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 يهخص
 

رج بوش االبف ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ السياسة الخارجّية األمريكية في عيد الرئيسيف جو        
وباراؾ أوباما، ودراسة العوامؿ المؤثرة عمى ىذه السياسة تجاه جماعة اإلخواف المسمميف في مصر 
والتعرؼ عمى العبلقة التي نشأت بيف الواليات المتحدة اإلمريكية وجماعة اإلخواف المسمميف في مصر، 

 مف الحكـ. وموقؼ اإلدارة األمريكية تجاه صعود جماعة اإلخواف ومف ثـ سقوطيا

إّف ىذه الدراسة ترتكز في مشكمتيا عمى أثر التغيير في السياسة الخارجّية لمواليات المتحدة عمى        
الرئاسة فييا، خبلؿ واليتي الرئيسيف جورج بوش االبف، وباراؾ أوباما في نظرتيما لجماعة اإلخواف 

ذا ما كاف ىذا التغيير سببًا في وصوؿ ا  لجماعة إلى الحكـ.المسمميف في مصر، وا 

وقد اعتمد الدارس في ىذه الدراسة عددًا مف مناىج البحث العممّي: وىي المنيج التاريخّي،        
 كأدوات معرفية لقياس الظاىرة. صفّي التحميمّي،والمنيج الو 

الدراسة أف العبلقة بيف جماعة اإلخواف والواليات المتحدة قد تأثرت باألحداث بشكؿ  وخمصت       
ممحوظ، وأف سياسة الواليات المتحدة تأتي في إطار حرصيا عمى مصالحيا في المنطقة، حيث سعت في 
إستراتيجيتيا عمى أف تصبح الحركات اإلسبلمية المعتدلة البلعب األساسّي في المنطقة، وتحتؿ مكانة 

ة لخدمة مصالحيا متقدمة لمواجية التيارات الراديكالية، وتستخدميا كورقة ضغط عمى الحكومات العربي
 في الشرؽ األوسط.

وقد خمصت الدراسة إلى وجود تبايف في السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخواف       
ًة بذلؾ ساويالمسمميف، كما وصنفت إدارة الرئيس بوش االبف الحركات اإلسبلمية كافة في بوتقة واحدة م

إدارة الرئيس أوباما بيف الحركات الراديكالية والمعتدلة، إذ  بيف التيارات الراديكالية والمعتدلة، وفاضمت
 ساعد ذلؾ في وصوؿ جماعة اإلخواف المسمميف إلى السمطة في مصر.

وخبلؿ الواليتيف شيدت الساحة السياسة، ومراكز األبحاث انقسامًا حادًا في وجيات النظر حوؿ        
يف خاصة. فدعا أنصار التيار األوؿ إلى دمج جماعة الحركات اإلسبلمية عامة، وجماعة اإلخواف المسمم

اإلخواف المسمميف، وفتح قنوات اتصاؿ معيـ، والتعامؿ معيـ، وصنفيا أنصار ىذا التيار مف الحركات 



 ج 
 

المعتدلة. أما أنصار التيار الثاني، فرأى الجماعة حركة راديكالية متطرفة، وىي أساس حركات التطرؼ 
 مّي، ويجب عزليا، وعدـ التعامؿ معيا.في العالـ العربّي واالسبل
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Abstract  :  
 

This study aimed at analyzing the American foreign policy under the rule of Presidents 

George W. Bush and Barack Obama,  and examining the factors that  influencing this policy 

towards the Muslim Brotherhood in Egypt and recognizing the relationship that developed 

between the United States and the Muslim Brotherhood in Egypt. And the position of the 

American administration towards the rise of the Muslim Brotherhood and then fall from 

power. 

  This study focuses on the problem of the change in the foreign policy of the United States of 

America to the presidency during the mandates of President George W. Bush- the son - and 

Barack Obama in their view of the Muslim Brotherhood in Egypt and if this change was the 

reason for the arrival of this group to the throne in Egypt. 

In this study, the student adopted and applied a number of scientific research methods: the 

historical approach and the analytical descriptive approach, as cognitive tools to measure the 

phenomenon. 

The study concluded that the relationship between the Muslim Brotherhood and the United 

States has been significantly affected by the events and that the US policy is in the interest of 

its interests in the region. In its strategy, it sought to make the moderate Islamist movements 

the main player in the region, and occupies an advanced position to confront radical 

movements  in the region and uses it as a pressure card on Arab governments to serve their 

interests in the Middle East.  

The study concluded that there was a divergence in US foreign policy toward the Muslim 

Brotherhood, where Bush- the son-  administration had  put all Islamic movements in one 

crucible equally. Radical movements and moderate ones whereas President Obama compares  

between radical and moderate movements consequently this  helped in the arrival of the 

Muslim Brotherhood to power in Egypt. 

During the two states of President Bush- the son - and Obama, the political arena and the 

research centers had shown a sharp split in views on the Islamic movements in general and 

the Muslim Brotherhood in particular, which called on the supporters of the first trend to 

merge the Brotherhood and open channels of communication with them and even deal with 

them and classified this group as a moderate movement, whereas the supporters of the second  

had seen the  group as a radical movement that is the basis of radical movements in the Arab 

and Islamic worlds and must be isolated and not dealt with as a result .  
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 :انًقذيخ

ـ، نقطة تحوؿ في صياغة النظاـ الدولي 2001شكمت أحداث الحادي عشر مف سبتمبر عاـ       
أماـ الواليات المتحدة لتحديد معاير جديدة  لمقرف الحادي والعشريف، وذلؾ بعد أف أتاحت الفرصة

ورسـ سياساتيا الخارجّية ازاء حركات اإلسبلـ السياسي، فقد ساىمت  لعبلقاتيا مع المجتمع الدولي،
إدارة الرئيس جورج بوش االبف بتغير السياسة الخارجية، واعتمادىا عمى مبدأ القوة مستخدمة سياسة 

سبلمية، بداًل مف سياسة الردع واالحتواء التي كانت النيج الذي الضربة االستباقية ضد الجماعات اإل
ذو توجيات فكرية معادية سمكتو الواليات المتحدة في سياساتيا السابقة، فتعد إدارة الرئيس بوش االبف 

 (3 ،2016 لئلسبلـ والمسمميف. ) العقيمي،

ياسي، الذي بدأ الصعود في وتعتبر جماعة اإلخواف المسمميف مف أكبر حركات اإلسبلـ الس      
، حيث بدأ السياسيوف وصناع القرار في وااليات المتحدة األمريكّية بإعطاء  ثمانينيات القرف المنصـر
األولوية لكيفية التعاطي مع الحركات اإلسبلمّية السياسّية في تمؾ الفترة، فكانت البداية بالرفض 

جماعة اإلخواف المسمميف، وقد خمص صناع  والقطيعة لمجمؿ حركات اإلسبلـ السياسي ومف ضمنيا
القرار في اإلدارات األمريكّية إلى أف النظاـ اإلسبلمي بجناحيو المعتدؿ والمتطرؼ ىو نظاـ معاد 

سبتمبر  11لمصالح الواليات المتحدة األمريكّية، كما وضعت الواليات المتحدة األمريكّية بعد أحداث 
لحركات اإلسبلمّية بكافة تياراتيا ومف ضمنيا جماعة اإلخواف ـ، استراتيجية عالمية لمحاربة ا2001

 (2 ،2007) ريحاف،  المسمميف، عرفت بالحرب عمى اإلرىاب.

وصواًل إلى الفشؿ استمرت السياسة الخارجّية األمريكّية تجاه جماعة اإلخواف المسمميف عمى ىذا الحاؿ 
حربيا عمى افغانستاف والعراؽ، وما تبله مف الذريع الذي منيت بو الواليات المتحدة األمريكّية في 

تصاعد نفوذ وقوة الحركات الراديكالية، وىو ما دفع اإلدارة األمريكية إلى مطالبة زعماء الدوؿ في 
منطقة الشرؽ األوسط إلى تبني سياسات إصبلحية أدت إلى تحقيؽ جماعة اإلخواف المسمميف مكاسب 

، والتي تـ اجراؤىا بفعؿ الضغوط التي مارستيا الواليات ـ2005انتخابية في البرلماف المصري عاـ 
المتحدة عمى مصر والتي منحت اإلخواف ىامشًا مف حرية المشاركة في الحياة السياسية. ) تماـ، 

2013،  18) 
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ـ،  محط أىتماـ كبير مف قبؿ العرب 2008وقد كانت االنتخابات الرئاسية األمريكّية لعاـ        
لما ليا مف تأثير كبير عمى األوضاع في العالميف العربي واإلسبلمي بعدما توغمت والمسمميف، وذلؾ 

أمريكا سياسيًا وعسكريًا في أمورىـ الداخمية بشكؿ كبير، ثـ بدأت تظير تساؤالت حوؿ طبيعة توجيات 
خاذ السياسة الخارجّية األمريكّية في عيد الرئيس أوباما، بإعتبار أف الرئيس األمريكي مسؤوؿ عف ات

القرار في السياسة الخارجية فيما يتعمؽ بعبلقاتيا الخارجية، وعمى الرغـ مف أف ىناؾ مؤسسات تساعد 
عمى صنع السياسة الخارجية األمريكّية إال أف الرئاسة تبقي ىي المحدد الرئيس لصنع ىذه السياسة. 

 (2 ،2016 )العقيمي،

ف جورج اسة الخارجية األمريكّية إلدارتي الرئيسيومف ىنا تحاوؿ ىذه الدراسة دراسة توجيات السي      
التي اصبح ليا دور فاعؿ في و  ،تجاه جماعة اإلخواف المسمميف في مصربوش االبف وباراؾ أوباما 

 الحراؾ السياسي بعد أحداث الثورات الشعبية في المنطقة العربية.
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 :انذارسخ يشكهخ
اختبلؼ المراحؿ  المسمميف عمى اإلخوافجماعة األمريكّية تجاه السياسة الخارجية لئلدارات تباينت     

تتذبذب بيف القبوؿ  اإلخوافوجماعة  ،األمريكّيةت العبلقة بيف اإلدارة ظمّ ف التي مرت ِبيا الجماعة؛
في تعامميا مع ىذا  المتعاقبة األمريكّيةىناؾ مواقؼ مختمفة متناقضة بيف اإلدارات  كافو والرفض، 
 األهريكي ةكيف أثر الَتغُير في الرئاسة  :ة اآلتيةبحث اإلشكاليّ  إلىه الدراسة ى ىذتسعو  ،الموضوع

لموليات باها عمى توجو السياسة الخارجية أو خالل وليتي الرئيسين جورج بوش البن وباراك 
 ؟الحكمإلى صوليم و و  الهسمهين في هصر اإلخوانتجاه جهاعة الهتحدة 

 :انجحج فرضٍخ

 : مفادىما أساسيتيف، فرضيتيف مف راسةالد ىذه تنطمؽ   

 وباراك البن، بوش جورج الرئيسين وليتي خالل األهريك ي السياسي   النظام في التغيير أن   -
 .الحكم إلى هصر في الهسمهين اإلخوان جهاعة وصول في إيجابي بشكل أثر قد أوباها،

تجاه جهاعة اإلخوان  أن السياسة الخارجي ة لإلدارات األهريكي ة تتخذ هواقف عدائي ة -
 الهسمهين في هصر.

 .األخرى الفرعية الفرضيات عف الدراسة في الرئيسّيتيف بالفرضييف الدارس اكتفى وقد

 سئهخ انذراسخ:أ

 ؟ىية السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخواف المسمميفما -1
 ؟خواف المسمميف في مصر ما العوامؿ المؤثرة عمى السياسة الخارجية األمريكّية تجاه جماعة اإل -2
 المسمميف؟ اإلخوافوجماعة  المتحدة األمريكّية طبيعة العبلقة القائمة بيف الواليات ما -3
ما توجيات السياسة الخارجية لكؿ مف الرئيسيف جورج بوش االبف وباراؾ أوباما تجاه جماعة  -4

 ؟اإلخواف المسمميف في مصر 
ثورة الشعبية المصرية ووصوؿ جماعة اإلخواف كيؼ تعاممت اإلدارة األمريكّية مع أحداث ال -5

 ؟المسمميف إلى الحكـ
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 انذراسخأْذاف 

المسمميف في مصر وأثر ىذه  اإلخوافوجماعة  األمريكّيةمعرفة مدى العبلقة بيف الواليات المتحدة   -1
 الحكـ. إلى اإلخوافالعبلقة في وصوؿ جماعة 

المسمميف في  اإلخوافوجماعة  األمريكّيةة عمى المصالح المتبادلة بيف الواليات المتحدالتعرؼ  -2
 .مصر

باما أو خبلؿ واليتي الرئيسيف جورج بوش االبف وباراؾ  األمريكّيةدراسة االختبلؼ في اإلستراتيجية  -3
 المسمميف في مصر. اإلخوافتجاه جماعة 

باما تجاه أو التعرؼ عمى توجيات السياسة الخارجية لكؿ مف الرئيس جورج بوش االبف وباراؾ  -4
 المسمميف في مصر. اإلخوافجماعة 

 : يجرراد انذراسخ

إلى وصعودىا  في الوطف العربي تنامي حضور حركات اإلسبلـ السياسي ما لفت اىتماـ الدارس -1
 .الحكـ

في مراكز األبحاث والدراسات المتقدمة في الميداف  يفلمدارسميمة  إضافة تقدمو الدراسة مف ما -2
 .السياسي

لتكويف وعي بالمحيط  السياسي لمحركات اإلسبلمية، ستكشاؼ الواقعرغبة الدارس في البحث وا -3
 .عمى تحميؿ االحداث والمجريات السياسية ةقدر الو  ،السياسي

 

 :أًٍْخ انذراسخ

جماعة  حوؿ دور الواليات المتحدة في وصوؿ ،يةعممية لممكتبة العربّ  مادةٍ  ضافةَ تشكؿ الدراسة إ  -1
 .الحكـ إلى المسمميف اإلخواف

 وخصوصاً  ،سياسيّ ال اإلسبلـلمستقبؿ مستفيضة قراءة و  فكرة واضحة عمى بمورة لدراسةتعمؿ ا  -2
 في مصر. ياالمسمميف بعد سقوط حكم اإلخوافجماعة 

وسموكو تجاه الحركات  ،األمريكيّ  سياسيّ التقدـ الدراسة قراءة عممية حوؿ أثر التغير في النظاـ   -3
 .ةالمسمميف خاص اإلخوافية عامة وجماعة اإلسبلم
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في التعامؿ مع و في الوطف العربي  سياسيّ النظاـ مل ّيةسياسالتوجيات التعمؿ الدراسة عمى رسـ  -4
  . يةاإلسبلمالحركات 

 :انذراسخيُٓذ 
 -اعتمد الدارس في اعداد ىذه الدراسة عددا مف المناىج البحثية وىي كالتالي:   
طبيعية  أوية سانأنّ ظاىرة  أوعممية  أوة ت المتوافرة لحادثبياناً ىو تقرير صحة الالهنيج التاريخي:  -1

تمت في الماضي، وذلؾ بواسطة القراءة والتأمؿ والتحميؿ والنقد، وقد سمي بالتاريخي ليس بسب 
المشاكؿ التي يدرسيا قد حدثت في الماضي؛  فّ اقتصاره عمى المشاكؿ التاريخية فحسب، بؿ أل

قائؽ حوؿ حوادث ومظاىر الماضي، مراجعة ودراسة وتصيح الح إلىفالبحث التاريخي ييدؼ 
لبلستفادة مف دروسيا في توجيو الحاضر والمستقبؿ، وتطوير صورة متكاممة واضحة لمحاضر عف 

 . (2010،41)عمياف، طريؽ فيمنا الصحيح لمماضي
 ًيعتمد المنيج التاريخي عمى أسموبيف ىما:: أسبنٍت انًُٓذ انتبرٌخ- 
داة األساسية في االستدالؿ العقمي، التي ُتمكُف العقَؿ مف مف األسموب االستنباطي: ُيعدُّ الحدُس األ - أ

 الحقائؽ عف طريؽ التفكير المجرد. إلىسبر تطور األشياء، والوصوؿ 
االستقرار ىو طريقة مف طرؽ الفعؿ، تعتمد عمى مجموعة مف  أفّ األسموب االستقرائي:   - ب

المبادئ العامة أي  إلىوالتي تنتيي اإلجراءات التجريبية، المستمدة وجودىا مف الواقع الخارجي، 
 .(2016،60)دشمي،العاـ إلىمف الخاص  نتقاؿاال

يرتكز المنيج التاريخي عمى دراسة الماضي مف اجؿ فيـ الحاضر والتنبؤ بالمستقبؿ، ويستخدـ      
أصميا وتحديد التغيرات  إلىو وتفسيرىا بالرجوع أحداثفي دراسة الحاضر مف خبلؿ دراسة ظواىره و 

لتطورات التي تعرضت ليا ومرت عمييا والعوامؿ واألسباب المسؤولة عف ذلؾ والتي منحتيا صورتيا وا
 (41 ،2010)عمياف،الحالية.

العبلقة بيف الواليات المتحدة ستقراء ماضي تاريخ ال دراستو يستخدـ الدارس المنيج التاريخي في      
االلتقاء واالبتعاد حسب المراحؿ التي مرت بيا ونقاط المسمميف في مصر  اإلخوافجماعة و  األمريكّية

والتركيز عمى  اإلخوافتجاه  األمريكّيةىذه العبلقة، والتطرؽ لمعوامؿ المؤثرة في السياسة الخارجية 
في مصر حتى  اإلخوافوتأثيرىا عمى توجيات جماعة  األمريكّيةالمحددات الداخمية والخارجية لمسياسة 

 الحكـ.  إلىوصوليا 
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 حدث معيف أومتابعة دقيقة لظاىرة يقوـ ىذا المنيج عمى رصد و  الوصفي التحميمي:الهنيج  -2

الحدث  أوعدة فترات، مف أجؿ التعرؼ عمى الظاىرة  أونوعية في فترة زمنية معينة  أوبطريقة كمية 
              نتائج وتعميمات تساعد في فيـ الواقع وتطويره إلىمف حيث المحتوى والمضموف، والوصوؿ 

 .(48 ،2010عمياف، )

عمى عمميات تنبؤ لمستقبؿ الظواىر  يافالمنيج الوصفي التحميمي يشمؿ في كثير مف األح فّ إ       
التي يدرسيا؛ فيدفو األساسي فيـ الحاضر لتوجيو المستقبؿ وذلؾ مف خبلؿ وصؼ  حداثواأل

د العبلقات بيف العوامؿ ت كافية لتوضيحو وفيمو ثـ إجراء المقارنات وتحديبياناً الحاضر بتوفير 
 .(47 ،2010عمياف، ) تبياناً وتطوير االستنتاجات مف خبلؿ ما تشير إليو ال

  :لتنفيذ البحوث العممية وفؽ المنيج الوصفي، ثمة مجموعة مف أساليب أساليب الهنيج الوصفي
 -البحث العممي التي تستخدـ مف قبؿ الدارسيف، وسنتعرؼ عمى أسموبيف لممنيج الوصفي ىما:

ت ومعمومات شاممة بياناً يقـو بدراسة حالة معينة بشكؿ متعمؽ، بجمع أسموب دراسة الحالة:  - أ
ما يمثميا مف  أوالحدث المدروس،  أوفيـ أعمؽ لمظاىرة  إلىومفصمة عنيا، بيدؼ الوصوؿ 

ت والمعمومات عف الوضع الحالي والماضي، وعبلقاتيا مع بياناً ، وذلؾ بجمع الأحداثظواىر و 
األخرى، وذلؾ لفيـ أعمؽ وتفسير أفضؿ لؤلسباب ولممجتمع الذي  حداثومع الظواىر واأل الذاتية

ت والمعمومات، وفؽ أسموب دراسة الحالة بالوسائؿ المتعارؼ عمييا مثؿ بياناً نحف فيو، ويتـ جمع ال
 .(2016،63دشمي، ) الحكومية أوالمقابؿ الشخصية، الوقائؽ المنشورة المينية 

 أويقوـ عمى وصؼ منظـ ودقيؽ، لمحتوى تقرير معيف حوؿ ظاىرة لهحتوى: أسموب تحميل ا   - ب
حدث ما، مف خبلؿ تحديد مشكمة الدراسة وأىميتيا وىدفيا، وتحديد مجتمع الدراسة الذي سيتـ 
اختيار الحاالت الحاصمة فيو، لدراسة مضمونيا وتحميميا، وعادة ما يتـ تحميؿ المضموف مف 

المعينة والمحددة والمصاغة مسبقا، بحيث تساعد اإلجابة عمى ىذه خبلؿ اإلجابة عمى األسئمة 
األسئمة في وضع تصنيؼ محتوى المادة المدروسة بشكؿ يساعد عمى إظيار العبلقات 

 .(2016،64دشمي، ) والمترابطات بيف أجزاء ومواضيع النص

، األمريكّيةف اإلدارة ت والتصريحات الصادرة عبيانااستخدـ الدارس ىذا المنيج في تحميؿ الو        
المسمميف، والوثائؽ الحكومية وخطابات الرؤساء األمريكييف في المحافؿ  اإلخوافوقيادات جماعة 
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المتبعة مف قبؿ اإلدارتييف تجاه  األمريكّيةوالرسمية، بيدؼ االستدالؿ عمى اإلستراتيجية  الدولّية
 .اإلخوافجاه جماعة ت األمريكّيةالمسمميف وماىية السياسة الخارجية  اإلخواف

وتعد ىذه المناىج األساس الذي اعتمد عميو الدارس في دراستو، حيث جاءت منسجمة مع مناىج     
 النتائج المرجوة. إلىالبحث لموصوؿ 

 :حذٔد انذراسخ 
بوش جورج : الفترة الممتدة مف بداية والية الرئيس لمدارسة يومانالز  : وتمثؿ الحدود ةي  انحدود زه   

 اإلخوافلغاية وصوؿ جماعة و , ـ2001 عاـ أيموؿالحادي عشر مف  أحداث مرورًا في ـ2000االبف
  باما.أو والية الرئيس باراؾ  حتى نياية ،في مصرمسمميف الحكـ ال

جماعة و  األمريكّيةالواليات المتحدة : ية لمدراسة مف حيث الموضوع ىيكان: الحدود الم ةي  كانحدود ه
 المسمميف في مصر. اإلخواف

 هصطمحات الداراسة: 
: تعرؼ عمى أنيا جميع النشاط خارج حدود الدولة، حتى لو لـ تصدر عف الدولة السياسة الخارجي ة

 (10 ،2006  كحقيقة نظامية. ) الفي، 

وىي برنامج العمؿ الذي يختاره الممثموف الرسميوف لموحدة الدولّية، مف بيف مجموعة البدائؿ المتاحة 
محددة في المحيط الخارجّي، وتنصرؼ موضوعاتيا إلى المؤثرات الداخمية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 

والخارجّية في السياسة الخارجّية والقضايا السياسّية واالقتصادية والثقافّية التي تيتـ بيا الوحدة الدولية 
 (1998،26في المحيط الخارجّي.)سميـ، 

التي تتخذىا الدولة تجاه الدوؿ أو الكيانات : جميع اإلجراءات والقرارات والتدابير التعريف اإلجرائي
 والجماعات السياسية. 

عبلمّي، وأكاديمّي، استخدـ لئلشارة إلى حركات التغيير اإلسالم السياسي : مصطمح سياسّي وا 
 (16 ،2012السياسّي التي تقتبس مف اإلسبلـ نظامًا سياسيًا لمحكـ. ) دلوؿ،

لسياسية واالجتماعّية، وأصولي أي يعتمد عمى األصوؿ وىو نصي تقميدي ال ميادنات في تطبيقاتو ا
والمرجعيات اإلسبلمّية، وصفة األصولية تشير في الغالب إلى الحركات واإليديولوجيات التي تصر 
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عمى تطبيؽ العقائد اإلسبلمية، وفي مقدمتيا الشريعة، عمى كؿ مناحّي الحياة االجتماعّية واالقتصادّية، 
غبلؿ العامؿ اإليمانّي االعتقادّي لدى الناس لموصوؿ إلى الحكـ وتطبيؽ وتقوـ ىذه الحركات باست

 (1995،30برامجيا الرامّية إلنشاء دولة الخبلفة. )زبيدة،

: محموعة الحركات والتيارات اإلسبلمّية التي تشترؾ في مسعاىا لموصوؿ إلى سدة التعريف اإلجرائي
 ؾ.الحكـ عمى الرغـ مف اختبلؼ وسائميا في تحقيؽ ذل

: ىي جماعة إصبلحية شاممة تفيـ اإلسبلـ فيمًا شامبًل، وتشمؿ فكرتيـ جهاعة اإلخوان الهسمهين
عمى كؿ نواحي اإلصبلح في األمة، ويعرؼ اإلماـ حسف البنا بإنيا دعوٌة سمفّيٌة، طريقٌة سنّيٌة، ىيئٌة 

 ي فكرة اجتماعّية. ) خيري،سياسّيٌة، جماعُة رياضيٌة، رابطٌة عمميٌة ثقافّيٌة، شركٌة اقتصادّيٌة، وى
2011، 17) 

: ىي حركة ذات خمفية دينية ترى في اإلسبلـ منياجًا لمحياة، تنبذ العنؼ وتسعى التعريف اإلجراي
 لموصوؿ إلى السمطة عف طريؽ المشاركة السياسّية.

عة سبلمي يطبؽ قواعد الشريإسبلمية تقوـ عمى فرض نظاـ حكـ إة مجموعة فكريّ : الحركات الهعتدلة
, وتدعو إلى أّف ويرفض الجياد وسيمة لمحكـ بالديف اإلسبلميّ  الوضعية،يف انويحتـر القو  اإلسبلمية،

, ومف والسياسّية االقتصادية, االجتماعيةيتبنى أىؿ ببلد المسمميف نمط الحداثة والتطور في األنظمة 
والحرية  ةكالنيض ةقدميالت ةمثمو عمى ىذه الحركات كؿ مف يقع تصنيفو ضمف الحركات اإلسبلمياأل

 (2010. )خضر، والعدالة في تركيا

لمفمسفة  ة المتشددة ,التي تشكؿ نقداً ىي مجموعة متنوعة مف االتجاىات الفكريّ :  الراديكالية حركاتال
وتعتمد عمى االلتزاـ  اإلسبلمّية،تستند في تقديـ فكرىا إلى الشريعة و ة, السياسّية والعمميّ  وااليدولوجيا

 ،قامة مجتمعات عادلة ومستقيمةإلى, وتيدؼ إلى اة, وتعتبر أّف السمطة النيائية ىي هلل تعبالحاكميّ 
ة، الوىابية السمفيّ  عميوومف األمثمة  األساس،اإلسبلميو ىي  الشريعةتعتمد اإلسبلـ منيج حياة, وتكوف 

 ( 2004،44 )الموصمي، .الجيادية والسمفية

 : انذراسبد انسبثقخ
ات المرتبطة ؿ األدبيّ و األ القسـ يناقش :قسميف إلىية والمراجعات األدبّ  ،السابقة تقسـ الدراسات    

المسمميف  اإلخوافوبخاصة جماعة  ،سياسيّ ال اإلسبلـو  ،ةيّ اإلسبلمبمشكمة الدراسة مف ناحية الحركات 
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ي تعزيز ف ، دور الواليات المتحدةاألدبيات المرتبطة بمشكمة الدراسة ،الثانيفي مصر، ويناقش القسـ 
 المسمميف في مصر وىي كما يمي: اإلخوافوبخاصة جماعة  ،سياسيّ ال اإلسبلـ

 اإلخوانوجهاعة  ،سياسي  ال اإلسالمو ية , اإلسالهيات التي تناقش الحركات هجهوعة هن الدب   ل:أو 
 الهسمهين .

 "الهسمهون بين همك وثالثة رؤساء اإلخوان"    -1

المسمميف في  اإلخوافجماعة  نشأة ـ 2011كتابو الصادر عاـ  في أماـب حمادة تاالك تناوؿ         
تعاش التي نحالة األو عيد الممؾ فاروؽ، والخبلؼ مع الرئيس جماؿ عبد الناصر خبلؿ فترة حكمو، 

ؼ بعد توقيعو معاىدة السبلـ ر السادات، وبداية الخبلانو اية حكـ الرئيس محمد عاشتيا الجماعة في بد
فترة الصراع والتضيؽ التي  تناوؿالمسمميف، و  اإلخواففراد جماعة عمى يد أالو ، حتى اغتيإسرائيؿمع 

 (2011،1)أماـ،.مبارؾالمسمميف في عيد الرئيس محمد حسني  اإلخوافعاشتيا جماعة 

المسمميف،  اإلخوافجماعة ، لاألمريكّيةو عبلقة الواليات المتحدة تناولما تميز بو الكتاب  فّ إ    
الواليات المتحدة تفعؿ ما تشاء في سبيؿ  أفّ ، و محفوفة بالمخاطر أنياالعبلقة تمؾ ووصؼ الكاتب 

العبلقة بيف الواليات المتحدة  أفّ  إلى وأشارية، اإلسبلمتحالفيا مع الجماعات  كافمصالحيا، حتى ولو 
 الغربيّ  االستعماروبداية  ،لىو ية األالحرب العالمّ  انتياءة نشأة بعد يّ اإلسبلموالجماعات  األمريكّية

 .يةلمدوؿ العربّ 
 " هيدي عاكف إلىالهسمهين هن حسن البنا  اإلخوان"   -2

 اإلخوافعف تاريخ جماعة  ـ2007الرحيـ عمي في كتابو الصادر عاـ  تحدث الكاتب عبد   
ر جماعة وتطورىا، وتوضيح لفك ،ةولوائحيا الداخميّ  ،المسمميف اإلخوافدبيات جماعة أ ىـّ المسمميف، وأ

ية المسمميف مف مفاىيـ الحزبّ  اإلخوافموقؼ جماعة  تناوؿ، و ، والمحف التي مرت بيالمسمميفا اإلخواف
 .(2007،2)عمي، والمرأة ،حرية التعبيرو  ،االقباطو  ،الدولة المدنيةو  ،ةالديمقراطيّ و  ،التعددية

مؾ الم :الحكـ في مصر أنظمةاـ والتيدئة مع يسودىا الصد كافالكاتب العبلقات التي  تناوؿو   
 .مبارؾمحمد حسني الرئيس ر السادات ، انو الرئيس محمد جماؿ عبد الناصر ، الرئيس فاروؽ، 

 الحكـ. إلىالمسمميف  اإلخوافعف العبلقة بيف الديف والدولة، ونظرة جماعة  تحدث الكاتب ايضاً 
 " ة في هصر عصف ورهيمالديهقراطي  يون و اإلساله"  -3 
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دراسة عممية واقعية  ،ـ2006لدالؿ في كتابو الصادر عاـ اهلل سامي ا الكاتب عبد قدـ      
ة سياسيّ الوأثر ذلؾ عمى حركة الحياة  ،ةالديمقراطيّ  مةألنظاييف في بعض اإلسبلمإلسقاطات مشاركة 

الكتاب عبارة  كاف، فيكوف ليـ دور في تحديد اتجاىاتيا وتوجيو مساراتيا أفّ يوف اإلسبلمالتي يسعى 
، ةمصريّ ، وىي التجربة الالديمقراطيّ ييف في المجاؿ اإلسبلممة مف تجارب سبر أغوار تجربة ميعف 

 أنياخاصة ، لئلسبلمييف فييا دور ومشاركة كافة التي الديمقراطيّ أثرى التجارب التي أعتبرت مف 
اتسمت  أنياة، كما الديمقراطيّ ييف اإلسبلمي بالنسبة لغيرىا مف تجارب ماناتسمت بتقدميا الز 

 (2006،1)دالؿ،.باستمراريتيا
 

 سياسي  ال اإلسالمب األهريكي ة: هجهوعة هن األدبيات التي تناقش عالقة الوليات الهتحدة ثانياً 
 الهسمهين. اإلخوانوبالتحديد جهاعة 

 " الهسمهين قراءة في الهمفات السرية اإلخوان" -1

المسمميف في  افاإلخو جماعة   ـ،2011الكاتب عبد الرحيـ عمي في كتابو الصادر عاـ  تناوؿ    
كممة  أفّ ، يرى الكاتب ـ2011ة الشعبية عاـ مصريّ لغاية الثورة الو  ،مف المؤسس حسف البنا ،مصر

حيث رأى الكاتب وجود ضبابية حوؿ المصطمح عاما  80أكثر مف منذ طمقت أنّ المسمميف  اإلخواف
 (2011،4)عمي،.فّ والتسمية حتى األ

مف  ،سرار غير المعروفة في تاريخ الجماعةاأل إلى خوافلئلوتطرؽ الكاتب مف خبلؿ وثائؽ سرية    
كيؼ استغمت جماعة  ، ويوضح أيضاً 2011ـ الثانيوف كان 25ة في مصريّ وحتى الثورة ال ،حسف البنا
 ة.سياسيّ المصالحيـ  إلىالمسمميف المتاجرة بالديف لموصوؿ  اإلخواف

 ، وناقش كذلؾ األمريكّيةوالواليات المتحدة  اإلخوافة بيف جماعة العبلقة السريّ  إلىوتطرؽ الكاتب    
اب أبو ة ، عبر ثبلث2011عامـة مصريّ وحتى الثورة ال ،منذ نشأتيـ ،سياسيّ الجماعة وسموكيـ النيج 

 ة، ودولة األخوف.ة، الممفات السريّ سياسيّ الة يازيّ نتواال اإلخوافوىي : 
 " يالهاإلسدور الوليات الهتحدة في نشأة التطرف  انلعبة الشيط"   -2

ة ة والعمنيّ العبلقات السريّ  ـ، عف 2010تحدث الكاتب روبرت درايفوس في كتابو الصادر عاـ      
دراسة حوؿ  ة، فقد قدـ والجماعات األصوليّ  ،األمريكّيةالتي نشأة في الماضي بيف الواليات المتحدة 

حركات  إلىية ونظرتيا اإلسبلموالجماعات  ،األمريكّيةعبلقة المصالح المتبادلة بيف الواليات المتحدة 
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أبعاد وقدـ الكاتب  ،سياسيّ ال اإلسبلـو  ،، والفوضى في العبلقة بيف الواليات المتحدةسياسيّ ال اإلسبلـ
لى، و ي ونشأتيا ونموىااإلسبلمقوى التشدد  ، بتصنيفيا حركات ليو في المنظور الغربيّ ما وصمت إ ا 

 (2010،5)دريفوس،.اإلرىابالحرب القائمة ىي عمى  أفّ إرىابية، و 

والعبلقات القائمة بيف  ،ةفي تاريخ الجماعات االصوليّ  الماديّ  جانبالباحث الضوء عمى ال ألقى    
ة خبلؿ العقود الماضيّ  األمريكّيةة، وخطوات الواليات المتحدة ة وبنوؾ غربيّ يّ اإلسبلمقادة الجماعات 

ية دّ عبلقات و  إلقامةوالسعي  ،ةيّ بلماإلسمف خبلؿ تجنيد الجماعات  ،سطو لمسيطرة عمى الشرؽ األ
 معيا .

ووزارتي  ،األمريكّيةخابرات ات في وكالة المىا الكاتب مع شخصيّ اجر ومف خبلؿ المقاببلت التي أ   
العبلقة القائمة بيف الواليات  أفّ  ،مفادىا وجية نظر إلىصؿ الكاتب واالبحاث، و الدفاع والخارجية 

 ي في العالـ .اإلرىابجار نفكفيمة بحدوث اال نتكاة يّ اإلسبلمالمتحدة والجماعات 

 "ـ2001 أيمول 11 أحداث انتياءبعد  األهريكي ةة ة الخارجي  لويات السياسأو "  -3

عمى اعادة ترتيب  حداثىذه األأثر  2009ناقش الكاتب اسماعيؿ الشاىر في كتابو الصادر عاـ    
لؾ ، وبناء عمى ذواقميماً  بة عمى ذلؾ دولياً رتّ المت ، والتداعياتاألمريكّيةلويات السياسة الخارجية أو 
لتصبح القطب  ؛ع الواليات المتحدة عمى رأسوتتربّ  ،بشكؿ ىرميّ  حداثبعد األ صبح النظاـ الدوليّ أ

عادةبؿ الواحد في العالـ،  سبلـ، وذلؾ مف خبلؿ ة واستكانالبعض في حالة است أفّ في حيف تشكيمو،  وا 
حربو عمى  جانب إلى، 2001منذ العاـ   االبفجورج بوش  الرئيسالتي طرحيا  اإلصبلحخطط 

 (2009،4)الشاىر، والعراؽ. أفغانستاف

عادةة ، الخارجيّ  األمريكّيةة ، منيا: التوسع ىو جوىر السياسوأكد الكاتب عمى عدة أمور    صياغة  وا 
فقة لمسيرة الواليات مرا كانت ماأنّ  ،المحظة ىذه الفكرة وليدة لـ تكفسط جديد، و أو بإيجاد شرؽ  العالـ

، لياة العميا تحقيؽ المصمحة القوميّ  أيضًا، األمريكّيةة ة الخارجيّ ، وجوىر السياساألمريكّيةالمتحدة 
عادة  ىناؾ توجياً  أفّ كذلؾ الكاتب  ىوير والدوؿ العربية،  ،األمريكّيةرسـ العبلقة بيف الواليات المتحدة  وا 
و عدو، ال بد مف مواجيتو بكؿ الوسائؿ، أنّ عمى  اإلسبلـ إلىينظر ، األمريكّيةفي الواليات المتحدة  قوياً 
 و العدو األخطر بعد الحرب الباردة .بؿ ى

 



11 
 

 " ةفي الهنطقة العربي   ةسياسي  الهن التحولت  ي  سرائيمواإل الهريكي   الهوقف الستراتيجي  "    -4

مف  الموقؼ األمريكيّ ـ، 2011ىياجنة وأخروف في كتابيـ الصادر في عاـ  عدنافناقش الكاتب   
لـ يتوقعوا حجـ  ،األمريكّيةة ناع السياسصّ  أفّ  إلى وأشارية،  في المنطقة العربّ  ةسياسيّ الالتحوالت 
و ال يمكف الحديث عف تغير في أنّ  إلى ، مشيراً في الوطف العربيّ  اندلعتوالثورات التي  ،التحوالت

ىما :  ،رر الواليات المتحدة مف معضمتيفلـ تتحّ  اية، متجاه المنطقة العربّ  األمريكّية ةاإلستراتيجيّ 
 (2011،3)ىياجنة،.إسرائيؿمعضمة أمف و معضمة المصالح عمى حساب القيـ ، 

مع  األمنيّ  فعاو التلـ تتغير في المنطقة ، وتركزت في  ،األمريكّيةالمصالح  أفّ ويرى الكاتب     
، ومحاربة  ية بما يضمف حماية إسرائيؿبّ العر  مةألنظاو  ية ، والسبلـ بيف إسرائيؿالعربّ  مةألنظا

ية ، تاركة لمشعوب لف تتدخؿ في الثورات العربّ  األمريكّيةالواليات المتحدة  أفّ  إلى اإلرىاب، وأشار
 إلىبشكؿ ال يؤدي و  ،الوقت المناسبسوؼ تتدخؿ في  أنيا، و ، وتقرير مصيرىا بنفسياحرية اختيارىا

 .مةألنظاؿ ىذه لـ تقب أفّ ، والشعوب  مةألنظاخسارة 

 " أم صدام الهصالح ،صدام الحضارات ،سياسي  ال اإلسالمو  أهريكا"    -5
في  ىاماً  الثقافة تؤدي دوراً  أفّ  ،ـ1999الكاتب فواز جرجس في كتابة الصادر عاـ  تناوؿكما    

 أفّ ث ، حييّ اإلسبلمتجاه العالـ  األمريكّيةفي الواليات المتحدة  ومواقفيـ صناع القرار تكويف أراء 
استمرت في بناء صورة  األمريكّية،جريت في الواليات المتحدة ، والدارسات التي أاستطبلعات الرأي

  أفّ  الكاتب يرىو ، األمريكّيةالعظمة في الواليات المتحدة  ةالغالبيّ عند  ،ة عف العرب والمسمميفسمبيّ 
 .ةالغربيّ  والمصالح القيـ تيدد ،خطرةو  معادية ثقافة باعتباره اإلسبلـ إلى ينظروف األمريكييف مف كثيراً 
 ،مصالح صراع إلى مرده سياسيّ ال اإلسبلـو  األمريكّية المتحدة الواليات بيف العبلقة أفّ  أيضاً  ويرى 

 (1999،2،)جرجس.ىنتنجتوف صمويؿ هيعتقد ما حسب ،حضارات صراع وليس
 "  األهريكي ةة ة واإلستراتيجي  ي  اإلسالهتحولت الحركات "      -6

 ،ةيّ اإلسبلمتصورات مستقبؿ الحركات  ،ـ2006الكاتب كماؿ حبيب في كتابة الصادر عاـ  تناوؿ   
الحركات  ، واعتبرالعثمانيةييار الخبلفة أنّ بعد  المسمميف التي نشأت اإلخوافومستقبؿ جماعة 

ُـّ  ،ةمصريّ ة اليّ اإلسبلم جماعة  ر فكر" كيؼ أثّ  حيث طرح سؤاالً  األخرى،ة يّ اإلسبلمالحركات  ىي أ
وتحدث عف التحوالت  ة التي نشأت بعدىا ؟"،يّ اإلسبلمالمسمميف عمى العديد مف الحركات  اإلخواف

ة، ومراحؿ صعودىا واختفائيا ، وذلؾ مف خبلؿ عبلقة جماعة مصريّ ال اإلسبلـالفكرية داخؿ حركات 
قة مع الواليات ضد الحكـ عمى العبل يـالحكـ في مصر ، وتأثير افعال أنظمةالمسمميف مع  اإلخواف
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 ةاإلستراتيجيّ ة في مصر، وتأثير ، ويستعرض الكاتب بعض التيارات الجياديّ األمريكّيةالمتحدة 
ة المسمميف، والتيارات السمفيّ  اإلخوافمثؿ التيارات المعتدلة كجماعة  ،عمى ىذه التيارات األمريكّية
 (2006،2)حبيب،الجيادية.

تأثير العواهل الداخمية في صنع السياسة الخارجية : سياسي  ال اإلسالماألهريكيون و  "    -7
 "األهريكي ة

تأثير فيـ الرأي العاـ األمريكي عمى فيـ  1997الكاتب فواز جرجس في كتابو الصادر عاـ  تناوؿ  
السياسة  أفّ  عاـ والعرب بشكؿ خاص، ويرى ي بشكؿاإلسبلمتجاه العالـ  األمريكّيةالسياسة الخارجية 

الواليات المتحدة  أفّ  إلىالكاتب  وأشارتطورت بشكؿ ايجابي ،  سياسيّ ال اإلسبلـتجاه  األمريكّية
 ية، والتي تتمحور في السماحجية في عدد كبير مف الدوؿ العربّ ية  تدر سياسيّ صبلحات طالبت با

 (**1997،2)جرجس،.االنتخابات ثـّ  ،بالحريات الفردية

-2010ية في دول هحور العتدال العربي) " الوليات الهتحدة األهريكي ة والتحولت الثور   -8
 م(2011

ـ، تحميؿ الموقؼ األمريكّي مف 2012الكاتب عبد اهلل عبد الحميـ في دراستو الصادرة عاـ  تناوؿي
تجاه  يافالثورات الشعبية في دوؿ االعتداؿ العربّي، الذي بدا متناقضًا ومختمفًا في في بعض األح

مف الموقؼ اإلدارة األمريكّية،  أفّ  إلىشعارات، وقد خمص أيضًا الثورات العربية التي رفعت نفس ال
ة قد شابو الكثير مف التردد والغموض، وذلؾ بسبب اختبلؼ رؤية أقطاب اإلدارة مصريّ الثورة ال

ة سياسيّ تخوؼ اإلدارة األمريكّية مف صعود تيارات  إلى، وأشار عبد الحميـ حداثاألمريكّية مف األ
 ،ؾ(2012)الحميـ،.مبارؾحاؿ سقوط نظاـ الرئيس معادية لمصالحيـ في 

-2001في العالم العربي )  سياسي  ال اإلسالم" السياسة الخارجية األهريكي ة تجاه حركات  -9
 " م( 2011

ـ، توجيات السياسة الخارجية األمريكّية 2012الكاتب عمي اليقيش في دراستو الصادرة عاـ  تناوؿ
 أحداثالموقؼ األمريكّي مف  إلىـ، كما تطرؽ 2001 أيموؿ أحداثية بعد اإلسبلمتجاه الحركات 

اإلدارة األمريكية تنظر  أفّ  إلىالحكـ، وقد خمص أيضًا  إلىية اإلسبلمالثورة العربية وصعود الحركات 
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اإلدارة تصدر أحكاـ ذات طابع تعميمي  أفّ سة، و جانكتمة واحدة مت أنياية عمى اإلسبلمالحركات  إلى
 (2012،1)اليقيش،موحد.

10- The West And The Muslim Brotherhood After The Arab Spring.  

حوؿ عبلقة  (Steven Brooke) لمكاتب 2012تو في عاـ دراس AL Mesbar Studies Center نشر 
االسبلـ السياسي، حيث رصد ردود أفعاؿ ثمانية دوؿ غربية ووجيات نظرىا حوؿ صعود الغرب ب

، بعد إلقاء نظرة عمى تاريخ العبلقة بيف بيف ب الربيع العربياإلسبلمييف إلى السمطة في أعقا
الدراسة الضوء عمى االعتبارات المحمية التي أدت إلى  تاإلسبلمييف وحكومات تمؾ الدوؿ، وقد سمط

 .صياغة السياسة الخارجية في ىذه الدوؿ نحو جماعة اإلخواف المسمميف 

التي كاف يشوبيا اليات المتحدة وجماعة اإلخواف، وتتحدث الدارسة عف تاريخ العبلقة بيف الو      
التذبذب بحسب المرحمة التي تمر بيا، كما أشارت الدراسة إلى اختبلؼ السياسة الخارجية  التقمب و

 األمريكّية تجاه جماعة اإلخواف المسمميف خبلؿ فترة إدارتي الرئيسيف جورج بوش األبف وباراؾ أوباما،
وش االبف مع اإلخواف بشكؿ غير منتظـ وبشكوؾ كبيرة، ولقد انخرطت حيث تعاممت إدارة الرئيس ب

إدارة الرئيس أوباما أكثر مف ذلؾ بكثير وأقامت العبلقة مع حزب الحرية والعدالة التابع لمجماعة 
 (Brooke,2013,5)ودعمت الديمقراطية في المنطقة.

ألمريكّية تجاه جماعة اإلخواف وقد خمصت الدارسة مف خبلؿ استعراض تاريخ السياسة الخارجية ا  
المسمميف إلى وجود تياريف مف المفكريف والساسة األمريكييف، فاألوؿ عرؼ بالتيار التقميدي الذي يرى 
ضروة المحافظة عمى النظرة التقميدية األمريكّية القائمة عمى العداء تجاه الحركات اإلسبلمية وجماعة 

عطاء األولوية لبلستقرار بدالً   مف ترويج الديمقراطية، أما التيار الثاني الذي عرؼ باسـ اإلخواف، وا 
تيار اإلدماج فقد دعا اإلدارة األمريكية لضرورة دمج اإلخواف المسمميف ليكونوا جزءًا مف المشيد 

 السياسي في العالـ العربي ضمف سياسة الواليات المتحدة لترويج الديمقراطية. 

 

11- The Moderate Muslim Brotherhood, Friend Or Foe? 

ـ، لمحة تاريخية عف 2007في دراستيما الصادرة  )ستيفف بروؾ و روبرت ليكف)تناوؿ الكاتباف 
جماعة اإلخواف المسمميف، وموقفيـ تجاه عدد مف القضايا ابرزىا موقؼ الجماعة مف العنؼ، وتطرقت 

عة الكاتباف إلى لمحديث عف التيارات الراديكالية مف حيث النشأة والفكر، وطبيعة العبلقة بينيا وجما

https://www.foreignaffairs.com/authors/robert-s-leiken
https://www.foreignaffairs.com/authors/steven-brooke
https://www.foreignaffairs.com/authors/steven-brooke
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انقساـ اإلخواف المسمميف، وأثر ىذه العبلقة عمى المصالح األمريكّية في المنطقة، وناقش الكاتباف 
المفكريف والساسة األمريكية مف حيث ماىية السياسة الخارجية األمريكّية التي يجب اتباعيا تجاه 

التقميدية العدائية، بينما اإلخواف المسمميف، إلى تياريف رئيسيف أحدىما يرى ضرورة الحفاظ عمى النظرة 
 التيار الثاني يدعو إلى اتباع سياسية جديدة واالنفتاح عمى الجماعة. 

وخمصت الكاتباف إلى وجود فروؽ جوىرية بيف التيارات المعتدلة المتمثمة بجماعة اإلخواف المسمميف 
ت الراديكالية التي والتي تنبذ العنؼ، وتسعى لممشاركة في الحياة السياسية مف جية أخرى، والتيارا

تنتيج العنؼ كوسيمة لمتغير مف جية أخرى، لذا طالبا اإلدارة األمريكّية بضرورة التميز بيف التيارات 
اإلسبلمية المختمفة، كما طالب الكاتباف اإلدارات األمريكية إلى دمج جماعة اإلخواف المسمميف في 

 (Leiken& Brook,2007,3)جية محاربة التيارات الراديكالية. استراتي

 اإلسبلـالدراسات واألدبيات التي ناقشت  أفّ مف خبلؿ ىذا االستعراض لمدراسات السابقة يتبيف    
 اإلسبلـ، والدراسات المرتبطة بحركات  األمريكّيةفي مصر والعبلقة بالواليات المتحدة  سياسيّ ال
الكتابية، بيف معارض  الجدلياتالمسمميف في مصر العديد مف  اإلخوافخصوصا جماعة  سياسيّ ال

نتيجة لمدعـ األمريكي  كافوصوؿ الجماعة  أفّ لمجماعة وعبلقتيا بالواليات المتحدة وبيف مف يرى 
 األمريكّيةدور الواليات المتحدة  أفّ ة، وستبيف ىذه الدراسة سياسيّ اللمجماعة خبلؿ مراحميا 

 فقط .  األمريكّيةمصالح القومية المسمميف تخضع لم اإلخوافتجاه جماعة  األمريكّية اإلستراتيجيةو 

 جو الستفادة هن الدراسات السابقة: أو 

حيث  ؛الجوانبأثرت في كثير مف التي تحديد المنيجية العممية المناسبة لموضوع الدراسة،  -1
 مرجعًا ميمًا في بعض الفصوؿ، وقدمت معمومات قيمة لمدراسة. كانت

، حديد األىداؼ، وصياغة األسئمة البحثيةتفي ما سيؿ حديد المشكمة البحثية بشكؿ دقيؽ؛ ت -2
 ، وتحديد اإلطار النظري المناسب ليا.بطريقة مناسبة لمتطمبات الدراسة

 والتركيز عمييا في دراستو. ؛ياتناولالدارس  كافالتركيز عمى النقاط الميمة التي بإم  -3

 جو الختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: أو 

 رس لـ يأخذ موضوع الدراسة حقو في الدراسات السابقة.في حدود عمـ الدا  -1
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تطرقت ىذه الدراسة لمحديث عف العوامؿ المؤثرة في السياسة الخارجية األمريكّية تجاه جماعة   -2
مع  ،باماأو وباراؾ  ،جورج بوش االبف :خبلؿ واليتي الرئيسيف ،المسمميف في مصر اإلخواف

اإلدارات األمريكّية تجاه  ةوتأثيرىا عمى سياس ،ؿتجاىؿ الدراسات السابقة ألىـ ىذه العوام
 .اإلخواف

وتميزىا عف  ،المسمميف اإلخوافت ىذه الدراسة اإلستراتيجية األمريكية تجاه جماعة تناول  -3
 تتناولية في الوطف العربي، بعكس الدراسات السابقة التي اإلسبلمالعديد مف الحركات 

دوف األخذ بعيف االعتبار خصوصية كؿ  ،يةإلسبلماالسياسة األمريكّية تجاه مجمؿ الحركات 
 وتمايزىا. ،حركة

 يحتٌٕبد انذراسخ:

 تعريفًا لبعض المفاىيـ -اإلطار النظرّي لمدارسة وعنوانو  -وعميو يتضمف الفصؿ األوؿ      
 تناوؿ اإلطار النظري لمدراسة.و ، األساسّية، والنظرايات المستخدمة

سة الخارجية وجماعة اإلخواف المسمميف، ويتحدث ىذا الجزء عف بعنوف السياوالفصؿ الثاني       
ماىية السياسة الخارجية األمريكّية والعوامؿ التي تحدد توجيات السياسة الخارجية تجاه جماعة اإلخواف 

 المسمميف، والمبحث الثالث يتحدث عف جماعة اإلخواف المسمميف.

لمتحدة وجماعة اإلخواف المسمميف، يتحدث عف العبلقة وىو بعنواف الواليات اوأّما الفصؿ الثالث،     
بيف الواليات المتحدة، وأسس عبلقتيا مع جماعة اإلخواف المسمميف، ودعميا ليذه الفئة في الوصوؿ 
إلى الحكـ، عبر مبحثيف: فالمبحث األوؿ، يتناوؿ خمفية تاريخية لمعبلقات األمريكية بجماعة اإلخواف 

ـ، عبر عدة محطات. والمبحث الثاني، يتناوؿ 2001أيموؿ  11منذ التأسيس، وحتى أحداث 
 اإليديولوجيا والثقافية األمريكّية تجاه جماعة اإلخواف المسمميف في مصر .

بعنواف السياسة الخارجية األمريكّية إلدارة الرئيس بوش االبف تجاه جماعة وأّما الفصؿ الرابع،     
بلثة مباحث يتحدث عف توجيات السياسة الخارجية إلدارة اإلخواف المسمميف في مصر، ويتجزء إلى ث

الرئيس بوش االبف تجاه جماعة اإلخواف المسمميف، ويتضمف المبحث األوؿ: السياسة الخارجية بعد 
سبتمبر، والثاني يتحدث عف دعوات اإلصبلحات السياسية وأثرىا عمى جماعة اإلخواف  11أحداث 

دور الديف في السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة  المسمميف، والمبحث الثالث يتحدث عف
 اإلخواف المسمميف.
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بعنواف السياسة الخارجّية األمريكّية إلدارة الرئيس باراؾ أوباما تجاه  وأّما الفصؿ الخامس، وىو     
ثبلثة مباحث تتحدث عف السياسة الخارجية جماعة اإلخواف المسمميف في مصر، ويتجزء إلى 

تجاه الجماعة. فالمحبث األوؿ يتحدث عف استراتيجية الرئيس أوباما بعد وصولو إلى الحكـ،  األمريكية
والمبحث الثاني يتحدث عف سياسة الرئيس أوباما تجاه جماعة اإلخواف المسمميف بعد االحتجاجات 
ف الشعبية، والمبحث الثالث يتحدث عف مستقبؿ العبلقة بيف إدارة الرئيس أوباما وجماعة اإلخوا

 المسمميف بعد إنحسار حكميـ في مصر أثر اإلحتاجات الشعبية.
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 لٔانفصم األ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلطبر انُظري

 :تهييد

    

القوى المؤثرة  ركز عمى فيـ دينامياتي ،حقٌؿ معرفي معقد ومتفرع الدولّيةتخصص العبلقات  فّ إ    
ؿ بالشرح والتحمي ، وتفسيرىا؛ لذلؾ تناولت أغمب الكتابات نظرّية العبلقات الدولّيةالدولّيةفي السياسة 
والنظـ الفكرية المييمنة تاريخيًا عمى ىذا الحقؿ المعرفي، بحيث  ،مف المواقؼ النظرية في عدد كبير

كؿ النظريات تنبثؽ  أفّ وتفسير العبلقات بيف الدوؿ، و  ،يشترؾ جميعيا في أىمية النظرية في فيـ العالـ
            تنظير والواقع.مف نظـ فكرية كثيرة االختبلؼ، لكّنيا تسعى لخمؽ روابط منطقّية بيف ال

 (2016،124)داف، وآخروف،

والتفاعبلت المعقدة في  ،التي تعتبر أحد المتغيرات المتواليةالدولّية، لقد تطورت نظريات العبلقات      
ة الحديثة، ومع تشابؾ المصالح والعموـ التقنيّ  ،عمى أثر ثورة االتصاالت ،بيف الدوؿ الدولّيةالعبلقات 
ـ الدولّية إحدى تخصصات عمذ تعتبر العبلقات إ (2010،11)حسيف،.ة لمدوؿسياسيّ الو  ةاالقتصاديّ 

، كما برز كؿ (افوجورج كين ،توانس مورجانى) الدولّيةنظريات العبلقات  ومف أبرز منظريجتماع، اإل
 .الدولّيةكأىـ مف أضافوا تجديدًا لمنظريات في العبلقات  (وجوف ميرشيايمر ،وولتز ،كينث)مف 
 (2010،15سيف، )ح

، إغفاؿ الدور اإليجابي لكؿ كافيجعؿ مف الصعوبة بم الدولّيةالتعدد في مدارس العبلقات  فّ إ        
وتعمؿ كؿ مدرسة عمى تفكيؾ  ، وتطورىا.ودراسة تحوالتيا ،وتفسيرىا ،الدولّيةمدرسة في فيـ الظاىرة 

مع ما تنطمؽ منو المدرسة  فؽ بالضرورةوتعيد تركيبو وفقًا لفرضياتيا التي ال تتوا ،ميـ منيا جانب



19 
 

إلى ضرورة تبني أكثر مف نظرية مف أجؿ  الدولّيةلذلؾ يذىب بعض الباحثيف في العبلقات  األخرى؛
 فّ إحيف قاؿ:  (ستيؼ سميث)وتفسّير منطقي لمظاىرة، وىو ما ذىب إليو  ،تكويف فيـ موضوعيّ 
 الدولّيةدارس العبلقات  أفّ ، و الدولّيةلعبلقات منفصمة ومختمفة مف عالـ ا جوانبالنظريات تتطرؽ إلى 

داف،  ).الدولّيةوتطبيقيا عمى الظاىرة  ،يمكنو اعتماد طريقة االختيار والمزج مف بيف النظريات
 (2016،124وآخروف،

 انًجحج األٔل: انًذاخم انُظرٌخ نذراسخ انسٍبسخ انخبررٍخ

جي الذي يقـو عمى توجيو الدارس وتحديد طريقة يقصد بالمداخؿ النظرية اإلطار الفكري والمني        
وأدوات البحث النظرية المناسبة لدراسة ظاىرة معينة، ويتـ مف خبلؿ ذلؾ إخضاع الظاىرة لمتحميؿ 
العممي المبني عمى تبسيط الظاىرة، ثـ إعادة بنائيا وصياغتيا وفؽ رؤية منظمة مبنية عمى تفسيرات 

ب منو، وتسمح ىذه الخطوة مف البحث بتجريب واختيار القيمة عممية تمثؿ الواقع الممموس أو تقتر 
 التفسيرية والتحميمية لمختمؼ المقاربات والنماذج والنظريات ذات الصمة بالموضوع.

إذ إف الحديث عف نظريات السياسة الخارجّية يعكس في حقيقة األمر مستوى عممّي متقدـ في        
ة في السياسة الخارجّية ارتبط دومًا بإشكالية القدرة التفسيرية دراسة ىذه الظاىرة، ذلؾ أف بناء نظري

 ( 15 ،2005لمنظرية، وىذه اإلشكالية تمثؿ الطموح العممي ألي مجيود نظري. ) مبلح، 

 انٕاقؼٍّخ فً تفسٍر انسٍبسخ انخبررٍّخ.انُظرٌخ انًطهت األٔل: 

، ةر الظواىر والتفاعبلت الدوليّ ة، التي تفسّ دوليّ ات العبلقات النظريّ  ة مف أىـّ ة الواقعيّ د النظريّ تعّ       
وطرحيا في  ،ةة لمسياسة الخارجيّ كنظريّ  ةة التي ورثتيا الواقعيّ ة والفمسفيّ وعمى الرغـ مف الجذور الفكريّ 

  (3، 2008 ،وحم ) األمريكي في القرف العشريف. ترتبط بالفكر السياسيّ فإّنيا  ،المجاؿ األكاديميّ 

مف المحمميف إلى أّف المسممات األساسّية لمواقعّية ىي الدليؿ األفضؿ لتفسير  كثير ينظرو      
بيف دوؿ تسعى  )مصمحة( ةة عبارة عف صراع قوّ الشؤوف الدوليّ  ة أفّ تفترض الواقعيّ و سموكّيات الدوؿ، 

  (12، 2010)شيباني،  .لتعزيز مصالحيا بشكؿ منفرد

ت األساسّية المكّونة لعالـ العبلقات الدولّية، وىذه الدوؿ ويعتبر الواقعّيوف أّف الدوؿ ىي الوحدا     
كيانات عقبلنّية تتصرؼ بشكؿ واٍع؛ لتأميف بقائيا، وتعظيـ مصالحيا القومّية، كما اعتمدت الواقعّية 
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 )الشاىرتفسيرىا لمسموؾ الخارجّي لمدوؿ.عمى مفاىيـ خاصة لفيـ تعقيدات السياسة الخارجّية، و 
 (22، 2017وآخروف، 

، فكانت البداية الفعمّية داخؿ المنظور الواقعيّ عديدة اتجاىات  رت الواقعية منذ ظيورىا إلىتطوّ        
ة والتي عرفت بالواقعيّ  (،Hans Morgenthau ىانس مورغانتوإسيامات ) فيظيور الواقعّية ل

ة، وأضيفت إلييا لبيئة الدوليّ الت عرفتيا بنية اتحوّ لنتيجة  ؛ة الحقاً لت الواقعّية التقميديّ عدّ  الجديدة، ثـّ 
 .Kenneth Waltz  (كينيث والتزة مع )ة الجديدة البنيويّ رتيا في شكؿ الواقعيّ طوّ  ،ة جديدةقطع نظريّ 

ة(، تقديـ تفسيرات ة، نيوكبلسيكيّ بنيويّ ، ياتيا )تقميدية، جديدةعمى اختبلؼ مسمّ  ةحاولت الواقعيّ و        
ة، ونقطة االشتراؾ بينيـ ىي القوؿ بتأثير معطيات البيئة يّ العبلقات الدول مقبولة لما يحدث في

 (1، 2011، )إبراىيـ .الخارجية فواعؿال عمى سموكات ةالدوليّ 

وينظر )مورغانتو( إلى عممّية صنع السياسة الخارجّية عمى أّنيا عممّية عقبلنّية، أي أّنيا عممّية       
متاحة وبيف األىداؼ الثابتة، لذلؾ فكّؿ سياسة خارجّية ال تخرج عف كونيا عممّية توفيؽ بيف الوسائؿ ال

 (32، 2005ىي عقبلنّية؛ ألنيا تسعى دائمًا إلى تعظيـ القوة، والمصمحة الوطنّية. )عودة، 

كما وتعتبر المصمحة ىي اليدؼ األسمى في صياغة القرار الخارجّي األمريكّي، والذي يعد          
لخارجّي، وتعتبر المصمحة في الطرح الواقعّي المرجع األساسّي مبدًأ ثابتًا مف مبادئ السموؾ ا

لمسياسات األمريكّية المعاصرة عمى الصعيد الخارجي والعبلقات الدولّية، وترتكز ىذه العقيدة عمى 
المنفعة، والنجاح، والتفوؽ، والييمنة. واألولوّية القصوى لدى صانع القرار األمريكّي ىي ضماف 

العالمّية لمواليات المتحدة، فاألساس الذي تقوـ عميو السياسة الخارجّية ىي التعامؿ الييمنة، والزيادة 
الواقعّي، والمصمحة القومّية وىذا ما يظير في تعامؿ اإلدارة األمريكّية عمى الصعيد الخارجّي، والمنافع 

 (72-2011،70 المادّية المباشرة سواء أكانت اقتصادّية أـ سياسّية. )العيساوي،

أّف زيادة مصادر قّوة الدولة مف أساسّيات السياسة الخارجّية الناجحة، وتؤكد عمى  وترى الواقعّية       
أّف القّوة العسكرّية ىي المصدر األىـّ مف بيف ىذه المصادر، بؿ واألكثر فاعمّية في تحقيؽ أىداؼ 

ديد في ظؿ ىيمنتيا، حيث الدولة. فالواليات المتحدة انتيجت أسموب استخداـ القوة الصمبة، أو التي
كاف األسموب األمثؿ لتجاوز األزمات الدورّية، وفي ظّؿ تفّردىا بالييمنة لجأت الواليات المتحدة إلى 
مصادر قّوتيا الناعمة؛ لتعزيز ىذا التفّرد والزعامة العالمّية، وذلؾ بتوظيؼ المعطيات الثقافّية والفكرّية 
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وفي ظّؿ ىذا التغّير ظيرت متغّيرات نظرّية واقعّية، جعمت مفيـو المتعّمقة بأسموب الحياة األمريكّية، 
القّوة في الفكر االستراتيجّي األمريكّي، يتحّوؿ مف تمجيد القّوة الصمبة إلى استخداـ أنواع أخرى مف 

 (34 ،2003القوة. )ناي، 

الخارجّية المعاصرة، والواليات المتحدة استخدمت قّوتيا الذكّية في مواجية تحّديات السياسة          
ومواجية بروز قوى جديدة عمى الساحة الدولّية، وتغّير أنظمة الحكـ في الدوؿ الحميفة، كوصوؿ 
جماعة اإلخواف المسمميف إلى الحكـ، ومحاولة الحد مف انتشار األسمحة النووّية، ومكافحة اإلرىاب، 

 (15، 2016العسكرّية. )عبد،  والعديد مف التحديات التي يصعب التعامؿ معيا مف خبلؿ القّوة

وتعتمد الواليات المتحدة في تسيير شؤونيا الدولّية عمى المقاربة بيف األمف واألخبلؽ، حيث        
تقضي األخبلؽ بمجموعة مف المعايير، ترفعيا الواليات المتحدة في تعامبلتيا الدولّية، لكف األمف مف 

والشعارات التي تنادي بيا؛ فاألخبلؽ ال تسود في السموؾ وجية نظرىا فوؽ كّؿ االعتبارات األخبلقّية 
السياسّي الخارجّي األمريكّي عندما يتعّمؽ األمر بتحقيؽ المصالح األمريكّية، كما أّف اإلستراتيجّية 

ف لـ تكف أخبلقّية ىي التي تحافظ عمى صياغة )الشاىر العالـ، وفؽ الرؤية األمريكّية.  المثالّية وا 
 (24 ،2017وآخروف،

 خ.خ فً تفسٍر انسٍبسخ انخبررٍّ انجُبئٍّ انُظرٌخ انًطهت انخبًَ: 

لّما كانت البنائّية مف أبرز البدائؿ لمواقعّية، وّجيت انتقادًا ليا، كما أّدى انتياء الحرب الباردة إلى    
عود إعادة تشكيؿ ىائمة لممناقشات داخؿ الخطاب األمريكّي السائد في العبلقات الدولّية، فعزز مف ص

المدرسة البنائّية في الفكر، حيث سعى العديد مف رّوادىا إلى تطبيؽ استبصارات تمؾ النظرّية مف أجؿ 
 (.435، 2016 إلقاء الضوء عمى األبعاد المتنوعة لمسياسة العالمّية.  )داف وآخروف،

انونّية وأخبلقّية، وترى المدرسة البنائّية أّنو يجب أف تدار السياسة الخارجّية بواسطة معايير ق       
ـّ إيجادىا مف خبلؿ النقاش حوؿ القيـ واليوّية  .فقامت أىـّ افتراضاتيا عمى أّف الحقيقة االجتماعّية يت

)Snyder, 2004,55(  

وتتصؼ البنائّية بتركيزىا عمى دور اليوية والثقافة في تشكيؿ الفعؿ السياسّي لمدولة، ويولي       
يقة التي يحقؽ بيا صانعو القرار مصالحيـ، مف خبلؿ تسيير المصالح عمى البنائيوف أىمّية كبيرة لمطر 

 (2017 أساس اليوّيات االجتماعّية لؤلفراد، أو الدوؿ ذات الصمة بيا. )شمبي،
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( أّف األفكار ىي قدرىـ، Stephon Brooksويرى مفكرو المدرسة البنائّية أمثاؿ )ستيؼ برووؾ       
ر المعايير في النظاـ الدولّي، أو المجتمع الدولّي الذي يقّيد سموؾ الدولة، وأّف لؤلفكار أىمّية في تطوي

 )(Rathbun,2007,53 .أو يحّدده في المستقبؿ

منذ الحرب الباردة،  ول رجد تفسيو ي ،ةمريكيّ ألة عمى السياسة الخارجية االبنائيّ فكار ألتطبيؽ او       
 يا فيل راً ، وقد وجدت الواليات المتحدة مبرّ اً وقيميّ  اً يّ الصراع بيف الواليات المتحدة ثقاف سكاف أسا ثحي
 (2017 . )شمبي،ةمريكيّ ألة انيّ طة الو حماية اليويّ ة ضيّ ر ف

 ة، يظير أفّ ودورىما في دراسة العبلقات الدوليّ  ،ةة والبنائيّ مف الواقعيّ  مف خبلؿ تناولنا لكؿ  و        
الذي  (،ىانز مورغنتاو)نيا ة دشّ ة لمعبلقات الدوليّ امّ ع ةة عمميّ يف في الوصوؿ إلى نظريّ جيود الواقعيّ 
ر ة، وىو المفسّ ة الدوليّ التفاعبلت السياسيّ  والشامؿ لكؿّ  ة ىي المحرؾ األساسيّ القوّ  افترض أفّ 

الذي اعترض  )كنث والتز( فيما رأى .ةة، وتجد قوانينيا في الطبيعة البشريّ ات الدوؿ الخارجيّ لسموكيّ 
ة النظاـ تو عمى مفيـو فوضويّ أقاـ نظريّ ف، ة بوصفو غير عمميّ يعة البشريّ بشدة عمى مفيوـ الطب

 .ات الدوؿومصدر تفسير سموكيّ  ،ساسيّ د األالذي يعتبر المحدّ  ،الدوليّ 
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 انفصم انخبًَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .انسٍبسخ انخبررٍّخ األيرٌكٍّخ ٔرًبػخ اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ 
 

ل: يبٍّْخ انسٍبسخ انخبررٍّخ انًجحج ّٔ  .األيرٌكٍّخ األ

 تًٍٓذ:

حكـ في وضع وصياغة السياسة الخارجّية المناسبة، ىي تحقيؽ إف المعادلة الرئيسية التي تت          
المصالح وفؽ مصادر القوة المتاحة لمدولة، وعميو فإف السياسة الخارجّية ترتبط بحجـ اإلمكانيات، 
وتعتبر قوة الدولة ومصادرىا ىما المقياس األوؿ الذي يحدد طريقة تفاعميا مع األحداث اإلقميمية 

تأثير عوامؿ البيئة الخارجية مف قوى ومصالح ومتغيرات النظاـ الدولي.) الشاىر، والدولّية، إلى جانب 
 (2017،12وآخروف،

 : يفٕٓو انسٍبسخ انخبررٍّخ.لٔانًطهت األ

لقد تطّورت ظاىرة السياسة الخارجّية تطورًا واضحًا منذ بداية الستينات مف القرف الماضي؛ وذلؾ      
الدولّية، وتنوعيا في النظاـ الدولّي؛ ما أكسب دراستيا أىمّية بالغة، إذ لتعّدد قضاياىا، وتزايد الوحدات 

تتجّمى أىمّيتيا في فيـ التوّجيات الخارجّية لمدوؿ في عبلقاتيا، وتفسير أسباب تبمور السياسة الدولّية 
تجاه  في أنماط مختمفة في النسؽ الدولّي، كما تمكننا مف كشؼ االستراتيجّيات القومية لمدوؿ، وفيميا

بيئاتيا الخارجّية، سواء أكانت ىذه الدوؿ كبرى أـ إقميمّية، ومدى نفوذىا، وحجـ أدوارىا الخارجّية، 
 (2016وتمكننا أيضًا مف معرفة أسباب الضعؼ في أدوار دوؿ أخرى. )الدمي، 

ّؿ اختمؼ المفكروف في تحديد مفيوـ السياسة الخارجّية بشكؿ دقيؽ؛ وذلؾ الختبلؼ منطمقات ك      
منيـ، حيث ينطمؽ بعضيـ في تعريفيا مف أّنيا مجموعة مف البرامج. ويعتبر المفكر )محمد سميـ( مف 
أىـ رّواد ىذا االتجاه، إذ يعّرؼ السياسة الخارجّية بأّنيا برنامج العمؿ العمنّي، الذي يختاره الممثموف 
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مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة في الرسمّيوف لمَوْحَدة الدولّية مف بيف مجموعة مف البدائؿ المتاحة؛ 
المحيط الخارجّي. ويرى سميـ أّف التعريؼ ينطوي عمى مجموعة أساسّية مف األبعاد األساسّية، ىي: 

 (12، 1998الواحدّية، والرسمّية، والعمنّية، واالختيارّية، واليدفّية، والخارجّية، والبرنامجّية. )سميـ، 

رواد ىذا المنطمؽ في تعريؼ السياسية الخارجّية، وعدـ ويأخذ الباحث العربي )الدمي( عمى      
تحديدىـ لطبيعة الوحدة الدولّية، فالوحدات الدولّية في النظاـ الدولّي مف وجية نظره، متعددة فقد تكوف 

كما يرى )الدمي( في تعريؼ محمد سميـ، أّنو حّدد السياسة الخارجّية عمى  دوؿ أو منظمات دولّية.
ج محدد األىداؼ، وعزليا عف تأثير البيئتيف الداخمّية والخارجّية، وىو ما قد يشوب أّنيا مجّرد برنام

ّنما ىي  الفيـ الصحيح لمسياسة الخارجّية؛ ألّنيا ليست فقط مجّرد برنامج، أو تحديد ألىداؼ معّينة، وا 
ارجّية. )الدمي، مزيج مف سموكّيات عديدة لصانع القرار في الدولة، وتفاعميا مع البيئتيف الداخمّية والخ

2016.) 

وقّدـ بعض الدارسيف تعريفًا لمسياسة الخارجّية عمى أّف المقصود باألنشطة، ىو السموكّيات         
والتصرفات، ومف أىـ رّواد ىذا االتجاه )تشارلز ىيرماف( الذي يعّرؼ السياسة الخارجّية بأّنيا مرادؼ 

سياسة الخارجّية مف تمؾ السموكّيات الرسمية المتمّيزة لسموكّيات السياسة الخارجّية، فيقوؿ: "تتألؼ ال
التي يتّبعيا صانعو القرار الرسميوف في الحكومة، أو مف يمثمونيـ، والتي يقصدوف بيا التأثير في 
سموؾ الوحدات الدولّية الخارجّية". وكما يعّرؼ )باتريؾ مورجاف( السياسة الخارجّية بأّنيا: "التصّرفات 

دة التي يقـو بيا صانعو القرار السمطوّيوف في الحكومة الوطنّية، أو ممّثموىـ بيدؼ الرسمّية المحدّ 
 (. 9، 1998التأثير في سموؾ الفاعميف الدولييف اآلخريف". )سميـ، 

ويشير الكاتب )بيجت القرني( إلى أّف التحديد الدقيؽ لماىّية السياسة الخارجّية يمّثؿ نقطة الَبْدء       
ؿ تعني ىذه السياسة أىدافًا عاّمة، أـ أفعااًل محّددة، أـ قرارات واختيارات صعبة؟ كما في التحميؿ، في

أّنو يرى أّف ما يمّيز السياسة الخارجّية ىو تعّدد محّدداتيا، والجيات التي تصنع قراراتيا، وترسـ 
 (.2002،30 توّجياتيا.  ) قرني، 

ّف إيجاد تعريؼ لمسياسة الخارجّية ليكوف أكثر وعمى ضوء التعاريؼ التي أوردنا يمكف القوؿ أ      
شمواًل، البد أف يأخذ بعدًا تركيبّيًا بحيث يجمع بيف محّددات السياسة الخارجّية، وأىدافيا، وتوجياتيا، 
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وأدوارىا، وكذلؾ الوسائؿ التي تنفذ بيا، أي بيف االتجاىات وااللتزامات الدولية، وقدرات العمؿ وحوافزه.   
 (15 ،2005 )مبلح،

وبناء عمى ذلؾ يمكف تعريؼ السياسة الخارجّية إجرائّيًا عمى أّنيا: "كؿٌّ تجميعيٌّ لمجموعة        
التوّجيات واألىداؼ والمخططات وااللتزامات التي تحركيا وسائؿ لتمويميا، وتحويميا إلى سموؾ فعٍؿ 

 (.2003خارجّي".  )بوقارة، 

 ثانيًا: خصائص السياسة الخارجي ة

 : ها يأتية خصائص يهكن حصرىا فييز السياسة الخارجي ة بعد  تته    

السياسة  فبالرغـ مف أفّ ، ةية لمبيئة الخارجيّ ة موجّ الخارجيّ  السياسة أف   أي :ع الخارجي  الطابَ   -1
ومسار سموكيا يكوف في  ،تنفيذىا  أفّ إالّ  ة_ة تصنع داخؿ أجيزة الدولة _البيئة الداخميّ الخارجيّ 
ة ىي اإلطار الذي تختبر فيو ىذه فالبيئة الخارجيّ  .ةأي البيئة الدوليّ  ،ةرجيّ بيئة الخاإطار ال
 (27،  1998)سميـ،  .ةوىو الذي تحقؽ فيو األىداؼ المسطرة لمسياسة الخارجيّ  ات،السموكيّ 

أّف السياسة الخارجّية تّتخذ مف قبؿ جية رسمّية في الدولة، وتعتبر السمطة  :ع الرسهي  الطابَ   -2
أىـّ جياز في الدولة، يعطي لمسياسة الخارجّية الطابع الرسمّي، والذي يمّثميا في  التنفيذّية

غالب األحياف رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ووزير الخارجّية، وغيرىـ مف األشخاص الذيف 
 ( 15، 1998يمثّموف األجيزة الرسمّية في الدولة. )سميـ، 

فيمكف أف توجو  ،ةة تقميديّ إلى الدوؿ كوحدات دوليّ  ة ال توجو فقطالسياسة الخارجيّ  كما أفّ      
)دالمي،  .ة ذات وزف إقميميّ أو أحزاب سياسيّ  ،ةمات الدوليّ ة حديثة كالمنظّ ت دوليّ إلى وحدا

2016.) 
 فأيّ ، ة بدائؿ مقترحةمختارة مف عدّ وقراراتيا،  ةبرامج السياسة الخارجيّ  أفّ  :ع الختياري  الطابَ   -3

تمؾ الدولة  بو، وأف   ةدى الدولة المعنيّ ل يّ وحتم ،فعؿ وحيد الضرورة ردّ يوجب ب ال يّ موقؼ دول
ومصمحتيا  ،أىدافيا وفؽتمتمؾ مجموعة مف الخيارات والبدائؿ الممكنة، فيي تختار أحدىا 

 (.21، 1998 . )سميـ،ةالقوميّ 
واحدة  ةحدة دوليّ البرامج التي تعتمدىا و  ؿ في تمؾتتمثّ  ّيةالسياسة الخارج أفّ  :ع الواحدي  الطابَ   -4

 .ةعف العبلقات الدوليّ  ةخارجيّ ز السياسة الوىذا البعد ىو ما يميّ  أخرى. ّيةإزاء وحدات دول
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ا السياسة أمّ  ،ةالفعؿ بيف الوحدات الدوليّ  ةعؿ وردّ تفترض التفاعؿ، أي الف ةفالعبلقات الدوليّ 
)سميـ،  أخرى. ةوحدات دوليّ واحدة تجاه  ةوليّ فتعني تمؾ السياسة الموجية مف وحدة د ةالخارجيّ 
1998 ،14.) 

5-  : التخطيط  ية لتحقيؽ أىداؼ تـّ خارجّية البد أف تكوف موجّ السياسة ال فّ أي أ الطاَبع اليادفي 
ومف ىذا  .الموارد المتاحة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ تعبئة كؿّ  ليا مف قبؿ صانع القرار، ويتـّ 

ما ىي تجاه البيّئة الخارجّية، إنّ  آليّ فعؿ  ردّ المنطمؽ ال يمكف اعتبار السياسة الخارجّية مجرد 
تسعى إلى التأثير عمى البيّئة الخارجّية لتمكيف الدولة مف أف تكوف  ،واعّية ومقصودة عممّية

قؿ أفاعؿ أساسّي في النظاـ الدولّي أو تحقيؽ والمحافظة عمى المصالح الوطنّية ليا عمى 
 (.24، 1998)سميـ،  .تقدير

نظر الدارس، فإّف لمسياسة الخارجّية تعريفات عّدة، إاّل أّنيا ال تخرج عف إطار ومف وجية        
سموكّيات الدولة، وأنشطتيا الخارجّية التي تسعى إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ التي تكوف في 

ية مجمميا بعيدة األمد أو قريبة، كما أّف السياسة الخارجّية تتمّيز بالطابع الخارجّي، الذي يحدد الج
التي توجو إلييا السياسة الخارجّية، والتي تكوف دائمًا خارج حدود الدولة، وكما تتمّيز بالطابع الرسمّي 
والواحدّي الذي يحّدد مف يقوـ عمى صنع السياسة الخارجّية، كما تتنّوع ىذه الجيات وفقًا لتنوع العوامؿ 

 في العبلقات الدولّية.

 ررٍّخ األيرٌكٍّخ.انًطهت انخبًَ: يبٍّْخ انسٍبسخ انخب

يعتبر تحقيؽ المصالح وفؽ المصادر المتاحة لمدولة، ىي المعادلة الرئيسة التي تتحكـ في         
وضع السياسة الخارجّية المناسبة وصياغتيا لمدوؿ؛ إذ ترتبط السياسة الخارجّية بحجـ اإلمكانّيات، فقوة 

فاعميا مع األحداث اإلقميمّية والدولّية، الدولة ومصادرىا ىما المقياس األوؿ الذي يحدد طريقة ت
ومواقفيا وآراءىا الخارجّية، إلى جانب تأثير عوامؿ البيئة الخارجّية مف قوى النظاـ الدولي ومصالحو 

 (.12، 2017ومتغّيراتو. )الشاىر وآخروف، 

ّف حصر مفيـو واضح لمسياسة الخارجّية األمريكّية وفؽ المعادلة السابقة أمر          في غاية وا 
الصعوبة، فالواليات المتحدة األمريكّية ىي قوة عظمى، بمؤشرات قوة ضخمة؛ ألنيا صاحبة أكبر 

تريميوف دوالر. باإلضافة إلى مقومات القوة  13اقتصاد عمى المستوى العالمّي، حيث يقدر انتاجّيتو بػ 
صادر القوة تمؾ تجعؿ مصالحيا العسكرّية، والسياسّية، والجغرافّية المكافئة لمقوة االقتصادية، كّؿ م
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القومّية مترامّية المجاؿ االستراتيجّي، حيث يّتسع ىذا األخير ليشمؿ كؿ المواقؼ والمناطؽ في النظاـ 
الدولّي األحادّي القطبّية، والذي تنفرد بقيادتو، كما أّف األىداؼ الرسمّية المعمنة لمواليات المتحدة 

مريكّية ىي: "خمؽ عالـ أكثر أمنا، وديمقراطّية، ورخاء لصالح الشعب األمريكّية وفؽ وزارة الخارجّية األ
األمريكّي، والمجتمع العالمّي"، وىذا اليدؼ يجعؿ مف صبلحّيات الواليات المتحدة التدخؿ في كّؿ 
 القضايا االقتصادّية والعسكرّية واالستراتيجّية عالمّيًا، والتي مف شأنيا المساس بأمف الشعب األمريكّي. 

منذ استقبلؿ الواليات المتحدة، وقد انطمؽ  كبيراً  وتطوراً  ة مساراً ة األمريكيّ عرفت السياسة الخارجيّ       
. ةوالييمنة شبو المطمقة عمى الشؤوف الدوليّ  ،بلليا إلى غاية قيادة النظاـ العالميّ المسار مف استقىذا 

ستقبلؿ ببناء االقتصاد، وذلؾ باستغبلؿ وانشغؿ صناع القرار في الواليات المتحدة األمريكّية بعد اال
أوجب  فاالىتماـ االقتصاديّ  الموارد المتاحة مف معطيات اقتصادّية وطبيعّية ورأسماؿ استثمارّي ىائؿ،

 واقاً ة تطمب أسيكيّ ألمر ة اناعيّ القوة الص اميتن أفّ  ثحي ،ةة والعبلقات الدوليّ ؤوف الخارجيّ الشب اً اىتمام
ولى لمسار ألالنواة ا فكافة مريكيّ األة خارجيّ السياسة آخر في  ياً ا خمؽ توجّ م ؛رة فيما وراء البحاخارجيّ 

  (،12-13، 2017، ؿ. )الشاىرويط

 :كما يمي مسار السياسة الخارجّية األمريكّية تطور ؿمراح عيمكف تتبو 

  :م1911 -م1776هرحمة العزلة 

ـ، عزفت الواليات المتحدة عف أّي 1776منذ بداية إعبلف االستقبلؿ لمواليات المتحدة في عاـ       
ارتباط سياسّي يربطيا بدوؿ العالـ، حيث كانت جيود القادة األمريكييف تنحصر في بناء دولة قادرة 

 عمى توفير أمنيا الداخمّي، سواء أكاف األمف االقتصادّي، أـ األمف العسكرّي والسياسّي.

متحدة، وىو أّوؿ مف اختار االنعزالّية كأكبر قاعدة ويعتبر )جورج واشنطف( أّوؿ رئيس لمواليات ال     
لمتعامؿ مع الدوؿ الخارجّية، وجاء )جيمس مونرو( ليؤّكد مبدأ العزلة في تعامؿ الواليات المتحدة مع 
الدوؿ األخرى مف خبلؿ المبدأ الشيير في التعامؿ، والقائؿ: "أمريكا لؤلمريكييف"، وقد ساعدت مرحمة 

الستقرار الداخمّي لمواليات المتحدة األمريكّية، وتكويف قوة اقتصادّية ضخمة العزلة ىذه في بناء ا
الحرب العالمية -بالموازاة مع قوة أسطوؿ عسكرّي أمريكّي، كاف لو الفضؿ األّوؿ في أحداث دولية 

 (.52، 2002. )سميـ، -األولى والثانية
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  :م1945 –م 1914هرحمة الخروج هن العزلة 

ة ال بيّ و يا حربًا أور ة األولى عمى أنّ المتحدة في بادئ األمر إلى الحرب العالميّ  نظرت الواليات      
وخصوصًا مف الناحية  ،شأف وال مصمحة ليا فييا، وىذا ما كفؿ ليا ميزة التعامؿ مع كؿ األطراؼ

 مقابؿ ىشاشة القاعدة ،ة ثابتة إلى جانب االستقرار الداخميّ ة التي كونت قاعدة أمريكيّ االقتصاديّ 
حو االنفتاح و نف حافزًا عند الساسة األمريكييف لمتوجّ ة، وىذا بالضبط ما كوّ بيّ و ة األور االقتصاديّ 
 ف. بيف الحربي لمخارج ما

 (فو ويمس)وبروز نجـ الواليات المتحدة، أعمف الرئيس  ،ة األولىعد نياية الحرب العالميّ وب       
ة وحريّ  ،ةة والديمقراطيّ ع حقوؽ اإلنساف والحريّ المبادئ األربعة عشر الشييرة، التي تناولت مواضي

مف  ة بذكاءلواليات المتحدة األمريكيّ وفكرة إنشاء تنظيـ دولّي. وعمى ىذا النحو خرجت ا ،التجارة
مف  اً سياسيّ  اً ة األولى، محققًة حجمالتي استمرت منذ استقبلليا حتى نياية الحرب العالميّ  ،عزلتيا

ة لؤلزمة مف خبلؿ التقميؿ مف اآلثار السمبيّ  اً قتصاديّ ًا اوحجم ،خبلؿ دورىا في إنياء الحرب
 .(46-43،  2007صايج،ب. )التي عصفت بالعالـ بعد الحر  ،ةقتصاديّ اال

 هرحمة الحرب الباردة 

 ميّمًا، اً قتصاديّ او  ا  دولي اً وزنشكؿ فوز الواليات المتحدة األمريكّية في الحرب العالمية الثانية،       
لكف وبذات  .واالنتقاؿ مف العزلة إلى االنفتاح ،ةمة لتوسيع سياستيا الخارجيّ دولة متأىّ جعؿ منيا 

ة، ما ة األمريكيّ ة مقابؿ القاعدة الرأسماليّ ة العالميّ شتراكيّ كقاعدة لبل الوقت برز نجـ االتحاد السوفيتيّ 
. )الشاىر ةة الثنائيّ بيّ ة إلى القطة القطبيّ الذي انتقؿ مف التعدديّ  شكؿ بنية جديدة لمنظاـ الدوليّ 

 (.14،  7201وآخروف،

ت ايالالو و أنيت ،نصؼ قرف وفياتيّ تحاد الساالدة و ات المتحيالبيف الو  يديولوجيّ ألداـ الصراع ا        
في أوروبا  والجميوريات المساندة ل ؿوك ،تحاد السوفيتيالانييار ابـ لصالحيا 1990 ة سنةالمتحد
 .(14، 1720الشاىر وآخروف، . )الشرقية

 هرحمة الييهنة عمى العالم وأحداث الحادي عشر هن سبتهبر.  



19 
 

في تاريخ العبلقات الدولّية، إذ  شر مف سبتمبر بداية مرحمة جديدةكمت أحداث الحادي عش       
بيرؿ )  نذ حادثةيا حممت إلى الواليات المتحدة واحدة مف أسوأ األحداث في تاريخيا مأنّ 

ة ة والعسكريّ ة والسياسيّ قتصاديّ اليات المتحدة ضربة استيدفت أبرز رموزىا ات الوالفقد تمق  ،(ىاربر
لذلؾ  ونتيجة؛ وُميْيمنة عمى النظاـ العالميّ  ،وضعتيا أماـ مرحمة صعبة كدولة عظمىو ة، واألمنيّ 

وعمى كؿ  ،الوسائؿ المتاحة عمى ما وصفتو باإلرىاب العالميّ  أعمنت الواليات المتحدة الحرب بكؿّ 
بوش )ة زمف وعمى ىذا قامت السياسة الخارجّية األمريكيّ  .و صمو أو عبلقة بو أو بأفكارهمف ل
 :  يعمى أربعة مبادئ رئيسة ى (االبف

 .ةة األمريكيّ ة العسكريّ ة القوّ استثنائيّ  -1
 .ةستباقيّ الحرب اال -2
 .ةشر األفكار الديمقراطيّ ن -3
 ،والدوؿ المارقة ،ىاب العالمية، وذلؾ لمجابية أربعة أخطار تمّثمت؛ باإلر استخداـ القوّ  -4

 (2006 )سراج،. وأسمحة الدمار الشامؿ ،والدوؿ الفاشمة

يعّرؼ المفكر األمريكّي )فرانسيس فوكاياما( السياسة الخارجّية األمريكّية تجاه دوؿ الشرؽ        
رجّي تجاه األوسط بأّنيا النشاط الذي يمارسو صانع القرار في اإلدارة األمريكّية عمى المستوى الخا

منطقة الشرؽ األوسط، والمتمّثؿ بالدعوة إلى نشر القيـ الديمقراطّية، وثقافة حقوؽ اإلنساف، يوازيو 
توجو فكرّي، يركز عمى دور الثقافة في خمؽ الرفاه االقتصادّي، وتعزيز المصالح األمريكّية في 

 (18، 1992 المنطقة والعالـ. )فوكوياما،

ّية األمريكّية عمى ثوابت محّددة تجاه منطقة الشرؽ األوسط، ىي حماية وتقوـ السياسة الخارج      
منابع النفط في المنطقة، وضماف تدّفقو لمدوؿ الغربّية، والمحافظة عمى أمف إسرائيؿ، وتفوقيا 
العسكرّي، وفتح األسواؽ في منطقة الشرؽ األوسط، وتدفؽ السمع والخدمات األمريكّية، ورعاية 

 (.175، 2002الموالية لمواليات المتحدة.  )مزاحـ،  األنظمة العربّية

 انًطهت انخبنج: ٍْكهٍّخ صُغ انسٍبسخ انخبررٍّخ األيرٌكٍّخ.

ىناؾ العديد مف المؤسسات التي تساىـ في عممّية صنع السياسة الخارجّية األمريكّية، ولكّؿ مف       
والصبلحيات الممنوحة مف الدستور  ىذه المؤسسات دور في اتخاذ القرار، بحسب قّوة ىذه المؤسسة،

األمريكّي، سواء أكانت تنفيذية مف قبؿ الرئيس والمؤسسات المعاونة لو، أـ تشريعّية مثؿ: 
 )الكونجرس(، وسوؼ نتطّرؽ إلييا بالشرح؛ لمعرفة ىيكمّيتيا حسب النظاـ السياسّي األمريكّي، ومنيا:
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 ة: ذي  ي: الهؤسسات التنفلً أو  

د مف المؤّسسات التنفيذّية التي تقوـ عمى صنع السياسة الخارجّية األمريكّية، وأىّميا: يوجد العدي       
الرئيس، والعديد مف المعاونيف والمساعديف مف الوزارات واألجيزة والوكاالت الرسمّية، وغير الرسمّية. 

 (.66، 2017)الشاىر وآخروف، 

 الرئيس:  -1

ّية الموّجو األّوؿ لمسياسة الخارجّية وصانعييا، فيو الفاعؿ يعتبر رئيس الواليات المتحدة األمريك      
المحورّي في عممّية صنع السياسة الخارجّية، ويستمّد سمطاتو مف الدستور، الذي يخّولو شّف الحروب، 

جّية بقدرتو الحصوؿ وعقد المعاىدات، وتعييف الوزراء والسفراء. ويتمّتع الرئيس في مجاؿ السياسة الخار 
محدودة عف الدوؿ، وقادتيا مف مصادر عّدة، مثؿ: وكالة المخابرات المركزّية، ات غير عمى معموم

ووزارة الخارجّية، ويشكؿ استحواذ الرئيس عمى التأييد، والدعـ الشعبّي، ومساندة الكونجرس، المقدرة 
 (.85، 1984عمى اّتخاذ القرارات في السياسة الخارجّية. )سعودي، 

دارة ،السياسة عي صنيستند الرؤساء فو         و،جيزة التي تعاونألالفرع التنفيذي إلى مجموعة مف ا وا 
عاونة الرئيس، ويعد مكتب البيت ت لمئأنش ،تالوكا عتس ـ الجياز التنفيذيّ ضيفالمشورة،  ووتقدـ ل

قتصادييف مف أىـ الريف اامف القومي، ومجمس المستشألومجمس ا ،ةدارة والميزانيّ إلب اومكت ،بيضألا
ت ار عي العاـ في المشاو والمدّ  ،ءاقد يطمب الرئيس مساعدة الوزر  ؾعمى ذلعبلوة ، عت التسالكاالو 

 (.68، 2017 )الشاىر وآخروف،  .ّيةالسياس

 وزارة الخارجية:   -2

ـ، وتعتبر مف أقدـ الوزارات التي أنشأىا الدستور 1789أنشئت وزارة الخارجّية األمريكّية عاـ          
احدة مف أىـّ مؤسسات صنع السياسة الخارجّية في الواليات المتحدة، ويقود الوزارة األمريكّي، وىي و 

 (76، 2017 وزير الخارجّية الذي يعتبر عضوًا في مجمس األمف القومّي. )الشاىر وآخروف،

 وتقع عمى عاتقيا دراسة كيفّية التعامؿ مع الحكومات األجنبّية، وتنفيذ القرارات التي تّتخذىا في       
ىذا المجاؿ، عف طريؽ الدبموماسييف والعامميف في الييئات التابعة ليا، وتعتمد وزارة الخارجية عمى 

 (35، 1973 مشورة الخبراء العامميف فييا لتقديـ وجيات النظر المختمفة. )بدراف،
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 :هجمس األهن القوهي     -3

مساعد الرئيس لشؤوف األمف يتكّوف المجمس مف الرئيس، ونائبو، ووزيري الخارجية والدفاع، و       
القومّي، الذي يعمؿ مديرًا تنفيذّيًا لممجمس. وىـ أعضاء دائموف وأساسيوف، يقدموف النصح لمرئيس، 
فيما يتعّمؽ بتنسيؽ السياسة الداخمّية والخارجّية المتصمة باألمف القومّي، ودراسة مشاكمو، وذلؾ عمى 

 (Best, 2011,4 )اتو. شكؿ خطط وسياسات، تساعد الرئيس في اتخاذ قرار 

 :)الكونجرس( الجياز التشريعي   -4

يعتبر الكونجرس الييئة التشريعّية في النظاـ السياسّي األمريكّي، ويتكّوف مف مجمس الشيوخ،        
ومجمس النّواب. ويختص الكونجرس بتنظيـ التجارة الخارجّية، وينص الدستور عمى توزيع اإلشراؼ 

الرئيس والسمطة التشريعّية، كما أّنو ال بد مف موافقة مجمس الشيوخ عمى عمى الشؤوف الخارجّية بيف 
  (Ramsey, 2007, 34 )تعييف السفراء والوزراء، وعقد المعاىدات.

 انًجحج انخبًَ: انؼٕايم انًإحرح فً صُغ انسٍبسخ انخبررٍخ األيرٌكٍّخ تزبِ انحركبد اإلساليٍخ فً 

 انٕطٍ انؼرثً

عكاس مباشر لوسائؿ الدولة المتاحة، وفؽ األىداؼ انية األمريكّية ىي ّف السياسة الخارجإ    
المسطرة، وضمف األطر العامة لممصالح القومية، وتنفرد الحالة األمريكّية في سموكيا الخارجّي، وفؽ 

 (2017،10) الشاىر، أخروف، معطيات التميز كدولة مييمنة عمى معالـ السياسة الدولّية العالمية.

السياسة الخارجية األمريكّية الحقؿ األبرز في الدراسة ضمف المحأور العممية لمدراسات  وتعتبر   
الدولّية، وذلؾ لكوف السياسة الخارجية األمريكّية ىي الواجية التي تتحرؾ ضمنيا الدوؿ لتنفيذ وتحقيؽ 

 (2017،10)الشاىر، أخروف، مصالحيا الخارجية.

الواليات المتحدة األمريكية معقدة، نتيجة لمدور القيادي الذي إف عممية صنع القرار الخارجي في      
تمعبو الواليات المتحدة عمى الساحة الدولية، لذلؾ تتعدد محددات السياسة الخارجية األمريكّية وتتفاعؿ 
العوامؿ المؤثر فييا، حيث تتفاعؿ البيئة الداخمية والخارجية وفؽ متغيرات البيئة السيكولوجية لصانع 

ر األمريكي، التخاذ القرار الذي يرعي المصالح األمريكية ذات األبعاد االستراتيجية. ) الشاىر القرا
 (15، 2017وآخروف، 
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 انًطهت األٔل : انًحذداد انذاخهٍخ انًإحرح ػهى انسٍبسخ انخبررٍخ تزبِ رًبػخ اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ 

صنعيا، ففي الواليات المتحدة األمريكّية  تتأثر السياسة الخارجية ألي دولة في عوامؿ تسيـ في       
ة، ة والحركات اإلسبلميّ ىناؾ عوامؿ داخمية مؤثرة في السياسة الخارجية األمريكّية تجاه المنطقة العربيّ 

وىي متنوعة ومتباينة في تأثيرىا عمى حركات اإلسبلـ السياسّي بشكؿ عاـ، وجماعة اإلخواف المسمميف 
ووسائؿ اإلعبلـ، والرأي العاـ األمريكّي،  ،ينّي، والثقافة المجتمعيةبشكؿ خاص، ومنيا الطابع الد

 وجماعات الضغط.

ّف ىذه العوامؿ ال تحدد سموؾ اإلدارة األمريكّية، أو قراراتيا بقدر ما تصنع حدودًا يتحرؾ في ا  و       
ؤثرة في السياسة و السياسة الخارجّية، وال يمكف تخطييا، وتحدد ىذه العوامؿ الدخمية المصانعإطارىا 

 (2001،215)عذاب،الخارجية تجاه جماعة اإلخواف المسمميف بثبلثة عوامؿ، ىي : 

 الطابع الدينّي والثقافي لممجتمع األمريكّي. -1
 في الواليات المتحدة األمريكّية.  جماعات الضغط والموبي الصييونيّ   -2
 مراكز األبحاث والتفكير. -3

 هع األهريكي  أول: الطابع الديني  والثقافي  لمهجت

مترا التي كانت تحت إنجحمؿ المياجريف الجدد، العقيدة البروتستانتية بعدما حاولوا تطبيقيا في         
يـ طالبوا بإصبلح عميؽ لممذىب ن، حيث حرموا مف حقوقيـ المدنية ألحكـ آؿ ستيوارت

يـ اإلصبلحّية، عمى األرض ، لكنيـ اضطيدوا وطوردوا، وراحوا يأمموف العيش وفقًا لمبادئميكانياألنج
الجديدة "أمريكا"،  فخضع المجتمع األمريكّي بشكؿ كبير لتأثير العامؿ الدينّي،  وقد طغى عامؿ الديف 

 (2009،14)الميتدي،  ّف واحد.آعمى تكويف الواليات المتحدة منذ نشأتيا، فولد المجتمع والديف في 

ا "وطف اهلل"، وىذا الوعي متزايد ومترسخ الجذور منذ أّف الواليات المتحدة األمريكّية تعتبر نفسي   
ساس الذي ومعيـ العقيدة البروتستاتية، األ ـ،1620عمى الباخرة عاـ  (كالفف)ىروب اتباع المصمح 

سيـ حجاجًا إلى وطف الخبلص أو انفعمؿ عمى نشر ىذا المذىب في المجتمع الجديد، وقد اعتبروا 
تـ تأسيس الواليات المتحدة عمى اساس أنيا دولة دينية، وسيطر إلى مممكة الرب، وعمى ىذا الوعي 

                                                           
  :1311وحتى  1731 سنوات منذ اطانٌبرٌ ثم اسكتلندا حكمت فً، أسرة من أصول اسكتلندٌةآل ستٌوارت 
 :ًٌة. فهً ملزمة معا مشترك التركٌز على ما انتمصطلح ٌنطبق على عدد من الحركات ذات الصلة داخل البروتستهو  المذهب األنجلٌكان

 شخصٌة مع ٌسوع المسٌح وااللتزام لمتطلبات العهد الجدٌد. عالقة أنّ ٌعتقدون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1371
https://ar.wikipedia.org/wiki/1371
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ّف الفصؿ بيف الكنيسة والدولة ىو محصمة عوامؿ إالديف عمى المجتمع األمريكّي منذ ذلؾ الوقت. 
نفسّية، وثقافّية، وتاريخّية، وحضارّية متتعدة، وأّف الصراع الذي ثار ويثور حوؿ الحدود بيف سمطة 

ولة، قد تـ حسمو نظريًا في صمب الدستور األمريكّي، وكاف المقصود مف الفصؿ الكنيسة وسمطة الد
حماية الديف مف الدولة، والتحريـ عمى الدولة أّف تتدخؿ في شؤوف الديف. أّف مكاف الصدارة يميؿ إلى 
مصمحة الكنيسة، حينما تكوف في الدولة قوى ومؤسسات مؤثرة ذات نزعة دينّية وقبوؿ عاـ بالديف 

صة في مؤسسة رئاسة الجميورية، مثمما كاف الحاؿ مع الرئيس الجميوري المحافظ ) رونالد وبخا
ىذا  فّ إ، وجورج بوش االبف(، وعمى الرغـ مف االعتراؼ بمبدأ فصؿ الكنيسة عف الدولة، فغافري

 تزجثير الديف في الحياة األمريكّية امتد ليمالفصؿ لـ يؤدي إلى فصؿ الديف عف السياسة، كما أّف تأ
ّف جميع الجيود التي تبذؿ لعزؿ الديف عف السياسة ا  والسياسة، و  ،والفنوف ،واالعماؿ ،والطب ،بالتعميـ

 (157-158)محمود، ب ت، قد ذىبت ىباًء.

ّف نسبة األمريكييف الذيف يترددوف إلى الكنائس مرة واحدة عمى األقؿ في االسبوع، يوـ االحد تزيد إ    
%، والذيف يصوتوف عادة لمحزب الديمقراطّي 10نسبة تقؿ في أوروبا عف % عممًا بأّف ىذه ال40عف 

ىـ أقؿ ترددًا عمى الكنائس مف الذيف يصوتوف لمحزب الجميورّي. ومف الثابت أّف اشدىـ تمسكًا بعقيدة     
ا قبؿ ىـ سكاف الواليات الجنوبّية، مثؿ والية واالس التي كاف ) جورج بوش( حاكمًا لي " الوالدة الثانية"

 ( 159 )محمود، ب ت، أّف يصبح رئيسًا لمواليات المتحدة األمريكية.

عمى البعد الدينّي يجمع أعبلـ المسيحية األصولية وأتباعيا، بكؿ تشكيبلتيا عمى تقديـ الدعـ  وبناءً     
مّي غير المشروط إلسرائيؿ، وىو ما أثر سمبًا عمى السياسة الخارجية األمريكّية تجاه العالـ اإلسبل

 (2015،22)عدواف، والحركات اإلسبلمية.

 ـ،1986( أماـ الكونجرس عاـ غاف)دونالد ري عكس البعد الدينّي في خطاب الرئيس األمريكيّ انلقد     
والذي قاؿ فيو: " أّف التزاـ أمريكا في دعـ دولة إسرائيؿ عمى ارض فمسطيف ليس ألسباب تتعمؽ 

باب تتعمؽ بأفكار أصولية تعتقد بحؽ إسرائيؿ في أرض بالعبلقات الخاصة بيف البمديف، بؿ ألس
ظارًا لعودة المسيح"، إذ يمعب الديف دورًا ميمًا في تحديد انتفمسطيف وقياـ الدولة الييودية عمى أراضييا 

 (2006،224)عبد اليادي، السياسة الخارجية األمريكّية تجاه قضايا الشرؽ األوسط. 

                                                           
 م على عقٌدة الوالدة الثانٌة: وهً تقوم على أساس عودة المسٌح الثانٌة، وبأّن مستلزمات هذه العودة قٌام دولة إسرائٌل لكل الٌهود فً العال

 كل األرض الموعودة.
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ّية إلدارة الرئيس بوش، وأحداث الحادي عشر مف سبتمبر كمأساة كما ساىمت األفكار الدين        
وتحامؿ  ،وطنية أمريكية في الرجوع إلى الديف، واستغؿ القساوسة البروتستانت األصوليوف الفرصة

جميـ عمى اإلسبلـ، باعتباره العدو الذي يجب القضاء عميو، وقد اقتنع القساوسة واليميف المسيحّي بأّف 
رئيس، وأكبر فرصة تاريخية يمكف استغبلليا لتحقيؽ طموحاتيـ السياسّية, وذلؾ  بوش االبف أفضؿ

      كقضية محورية ومركزية في الحممة السياسّية الخارجية. ،لتركيز بوش االبف عمى القيـ األخبلقية
 ( 239-2006،240) بوكعباش،

توجيو السياسة الخارجية نحو وشكمت مواقؼ بعض القيادات اليمينية األمريكّية المتدينة في        
حالة مف العداء والكره لئلسبلـ والحركات اإلسبلمية، وتمثؿ ذلؾ بشعروىـ بالغضب مف تصريحات 

و ديف سبلـ، باعتبارىـ مف يشكؿ القاعدة الجماىرية أنالرئيس بوش االبف عندما وصؼ اإلسبلـ ب
 (2008،59)الخطيب، لمرئيس بوش االبف.

 والتفكيرثانيًا: هراكز البحاث 

تمعب مؤسسات الفكر والرأي دورًا بارزًا في صياغة السياسة الخارجية لمدوؿ المتقدمة بشكؿ        
عاـ، ولمواليات المتحدة األمريكّية بشكؿ خاص، وليذه المراكز دور أساسّي في كثير مف قضايا 

قة الشرؽ األوسط بشكؿ السياسة الخارجية األمريكّية في عموـ الشؤوف الدولة بصفة عامة، وتجاه منط
إذ قامت ىذه المراكز بصياغة التعاطّي األمريكّي مع العالـ لفترة طويمة، وألّف ىذه المراكز تقـو  خاص،

ا تحظى بو ىتماـ يقؿ عمّ بلـ فيذا يجعميا تحظى بابمعظـ وظائفيا بمعزؿ عف أضواء وسائؿ االع
 األحزاب السياسّية.المؤسسات األخرى مثؿ مجموعات الضغط، وجماعات المصالح، و 

 ( 2009،126)نامؽ،

تؤّمف مؤسسات الفكر والرأي إلى جانب تقديـ أفكار جيدة لكبار المسؤوليف الحكوميف دفقًا مستمرًا    
مف الخبراء لمخدمة في اإلدارات الجديدة، وتعتبر ىذه الوظيفة التي تؤدييا المؤسسات بالغة األىمية في 

انتقاؿ لمسمطة في الواليات المتحدة األمريكّية يؤدي إلى استبداؿ مئات  النظاـ السياسّي األمريكّي، فكؿ
ومف كبار الموظفيف في السمطة التنفيذية، وتساعد مؤسسات الفكر  ،الموظيفيف مف الدرجة المتوسطة

والرأي الرؤساء والمسؤوليف في سد ىذا الفراغ، وقاـ الرئيس )جيمي كارتر( بتعييف الكثير مف خبراء 
بروكنغز( ومف مجمس العبلقات الخارجية في حكومتو، وبعد أربع سنوات توجو )رونالد مؤسسة )
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( إلى مؤسسات أخرى لمفكر والرأي لتشكيؿ ىيئة خبرائو ومستشاريو، كما اتبع الرئيس بوش االبف غافري
 (2002)ىاش،  نمطًا مشابيًا في مؿء وظائؼ المستويات العميا في وزارة الخارجية.

راكز الفكر والرأي األمريكّية عقب أحداث الحادي عشر مف سبتمبر تولي اىتمامًا لدراسة بدأت م       
الحركات اإلسبلمية داخؿ الوطف العربّي وخارجو، فتنوعت وتعددت الكتابات والدراسات والبرامج 

ؽ لو، البحثية الميتمة بدراسة اإلسبلـ السياسّي سعيًا إلى كشؼ ماىّيتو وسبر أغواره لتقديـ فيـ أعم
وىو ما اىتمت بو المراكز والبرامج البحثية األكاديمّية، في حيف ركزت دراسات وكتابات أخرى عمى 
تقديـ مقترحات وسياسات لئلدارة األمريكّية لمتعامؿ مع الحركات اإلسبلمية مف جية، وتقيـ السياسات 

بات إلى تياريف رئيسيف قسمت تمؾ الكتاانالتي اتبعتيا اإلدارات عمى أرض الواقع مف جية أخرى، ف
 (2011،2 ) عبدالعاطي، ىما: 

صار ىذا التيار إلى العمؿ العسكري في التعامؿ مع الحركات اإلسبلمية، غير انالتيار األوؿ: دعا  -1
ُمَمّيزيف بيف الحركات اإلسبلمية المتطرفة والمعتدلة، انطبلقًا مف أّف كمييما يمثؿ تيديدًا لؤلمف 

 كّية .والمصمحة القومية األمري
تاح األمريكّي عمى الحركات اإلسبلمية نفالتيار الثاني: يتبنى رؤية مغايرة، إذ يدعو لضرورة اال  -2

في ظؿ تفرقتو بيف المعتدليف والمتطرفيف اإلسبلمييف، وتوافر مصمحة متبادلة بيف الطرفيف 
 نيما.عاو األمريكّي واإلسبلمّي المعتدؿ في حاؿ تحالفيما وت

واضعي السياسة الخارجية األمريكّية إلى حيف نشوب الثورات العربية، ومنيـ واعتقد كبار        
أغمب اإلسبلمييف معادوف لمغرب بطبيعتيـ، وال يمكف الوثوؽ بيـ، ولف يمتزموا  أفالرئيس أوباما 

بمعاىدات السبلـ الموقعو مع إسرائيؿ الحميؼ االستراتيجّي لمواليات المتحدة األمريكّية، وسيسعوف إلى 
ناء دولة متعصبة تحكميا الشريعة، أو القانوف اإلسبلمّي، فدار جدٌؿ في أوساط السياسة الخارجية ب

و إذا ما كاف ينبغي لمواليات المتحدة التعامؿ مع اإلسبلمييف بشكؿ عاـ، وجماعة اإلخواف أناألمريكّية 
 ،د بروكينغزمؤسسة كارنيغّي، ومعي بعض مراكز االبحاث، مثؿ: المسمميف بشكؿ خاص. فخاطبت

اإلسبلمييف قد ابتعدوا عف جذورىـ االستبدادية، وأّف  أفب ،شريحة مف مؤسسات السياسة الخارجية
أحزابًا مثؿ اإلخواف المسمميف قد تخمت عف شعاراتيا المعادية لمغرب، وأنيا مستعدة لمتقيد بقواعد المعبة 

عمة نفوذًا في المجتمعات العربية السياسّية، وأّف األحزاب اإلسبلمية مف بيف أكثر الجيات الفا
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و ال سبيؿ إلى مرحمة انتقالية إنواإلسبلمية، ويتعيف عمى الواليات المتحدة التعامؿ مع اإلسبلميف، إذ 
 ( 71-2013،72)جرجس، ديمقراطية في الوطف العربّي دونيـ.

سة بروكينغز في ف، فعمى سبيؿ المثاؿ مؤسعاو وتسعى مراكز الفكر عبر القارات إلى مزيد مف الت    
ف مع وزارة الخارجية القطرية لمبادرة بشأّف العبلقات بيف الغرب واإلسبلـ، ووضع عاو تت ،واشنطف

بالرغـ مف وجود تياريف في مراكز التفكير في الواليات ( 2009،141)نامؽ،الدراسات المستقبمية، 
مت بدور محورّي في تسميط المتحدة حوؿ قضايا الحركات اإلسبلمية إال أّف مؤسسات التفكير قد قا

الضوء عمى المواقؼ اإليجابية لمحركات اإلسبلمية المعتدلة، وخاصة اإلخواف المسمميف تجاه العديد 
مف القضايا الميمة والمحورية، وفي مقدمتيا موقؼ اإلخواف مف العنؼ والديمقراطّية، وذلؾ مف خبلؿ 

 لذي درج عميو المفكروف األمريكيوف.ا دراسات محايدة ومعمقة، والتي كسرت الوضع التقميديّ 
 (34، 2015)عدواف،

ّف مراكز التفكير قد قدمت إلى اإلدارة األمريكّية الكثير مف إمف وجية نظر الدارس، ف         
الدراسات التي استطاعت مف خبلليا تسميط الضوء عمى الدور اإليجابي لمحركات اإلسبلمية السياسّية 

لمسمميف في مصر، وقامت بعض مراكز التفكير بدور الوسيط  بيف بشكؿ عاـ وجماعة اإلخواف ا
الحركات اإلسبلمية واإلدارات األمريكّية، وتقديـ نشرات بشكؿ دوري إلى تمؾ اإلدارة عف أىـ مواقؼ 

 جماعة اإلخواف مف بعض القضايا الميمة التي شكمت محور التفكير واالىتماـ لئلدارة األمريكّية.

 ظ فً انٕالٌبد انًتحذح األيرٌكٍّخحبنخب: رًبػبد انضغ

تعتبر جماعات الضغط في العممية السياسّية ظاىرة حديثة نسبيًا في تاريخ السياسة األمريكّية،        
قميات مختمفة، تعد حقبًل خصبًا لنشوء جماعات ، وأالمجتمعّي األمريكّي مؤلؼ مف قوميات ياففالبن

ي العمؿ بالوسائؿ السممية، لتحقيؽ مصالحيا، فيي الضغط، ويضمف الدستور حؽ ىذه الجماعات ف
تتحرؾ عف طريؽ مجموعة أو فرد تابع ليا مخوؿ مف قبميا، ألجؿ التأثير في صناعة القرار لتوجيييـ 

 (228-229 ،2001)عذاب،  بما يتوافؽ مع مصالحيا وأىدافيا.

ة الرئاسية التي تمنح القوى السياسّية مة الديمقراطيّ ألنظّف النظاـ السياسّي األمريكّي ينتمّي إلى اوا        
الداخمية حرية التحرؾ، وىو ما ساىـ في زيادة قوة جماعات الضغط ونفوذىا في الواليات المتحدة، كما 
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ساعد عمى الفصؿ بيف السمطات، وفتح أماـ الجماعات مساحة وافرة لمضغط عمى السمطة التشريعية 
 (2015،25)عدواف، والتنفيذية.

ر الموبي الصييونّي أىـ الموبيات في الواليات المتحدة األمريكّية، الذي يعمؿ عمى خدمة ويعتب      
أىداؼ إسرائيؿ المتعارضة مع توجيات الحركات اإلسبلمّية في الدفاع عف القضية الفمسطينّية وفي 

 (2015،25)عدواف، مقدمتيا جماعة اإلخواف المسمميف.

الؼ متنوع مف المنظمات األمريكّية التي تيدؼ إلى التأثير والموبي الصييوني ىو عبارة عف تح     
الموبي الصييوني ّف إفي السياسة الموالية إلسرائيؿ، ويضاؼ إلى تمؾ المنظمات إسرائيؿ، وعميو ف

ددة تضـ إسرائيؿ، وجماعات الييود األمريكييف، وحمفائيـ في اإلدارة األمريكّية، يتكوف مف قوة متع
ت خاصة موالية لمصييونية، تعمؿ عمى توفير الدعـ األمريكّي بشكؿ دائـ ومجموعات ذات اىتماما

وترجع ( 2015،26)عدواف،إلسرائيؿ باألضافة إلى دعـ السياسات الموالية ليا، والمعادية لمعرب، 
ـ، حيث 1887بدايات قياـ أوؿ جماعة ضغط صييوني في الواليات المتحدة األمريكّية إلى العاـ 

ي يدعى )ويمياـ ببلكستوف( لصالح إقامة دولة ييودية في فمسطيف، كما يرى انتتستأسسيا رجؿ ديف برو 
مطالب الموبّي الصييونّي مف الواليات المتحدة األمريكّية قدمت الدعـ في حروب إسرائيؿ  أفالبعض 

 ضد الدوؿ العربية، باإلضافة إلى تقديـ المساعدات المالية والعسكرية لمجيش

 (Petras,2006,14)اإلسرائيمي. 

ا يفقد سيطرتو عمى السمطة التنفيذية في الواليات المتحدة يانالموبي الصييونّي أح إفكما       
األمريكّية، ويصبح نفوذًا غير ثابت، بؿ متغير، وذلؾ حسب العبلقة مع اإلدارة األمريكّية، ونتيجة 

قات األمريكّية ىي موضوع فالعبل (Mast,2014, 35)بعض العوامؿ الفكرية والثقافية بيف القيادات،
العبلقات األمريكّية اإلسرائيمية في عيد الرئيس بوش االبف كانت قوية،  أفتحميؿ. فالمراقبوف يعتبروف 

وأّف الدعـ كاف كبيرًا إلسرائيؿ، أّما في عيد الرئيس )باراؾ أوباما( فقد شاب العبلقات األمريكّية 
سرائيؿ، اإل أّنو لـ يفقد أىميتو، لوجود جماعات الخبلؼ، وبعض المشاكؿ التي أثرت عمى الدعـ إل

 (Waxma,2012,71) الضغط.

ويشكؿ الشرؽ األوسط تحديًا مركزيًا يواجو أمريكا، ويمعب الموبي الصييوني دورًا كبيرًا في       
( مستشار األمف القومي في عيد زبغنيو بريجينسكيتشكيؿ السياسة الخارجية األمريكّية، وبحسب )
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و يصنؼ الموبي الصييونّي، والموبّي الكوبّي األكثر فعالية في إناألمريكّي )جيمي كارتر( فالرئيس 
  (2006،10)والت، وآخروف، اثبات نفوذىما، وىي فعالة بشكؿ كبير في السياسة الخارجية األمريكّية.

احي الحياة وأوضح الكاتب )بنياميف جنزبرج( أّف الييود يممكوف النفوذ القوي ويتحكموف بنو        
األمريكّية، األقتصادّية والثقافّية والفكرّية والسياسّية، ويمعب الييود دورًا مركزيًا في الشؤوف المالية 

توماس )% مف تعداد السكاف، وتحدث األدميراؿ 2األمريكّية، منذ الثمانينيات، وال يصؿ عددىـ إلى 
ركة بالجيش األمريكّي عف التحكـ الرئيس السابؽ لييئة األركاف المشت  )Thomas Moorerمورر

ذلؾ  إففي الواليات المتحدة، فقاؿ: " لـ أرى أبدًا رئيسًا أمريكيًا أيًا كاف يقؼ في وجييـ،  الييوديّ 
يـ يحصموف دائمًا عمى ما يريدوف، ولو عمـ األمريكيوف مدة سيطرة ىؤالء الناس عمى إنيحير العقؿ، 

 (2006)وبر، مواطنينا اليعمموف شيئًا عما يجري". أفحكومتنا لحمموا السبلح وثاروا، ببل شؾ 

وفي دراسة تحميمية قدميا )ميتشؿ بارد( حوؿ قوة الموبي الصييونّي، أّف مف أىـ األسباب الرئيسة     
و فعاؿ في ضغطو عمى الكونجرس، ولكنو ليس لو تأثير عمى القرارات أنالتي تتعمؽ بتأثير الموبّي، 
ـ وحتى والية 1945ص )ميتشؿ بارد( إلى أّف القرارات السياسّية منذ العاـ التي يتخذىا الرئيس، وخم

%، وأّف القرارات التي دعـ فييا الرئيس فازت 60ـ، قد حققيا الموبي نتيجة الضغط بنسبة 1984
%، وبعد ذلؾ أصبحت العبلقات األمريكّية اإلسرائيمية أقوى، وأصبح تأثير الموبي أقوى، 95بنسبة 

األىداؼ اإلسرائيمّية، والمصالح األمريكّية المشتركة ال يمكف الفصؿ بينيا، وأصبح  أفلى وأشار بارد إ
الكثير مف السياسّييف األمريكييف وأعضاء الكونجرس مف المؤيديف لسياسات إسرائيؿ، وىو ما يبقييا 

 (Mast,2014, 11) قادات في الكونجرس.انتمحصنة بشكؿ كبير مف أي 

% مف تمويؿ 60ي أجراه )ريتشارد كوىيف( مف صحيفة واشنطف بوست أّف وأظير استطبلع لمرأ   
% مف تمويؿ الحزب 35العمؿ الييودية المؤيدة إلسرائيؿ، وأّف  جافالحزب الديمقراطّي يأتي مف ل

     ، واليدؼ منيا الدعـ غير المشروط والمتكامؿ لسياسة إسرائيؿ.الجميوريذ تأتي مف الدعـ الييوديّ 
( Petras,2006,13) 

ويتمتع الموبي الييودي بنفوذ كبير في السمطة التنفيذية، وىذا النفوذ مستمد مف تأثير الناخبيف الييود    
يـ يقدموف تبرعات انتخابية كبيرة إلى أنفي االنتخابات الرئاسية، وبالرغـ مف أعدادىـ القميمة، إال 
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الواليات التي تعتبر ذات أىمية كبيرة مرشحي الحزبيف، كما أّف الناخبيف الييود يصوتوف بكثافة في 
 (68-2006،69ميرشايمر،) بالنسبة لمرشحي الرئاسة.

ار نحو ألنظّف إسرائيؿ ُتّصعد مف الخوؼ األمريكّي مف اإلسبلـ، فتحاوؿ بشتى الطرؽ توجيو اا  و       
وسائؿ عداء اإلسبلـ لمواليات المتحدة، وتقؼ وراء ذلؾ جماعات الضغط اإلسرائيمية في تنظيـ ال

ودعميا لمتأثير عمى الرأي العاـ وقطاع واسع مف االتحادات األمريكّية، وقد مكنيـ ذلؾ مف بث آرائيـ 
ومف  (2005،602ميادة،) وأفكارىـ في تشويو صورة اإلسبلـ والحركات اإلسبلمية في الوطف العربي،

لييودّي في الواليات ناحية أخرى فقد نجحت الدعاية اإلسرائيمية ومف يدعميا مف جماعات الضغط ا
نالمتحدة األمريكّية والغرب ليس فقط في ترسيخ النظرة المشوىة لئلسبلـ، و  ما وصؿ األمر إلى تخويؼ ا 

 المجتمعات الغربية مف كؿ ما ىو مسمـ، حتى ظير مصطمح الخوؼ مف اإلسبلـ والمسمميف.
 (2000،55،الشريؼ)

ر اإلسبلمّي إلى تقديـ نفسيا كحصف منيع وتسعى إسرائيؿ مف خبلؿ تصعيد الخوؼ مف الخط       
 تكوف حارسة لممنطقة، والحيمولة دوف توسع األصولية الدينّية، أفمف ذلؾ الخطر، و 

وقد نجحت إسرائيؿ مدعومة بقوة الموبي الصييونّي في توظيؼ أحداث الحادي  (2015،30)عدواف،
لى تحوي ؿ الخطاب السياسّي الغربّي بشكؿ عشر مف سبتمبر الستثارة الغضب واإلحباط الذي خمفو، وا 

عاـ، واألمريكّي بشكؿ خاص في اتجاه معاداة العرب والمسمميف، ورسخوا فكرة صراع الحضارات، ثـ 
األمريكّي ضد كؿ ما ىو إسبلمّي لتستعدي الواليات المتحدة  جافنجحت في استغبلؿ حالة اليي

واإلسبلمية بشكؿ خاص، بوصفيا حركات األمريكّية ليس فقط حركات التحرر الفمسطينية بشكؿ عاـ، 
      إرىابية، ولكؿ الحركات والدوؿ التي تقدـ الدعـ ليا، وفي مقدمتيا جماعة اإلخواف المسمميف.

 (5-6، 2002)زيد، 

فشكمت جماعة الضغط اإلسرائيمّي قوة كبير في الواليات المتحدة األمريكّية، وأثرت بشكؿ ممحوظ      
اإلسرائيمّي في  يافرس األمريكّي، واإلدارة األمريكّية بما يخدـ مصالح الكفي توجيات مجمس الكونج

الوطف العربّي، كما شكؿ الموبي الصييوّني عامؿ ضغط عمى اإلدارة األمريكّية واتخاذ موقؼ العداء 
 مف جماعة اإلخواف المسمميف لدعميا لمقضية الفمسطينية، وبعض الفصائؿ الفمسطينية.
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 نًحذداد انخبررٍخ نهسٍبسخ انخبررٍخ األيرٌكٍّخ تزبِ رًبػخ اإلخٕاٌ انًسهًٍٍانًطهت انخبًَ: ا

شكمت المحددات الخارجية لمسياسة الخارجّية األمريكّية الدور األبرز في تحديد معالـ السياسة الخارجية 
ّية، المحددات بالمصالح األمريكاألمريكّية تجاه جماعة اإلخواف المسمميف، وفي الغالب ترتبط ىذه 

ونظرًا ألىمية ىذه المحددات في فاعميتيا عمى السياسة الخارجية سوؼ نتطرؽ ليا مع توضيح أثرىا 
  -عمى السياسة الخارجية األمريكّية تجاه جماعة اإلخواف المسمميف ونذكر منيا:

 أول: العالقة بين جهاعة اإلخوان الهسمهين والتيارات الراديكالية

لية مف الحركات التي تمجأ إلى العنؼ والكفاح المسمح لحؿ الصراعات، أو ُتعد التيارات الراديكا   
الخبلفات بدؿ التفاوض السياسّي، أو الصفقات الدبموماسية، وتقود التيارات الراديكالية أتباعيا إلى 
تجريـ خصوميـ، ليس بسبب أفعاليـ، ولكف بسبب كينونتيـ، وأفكارىـ، فيي تغذي المواقؼ العنصرية، 

الصراع.  مافالشرعية لجرائـ الكراىية في زمف السمـ والتطيير العرقّي، وجرائـ الحرب في ز وتعطي 
 (2006،120)بورغا،

كما يعد سيد قطب المرجعية لكثير مف قادة التيارات الراديكالية في العالـ اإلسبلمّي، فيو مف منح      
وقد أصبح سيد قطب أكثر تشددًا بسبب ( 2006،133)بورغا،جزءًا كبيرًا مف قواعده األيديولوجية ليـ، 

سجنو المتكرر، وما شيده مف تعذيب ألعضاء جماعة اإلخواف المسمميف مف قبؿ النظاـ الناصري في 
في ظبلؿ القرآف، ومعالـ عمى الطريؽ،  :مصر، وفي أثناء وجوده في السجف كتب قطب كتابيف، ىما

ّي، والجياد ضده بأعتبارىـ غير مسمميف، كما الذي عرض فيو أفكاره المتشددة لمحاربة النظاـ المصر 
ّف سيد قطب إأصبح الكتاب المرجعية الرئيسة لمتيارات المسمحة، والراديكالية في العالـ اإلسبلمّي، إذ 

يتناقض في أفكاره مع البنا وغيره مف مفكري اإلخواف، ويرى قطب بأّف الدولة اإلسبلمية ىي الكفيمة 
فقد تميزت  (2012،110)دبعي، الحكـ، والجياد ضدىا، أنظمةب مواجية بإعداد اإلنساف المسمـ، ويج

أيدولوجيا قطب المتشددة عف النيج التقميدّي لجماعة اإلخواف المسمميف، الذيف اختاروا إقامة دولة 
 (Marquardt,2008,49)دماج والمشاركة السياسّية،نإسبلمية في مصر، عف طريؽ التوعية، واال

ف اليضيبي بعنواف )دعاة ال قضاة( ردًا عمى منيج سيد قطب، الذي ييدؼ إلى فكاف كتاب المرشد حس
 (Traub,2007) إعادة تأكيد التزاـ اإلخواف بالسبلـ والتسامح، والمعني ببرنامج اإلصبلح التدريجي.

ونتيجة تصاعد أعماؿ العنؼ مف أعضاء التيارات الراديكالية في مصر، لعبت جماعة اإلخواف        
يف دورًا محوريًا في عزؿ ىذه األفكار وتجريدىا مف أي غطاء دينّي، فكانت بمثابة عزؿ بيف المسمم
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المجتمع المصرّي، والتنظيمات الراديكالية، وأصبح التفريؽ بيف فكر الجماعة المعتدؿ واألفكار 
جماعة المتطرفة؛ ما زاد مف قبوؿ الجماعة في أوساط مختمفة، ومع مرور الوقت اتسعت اليّوة بيف ال

والتيارات الراديكالية، وقد رسخت ىذه التيارات خبلفيا مع جماعة اإلخواف بالنقد البلذع لممارسات 
اإلخواف، وقد دفعت ممارسات الجماعة أيمف الظواىري مف أبرز منظري التيارات الراديكالية لمطالبة 

ؤيتو، فكاف رد الجماعة أعضاء الجماعة بالخروج عمى قيادتيـ؛ ألنيا ال تمبي مطالب الجياد وفؽ ر 
عمى التيارات الراديكالية، أّف أفكارىـ تميب مشاعر الكراىية ضد الحركات اإلسبلمية حوؿ العالـ، كما 

 (2015،46)عدواف، أنيا تسبب األذى لممسمميف الذيف يعيشوف في الخارج.

 يكالية إلى قمسيف:ـ المفكروف واألمريكيوف تجاه العبلقة بيف الجماعة والتيارات الرادانقسوقد    
 (47-2015،48)عدواف،

التيار األوؿ: وأّكد أّنصار ىذا التيار عمى وجود اختبلؼ وصراع بيف الجماعة والتيارات  -1
يـ يروف أّف الجماعة عممت عمى محاربة الفكر األيدولوجّي لمتنظيمات الراديكالية، إنالراديكالية، إذ 

إلخواف يمثموف التحدي األصعب في وجو الفكر ا أفالقائمة عمى استخداـ العنؼ، مؤكديف عمى 
ييف والنشطاء المدعوميف مف قبؿ الواليات المتحدة مانالراديكالي، وىـ أقدر مف الميبرالييف والعم

األمريكّية عمى مواجية ىذا الفكر، وعميو طالبوا اإلدارات األمريكّية بالتمييز بيف الفكر المعتدؿ 
لمتيارات الراديكالية، كما طالب ىؤالء بضرورة التعاطي مع لجماعة اإلخواف، والفكر المتطرؼ 

 اإلخواف بيدؼ مكافحة التيارات المتطرفة.
أف اإلخواف المسمميف جزء مف التيارات الراديكالية، و  أفصار ىذا التيار أنالتيار الثاني: ويرى   -2

أسس التيارات  صارىـ ىـ مفأناإلخواف و  أفجميع قادة ىذه التيارات قد تبنوا فكر اإلخواف، و 
يـ متمسكوف بجذورىـ المتطرفة عمى الرغـ مف التغيرات أنالراديكالية ودعميا في الشرؽ األوسط و 

 التي طرأت عمى مواقفيـ السياسّية.

وجية نظر الدارس لقد لعبت جماعة اإلخواف المسمميف دورًا محوريًا وميمًا  وعميو فإنو مف       
اعة اإلسبلمية، وعزليا عف أي غطاء دينّي، أو مجتمعّي، كما في مقاومة األفكار المتطرفة لمجم

شغاؿ الشباب في انأنيا أسيمت في حرؼ الشباب عف ىذه األفكار، ونتائجيا السمبية مف خبلؿ 
 العمؿ السياسّي والمجتمعّي.
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 ثانيًا: القضية الفمسطينية

مو اإلسبلـ، وفي صميـ برنامج ّف اىتماـ البنا بقضية فمسطيف جاء في السياؽ الطبيعّي لفيإ        
عممو، وىي اختبار مصداقية فكره، وجدية دعوتو، وّيعتبُر البنا فمسطيف وطنًا لكؿ مسمـ باعتبارىا مف 

بياء، فيي قضية لكؿ مسمـ ، وىي في نظر اإلخواف موقؼ إسبلمّي، وال نأراضي اإلسبلـ، وميد األ
شكؿ محكـ بيف اإلسبلـ وفمسطيف، وىو طرح ال يجوز ألي أحد أّف يفرط بيا، ويرتبط طرح اإلخواف ب

يقرر فقط المكانة الدينّية لفمسطيف، أو الترابط العاطفّي، والتاريخّي معيا، لكنو يعمؿ لتحمؿ مسؤولية 
لفمسطيف في  إفالتخاذؿ عف نصرة القضية الفمسطينية، ىو تخاذؿ عف اإلسبلـ إذ  أفالعمؿ والجياد، و 

حسب قولو" تحتؿ مف نفوسنًا موضعًا روحيًا قدسيًا فوؽ المعنى تصور البنا مكانة خاصة، فيي 
، وبركات النبييف والصديقيف وفي كؿ مبارؾالوطنّي المجرد، إذ تيب عمينا منيا نسمات بيت المقدس ال

 (3-2007،4) صالح،ذلؾ ما ينعش النفوس ويغذي الروح.

أوؿ مف طرؽ في أسماع الشعب وكانت جماعة اإلخواف المسمميف في بداية ظيورىا في مصر       
المصرّي اسـ فمسطيف، لقد كانوا الييئة الشعبية الوحيدة في الوطف العربّي والعالـ اإلسبلمّي التي 
تتصدى لمدفاع عف فمسطيف، بأعتبارىا أرض مسممة، وشعبيا مسمـ في وجو المخططات الغربية 

واف المسمميف المساىمة في مواجية كما شيد ظيور جماعة اإلخ( 2009،10)زايدة،الداعمة لمتيويد، 
ـ، كاف لجماعة اإلخواف 1948الخطريف: الييودّي والبريطاني رغـ محدودية ىذا الدور، وفي عاـ 

المسمميف المصرّية دور واضح عمى الساحة الفمسطينية، وبشكؿ مغاير لمدعـ الذي سبؽ ىذه المرحمة، 
دوف االىتماـ في تحرير فمسطيف، متخذيف مف ـ، يجس1947إذ بدأ اإلخواف ومنذ إعبلف التقسيـ عاـ 

لنشر  ؛مقرىـ في القدس مركزًا لمجياد، فكاف دورىـ إرساؿ عدد مف دعاة اإلخواف المسمميف مف مصر
رساؿ عدد مف المدربيف بقيادة محمود لبيب لتدريب الييود، وا   الدعوة وتأسيس وجود قوي لمواجية

رساؿ برقيات إلى زع ماء العرب لحّثيـ عمى اعتماد الحؿ العسكرّي، وبذؿ كؿ اإلخواف عمى السبلح، وا 
 (52-53، 2000)الشريؼ، وآخروف،الممكف في عممية التحرير.

أثر الصراع اإلسرائيمّي الفمسطينّي بشكؿ كبير ومنيجّي في مصير التيارات اإلسبلمية، فمـ تتشكؿ      
ط، ولكف كاف إلنشاء دولة إسرائيؿ ىوية اإلخواف المسمميف السياسّية نتيجة الوجود البريطاني فق

كما  (2006،87)بورغا، والحروب اإلسرائيمية العربية التي نجمت عنيا دوٌر ميـٌ في تشكؿ ىويتيا،
أظيرت جماعة اإلخواف المسمميف رفضيا لبلتفاقيات وسياسة التصالح والتطبيع مع دولة االحتبلؿ 
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عمى ثوابتيا الخاصة بضرورة استمرار الكفاح ضد  اإلسرائيمّي، وبخاصة اتفاقية كامب ديفيد، كما أكدت
إسرائيؿ وتحرير كؿ فمسطيف، وعدـ القبوؿ بسياسة األمر الواقع، وأّف القضية الفمسطينية ىي القضية 

ات جانالمركزية لؤلمة اإلسبلمية، ولقد قامت النقابات التابعة لجماعة اإلخواف المسمميف بتنظيـ مير 
صدار ال الصييونّي،  يافلمتطبيع مع الك ضامنًا مع الشعب الفمسطينّي، ورفضاً ت تبياناومؤتمرات وا 

   وأصدرت النقابات قرارًا حرمت فيو عمى أعضائيا زيارة إسرائيؿ، أو التعامؿ معيا.
 (69-2006،70)بورغا،

مشاركة اإلخواف منذ البداية في حرب فمسطيف ضد إنشاء الدوؿ العبرية لو األثر الكبير في  أفو      
ستراتيجية التوجو الفكرّي العاـ، القائـ تار  يخ الجماعة وأدبياتيا، حيث تبنت قضية فمسطيف في الفكر، وا 

عمى رفض االعتراؼ بإسرائيؿ، فيقوؿ محمد عاكؼ المرشد العاـ السابؽ لمجماعة: ىذه المسألة ثابت 
 يافلجماعة مجرد كإسرائيؿ في نظر ا أفمف ثوابت الجماعة، وليست محّؿ جدؿ، أو نقاش، مشيرًا إلى 
 (2012،50)اليقيش، صييونّي مغتصب لؤلراضّي الفمسطينية واإلسبلمية المقدسة.

وقد أثار موقؼ جماعة اإلخواف المسمميف مف القضية الفمسطينية والمعاىدات المواقعو مع       
ديؽ إسرائيؿ ىواجس اإلدارات األمريكّية والغرب ومخاوفيـ في حاؿ وصوليا إلى الحكـ عبر صنا

 )حمزاوي، االقتراع، ومدى التزاميا في المعاىدات واالتفاقيات التي وقعتيا مع مصر،
و السياسة واألكاديميوف في الواليات المتحدة األمريكّية إلى صانعلذا يميؿ  (2007،10آخروف،

 االىتماـ بآراء جماعة اإلخواف تجاه إسرائيؿ أكثر مف اىتماميـ في القضايا األخرى أو الشرعية.
(Traub,2007) 

سرائيؿ انقسلقد           ـ الباحثوف في نظرة جماعة اإلخواف المسمميف إلى القضية الفمسطينية وا 
  كنقطة صداـ بيف الواليات المتحدة األمريكّية وجماعة اإلخواف المسمميف إلى قسميف:

 (53-2015،54)عدواف،

وليف األمريكييف حوؿ اإلخواف المشكمة األساسية التي أرقت المسؤ  أف: يعتبر الفريق األول -1
المسمميف، ومنعت اإلدارات األمريكّية المتعاقبة مف التعاطي معيـ موقؼ الجماعة الرافض 
لبلعتراؼ بإسرائيؿ، والتطبيع معيا، وبالتالي احتفاظ الواليات المتحدة األمريكّية بنظرة العداء 
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مف أشكاؿ العبلقة الراسخة مع صار ىذا الفريؽ عدـ إمكانية قياـ أي شكؿ أنلمجماعة، وأكد 
 الواليات المتحدة األمريكّية طالما بقيت الجماعة عمى موقفيا مف القضية الفمسطينية.

: يرى بعض المفكريف أّف المواجية بيف اإلسبلمييف وأمريكا حوؿ القضية الفمسطينية الفريق الثاني -2
ىناؾ أرضية عمؿ مشتركة يمكف  يبقى مسألة واردة جدًا، ولكنيا ليست ضمنية بالضرورة، حيث أفّ 

 لئلسبلمييف وأمريكا العمؿ مف خبلليا.

محور الخبلؼ الجوىرّي بيف الواليات  شكمت القضية الفمسطينية ومف عميو يرى الدارس إف          
المتحدة األمريكّية وجماعة اإلخواف المسمميف، فالجماعة منذ بداياتيا تبنت القضية الفمسطينية، 

مف أدبياتيا، واستمر دعـ الجماعة لمقضية الفمسطينية عمى مراحؿ مختمفة، األمر الذي  وأصبحت جزءاً 
شكؿ ىاجسًا بالنسبة إلى السياسّييف األمريكييف، والذي أثر بشكؿ سمبّي عمى توجيات السياسة 

 الخارجية األمريكّية تجاه الجماعة خبلؿ مراحؿ العمؿ السياسّي.

المحددات الداخمية لعبت دورًا كبير في توجيات السياسّية  ففإ نظر الدارسمف وجية وعميو     
الخارجية األمريكّية تجاه جماعة اإلخواف المسمميف في مصر، فقد أثر الديف في المجتمع األمريكّي 
بشكؿ سمبّي عمى توجيات السياسة الخارجية، ودور جماعة الضغط اإلسرائيمية التي دعمت اإلدارة 

قصائية لمجماعة عف الحياة السياسّية في مصر، وبرز دور األمريكيّ  ة إلى تبني سياسات عدائية وا 
مراكز التفكير في السياسة الخارجية األمريكّية تجاه الجماعة الذي أثر بشكؿ إيجابي لصالح جماعة 

لى جسر الّيوة بيف الواليات المتحدة  يافاإلخواف المسمميف، وقدـ دور الوسيط في بعض األح وا 
 األمريكّية وجماعة اإلخواف المسمميف في مصر.

وشكمت المحددات الخارجية دورًا كبيرًا في السياسة الخارجية األمريكّية تجاه جماعة اإلخواف    
المسمميف في مصر، فكانت عبلقة الجماعة بالتيارات المتطرفة محور اىتماـ اإلدارات األمريكّية، 

، وقد شكمت جماعة اإلخواف المسمميف صماـ األماف لممجتمع المصرّي والساسة والمفكريف األمريكييف
أماـ ىذه التيارات المتطرفة، والتي كانت نتيجة اإلستراتيجية األمريكّية في المنطقة بعد أحداث الحادي 

ـ، وشكمت العبلقة بيف الجماعة والقضية الفمسطينية تخوفًا أمريكيًا كبيرًا، 2001عشر مف سبتمبر 
ثر بشكؿ سمبّي عمى توجيات اإلدارة األمريكّية، وكاف سببًا واضحًا لمنع تطور العبلقة بيف والذي أ

 اإلدارة وجماعة اإلخواف المسمميف في مصر.
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ًّ فً انٕطٍ انؼرثً: رًبػخ اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ إًَٔررب  :  نجانًجحج انخب  حركبد اإلسالو انسٍبس

 ٍٍ فً يصراٌ انًسهًاإلخٕانُشأح ٔانفكر نزًبػخ انًطهت األٔل :  

يجادرض, جماعة مف المسمميف, تسعى لتحقيؽ منيج اهلل في األ ـّ ىَ      مة التي تحمؿ ىذا األ وا 
فيي حركة  ( 2011،51)شماخ، .عمى نفسيا , وتتحمؿ تبعات ىذه األمانة الً أو المنيج وتطبيقو 

مسمميف كبرى حركات شاممة، وتعتبر جماعة اإلخواف ال صبلحيةإسبلمية، تصؼ نفسيا بأنيا إ
 (1980،162)متولي، المعارضة السياسّية في الدوؿ العربّية، وخصوصًا في مصر.

مرجعية جماعة اإلخواف المسمميف اإلسبلـ , وىي جماعة ال تحتكر اإلسبلـ, وال فيـ  إفّ         
 22البنا في سسيا حسف أوتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية , وقد  ،تنادي بالرجوع إلى اإلسبلـو اإلسبلـ,  

شر فكر جماعة انتما  اف، وسرعتنتشر في جميع العالـل ةسبلميإجماعة باعتبارىا  ـ،1928ذار عاـ آ
 اإلخواف المسمميف، ونشأت جماعات أخرى تحمؿ فكر اإلخواف في كثير مف الدوؿ.

 (2011،57)شماخ،

 سهًٍٍَظرح ػهى حٍبح األيبو حسٍ انجُب يإسس رًبػخ اإلخٕاٌ انًانًطهت انخبًَ : 

 حمد عبد الرحمف البنا الساعاتيأحسف ولد مؤسس جماعة اإلخواف المسمميف ومرشدىا األوؿ        
ـ، في أسرة ريفية بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، حيث ولد في 1906 في السابع عشر مف تموز

بتدائي في مدرسة الرشاد , وقد بدأ حسف البنا تعميمو اال بيئة دينية، أثرت بشكؿ جمي في نشأتو وأفكاره،
ومف ثـ توجو  (1977،36)السعيد،, ةفي مدينة االسماعيمي فاستاذ الشيخ محمد زىر الدينّية عمى يد األ

, وتتممذ عمى يد االستاذ محمد عبد الخالؽ مدرس الحساب والرياضة, بعد ذلؾ لتمقي تعميمو االعداديّ 
(، وىي جماعة جمعية األخبلؽ األدبية )والذي اقترح عمى الطمبة أّف يؤسسوا مدرسة يسمونيا 

لزاميـ عمى التحمي باألخبلؽ الحميدة والتعفؼ  ,استيدفت ترويض نفوس أعضائيا مف التبلميذ، وا 
     مف الماؿ, معيناً  أو يتمفظ بألفاظ نابية يدفع مبمغاً  ،وكانت فكرة الجمعية تقوـ عمى أّف كؿ مف يشتـ

)النيي عف المنكر(  مع مجموعة مف الطمبة جمعية أسموىا وبعد ذلؾ أسس البنا ( 1991،70) بيومي،
وكانت تعمؿ عمى فرض االلتزاـ بتعميـ اإلسبلـ، مف خبلؿ توجيو خطابات تيديد إلى مف ترى أّنيـ ال 

 (1995،42)عبد العاطي، .يمتزموف بيذه التعاليـ مف سكاف المدينة
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ـّ التحؽ بدار العموـ في القاىرة في 1922التحؽ البنا بمدرسة المعمميف في الدمنيور العاـ       ـ ، ث
ـ، وعرؼ عنو خبلؿ دراستو في القاىرة التقشؼ والزىد، والمواظبة عمى حضور حمقات 1923العاـ 

 (1991،73بيومي، ) الذكر، وزيارة المساجد، وااللتقاء مع رشيد رضا تمميذ محمد عبده.

عف المنحنى الذي ينوي اتخاذه في حياتو العممية،  في سنتو النيائّية في دار المعمميف عبر البنا       
و، ىو نتيجة العوامؿ والمراحؿ السياسّية التي مانشار إلى أّف ابتعاد الشعب المصرّي عف أىداؼ إيأو 

عكاساتيا االجتماعية، والتأثر بالحضارة، والفمسفة الغربّية، ثـ كتب عف ضرورة التغير، انمر بيا، و 
 دأ البنا بعقد العديد مف المقاءات في كمية دار العموـ وفي المساجد والمقاىي.وباألخص لفئة الشباب، فب

 (86 ،1992)مصطفى، 

ُعيف البنا مدرسًا في أحد المدارس االبتدائية في مدينة اإلسماعيمية  بعد تخرجو مف دار العموـ       
لقاء خطبو، ودروسو، فبلقت قب1927العاـ  بسبب وجود  واًل عاماً ـ، ثـ بدأ البنا بنشر أفكاره، وا 

المعسكرات البريطانية واألجانب في شركة السويس، واإلحساس بالظمـ مف قبؿ سكاف اإلسماعيمية ليذا 
 الوجود.

حضر ستة ممف تأثروا بخطبة البنا ومواعظو، ىـ: حافظ عبد الحميد، أحمد  ،ـ1928في عاـ       
عز، وزكي المغربي، وبايعوه وحمموه تبعة  الحصري، فؤاد إبراىيـ، عبد الرحمف حسب اهلل، إسماعيؿ

سيـ " اإلخواف المسمميف"،  وقد ساىمت شخصية البنا في تأصيؿ الدور أنفأمرىـ، واتفقوا عمى تسمية 
المحورّي لممرشد العاـ في قرارات الجماعة وتوجياتيا، فقد أرسى قواعد مركزية، ومحورية لمنظاـ 

 (88 ،1992 )مصطفى، الجماعة وتوجييا .

ُيّعْتبر البنا أوؿ مف تنبو إلى عجز الخطاب اإلصبلحي الذي تبناه جماؿ الديف األفغاني، وتمميذه      
محمد عبده الذي كانت جيوده محصورة في عمؿ نخبوّي فكرّي فمسفّي لـ يكف لو تأثير ذات معنى 

ي منيا األمة انتعقؿ البنا إلى الخطاب السياسّي اإلسبلمّي لمواجية األزمة، التي كانت انتسيادي، ف
شأ جماعة اإلخواف المسمميف؛ لقناعتو بعجز المؤسسات السياسّية القائمة، والمنبثقة عف المشروع أنف

 (2012،67)زواوي، ّي.غاناإلصبلحّي لؤلف
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ّف الخطاب اإلسبلمّي السياسّي الذي أنتجو البنا، لـ يأت كتطور تراكمي عمى الخطابات إإذ      
وز فيو البنا انقبلبًا ثوريًا تجاّنما جاء ا  و الخصوص الخطاب اإلصبلحّي، و السابقة عميو، وعمى وج

 (2012،69)زواوي،المؤسساتّية والمعرفّية والفكرّية لتمؾ الخطابات.

 اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ  رًبػخانًطهت انخبنج: أْذاف 

اعّي واقتصادّي، ّف اإلخواف المسمميف ييدفوف إلى إصبلح سياسّي واجتمإف ،طبقًا لمواثيؽ الجماعة    
فقد حدد  1.شامؿ في مصر، والدوؿ العربية التي ينشط فييا اإلخواف المسمموف مف منظور إسبلميّ 

حسف البنا األىداؼ التي تسعى الجماعة إلى تحقييا بإيجاز، فقاؿ: " نحف نريد الفرد المسمـ، والبيت 
، وتضـ شتات المسمميف، وببلدىـ المسمـ، والحكومة المسممة، والدولة التي تقود الدوؿ اإلسبلمّية

فقد  ".لى حتى يسعد العالـ بتعاليـ اإلسبلـاالمغصوبة، ثـ تحمؿ عمـ الجياد، ولواء الدعوة إلى اهلل تع
 ركز البنا عمى ىدفيف أساسييف، ىما:

 أّف يتحرر الوطف اإلسبلمي مف كؿ احتبلؿ أجنبّي، ومف ينكر ذلؾ، فيو آثـ. -1
إسبلمية، تعمؿ بأحكاـ الشريعة، وتطبؽ نظامو االجتماعّي، أّف يقوـ في ىذا الوطف دولة  -2

 وتعمف مبادئو القديمة، وتبميغ دعوتو إلى الناس.

ماـ حسف البنا، فيو نشر ا اليدؼ الذي ستضطمع بو الدولة اإلسبلمّية مف وجية نظر اإلفأمّ     
 والعدؿ والمساواة. اإلسبلـ إلى العالـ، والدعوة إلى قيمو ومثمو وفضائمو، وتأكيد قيـ الحرية

 ( 2015)إخواف،

مبينة الميف مف أجؿ تنفيذ رؤيتيا ورسالتيا عمى عدد مف الوسائؿ, موتعتمد جماعة اإلخواف المس
 (2015)إخواف، عمى الشكؿ اآلتي:

 ذاعة, والرسائؿ, والصحؼ, والمجبلت.وتشمؿ: النشر, واإل ،الدعوة .1
 ،مبنية عمى أسس الكتاب ،بية صالحةالتربية: تربية أعضاء جماعة اإلخواف المسمميف تر  .2

إلنشاء جيؿ إسبلمي يفيـ اإلسبلـ ويعمؿ  ؛والعمـ, والعبادة, والخمؽ, والفضيمة, والرياضةة والسن
 بأحكامو. 

                                                           
1
 /https://ar.wikipedia.org/wikiوٌكبٌدٌا الموسوعة الحرة، متاح على الرابط:  

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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والتعميـ, والقضاء,  ،التوجيو: وضع المناىج الصالحة في كؿ شؤوف المجتمع مف التربية .3
  .ف وفؽ التعاليـ اإلسبلميةواالدارة, واالقتصاد, والوصوؿ بيا إلى أّف تكو 

نشاء مستشفيات, ومدارس, ة, وعمميّ ة, واقتصاديّ , واجتماعيّ ةالعمؿ: إنشاء مؤسسات تربويّ  .4 ة, وا 
نشاء ل  ئة في المجتمع.ولمعمؿ الصالح, ومعاداة اآلفات السيّ  ،لمزكاة جافومساجد, وا 

ف أعداء اهلل , إلقامة الدولة لموقوؼ أماـ المتسمطيف م جيادياً  عداد األمة: إعداد األمة إعداداً إ .5
 .ة الرشيدةاإلسبلميّ 

 نزًبػخ اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ  انًطهت انراثغ: انًُٓذ انفكريّ 

 اعتداالً  وأكثرىا, وفكراً  ضح الحركات اإلسبلمية منيجاً أو تعتبر جماعة اإلخواف المسمميف مف     
 سافيمار   ،زييف في الفكر اإلخوانيّ ّننا سنجد خطيف متواإف ،, وعند مراجعة كتب ومراجع اإلخوافويسراً 
 وىما: ،عمى فكر اإلخواف عالمياً  تأثيراً 

ىـ أالشييد ,  باألماـاإلخواف  بأدبياتسمى تي ترسائؿ حسف البنا: تعتبر رسائؿ حسف البنا ال :أوال
فعالة في نيج الحركة وفكرىا, وما تزاؿ ساسي, وعمدة نظاميـ األ ،مفردات منيج اإلخواف المسمميف

 مؿ عمىتقات ومناسبات مختمفة, وتشأو ت مواضيع مختمفة في تناولتربو عمى عشريف رسالة, ي وى
احتفى  صبلً أىدافيا تضمنت عشريف أوغيرىا, كما أّف  ،وتنظيمية ،واقتصادية ،وسياسّية ،مواقؼ دينية

 ( 2004 )شقير، .وااللتزاـ بيا ،وتعميميا ،مف حيث شرحيا ،خاصاً  ءً بيا اإلخواف احتفا

 ـ،1935وصؼ البنا جماعة اإلخواف المسمميف في المؤتمر الثالث الذي عقد في العاـ لقد      
وتقـو  ،واضحاً  دقيقاً  تفيـ اإلسبلـ فيماً  ،ة شاممةجماعة اصبلحيّ  يانّ إ, ـ1939والخامس في العاـ 

 ىنا محمد صمسيد أفّ مر كمو هلل, و عقيدة اإلخواف قائمة عمى أّف األ أفّ و  اإلصبلح،ساس أالفكرة عمى 
 أفّ قامة النظاـ السياسّي, و إالقرآف ىو كتاب شامؿ لتعميـ  أفّ , و واألّنبياءاهلل عميو وسمـ خاتـ الرسؿ 

)  .اإلسبلمية الشريعةوتحقيؽ ذلؾ يكوف مف خبلؿ تطبيؽ قواعد  ،ساس فكر الجماعةأاإلسبلـ ىو 
دعوة  اإلخواف المسمميف ىي: فبناء عمى شمولية اإلسبلـ قرر البنا أّف دعوة(   1992،8مصطفى، 

سيـ انفألّنيـ يحمموف ؛ وطريقة سنية ،ألّنيـ يدعوف إلى العودة باإلسبلـ إلى معينو الصافي؛ سمفية
وجماعة ، ألّنيـ يطالبوف بإصبلح الحكـ ؛وىيئة سياسّية، صوفي وحقيقة ،عمى العمؿ بالسنة المطيرة

ولوف اويح ،المجتمع اإلسبلميّ  بمرض ؤمنوفيـ ينّ أل ؛وفكرة اجتماعية ،ورابطة عممية ثقافية، رياضية
ألّف ؛ وشركة اقتصادية (1607-2013،1608عماد،) ،وشفاء األمة منيا ،الوصوؿ إلى طرؽ عبلجيا
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وّميز ىذا المنيج المتعدد في مراميو، وغاياتو، (50-2007،60 ) عمي، ،اإلسبلـ يعنى بتدبير الماؿ
وبقضايا  إلى خمؽ التبلـز المستمر لعبلقة الديف بالسياسة، لئلخواف، ودفعيـ دائماً األداء السياسّي 

 المجتمع المصرّي المختمفة.

ّنو يعتبر فكر السيد قطب ىو إثانيًا: فكر السيد قطب: وفقًا لرأي محمد قطب شقيؽ سيد قطب، ف
تيف، االمتداد الحقيقي لفكر حسف البنا، كما يرى أّف فكر السيد قطب يدور حوؿ العمؿ بمقتضى الشياد

ماـ حسف البنا أّنو كرس نفسو لمتنظيـ واإلصبلح، وليس مجرد ترديدىما فقط، فوجو االختبلؼ مع اإل
وأعطاىما األولوية، أّما السيد قطب فقط أعطى الفكر واالعتقاد السياسّي األولوّية، فقد كرس نفسو 

ة النظاـ الكافر، والمجتمع لمتميز  بيف الكفر واإليماف، في عبلقة الحكـ والحاكـ بالمحكموميف، وعبلق
 (حسف اليضيبي)ثار المترتبة عمى ذلؾ، األمر الذي استدعى واآل المحكـو الراضي بيذا الحكـ،

المرشد الثاني بعد البنا إجراء مراجعة لفكر اإلخواف، الذي ظير خبلؿ فترة الصداـ مع النظاـ 
ماـ حسف البنا، اجعة عمى فكر اإلفاستقر في المر  عنو باجتيادات السيد قطب. بثؽانالمصرّي، وما 

وعدـ تكفير أي مف المسمميف، وأّف واجب الدعاة الدعوة إلى اهلل  فقط، أما الحكـ بالكفر مف غيره، 
، ولـ يتردد اإلخواف في تخطئة السيد قطب في بعض (دعاة ال قضاة. وذلؾ في كتابو )فميس ليـ

تعذيب الذي تعرضو لو مف النظاـ اجتياداتو، فأرجع البعض سبب ذلؾ إلى ظروؼ السجف وال
 (2004)شقير، المصرّي.

 انًطهت انخبيس :انٍٓكم انتُظًًٍ نزًبػخ اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ 

ىيئات جماعة اإلخواف المسمميف بالمرشد العاـ، ومكتب  ـ،1935حّدد المؤتمر الثالث لئلخواف    
 .طؽ، وفريؽ الرحبلت، وفريؽ اإلخوافاإلرشاد، والييئة التأسيسّية ) مجمس الشورى العاـ( ومؤتمر المنا

 1كما حدد مراتب العضوّية في األخ المساعد، واألخ المنتسب، واألخ العامؿ، والمجاىد.

 الهرشد العام -1
ىو مرشد الحركة وممثميا، باإلضافة إلى مسؤولياتو واختصاصاتو طبقًا لبلئحة العامة، ىو الرئيس 

رشاد ومجمس الشورى، ولو حؽ حضور جميع العاـ لمحركة في مصر، ورئيس كؿ مف مكتب اإل
أقساـ الجماعة، وتنظيماتيا، ورئاستيا، وتشكيبلتيا، والمرجع في كؿ ما يتعمؽ بو إلى البلئحة العامة، 

 (1995،45)عبد العاطي، وىو متفرغ لمعمؿ مرشدًا عامًا.
 (2007،348)عمي،  :هيام الهرشد العام لجهاعة اإلخوان الهسمهين 

                                                           
1
 .11النظام الداخلً لجماعة اإلخوان المسلمٌن، المادة  
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إرادات الحركة وتوجيييا ومراقبة القائميف عمى التنفيذ، ومحاسبتيـ عمى كؿ  اإلشراؼ عمى كؿ - أ
 تقصير وفؽ نظاـ الجماعة.

 تمثيؿ الحركة في كؿ الشؤوف والتحدث باسميا.  - ب
 تكميؼ مف يراه مف أعضاء الحركة بمياـ يحدد ىو نطاقيا. - ت
 دعوة المراقبيف العامميف الممثميف لؤلقطار لبلجتماع عند الحاجة. - ث

 و جهاعة اإلخوان الهسمهينهرشد 

تولى مرشدىا حسف البنا في  ،ية مرشديفمانتولى منصب مرشد جماعة اإلخواف المسمميف ث      
, وتبله بعد ذلؾ 1973-1951, وخمفو حسف اليضيبي المرشد الثاني لمجماعة 1949-1928عواـ األ

بتولي فترة اإلرشاد الرابعة  النصر أبو, وقاـ محمد حامد 1986-1973ني االمرشد الثالث عمر التممس
, وتولى محمد 2002-1996, وخمفو المرشد الخامس لمجماعة وىو مصطفى مشيور 1986-1996

تبله محمد ميدي عاكؼ المرشد  , ثـ  2004-2002رشاد الجماعة الوالية السادسة إل مأموف اليضيبيّ 
 (2014،34ة،)محارم  محمد بديع منصب المرشد. , ويتولى حالياً 2010-2004السابع 

 هكتب اإلرشاد  -2

ىو الييئة االدارّية والقيادة التنفيذّية العميا، وىو المشرؼ عمى سير الدعوة والموجو لسياستيا      
دارتيا، والمتخصص بكؿ شؤونيا، وبتنظيـ أقساميا وتشكيبلتيا، ويتكوف باإلضافة إلى المرشد العاـ  وا 

يـ مف خبلؿ مجمس الشورى بحيث يتـ مراعاة التمثيؿ ية منيـ، يتـ انتخابمانمف ثبلثة عشر شخصًا، ث
االقميمّي في اختيارىـ، ويختار المرشد العاـ مف أعضاء مكتب اإلرشاد أمينا لمسر، وأمينًا لممالية، ومدة 

 2مياـ مكتب اإلرشاد العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف: 1والية مكتب اإلرشاد العاـ أربع سنوات ىجرّية.

 ركة الفكرية والسياسّية مف مختمؼ القضايا المحمية والعالمية.تحديد مواقؼ الح - أ
وتنفيذ احكاـ البلئحة العامة، ومراقبة القائميف عمى  ،اإلشراؼ عمى سير الدعوة وتوجيييا - ب

 التنفيذ.
 رسـ الخطوات البلزمة لتنفيذ قرارات مجمس الشورى العاـ في جميع األقطار. - ت
 رى العاـ في جميع األقطار.تكويف المجاف لتنفيذ قرارات مجمس الشو  - ث

                                                           
1
 18،19،14،11النظام العام لجماعة اإلخوان المسلمٌن، المواد رقم  
2
 .14نفس المرجع، المادة رقم  
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 وضع الخطة العامة وعرضيا عمى مجمس الشورى العاـ العتمادىا. - ج
إعداد التقرير السنوّي العاـ عف اعماؿ القيادة وأحواؿ الحركة والوضع المالي عمى مجمس  - ح

 الشورى العاـ.
 اختيار مراجع لمحسابات مف غير أعضائو. - خ

 هجمس الشورى -3

لسمطة التشريعّية لجماعة اإلخواف المسمميف، وىو االطار المختص يعتبر مجمس الشورى ىو ا      
قرارىا، ويتكوف مف ثبلثيف عضوًا عمى األقؿ، يمثموف التنظيمات  بمناقشة السياسات العامة لئلخواف وا 
اإلخوانية المعتمدة في مختمؼ األقطار، ويتـ اختيارىـ مف قبؿ مجالس الشورى في األقطار أو مف 

تـ تحديد عدد مف ممثمي كؿ قطر بقرار مجمس الشورى، ويجوز أّف يضـ إليو ثبلثة يقـو مقاميـ، وي
مياـ مجمس الشورى لجماعة اإلخواف 1مف ذوي االختصاص والخبرة، يرشحيـ مكتب اإلرشاد العاـ.

 2المسمميف:

 ىداؼ والسياسات العامة لمجماعة.قرار األإ - أ
 إقرار الخطة العامة والوسائؿ التنفيذية. - ب
 تقرير العاـ السنوي والتقرير المالي واقرارىما.مناقشة ال - ت
 انتخاب أعضاء المحكمة العميا التي تنظر في القضايا التي تحوؿ الييا مف قبؿ المرشد العاـ. - ث
 انتخاب المرشد العاـ و أعضاء مكتب اإلرشاد . - ج
 إعفاء المرشد العاـ أو قبوؿ استقالتو. - ح
ية مانلمرشد العاـ، أو مكتب اإلرشاد أو اقتراح ثتعديؿ البلئحة العامة بناء عمى اقتراح يقدمو ا - خ

 مف أعضاء مجمس الشورى العاـ
 هجمس شورى الهحافظات -4

حيث يشكؿ بكؿ المحافظات مجمس الشورى ، يحدد مكتب اإلرشاد عدد أعضائو، ويختار      
 3األعضاء العامميف بالمحافظة طبقًا لئلجراءات التي يعتمدىا مكتب اإلرشاد.

 هحافظةهكتب إداري ال -5

                                                           
1
 .31نفس المرجع، المادة رقم  
2
 .33رجع، المادة رقم نفس الم 
3
 http://www.Ikhwan.on line.com /article.asp? artD=58497@secID=211الالئحة الداخلٌة لإلخوان المسلمٌن موقع :  
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المسؤولة عف تنفيذ مياـ الدعوة بالمحافظة، طبقًا لمسياسة العامة لمجماعة  ةىو الييئة التنفيذي     
 1وبتوجيات مكتب اإلرشاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 نفس المرجع. 
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 انخبنجانفصم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انًسهًٍٍ اإلخٕأٌرًبػخ  األيرٌكٍّخانٕالٌبد انًتحذح  

 تمهيد

 اإلخوافوجماعة  ,األمريكّيةيات المتحدة الالو  :بعنوافوىو  يناقش ىذا الفصؿ مف الدراسة       
التي  حداثاأل وأبرز ،منذ تأسيس الجماعة ,التاريخية حداثف الطرفيف عبر األالمسمميف، العبلقة بي

وتولي الجماعة الحكـ في مصر عقب  ـ،2011 الثانيوف كان 25مرت بيا الجماعة لغاية قياـ ثورة 
مف  المسمميف اإلخوافبجماعة  األمريكّيةؿ يتطرؽ لعبلقة الواليات المتحدة و فالمبحث األ .الثورة تمؾ

فية تاريخة لمعبلقة القائمة خم ,ؿو األ :مف خبلؿ مطمبيفـ، 2001 أيموؿ 11 أحداثالتأسيس ولغاية 
ولغاية وصوؿ الجماعة  أيموؿ 11 أحداثبعد  األمريكّيةعبلقة الواليات المتحدة  ,الثانيو  ,بيف الطرفيف

اإليدولوجي والثقافة األمريكّية تجاه جماعة أما المبحث الثاني فإنو يتحدث عف  ثـ سقوطيا. ,الحكـ إلى
 .اإلخواف المسمميف

 انًسهًٍٍ فً يصر اإلخٕاٌثزًبػخ  األيرٌكٍّخانٕالٌبد انًتحذح ل: ػالقخ ٔانًجحج األ

  اإلخٕاٌثزًبػخ  األيرٌكٍّخل: خهفٍخ تبرٌخٍخ: ػالقخ انٕالٌبد انًتحذح ٔانًطهت األ

المسمميف خبلؿ مسيرة الجماعة  اإلخوافبجماعة  األمريكّيةلقد شيدت عبلقة الواليات المتحدة  أواًل:   
 :أتيوىي كما ي ,محطات بيف الطرفيف إلىتقسـ العبلقة و امة، العديد مف التغيرات الي

في عيد الهؤسس الهسمهين  اإلخوانبجهاعة  األهريكي ةلى: عالقة الوليات الهتحدة و األ الهحطة 
 .م1970حسن البنا لغاية 

, خاصة اىتمامًا بالغاً المسمميف  اإلخوافوجماعة عامة,  مصر األمريكّيةلت الواليات المتحدة أو    
، فمنذ يّ اإلسبلمو  عمى المجتمع العربيّ  وأكثرىا تأثيراً  ,سياسيّ ال اإلسبلـبأعتبارىا مف أكبر حركات 

 البريطانيّ ، ووراثة الدور نتشارالتوسع واإل إلى األمريكّيةالواليات المتحدة  سعتعظمى  وةبروزىا كق
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 أفّ و  ,في مصر اً سياسيّ  ثقبلً  المسمميف تشكؿ اإلخوافجماعة  أفّ سط، وقد أدركت و في منطقة الشرؽ األ
ما يتعدى نّ ا  ، و في العالـ العربيّ  بؿ ىي الحركة األكثر تنظيماً  ,دورىا ال ينحسر في الدعوة وحسب

وىي القمب، القادرة عمى  ,في مصر التي تعتبر الرائدة والقائدة والتأثير المجتمعيّ  سياسيّ الالعمؿ 
 (1995،452)البنا، ة.منيا وغير العربيّ ة العربيّ و ة يّ اإلسبلمالتأثير في شعوب األمة 

م ، شعباً وأخضعت مصر     اإلخوافوخاصة جماعة  ,ةوحركة إسبلميّ  ,وثقافة ,ياتكانودولة وا 
، في قضايا وأمريكي خاّص  ,المسمميف لمدراسة مف قبؿ عشرات المراكز البحثية بتمويؿ غربي عاـ

في تمؾ  خاصوَ  اإلخوافية و اإلسبلمالحركات والموقؼ منيا، ودور  ,إسرائيؿمتعددة منيا العبلقة مع 
 (452-453 ،1995)البنا،  القضايا.

ـ، 1941وبشكؿ رسمي في عاـ  ,المسمميف اإلخوافؿ اتصاؿ مباشر بيف الغرب وجماعة أو  كافو    
وف البريطانييوف مع حسف البنا بعد خروجو مف السجف، وحينيا عرض انعندما التقى مسؤولوف بريط

ة البريطانيلية عمى البنا مقابؿ صمت الجماعة في تمؾ الفترة، وقدمت الحكومة ماالالمساعدات 
وبطريقة غير مباشرة عبر اإلتفاؽ مع وزير المالية أميف  ,المسمميف اإلخوافلجماعة  المساعدات سراً 

 (2016)الجنيدؿ،باشا. مافعث

مع المخابرات  خوافاإلبداية تعامؿ جماعة  (ايميتس مافىير ) األمريكيّ  كشؼ الدبموماسيّ     
عمى  أمريكافي إطار حرب  كاففة، الثانيربعينيات، بعد نياية الحرب العالمية اخر األأو منذ   األمريكّية

 سط،و في الشرؽ األ يّ كأداة لمنفوذ األمريك سياسيّ ال اإلسبلـاستخداـ , و الشيوعية والفكر الشيوعيّ 
مرشد الجماعة حسف  أفّ  (أيمتس مافىير ) يّ مريكاأل يّ الدبموماس سافقد جاء عمى لو  (  2014)إبراىيـ،

في القاىرة عمى  األمريكّيةزمبلؤه في السفارة  كافال يتردد في لقاء الشخصيات الغربية، فقد  كافالبنا 
وتحدث معو  ,الحج إلىفي طريقو  ةيّ ؿ مرة في السعودأو يمتس بحسف البنا أالتقى فاتصاؿ دائـ معو، 

زيارات البنا  كانت، و يراه ىناؾ كثيراً  أفّ واعتاد  ،ووديًا عف الواليات المتحدةوسمع منو حديثًا إيجابيًا 
ة مصدر يّ السعود كانت، و منتظماً  البنا زائراً  كافجؿ الحصوؿ عمى الماؿ، حيث أة مف يّ السعود إلى

 (2013 )صحيفة الثورة السياسّية، الماؿ لو.

بعد  ،أكثر وضوحاً  األمريكّيةلواليات المتحدة المسمميف وا اإلخوافبدأت العبلقة بيف جماعة و       
ف واختفوا، و ، وىرب الكثير ـ1954الموجة التي حدثت بيف الجماعة والضباط األحرار بعد ثورة عاـ 
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 دولة خارج مصر، خصوصاً  يّ ىو السفر أل ,الجماعة أعضاءالخيار األفضؿ لمكثير مف  كافف
الواليات  إلىجماؿ عبد الناصر، وبعضيـ سافر  عمى عبلقة خبلؼ مع الرئيس كانتة التي يّ السعود

وتظير الجماعة مف جديد،  حتى تتضح الصورة في مصر, إخوانيةط ابو وكونوا ر  األمريكّيةالمتحدة 
 كانتة منيا، فقد يّ اإلسبلملبعض القوى، وخاصة  الواليات المتحدة في تمؾ الفترة تشكؿ حمماً  كانتوقد 

الواليات المتحدة في مواجية مع االتحاد  كانت، و اً سابق كما ذكر ,يّ البريطانتعد نفسيا لوراثة الدور 
سط، واعتبرت جماعة و ه في منطقة الشرؽ األأفكار الذي أخذ ينشر  يّ وعواالمتداد الشي ,يّ السوفيت
ة، فوجدت الواليات المتحدة ضالتيا يّ اإلسبلمعمى األمة  أمرًا خطيراً  يّ المسمميف المد الشيوع اإلخواف

 )عمي، .وكسر نفوذه فييا المنطقة إلىمتداد الشيوعي االالمسمميف لمحاربة  اإلخواف في جماعة
2011، 294 )   

، ودعميا يّ الشيوع يّ القوم تمؾ الحقبة عداء الواليات المتحدة لممدّ لخ ويؤكد معظـ مف أرَ        
 سياسيّ الوالمؤرخ  وفي حديث الكاتبالقومي،  دّ ية في مواجية الماإلسبلموالقوى  يّ اإلسبلملمخطاب 

حوؿ عبلقة  -األمريكّيةالذي أصبح وزير الخارجية  - (جوف فوستر داالس)محمد حسيف ىيكؿ مع 
تسعى  األمريكّيةالواليات المتحدة  أفّ  إلىشار داالس ية، فقد أاإلسبلمتحدة مع الحركات الواليات الم

طقة، وال يمكنيـ االعتماد عمى سط  يمؤل الفراغ الموجود في المنو تشكيؿ حميؼ في الشرؽ األ إلى
يعتقد و الوحيد في المنطقة،  الموروث اإلسبلـ أفّ بإعتبار  اً إسبلمي تريد حميفاً  أمريكاالقومية العربية، ف

اًل يتسؽ مع طبائع المنطقة، وأيضًا أو و نّ أل ؛ىو أفضؿ لممنطقة يّ فكرة حكـ إسبلم أفّ األمريكيوف 
ة ودعوات الحداثة والتقدـ ىذه سوؼ الوطنيّ ات القومية و و يحمي مصالحيـ، لكف الحركأنّ يتصوروف 

 ( 2016 )الجنيدؿ، .تصطدـ بالغرب

اخر أو ًا وخارجيًا لمجماعة في سياسيّ واًل ؤ زوج ابنة المرشد حسف البنا مس ضافبرز سعيد رم        
يض نقطة في البيت األب (رو ادوايت أيزني) يّ مع الرئيس األمريك ضافـ، ويعتبر لقاء رم1953العاـ 

عنؼ الجماعة نابع  أفّ : " ضافيقوؿ رمفلمجماعة،  أيديولوجياواًل عسكريًا ؤ بصفتو مس ضافلرم انطبلؽ
"، واعتبرت الواليات المتحدة ةيّ ة السمفيّ اإلسبلمعادة تشكيؿ المنطقة العربية وفؽ المواصفات إمف 

 (Dreyfuss, 2006, 135) في حربيا ضد الشيوعية. محتمبلً  حميفاً  ضافرم األمريكّية

 إلىىناؾ أدلة تاريخية تشير  أفّ ( ووؿ ستريت جورناؿ)يؤكد تقرير مفّصؿ في صحيفة و      
، وتبيف الوثائؽ التي ُرفعت عنيا السرية األمريكّيةقد عمؿ مع المخابرات المركزية  ضافسعيد رم  أفّ 
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عمؿ سعيد ف، األمريكّيةة و يالبريطانتراه عميبًل لممخابرات  كانتالحكومة السويسرية  أفّ في سويسرا، 
- يّ اإلسبلمفكرة رابطة العالـ  كانت، فقد كبيربشكؿ في المنطقة  يّ في خدمة الدور األمريك ضافرم

، وىو مف كتب دستور ضافسعيد رملفكرة  -المسمميف لئلخوافالتابعة  الدولّيةأحد أىـ المؤسسات 
 ,تحت ستار القومية اإلسبلـيشوىوف دعوة  الذيف أفّ ؿ لمرابطة ينص عمى و األ عبلفاإل كافالرابطة، ف

العدو  فّ إ، حيث اإلسبلـة بالنسبة لمعرب الذيف تتضافر أمجادىـ مع أمجاد و اىـ أشد األعداء ضر 
في  مريكاأل يّ المشروع األساس كاف، وقد إسرائيؿ أو أمريكاؿ لممسمميف ىو القومية العربية، وليست و األ

في  اإلخواف كافة و ضد القومية، وببل شؾ يّ الحرب ضد الشيوعفي  اإلسبلـىذه الفترة ىو استخداـ 
ة و يّ مع الشيوع اإلسبلـميمتيـ الرئيسة ىي توضيح تناقض  كانتتمؾ الفترة جنودًا في تمؾ المعركة، و 

 ( Dreyfuss, 2006, 136-138) .ةيّ القوم

المممكة العربية ـ، بدعـ وتمويؿ مف 1962في جدة عاـ  يّ اإلسبلموتأسست رابطة العالـ        
ككؿ،  يّ اإلسبلمما في العالـ أنّ و  ،مستقؿ ليس في الحجاز يّ جؿ بناء مجتمع إسبلمأمف  ؛السعودية

عتبر الرئيس ، فايّ المسمميف لمواجية الحزب الناصر  اإلخوافلجماعة  يّ وتعتبر الرابطة الجياز التنظيم
 يّ ىدفيا اإلساس أفّ المتشدد، و  يّ سياسال اإلسبلـتأسيس الجماعة ىي بداية  أفّ جماؿ عبد الناصر 
 .    األمريكّيةوالقومية العربية بدعـ مف الواليات المتحدة  ,يّ محاربة المد الشيوع

   173)-, 2002, 175Schulze ( 

 كافو أنّ "، قاؿ: " طاف" النوـ مع الشي (يراروبرت ب) األمريكّيةوفي كتاب ضابط المخابرات         
يعتبر  كافالبيت األبيض  أفّ مريكية لتصفية عبد الناصر" وقاؿ أيضا : " أؾ خطط لمؤامرة ىنا

 لئلخوافيتـ ذلؾ عبر تمويؿ السعودية  كافحميفًا ساكتًا، وسبلحًا سريًا ضد االشتراكية، حيث  اإلخواف
)باير،  .المسمميف اإلخواففي مصر ضد عبد الناصر"، وبدأ يزداد النزاع بيف عبد الناصر وجماعة 

2003، 267 ) 

المسمميف خبلؿ  لئلخواف أمريكا تأييد أفّ  ،(جوف فوؿ)ية اإلسبلمعتبر المختص بالشؤوف او       
 ؛البديؿ الوحيد لعبد الناصرىـ المسمميف  اإلخواف أفّ ذكيًا، و  تصرفًا صائبًا، وعمبلً  كافالحرب الباردة 

 يكوف لنا عبلقة معيـ. الّ أ لـ يكف مف الذكاءفي مصر لـ يكف مكتمبًل بعد، و  يّ الحزب الشيوع فّ أل
(Dreyfuss, 2006, 108) 
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فً ػٓذ انرئٍس انًسهًٍٍ  اإلخٕاٌثزًبػخ   األيرٌكٍّخخ: ػالقخ انٕالٌبد انًتحذح انخبٍَانًحطخ 

 ر انسبداد إَيحًذ 

تحت وف ,مصر إلىالمسمميف  اإلخوافر السادات الحكـ، عاد كثير مف انو ستبلـ الرئيس عقب ا   
 يّ القياد اإلخوافالمسمميف، ومف بيف مف عاد مف  اإلخوافالمعتقبلت، وأسقطت األحكاـ ضد كثير مف 

 أفّ  الإّ عف الجماعة  يّ بالرئيس السادات، وطالبو برفع الحظر بشكؿ رسم الذي التقى ضافسعيد رم
 ( 2016ؿ،)الجنيد. يّ لضرب خصومة مف التيار الناصر  اإلخوافو دعـ نّ السادات رفض طمبو، لك

كماؿ  يّ بمساعدة رئيس المخابرات السعود يّ السعود مصريّ ر السادات التحالؼ الانو عاد الرئيس وأ   
يا في جانب إلىالتحالؼ حتى تنحاز مصر  اىذ إلىتواقة  األمريكّيةالواليات المتحدة  كانتدىـ، فقد أ

القوات الفنية والمستشاريف لخبراء و ثر ذلؾ قاـ السادات بطرد اإحربيا ضد االشتراكية السوفيتية ، وعمى 
 (68، 2014) محارمة،  .يّ ة في الوطف العربيّ اإلسبلم، وترافؽ مع ذلؾ تشجيع نمو الحركات الروس

المسمميف،  اإلخوافوبصفة خاصة جماعة  ,يّ اإلسبلمعاشة حقيقية لمتيار انتفترة السادات فترة  كانت   
 تناوؿل ؛القاىرةفي المركز العاـ لمجماعة  (جورج ميتشؿ) يّ وفي تمؾ الفترة زار السيناتور األمريك

 (2016) الفقيو، .يّ الشيوع دّ عبلقتيا مع الرئيس السادات في مكافحة الم

ىنري )السابؽ  يّ وزير الخارجية األميرك (ليتس)أساعد  ـ،1973في أعقاب حرب أكتوبر و     
حيث  ,لببلده لدى القاىرة بعدىا سفيراً في دبموماسيتو المكوكية التي أعقبت الحرب، ليصبح  (كيسنجر

عضو المخابرات  (كافي كريستف)، وبحسب  إعادة فتح السفارة األميركية في القاىرة عمى عمؿ
االستفادة منيـ  أفّ عمى المدى القريب، و  األمريكّيةال ييدد الواليات المتحدة  اإلسبلـ أفّ ف ,األمريكّية

    .المد الشيوعي المتمثؿ في اإلتحاد السوفيتيلمحاربة ستكوف عمى المدى البعيد كسبلح 
(Dreyfuss, 2006, 180) 

ودخمت القوات السوفيتية ، سقوط الشاهأسفرت عف و  إيرافقامت الثورة في اخر السبعينيات أو في    
بيف وعادت العبلقات ، يّ األمريك يّ لويات األمف القومأو ترتيب  حداثىذه األ ت، وقد أعادأفغانستاف
لـ  سياسيّ ال اإلسبلـفموقؼ الواليات المتحدة مف   ة،يّ اإلسبلمبعض الجماعات  و المتحدةالواليات 



58 
 

. يّ ال يزاؿ ىو اإلتحاد السوفيت مريكاأل يّ العدو األساس فّ أل ؛إيرافية في اإلسبلميختمؼ كثيرًا بعد الثورة 
 (  2016الجنيدؿ،)

 اإلخوافجماعة  كانتفقد ، األفغانيّ جياد ف أحد أبرز المشاركيف في ظاىرة اليالمسمم اإلخواف فّ ا  و    
ة وتسميو جيادًا، يّ ماديًا ولوجستيًا، وتضفي عميو الشرع األفغانيّ تدعـ الجياد  ,المسمميف األـ في مصر

 وكذلؾ  .أفغانستاف إلى اإلخوافعدد مف أفراد  أيضاً  ذىبيجاىدوا, و  فّ ألوتدعو القادريف عمى الجياد 
المسمميف، فالرجؿ المفضؿ  اإلخوافمحسوبة عمى وال الواليات المتحدةتدعميا  كانتالجماعات التي 

 كافو  ,المسمميف اإلخواف، وىو قريب مف (حكمتيار)قمب الديف  كاف أفغانستافوقتيا في  أمريكالدى 
في تجنيد  يّ وتـ االعتماد بشكؿ أساس .لمجماعة يّ لـ يكف مف ضمف التنظيـ الدول فا  امتدادًا ليـ، و 
 ( 2016 الجنيدؿ،).المسمميف اإلخوافعمى شبكة مكاتب  أفغانستافجياد في المتطوعيف لم

معاىدة السبلـ التي وقعيا السادات مع  والواليات المتحدة، اإلخوافإحدى محطات التنافر بيف  كانت   
ة إلمضاء عممي ؛اإلخوافذاؾ ُتمِمي عمى السادات ضرورة قمع نأ األمريكّيةالتقارير  كانتفييف، سرائيماإل

 (  2016الفقيو، ) .إسرائيؿالسبلـ مع 

بدأ حديث جدي في ف، مريكاأل ، وذىب العدو اإلستراتيجيّ يّ االتحاد السوفيت ىو اينات تيمانالث فيو     
عمى الغرب، وتوافؽ  اإلسبلـة عف خطر يّ ة، وبعض الدوائر األكاديميّ دوائر صنع السياسات األميرك

ة يّ اإلسبلموشماؿ أفريقيا، واستطاعت التيارات , سطو رؽ األفي الش سياسيّ ال اإلسبلـىذا مع صعود 
مثؿ األردف،  ةيّ العرب البمدافوبعض , ية الفتة في كؿ مف مصرانتخابرات صاانتالمختمفة تحقيؽ 
 (2016الجنيدؿ،  ) .والجزائر، وتونس

فً ػٓذ  انًسهًٍٍ فً يصر اإلخٕاٌثزًبػخ  األيرٌكٍّخ: ػالقخ انٕالٌبد انًتحذح خبنخخانًحطخ ان

 يجبركانرئٍس حسًُ 

وجماعة  األمريكّيةالحرب الباردة برزت العديد مف العوامؿ التي أثرت في طبيعة العبلقة  انتياءبعد     
القومية، وذلؾ  مةألنظافي حربيا ضد  األمريكّيةالمسمميف، فقد استمرت الواليات المتحدة  اإلخواف
ال يكمف  األمريكّيةالخطر عمى الواليات المتحدة  أفّ بر عتاالذي  (جافري)وجية نظر الرئيس ل استناداً 

 ببلد القوميات الذيف اعتبرىـ وكبلء لمسوفيت. خصوصاً , ما في العالـ الثالثنّ إروبا أو في سيوؿ 
(Mamdani, 2004, 241) 
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وتطبيؽ  ،ة وحيدةبناء قوة عالميّ  إلى األمريكّيةة الواليات المتحدة سياسيّ بعد الحرب الباردة توجيت ف    
ة في الديمقراطيّ منع ظيور منافسيف جدد، والسيطرة عمى منابع الطاقة في العالـ، ونشر مبادئ توسائؿ 
لىو  ,يّ األمريك يّ بحسب الخطاب الرسم العالـ ثورة المحافظيف الجدد، وعودة التشدد في السياسة  ا 

 (Brzezinski, 1998, 29) .الخارجية

بالحوار  اً مانعمى الغرب، وأكثر إي تاحاً انفأكثر  مساراً  اإلخواف اتخذ فكرف مبارؾفي عيد  اأمّ        
ما بيف القبوؿ  ,اإلخوافتجاه الحوار مع  أمريكا، في الوقت الذي تضاربت فيو اآلراء في يّ الحضار 

وفؽ آليات الديموقراطية، وبيف الرفض ,  سياسيّ الوتمارس العمؿ  ,باعتبارىا جماعة ال تتبنى العنؼ
 إسرائيؿعمى  وتمثؿ خطراً  األمريكّيةتيدد المصالح  أنياو  , يةاإلسبلماعة ليا أيديولوجيتيا باعتبارىا جم

 إلىقادًا انت مبارؾوجو الرئيس حسني ف ( 2016 ) الفقيو، .مبارؾحسني  مصريّ وعمى الحميؼ ال
 فاإلخوارادعة بحؽ جماعة  اءاتجر إىا روبية في عدـ اتخاذو واأل األمريكّيةالسياسة الخارجية 
        .ضافسسيا ميدي عاكؼ وسعيد رمأيا، والتي مانكاتبيـ بسويسرا والالمسمميف في م

(Dreyfuss, 2006, 354) 

ييف، اإلسبلمسدة الرئاسة بدأت مرحمة جديدة مف مراحؿ التعامؿ مع  إلى (بيؿ كمنتوف)مع قدوـ و      
المتطرؼ الذي  اإلسبلـمعو، و  الذي يستحؽ التفاىـ، المعتدؿ اإلسبلـىناؾ تمييز جاد بيف  أصبحف

المسمميف  اإلخواف ،األمريكّيةدارة اإل يف فيسياسيّ البعض  وبطبيعة الحاؿ صنؼ ،تجب محاربتو
بقاء القنوات الدبموماسية مفتوحةيّ كحركة إسبلم . واستفاد معيا ة معتدلة مف الميـ التواصؿ معيا، وا 

ية التي اإلسبلماألمف في مصر مع القوى  مف المعارؾ التي خاضيا جياز الداخمية، وقوى اإلخواف
ة بديمة سياسيّ يـ قوة أنّ ة، و يّ اإلسبلميـ البديؿ ليذه القوى أنّ سمحت ليـ باالدعاء  نياتنتيج العنؼ، أل
 ( 2016)الجنيدؿ، .السمط إلىتستحؽ الوصوؿ 

سفيريف ليا  ّيةاألمريكعينت الواليات المتحدة , ـ2000العاـ  إلى ـ1995خبلؿ الفترة مف العاـ و       
المسمميف، فعرؼ عف السفير الذي  اإلخواففي القاىرة، فقد طغى االختبلؼ في وجية النظر تجاه 

يتحدث  (بيميترو)السفير  كافمع الجماعة، فقد  تعاطفاً  ـ،1994-1991السفارة خبلؿ  أعماؿتولى 
البو بوقؼ االتصاالت تط , مصريّ يتمقى رسائؿ مف النظاـ ال كافعف اتصاالت دائمة مع الجماعة، و 

في  مشككاً  كاف، ـ1997-1994دارة السفارة خبلؿ إالذي تولى  (ووكر)ا السفير مع الجماعة، وأمّ 
 (74، 2014)محارمة، الجماعة ونواياىا.
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التفرقة  مبارؾو عمى الرئيس أنّ  إلىشار أ (بيميترو)ىا السفير اجر أالمقاببلت التي  إحدىفي و         
"، وأشار اإلخوافيف سياسة حكيمة، ولكف ليس ضرب اإلرىابضرب  أفّ "  مضيفاً  افاإلخو و  اإلرىاببيف 

 أفّ وأستطيع  , أمريكاروبا و أو ا تفعمو مصر لـ تكف راضية عمَ  أفّ " قائبًل: ووكر الذي خمؼ بيميترو 
 ى لئلسبلمييفأو وا يوفروف المكانيف البريطاني فّ ؛ ألأحصي المرات التي أبدى فييا الرئيس غضبو معي

 (Dreyfuss, 2006, 359) المسمميف". اإلخواف أعضاءو 

في عيد  اإلخواففي القاىرة اتصاالتيا وسط تكتـ شديد، مع قادة  األمريكّيةأجرت الدبموماسية        
حوؿ االتصاالت  األمريكّيةقادات لمواليات المتحدة انت مبارؾوقد وجو الرئيس حسني  ،الرئيس كمينتوف

رفض التصريح  في مجمس األمف القوميّ  وقاؿ مسؤوؿ أمريكيّ  ،اإلخوافعة التي قامت بيا مع جما
 فّ في المستقبؿ، وذلؾ أل سط أمر حتميو ظمة الحكـ القائمة في الشرؽ األأنزواؿ  أفّ  عف أسمو،

نظاـ  إلىالتحوؿ  أفّ ة لواشنطف تدبير شسياسيّ الأحد األىداؼ  أفّ التغيير يبدو متعذر االجتناب، و 
وترى الواليات  (  2016الجنيدؿ، ) سط بالحد األدنى مف األضرار،و الشرؽ األ جديد في سياسيّ 

سط، وىـ السبيؿ و عادة تشكيؿ الشرؽ األإيف في مصر ىـ موجة المستقبؿ في ياإلسبلم أفّ المتحدة 
 إلىشارة إييف المعتدليف في اإلسبلمير والتحوؿ بيد يالتغ أفّ جديد، و  يّ الوحيد لفرض نظاـ ديمقراط

 (Gerges, 1999, 64) المسمميف. اإلخوافجماعة 

المسمميف في مصر،  اإلخوافالعبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكية وجماعة  أفّ يرى الدارس بو       
لمحاربة المّد الشيوعي في مصر والحزب  ةىذه العبلقة موجي كانتتربطيا عبلقة المصالح، ف كانت

 ة،في الشرؽ األوسط وبما يخدـ المصالح األمريكيّ  حداثالناصري، وتتغير ىذه العبلقة مع تغير األ
ية في العالـ العربي، حيث صنفت إدارة الرئيس اإلسبلمالحركات  لمتعامؿ مع وبدأت مرحمة جديدة

بحسب نظرية وعميو فإنو  ا،المسمميف كحركة معتدلة يجب التواصؿ معي اإلخوافكيمنتوف جماعة 
اقتصاديًا في و  أيديولوجيا كاف الصراعرة الحرب الباردة خبلؿ فتىنتنجتوف في صراع الحضارات 

إلى  ىنتنجتوف يةنظر  ع ثقافي ديني، وقد أشارتولكنو في المستقبؿ سوؼ يتحوؿ إلى صرا االساس،
، وأف ىذه الصراعات لف تكوف ية سوؼ تشكؿ دورًا ىامًا في الصراعات القادمةاإلسبلمالجماعات  فّ إ

تيا السياسّية واالقتصادّية، بؿ سيكوف االختبلؼ ثقافيًا باعتباره المحرؾ بيف الدوؿ القومية، واختبلفا
، خصوصًا بعد الحرب الباردة وانتقاؿ العالـ مف الثنائية الرئيس لمنزاعات بيف البشر في السنيف القادمة
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حادية إلى القطبية األ -التي اشتممت كؿ مف الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي كأقطاب ليا-القطبية 
  . التي مثمتيا الواليات المتحدة وبروزىا كقوة عظمى

وقدـ برنارد لويس الدعـ الفكري لمرأي العاـ الذي يعتقد بأف ىناؾ صالحيف وطالحيف في         
اإلسبلـ، حيث يرى لويس أف ما ارتكزت عميو السياسة األمريكّية ىو اف األصولية ليست ىي التقميد 

ظرية صموئيؿ ىنتنجتوف صراع الحضارات تفرؽ بيف المسمـ الصالح والطالح، اإلسبلمي الوحيد، وأف ن
إذ ترى إف الصالحيف ىـ العصريوف العممانيوف الذيف يتبنوف التقاليد واألساليب الغربية المتمدنة، 

 والطالحيف ىـ الذيف ينطمقوف مف أفكار عقائدية معادية لمحداثة وىـ يسببوف 

 (Mamdani,2004,62)األذى.

 أٌهٕل 11 أحذاث ثؼذانًسهًٍٍ  اإلخٕاٌثزًبػخ  األيرٌكٍّخ: ػالقخ انٕالٌبد انًتحذح انخبًًَطهت ان

2001 

مف بيرة في تاريخ الواليات المتحدة نقطة تحوؿ ك ـ،2001الحادي عشر مف سبتمبر  أحداثتعد    
 إعبلفعبر ة، يّ اإلسبلمة و يّ وخاصة مع الدوؿ العرب ,وعبلقاتيا الخارجية مع دوؿ العالـ ,ناحية سياساتيا

ة يّ اإلسبلماألسحمة النووية في الدوؿ  انتشاروالحد مف , اإلرىابحربيا عمى  األمريكّيةالواليات المتحدة 
 ،الثورات العربية أحداثظيرت  , مة العربيةؤلنظة لسياسيّ الات اإلصبلحب المطالبة ونتيجة .والعربية
 ( 2014 )الطيب، .ظمة الحكـ ليذه الدوؿأنوتغير 

عمى  ,المسمميف اإلخوافوجماعة  األمريكّيةعف العبلقات بيف الواليات المتحدة  ناسنرتكز في حديثو    
جماعة تجاه  األمريكّية اإلستراتيجيةر يّ تغ و، عمى ىذه العبلقة بيف الطرفيف أيموؿ 11 أحداثر يأثت

 في مصر.المسمميف،  اإلخواف

 الهسمهين في هصر  خواناإلعمى جهاعة  أيمول 11 أحداث: تأثير لً أو 

تجاه العالـ،  األمريكّيةة سياسيّ الـ، نقطة تحوؿ في 2001الحادي عشر مف سبتمبر  أحداثمثمت    
لتقبؿ  شيدت مثمو، واستعداداً  أفّ عالميا لـ يسبؽ ليا  تضامناً  األمريكّيةفقد شيدت الواليات المتحدة 

مكافحة  فع الوحيدة يات المتحدة نفسيا المسؤولةفي العالـ، فأعمنت الوال اإلرىابقيادتيا في مواجية 
حرب وقائية  إعبلفبرزىا أ كاف, الدولّية، وحددت جممة مبادئ وقواعد جديدة في العبلقات اإلرىاب

سائؿ بما فييا و ألمنيا، واستخداـ كؿ ال ترى فيو تيديداً , في العالـ  كافتشنيا الواليات المتحدة في أي م
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خبلقية تصنؼ الدوؿ أة القائمة، واستحداث منظومة قيـ سياسيّ ال مةألنظار يوتغي ,يّ التدخؿ العسكر 
سمحة أ انتشار فم، والحد مكرسة بذلؾ قاعدة "مف ليس معنا فيو ضدنا" ،الشر أوساس الخير عمى أ

الواليات المتحدة نحو بناء ىذا النموذج في  وتوجو ,ةيّ اإلسبلمو ة ظمة الدوؿ العربيّ أنالدمار الشامؿ في 
 رصت الواليات عمى تبني مبدأ عسكرةىذه الدوؿ، وبعد تولي المحافظيف الجدد لسدة الحكـ ح مةأنظ

وذلؾ عمى أساس النظاـ الدولي الجديد  يّ اإلسبلمو  يّ السياسة الخارجية لمواليات المتحدة في العالـ العرب
 ( 9-10، 2009الشاىر، ) .الذي ارتسمت مبلمحو في نظاـ القطبية األحادية

 األمريكّيةة في تخرج الكمية العسكريّ  2002في العاـ  االبفتجمى ذلؾ في خطاب الرئيس بوش و      
الطريؽ  أفّ بمجرد الدفاع عف النفس فقط، و لف تكتسب  اإلرىابالحرب عمى  أفّ  إلىأشار فيو والذي 

، جديداً  يراً التيديدات الجديدة في العالـ تقتضي تفك أفّ ىي طريؽ العمؿ، و  ،الوحيدة لمحفاظ عمى األمف
كاـ حُ ة بوجود فعاستراتيجية غير نعممية الردع واالحتواء باتت إ فّ إف ،و بخبلؼ زمف الحرب الباردةأنّ و 

سمحة أامتبلؾ مف في منع الدوؿ  األمريكّيةأكد مف خبلليا عمى حؽ الواليات المتحدة ييف، و داستبدا
ويعد ذلؾ بداية الطريؽ نحو بناء سياسة سمحة في دوؿ العالـ، الدمار الشامؿ، وحقيا بالتفتيش عف األ

 (Bush,2002) .ةيّ اإلسبلمو ة جديدة لمواليات المتحدة تجاه المنطقة العربيّ 

ة سياسيّ الوظيرت نتائج ىذه السياسة في الفترة األخيرة عمى العديد مف الحركات والتنظيمات     
ية حماس، اإلسبلم مقاومةالحركة و ، لبنافمف أبرزىا : حزب اهلل في  ية في المنطقة،اإلسبلمالعربية و 

 اإلخوافمثؿ جماعة  ،والدوؿ العربية، ولكنيا لـ تؤثر عمى حركات أخرى أفغانستافتنظيـ القاعدة في و 
 ( Dreyfuss, 2006, 305) المسمميف في مصر.

ة مّ يمعمى عدة قضايا  ـ،2001 أيموؿ 11 أحداثبعد  األمريكّيةة الواليات المتحدة سياسيّ ارتكزت و    
 ى الثروات الطبيعية في المنطقة في المنطقة، والسيطرة عم إسرائيؿ: الحفاظ عمى أمف دولة برزىاأ
سط كبير، حيث أو شرؽ  بإنشاءفي المنطقة  األمريكّيةالغاز، وتطبيؽ خطة الواليات المتحدة و النفط  ك

الحكـ في الدوؿ  ةأنظمالواليات المتحدة في العديد مف  دخمتياأالتي  اإلصبلحظير ذلؾ بعد خطط 
 (Dreyfuss, 2006, 308) العربية.
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 أيمول 11 أحداثبعد الهسمهين في هصر  اإلخوانتجاه جهاعة  األهريكي ة اإلستراتيجية: ثانياً 

 اإلسبلـتجاه حركات  األمريكّية اإلستراتيجيةفي  الحادي عشر مف سبتمبر تحوالً  أحداثشكمت    
 المسمميف حميفاً  اإلخوافبجماعة  ممثبلً  سياسيّ ال اإلسبلـ كاف ، ففي فترة الحرب الباردةسياسيّ ال

االشتراكية، وفي الفترة ما بعد الحرب البادرة استمرت عبلقة  مةألنظالمواليات المتحدة في حربيا ضد 
وبعض  أمريكااكتسبت فكرة العداء بيف  ،ـ2001سبتمبر  أحداثالتحالؼ بيف الطرفيف، ولكف بعد 

يذ ،كبيراً  رواجاً  سياسيّ ال اإلسبلـتيارات   (Dreyfuss, 2006, 116). جديد ببدء نظاـ عالميّ  اً انوا 

ىو  ،اإلسبلـالصراع ضد  أفإلى  األمريكّيةالمدير السابؽ لممخابرات  (جيمس ويمسي)شار وقد أ   
العدو  أفّ  األمريكّيةد العديد مف المسؤوليف الكبار في الحكومة ية الرابعة، وقد ردبالفعؿ الحرب العالم

الكاتب روبرت دريفوس مف خبلؿ التطرؽ  كدتالمتطرؼ، وقد أ سياسيّ ال اإلسبلـىو  ،مريكاالجديد أل
الحرب التي تشنيا الواليات  أفّ في تفسيير الصراع إلى  (وصمويؿ ىنتنجتوف ،برناد لويس)نظرية  إلى 

ما ىي نّ إائيا المتشدديف، ضد التيارات المتطرفة وحمف ليست جياداً  اإلرىابعمى  األمريكّيةالمتحدة 
 (Dreyfuss, 2006, 336) .يةاإلسبلمحرب بيف الحضارة المسيحية و 

 أحداثعمنتيا الواليات المتحدة عقب التي أ اإلرىابالمعارضوف لسياسة الحرب عمى وأشار     
 أفّ ، و لف تحد منيا أنيامزيد مف القوى المعارضة لسياسة الواليات المتحدة، و  إلىستؤدي أنيا سبتمبر 
 أفّ لف يأتي بنتائج طيبة، و  ،سط مع حكاـ ديكتاتورييفو ة في منطقة الشرؽ األالديمقراطيّ دعـ 

في منطقة  األمريكيّ  والعسكريّ  سياسيّ الة بالنسبة لمواليات المتحدة ىي مجرد إذف لمتدخؿ الديمقراطيّ 
امثاؿ  ،لجددرى بعض نواب حزب المحافظيف ايكما ( Dreyfuss, 2006, 341)سط، و الشرؽ األ

توصؿ حركات اليميف  أفّ ، مف الممكف يّ اإلسبلمتجاه اليميف  األمريكّيةالسياسة  أفّ ب (ريتشارد بيرؿ)
 (Dreyfuss, 2006, 343) .الحكـ إلىفي السعودية ومصر  يّ اإلسبلم

في  مريكيّ األ األمف القوميّ  استراتيجيةصدار إعمى  األمريكّيةحرصت الواليات المتحدة لقد و        
 بدعـ الحكومات المعتدلة والحديثة، خصوصاً  ي تقـو مف خبلليا الحكومة األمريكّية، التـ2002العاـ 

لف تجد تربة خصبة في  ،التي تروج لئلرىاب يديولوجياالظروؼ واأل أفّ  لضماف يّ اإلسبلمفي العالـ 
سوؼ  األمريكّيةت المتحدة الواليا أفّ ياتيا، فكانإمالحرب فوؽ  أفّ أي منيا، وعندما تجد ىذه الحكومات 

الحؽ  ةلمواليات المتحد أفّ صار فييا، و نتوض ىذه الحرب واال؛ ما يكفؿ ليا ختدعـ ىذه الحكومة
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 تيديد. دولة تتعرض أليّ  تدعـ أيّ  أفّ وليا الحؽ  ،، لحماية أمنياواالستباقيّ  والوقائيّ  بالدفاع الشرعيّ 
 ( 819-825 ،2002 )عبد العظيـ،

وبعض  ،المسمميف اإلخوافجماعة و  األمريكّية كاؿ العبلقة بيف الواليات المتحدةأشوتعددت        
بالجغرافيا  والغرب اإلسبلـالعبلقة بيف تأثرت ، فـ2001سبتمبر  11بعد  سياسيّ ال اإلسبلـتيارات 

فية ودينية، تكوف ىي بوابة المكاسب يجاد حدود حضارية وثقاإي تقـو عمى ة الجديدة التسياسيّ ال
في  األمريكّيةة الواليات المتحدة سياسيّ ركز جيو متو ، األمريكّيةة بالنسبة لمواليات المتحدة اسيّ سيال

 ،والكنائس ،عبر الجامعات يّ اإلسبلمو  مع العالـ العربيّ  ،الدينيّ و  ،والحضاريّ  ،صراعيا الثقافيّ 
 ( 199-200 ،2006 ) حبيب، ووزارة الخارجية. ،والدوائر الثقافية

اتب كماؿ حبيب إلى نظرية برنارد لويس التي تقوؿ: " أف الصراع الحالي ليس سوى واشار الك    
صرع بيف الحضارات، ورد فعؿ غير منطقي لمنافس قديـ، وتقميدي، وتاريخي ضد تراثنا الييودي 

 (201 ،2006 والنصراني، وحاضرنا العمماني. ) حبيب،

ما كبر مأب بقوة وعمؽ ف يتحدوف الغر يياإلسبلمصولييف األ أفّ "  بقولو (ايبسب ؿيادان)وعبر         
 أفّ الخارجية لشؤوف الشرؽ األدني: " مساعد وزير (يافيجيريجدرد ادو إ)فعؿ ويفعؿ الشيوعيوف"، ويقوؿ 

 أفّ ة لمحاربتيا يجب يديولوجيأالوحيدة الباقية، والتي تبحث عف الواليات المتحدة بوصفيا القوة العظمى 
وىو التعبير نفسو الذي استخدمو جورج بوش عند بداية  ،اإلسبلـية ضد حممة صميب تتجو نحو قياـ

 ( 201 ،2006 )حبيب، .أفغانستافو الحرب عمى العراؽ 

ويرى الكاتب األمريكّي )ستانمي فايس( إف حقيقية الحرب عمى اإلرىاب تكمف في قياـ أو عدـ قياـ 
بوصفيا دولة  -ماذج نجاحًا في العالـأكثر الن -الدوؿ اإلسبلمية باتباع النموذج السياسي التركي

  (2006،204 مسممة حديثة، وعممانية، وديمقراطّية.) حبيب،

 م2001 أيمول 11الهسمهين بعد  اإلخوانلعالقتيا بجهاعة  األهريكي ة: رؤية الوليات الهتحدة ثالثاً 

ات المتحدة رؤية الوالي يرى بعض دارسي اإلسبلـ السياسّي أمثاؿ الكاتب كماؿ حبيب، أف     
دة أىداؼ تسعى عمى ع ، تقـوسبتمبر 11 أحداثي بعد اإلسبلمفي عبلقتيا مع العالـ  األمريكّية
 وىذه األىداؼ ىي:  ،لمتحقيقيا
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، ويعترؼ و وىابيّ أن كما يصفونو ،المتطرؼ الذي يمتـز المنيج السمفيّ  السنيّ  اإلسبلـالقضاء عمى  -1
 جياد األعداء. أو ،بقتاؿ الكفار

 ةطريؽ المنح الثقافيّ  المعتدؿ والديمقراطية، عف لئلسبلـوف ئمة مستنيريف يروجأى تجنيد عمؿ عمال -2
 وفؽ التصور االمريكي. اإلسبلـتفسير ول ،لرجاؿ الديف

 . يّ اإلسبلموااللتزاـ بالديف  ،لؤلصولية ة بوصفيا منبعاً الدينيّ ية اإلسبلمتغير المناىج  -3
 ( 202 ،2006  حبيب، ) ي.اإلسبلم الدينيّ تحديث الخطاب  -4

 ،كفريف األمريكييفمأحد أىـ ال-سيس فوكوياما نفر  حبيب إلى نظريةكماؿ قد أشار الكاتب و        
تعمؿ عمى فرض يا أنّ  ،األمريكّيةرؤية الواليات المتحدة  في تعريؼ -صاحب كتاب نياية التاريخو 

 األمريكّيةالواليات المتحدة رب ح أفّ عالـ كمو، و ملومرجعية قيميا عمى العالـ، حتى تصبح ىي نمطا ً 
 ( 205 ،2006 حبيب، )ييف. اإلسبلمييف، وليس مع المعتدليف اإلسبلمالقادمة مع األصولييف 

عة مؤىمة الجما أف ،ـ2005في العاـ  (كونداليزا رايس) األمريكّيةوفي تصريح لوزيرة الخارجية        
بالتفرقة بيف  أيموؿ 11ث احدأبعد  يكّيةاألمر قامت الواليات المتحدة  لتولي الحكـ في مصر، فقد

ية المعتدلة اإلسبلموالشيعية ، والحركات  ،والسمفييف ،وحزب اهلل ،طالبافية المتشددة كاإلسبلمالحركات 
 ( 84 ،2014)محارمة، المسمميف. اإلخوافكجماعة 

المدني   اإلسبلـ)  بعنواف (ندار ) األمريكّيةالتقرير الصادر عف المؤسسة الخيرية  شارقد أو        
 يّ اإلسبلمالعالـ  أفّ ، (شيريؿ بينارد)لمكاتبة والروائية (، والموارد , واالستراتيجياتالشركاء ,  الديمقراطيّ 

 إلىثاره الخطيرة الخاصة، ذلؾ الصراع الذي ستمتد آ يغرؽ في صراع عمى تحديد طبيعتو وقيمو
 ىـ الذيف يرفضوف القيـو  صوليوفقساـ: األأ ةثبلث إلىية اإلسبلمقسـ االتجاىات الفكرية فالمستقبؿ، 
وبالذات الواليات  ،ويريدوف دولة سمطوية، فيـ يعادوف الغرب ,المعاصرة الغربية والثقافة ،ةالديمقراطيّ 
يصبح العالـ  فّ يتطمعوف أل ىـ الذيف، و والحداثيوف ،الحداثة والغرب مقاومةويسعوف ل ،األمريكّيةالمتحدة 
يـ بوجو نألالغرب مف حيث القيـ والسياسات  إلىالحداثة العالمية، فيـ األقرب مف  جزءاً  يّ اإلسبلم

ة ة التحتيّ والمادي والبنيّ  الدعـ الحقيقيّ  إلىيـ يفتقروف إنمف المجموعات األخرى، ف اً كانعاـ أضعؼ م
, اليويسعوف  أمبلً  بؿ ظؿّ  مريكيّ يح يكمف في السير وراء القطار األالطريؽ الصح أفيروف ف ،الفعالة

                  .يف يؤمنوف بفصؿ الديف عف الدولةىـ الذ ،يوفمانوالعم .الميبراليوف الجدد وىؤالء ىـ
 ( 13-16 ،2013 ) بينارد،
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لىو  ،المعتدؿ اإلسبلـتعمؿ عمى دعـ  األمريكّية اإلستراتيجية أفّ تكمؿ التقرير ويس        تحقيؽ  ا 
، محافظاً  ىـ الذيف يريدوف مجتمعاً  ،  والتقميديوف،المعتدؿ اإلسبلـو  صوليّ األ اإلسبلـالخبلؼ بيف 

نحو  يّ اإلسبلميجابي في العالـ يير اإلولتشجيع التغداع والتطور، بويتشككوف مف الحداثة واإل
تختار الواليات المتحدة  أفّ يجب و المعاصر،  والتوافؽ مع النظاـ الدوليّ  ،ة والحداثةالديمقراطيّ 
           ية التي ينوي دعميا وتقويتيا.اإلسبلمالعناصر واالتجاىات والقوى  دة، بعناية شدياألمريكّية
 ( 16 ،2013 ) بينارد،

سبتمبر  11أحداث بعد  الدولّيةالعديد مف المنظمات  األمريكّيةأدرجت الواليات المتحدة        
 كاف مبارؾئيس ـ مف الر المسمميف بالرغ اإلخوافولـ تدرج جماعة  ،اإلرىابعمى الئحة  ـ،2001

, وبالرغـ مف ذلؾ استمرت االتصاالت بيف الواليات المتحدة حكمو في مصر ىـلتيديد فزاعةً يستخدميا 
 (2011 ) حجازي، والجماعة .

 انخبًٌَٕ كبَ 22انًسهًٍٍ خالل حٕرح  اإلخٕاٌتزبِ رًبػخ  األيرٌكٍّخ: انسٍبسخ انًطهت انخبنج

 .و2011

في مصر  الثانيوف كان 25المسمميف خبلؿ ثورة  اإلخوافتجاه جماعة  األمريكّيةارتكزت السياسة      
عدد مف المحطات في العبلقة بيف الواليات المتحدة وجماعة اإلخواف المسمميف، وقد قامت  عمى

ية المعتدلة الحكـ في اإلسبلمتسميـ الحركات ب األمريكّيةرغبة الواليات المتحدة  المحطة األولى عمى
ما ارتكزت عمى العديد مف التطورات إن ،، حيث لـ يكف ىذا القرار وليد ىذه المحظةبيّ دوؿ الربيع العر 

بيف الطرفييف، فالواليات المتحدة األمريكية ليست غريبة عف اإلخواف المسمميف، فمدييـ بيا  في العبلقة
لواليات أنشطة ومنظمات واستثمارات مالية منذ عقود، حيث عمؿ اإلخواف عمى تأسيس تواجد ليـ في ا

 أمريكاية في اإلسبلمرابطة الطبلب المسمميف، ومنظمة ترست المتحدة مف خبلؿ منظمات، وىي: 
الشمالية، والمجمس األمريكي  مريكاية ألاإلسبلم، والجمعية أمريكافي  اإلخوافالشمالية، ومجمس شورى 

التي تمت عبر  أمريكاة و ، واالتصاالت الرسمية بيف الجماعاألمريكّيةية اإلسبلمي، والجمعية اإلسبلم
كونداليزا ) األمريكّيةخطاب وزيرة الخارجية  أفّ ي، كما ان، ومحمد أكـر عمو ضاف، وسعيد رمعمافزيد ن
، وبدأت ييف لمحكـاإلسبلمال تعارض وصوؿ  األمريكّيةالواليات المتحدة  أفّ ـ، ب2005في العاـ  (رايس

ية مف خبلؿ الندوات والمؤتمرات والمقاءات حوؿ عجمة الترويج ليـ في واشنطف وباقي البمداف األورب
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مشاركة اإلسبلمييف في الحكـ، جميعيا مؤشرات بأف ىذا القرار ليس وليد المحظة إنما ارتكز تطور 
 ( 2013 )خميؿ، .العبلقة بيف الطرفيف

 25ثورة قبؿ  األمريكّيةفي السياسة  واضحاً  ىناؾ تغيراً  أفّ  سياسيّ ال اإلسبلـ لقد بدا لدارسي       
واتضح ذلؾ  ،ةمصريّ ية والرئاسية الالبرلمان االنتخاباتييف في اإلسبلموبعد فوز  ـ،2011 الثانيوف كان

شركاء في بصفتيـ  ،المسمميف اإلخوافا لقبوؿ جماعة عتيمانبعدـ م األمريكّيةدارة عبر تصريحات اإل
 (Massad, 29 Aug 2012)  .ةسياسيّ الالحكـ بشرط القبوؿ بقواعد المعبة 

ما نّ ا  وليس منذ بدايتيا , و  ،والغرب عف ثورات الربيع العربيّ  األمريكّيةلقد دافعت الواليات المتحدة و     
, وبعد ذلؾ نجحت الواليات المتحدة السابقة مةألنظاحينما نجحت ىذه الثورات في التخمص مف 

, وذلؾ تائج ىذه الثوراتجؿ احتواء نأمف  ،ليـ والغرب في تركيز تغير الخطاب الرسميّ  األمريكّية
المطالب المتناقضة الغرب دعـ ىذه الثورات بالرغـ مف  أفّ ضاؼ أ , الذيحسب رأي جوزيؼ مسعد

 (Massad, 29 Aug  2012) .لممشاركيف بيا

, ويأتي ذلؾ مريكيّ ىي تغذية رأس الماؿ األ ،في المنطقة األمريكّية اإلستراتيجية أفّ ويؤكد مسعد    
   .ف اجؿ دعـ صناعة السبلح االمريكيّ وارد الدوؿ العربية , معبر السيطرة عمى م

(2012 17 Jul Massad,) 

ة بيف الدينيّ ة سيوصؿ ىذه الدوؿ لتعزيز الطائفية مستقبؿ الثورات العربيّ  أفّ  يضاً أ رويشي       
 ،خرىأطائفية دينية  رو تبم جانب إلى يراف, وىو ما يظير مف خبلؿ العداء إلالمسمميف السنة, والشيعة

 ،أمريكاخير بيف ر , ويظير ذلؾ مف خبلؿ العداء األترتكز عمى التعصب ضد المسيحييف في مص
 (,Jul Massad 17  2012) .وقفيا المضاد مف الثورات العربيةوالسعودية وم

  ًبطٓبأَٔ انًسهًٍٍ اإلخٕاٌثزًبػخ  األيرٌكٍّخػالقخ انٕالٌبد انًتحذح  أسس :انًطهت انراثغ

سس المسمميف عمى العديد مف األ اإلخوافجماعة و  األمريكّيةتقوـ العبلقة بيف الواليات المتحدة       
قوى في منطقة األ سيّ سامريكا بوضعيا البلعب األألتي تشكؿ النيج الذي تعتمد عميو ا ماطنواأل

في المنطقة  سياسيّ ال ة متقدمة في المعترؾكانتحتؿ م سياسيّ ال اإلسبلـوباتت تيارات  ,سطو الشرؽ األ
تختار ما بيف  أفّ ة سياسيّ في المعارضة، كما أصبح عمى أي قوة  أـفي الحكـ  كانتأ العربية سواءٌ 
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في دعـ وصوؿ تيارات  أمريكاويأتي دور ، وعدواً  تصنيفييا خصماً  أو ،يةاإلسبلمالتحالؼ مع التيارات 
في  أوقة سواء في الحكـ ة في المنطياسيّ سالة متقدمة في الساحة كانحتى تصؿ لم سياسيّ ال اإلسبلـ

 ( 2013)ىبلؿ، .المعارضة

والواليات المتحدة ال يمكف  سياسيّ ال اإلسبلـالعبلقة بيف تيارات  أفّ ىبلؿ  أبوويرى الكاتب فراس      
التوافقات  فّ أل ، وال يمكف اعتبارىا تحالفاً ةسياسيّ التوافؽ في بعض المواقؼ  ياأنّ توصيفيا عمى 

 ( 2013) ىبلؿ، .أمريكاييف و اإلسبلمقد يحدث بيف  ،ت المصالح أمر طبيعيّ وتضاربا

 فّ إالبعد األيديولوجي بالقوؿ: "  إلى أمريكاية بالتحالؼ مع اإلسبلمكما يمجأ بعض متيمي التيارات    
ج والصييونية"، األمر الذي تنكره المناى أمريكا مقاومةلوية في برنامجيـ لو ييف ال يعطوف األاإلسبلم
 ( 2013 ) ىبلؿ، .مريكاة ليذا التيار المميئة بمبلمح الخصومة والعداء لمغرب وألسياسيّ الالفكرية و 

 اإلخوافوجماعة  سياسيّ ال اإلسبلـب األمريكّيةعبلقة الواليات المتحدة  أفّ  يرى مجد شحادهو        
, والمركزية ستشراؽواال, الحداثة :ىي ،ساسيةأركائز  ترتكز عمى ثبلث ،عمى وجو التحديد المسمميف
دوات كالدبموماسية أأصبحت تعتمد عمى  مؤخراً  سياسة الواليات المتحدة أفّ ويرى  ,األمريكّية

, وذلؾ في سبيؿ وعمى تطبيؽ مفيوـ حروب الوكالة ،طراؼ, والمحادثات بيف األالدولّيةوالمؤتمرات 
 (Shihade,2012, 10) .لـوعمى شكؿ سياساتيا في العا ،يياعدـ خوضيا لحروب جديدة تؤثر عم

ط اسو لت األأو ة، مصريّ ة السياسيّ الالمسمميف في الحياة  اإلخوافونتيجة لمدور المتنامي لجماعة     
في حاؿ  مصريّ ال سياسيّ الأىمية لمناقشة مستقبؿ النظاـ  األمريكّيةوتمؾ األكاديمية  ،ة والبحثيةسياسيّ ال

لـ وصوؿ الجماعة يفرض تحديات جمة، و  أفّ ساط و الحكـ، وقد أجمعت تمؾ األ إلىوصوؿ الجماعة 
          الجماعة ستواجو تحديات كبيرة خبلؿ الفترة القادمة. أف ،الواليات المتحدة بعيف االعتبار تأخذ

 (2011 ) مقبؿ،

في  صاعد سياسيّ أتي استجابة لتيار ي األمريكّيةبيف الجماعة والواليات المتحدة  التواصؿ فّ ا  و    
مف السيطرة ومف أجؿ منع التيارات السمفية  ،ولو شعبية في مصر ،األمريكّيةة والبحثية سياسيّ الالدوائر 

تقوـ الجماعة بتوظيؼ نشاطاتيا لصالح تأميف رؤية ومصالح الواليات المتحدة   أفّ , ومف عمى الحكـ
جندة نفيذ أمقابؿ ت ،بتقديـ دعـ مالي ليذه الجماعاتتيا رغب, ويأتي ذلؾ بالتزامف مع ي المنطقةف

والمحافظة عمى االتفاقيات  ،يّ سرائيماإل تدخؿ بالصراع العربيّ عدـ ال لضماف ،أمريكية واضحة المعالـ
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و ال تراجع أنّ ب العريافعصاـ  اإلخواف، وقد أكد القيادي في إسرائيؿ, وحماية حدود مصر مع عةالموق
 يّ اإلخوانفي الخطاب  لذي يعكس تغيراً ، األمر اإسرائيؿومعاىدات السبلـ مع  ،الدولّيةعف االتفاقيات 

 ( 2011 )السبع، .يّ سرائيماإل تجاه الصراع العربيّ  التقميديّ 

 انًجحج انخبًَ: اإلٌذٔنٕرً ٔانخقبفخ األيرٌكٍّخ تزبِ رًبػخ اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ

نوعية ـ، بوصفيا إرىابًا منعطفًا أساسيًا وتحواًل جذريًا ل2001مف سبتمبر  11شكمت أحداث اؿ        
الخطاب والممارسة في السياسة الخارجية األمريكّية، وقد فسرت الممارسة األمريكّية في حربيا عمى 
اإلرىاب بأنيا حرب عمى اإلسبلـ، فإف النظر إلى الحرب عمى اإلرىاب ومجاالتيا المتعددة مف 

ي الذيف يطالبوف والسياسي مف تغير األنظمة ونشر الديمقراطّية، إلى الدين -االستعمار –العسكري 
وتغيير المناىج ومفرداتيا مما يفرض التعامؿ معيا برؤية مركبة ال يكفي فييا بالتجديد اإلسبلمي، 

النظر في حدود األمف القومي األمريكّي ومتطمباتو فقط، وفي تيديد وصوؿ الحركات اإلسبلمّية إلى 
وضوع األيديولوجّي، ونشر وتعميـ المنتوج السمطة، وعميو فأف الرؤية األمريكّية المركبة تبدو معنية بالم

 (71، 2012الثقافي األمريكي. ) اليقيش،

 انًطهت األٔل: صراع انًصبنح ثٍٍ انٕالٌبد انًتحذح األيرٌكٍّخ ٔرًبػخ اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ

لقد ظمت اإلدارة األمريكّية رىينة الكثير مف التقديرات التي روجيا بعض مسؤولي اإلدارة        
الحركات اإلسبلمّية مف األكاديميف، الذيف نظروا إلى الحركات اإلسبلمية بشكؿ عاـ  ومتخصصي

وجماعة اإلخواف المسمميف عمى اعتبارىا ظاىرة سياسية يجب التعامؿ معيا أو توظيفيا باعتبارىا واقعًا 
يا مف عممي موجود، أو أنيا حالة استثنائية عف السياؽ الغربي وبالتالي ليس مبرر لفيميا وقراءت

الداخؿ، باعتبار ما تقولو ىو اقرب لمطبلسـ وال يمكف لمعقؿ األمريكّي أف يفيمو، وأنيا احدى مكونات 
العالـ الثالث، فمما بذؿ الجيد والوقت لفؾ رموزىا، وبالرغـ أف ىناؾ الكثير مف مراكز األبحاث 

نع القرار األمريكّي مئات والجامعات األمريكّية قد اىتمت بالظاىرة اإلسبلمية، وقدمت لممتخصص وصا
الكتب واألبحاث عف الحركات اإلسبلمية والجماعة، إال أف الغالبية الساحقة مف ىذه الكتابات قرأت 
واقعًا ولـ تحمؿ الظاىرة، فيي أما ركزت عمى رصد معموماتي، وأحيانًا استخباري، لمسار حركات 

ماكف واليجوـ عمييا في أماكف أخرى اإلسبلـ السياسي، وقدمت نصحًا بالتحالؼ معيا في بعض األ
 (36-35 ،2005تبعًا لمحاجة ولممصمحة األمريكّية المباشرة. ) الشوبكي، 
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ويرى الكاتباف األمريكياف ) نيكوالس جيفسديؼ( و ) راي تاكيو( أف عبلقة الواليات المتحدة        
مف األسس والنظريات التي  االمريكّية بدوؿ الشرؽ األوسط والجماعات اإلسبلمية تقوـ عمى العديد

ناقشت العبلقات بيف الدوؿ، ومف أبرز ىذه النظريات التي كانت التصاقًا بالعبلقات األمريكّية ودوؿ 
عبارة عف تطبيؽ القوة األمريكية بشكؿ واسع باسـ " الُمثؿ المنطقة ىي الواقعية السياسية وىي 

، األوسط والحفاظ عمييا.) جيفسديؼ، تاكيواإلنسانية" لتحقيؽ مصالحيا الرئيسية في منطقة الشرؽ 
2012)  

سبتمبر إلى التحالؼ مع بعض حركات اإلسبلـ  11وقد دعت الحاجة بالواليات المتحدة قبؿ اؿ       
السياسي في حربيا ضد الشيوعّية، حيف كانت المصمحة األمريكّية تقتضي أف تدعـ المجاىديف العرب 

 (36، 2012اة الصمبة لنظاـ القاعدة. ) الشوبكي، واالفغاف الذيف شكمو بعد ذلؾ النو 

، حيث أحدثت زلزااًل 2001سبتمبر  11وقد تأثرت المنطقة العربية بالمأسي التي خمفتيا أحداث       
في صراع المصالح في تمؾ المنطقة، وفي عبلقة الواليات المتحدة مع حمفائيا، مما أدت اليو نتائج 

بلحية في سياسات الحكومات العربية خبلؿ والية الرئيس بوش االبف ىذه األحداث إلى أفراز خطط إص
الثانية والتي شكمت تغيرا جذري في شكؿ العبلقة األمريكّية بدوؿ المنطقة، وكاف ذلؾ في سبيؿ الحفاظ 

 (2012، ) جيفسديؼ، تاكيوعمى مصالح الواليات المتحدة األمريكّية في المنطقة. 

لثورات العربية تغيرًا في أنظمة الحكـ، وتغيرًا في بعض استراتيجات نتج عف ا 2011وفي عاـ       
الدوؿ المتأثرة برياح الثورات العربية، ونتج عمى إثر ذلؾ العديد مف التخبطات في بداية الثورات مف 
 الواليات المتحدة األمريكّية في عبلقتيا ورؤيتيا تجاه الثورات العربية، حيث إف سياسة الواليات المتحدة
قامت بيذه المرحمة عمى تقديـ الدعـ المطموب لمحاكـ، مع االخذ بعيف اإلعتبار إتخاذ التدابير لتأميف 

 (2012، ) جيفسديؼ، تاكيوشكؿ إنتقاؿ السمطة مف بعده.

وقد بيف الرئيس األمريكي باراؾ أوباما في أحدى مقاببلتو أف مصالح أمريكا ليست معادية        
مف الثورات، فالواليات المتحدة األمريكّية تتبع نموذجًا جديدًا لتدخبلتيا  آلماؿ الشعوب، وموقفيا

المحدودة في المنطقة، وذلؾ عمى أساس دعـ التطمعات األمريكّية دوف إرىاؽ موازنة الخزانة األمريكّية، 
طريؽ وبعد إنتياء الثورات تقـو الواليات المتحدة بوضع آليات لتأميف مصالحيا في المنطقة، وذلؾ عف 
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تبني نموذج قائـ عمى الحوار، عبر تفعيؿ الدبموماسية األمريكية، وتقديـ الحوافز االقتصادية لتمكيف 
 (2012، ) جيفسديؼ، تاكيوالتيارات المعتدلة، ومحاربة المتشدديف. 

 انًطهت انخبًَ: انخطبة انسٍبسً ٔانفكري األيرٌكً تزبِ رًبػخ اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ

ت اإلسبلمّية عمى خط العبلقة مع الدوؿ الغربية بعد انييار المنظومة الشيوعّية، دخمت الحركا        
وظيرت في تمؾ الفترة العديد مف النظريات والمفاىيـ التي حاولت الوقوؼ عمى طبيعة االستقطاب في 
النظاـ الدولي، وظيرت أطروحات فكرية وأيديولوجيات غربية اعتمدت عمى البعد الحضاري والديني 

غير ميـ في قولبة العبلقات بيف األمـ والشعوب، وقد سعت ىذه النظرية إلى اثبات أف األبعاد كمت
الحضارية والثقافية والمعتقدات الدينية ىي العوامؿ الميمة المحركة لمعبلقات بيف األمـ والشعوب، وأف 

ية النصح لدوؿ المصالح الوطنية الضيقة لدوؿ اليـو باتت تحتؿ المركز الثاني، وقدمت ىذه النظر 
العالـ الثالث بضرورة التحرؾ سريعًا لتقميد نموذج الغرب السياسي واالقتصادي والثقافي ألنو الحؿ 
لجميع المشاكؿ التي تعاني منيا دوؿ العالـ، بما فييا األقطار العربية واإلسبلمّية، وقد شكمت ىذه 

مشروع استعماري جديد وما ارتبط بو مف النظرية الكثير مف العنجيية واالستعبلئية الغربية، وانطبلؽ 
 (119-118 ، 2000 ، الحسفىيمنة أكثر تقدمًا وحداثة، ) آليات 

ويرى الكاتب فواز جرجس أف ىناؾ عوامؿ تقؼ وراء تحديد العبلقة بيف حركات اإلسبلـ       
ياسّية واألمنّية، ويرى السياسي وبيف الواليات المتحدة األمريكّية مف بينيا العوامؿ الثقافية والعوامؿ الس

جرجس أنو ىناؾ صورة لدى فئة كبيرة مف الرأي العاـ األمريكي والنخب المثقفة والسياسية ترى أف 
اإلسبلـ عبارة عف ثقافة عدائية، وأنو يتناقض بشكؿ كبير مع قيـ الديمقراطية األمريكّية، وتربط ىذه 

اسي واألمني، فناؾ رأي سائد لدى ىذه الفئة الفئة بيف شكؿ الحكومة وسموكيا، أما عمى الجانب السي
الكبيرة الممتدة في مراكز صنع القرار األمريكي والمؤسسات الثقافية واإلعبلمية، بأف الخطر اإلسبلمي 
حؿ مكاف الخطر الشيوعي، وأف الحركات اإلسبلمّية قد ورثت العداء مف األنظمة القومّية السابقة ضد 

سبلمّية تتعامؿ مع القيـ الديمقراطّية كأداة لموصوؿ إلى السمطة، وأنيـ األمريكاف، كما إف الحركات اإل
لف يسمحوا باستمرار الديمقراطّية والعممية االنتخابية التصويت لمرة واحدة، وأف وصوؿ ىذه الحركات 
إلى السمطة ييدد المصالح األمريكّية الرئيسّية في الشرؽ األوسط، وأف ىذه الحركات اإلسبلمية وعمى 

أسيا جماعة اإلخواف المسمميف تعارض مشروع التسوية الذي ترعاه الواليات المتحدة. ) جرجس، ر 
1997 ،40) 
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لقد نظرة جماعة اإلخواف المسمميف، والتي باتت تشكؿ القوة الشعبية اليائمة في العالـ العربي        
ىذه السياسة تحيز ودعـ واإلسبلمي نظرت إلى السياسة الخارجية األمريكّية نظرة عداء، ورأت في 

إلسرائيؿ وتوفير كؿ وسائؿ المساعدة العسكرية والسياسية واالقتصادية ليا، وأنيا تدعـ األنظمة العربية 
القمعية والفاسدة في مواجية الحركات الشعبية، وانيا تتدخؿ في خصوصيات الشعوب وخياراتيا 

 السياسية والحضارية.

بتمبر في حالة غمياف شعبي واالحتقاف الداخمي في العالـ مف س 11وتسببت احداث اؿ           
العربي واإلسبلمي عمى السياسة األمريكّية والحكومات العربية المتحالفة معيا في حربيا عمى العراؽ، 
وأف بعض الحركات اإلسبلمّية قامت بعمميات مسمحة ضد القوات والمصالح األمريكّية، وقادت جماعة 

ظاىرات سممّية كالمسيرات واالحتجاجات باعتبارىا المؤىمة بأف تقوـ بالتعبير عف اإلخواف المسمميف الم
 (Zunes, 2001, 15 )حالة القير العاـ في العالـ العربي واإلسبلمي. 

 11مف خبلؿ تحميؿ الخطاب األمريكي الصادر عف الرئيس جورج بوش االبف بعد احداث          
تيجية األمف القومي لمواليات المتحدة التي توجو بيا بوش إلى ، ومف خبلؿ قراءة إسترا2001سبتمبر 

سبتمبر ىي ذات طبيعة مختمفة وجديدة لـ  11، إف ىجمات 2002سبتمبر  20الكونجرس في 
يتعرض ليا الشعب األمريكي عمى ىذا النحو مف قبؿ، وىي بمثابة حرب شنيا أعداء الحرية ضد 

وش أعداء الشعب األمريكي أعداء لقيـ الحرية، الذي الشعب األمريكيي، وقد جعؿ خطاب الرئيس ب
 (77 ،2012. ) اليقيش، والقاصرة عمى المجتمع األمريكيّ اعتبره مف القيـ الصيقة 

بعد تقمد الرئيس باراؾ أوباما سدة الحكـ في الواليات المتحدة األمريكّية واجو مجموعة مف        
جات الحراؾ العربي في عدد مف الدوؿ العربية، القضايا المتعمقة بمنطقة الشرؽ األوسط ومخر 

ومواجيات كؿ ممفات السياسة الخارجّية التي تركيا سمفو جورج بوش بمستجدات جديدة، وقد تعارضت 
سياسة أوباما مع توجيات سمفو بشدة عمى األقؿ مف ناحية الخطاب، وال سيما تمؾ المتعمقة بنشر 

في إطار مشروع الشرؽ األوسط الكبير لفرض التحوؿ القوات البرية واستخداـ القوة العسكرية 
 ( 191، 2017الديمقراطي في العالـ العربي باإلكراه واالحتبلؿ المباشر. ) الشاىر وآخريف، 

وقد رسـ الرئيس باراؾ أوباما معالـ سياسة انفراج عميؽ اتجاه العالـ اإلسبلمي والشرؽ األوسط        
تراتيجية لمسياسة الخارجية األمريكّية في خطابو  الذي القاه في بشكؿ عاـ مف خبلؿ التوجيات االس
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، الذي أحاؿ فيو إلى عبلقات جديدة مع العالـ اإلسبلمّي 2009القاىرة في الرابع  مف حزيراف / 
ووضع حد لسياسة اإلمبلء مف فوؽ، التي كانت تريدىا إدارة بوش االبف فيما يسمى بالشرؽ األوسط 

مسفة المحافظيف الجدد، وتحدث الرئيس أوباما عف عبلقات جديدة تقوـ عمى الكبير، والذي كاف ف
المصالح المشتركة واالحتراـ المتبادؿ، وأف الواليات المتحدة لف تسعى إلى ممارسة التأثير السياسي 
عمييـ بالقوة، ولكنو التـز بتوسيع العمميات السرية األمريكّية في الشرؽ األوسط. ) الشاىر وآخريف، 

2017، 192) 

ف الخطاب السياسي والفكري األمريكي ما ىو إال اندماج لفكر واقعي إ يرى الدارسوعميو        
ومثالي، تحتمو الطبيعة الفوضوية لمنظاـ الدولي ووجود طموحات أمريكّية يعبر عنيا مشروع الييمنة 

ي إال مف خبلؿ السيطرة الذي تجسد أىـ فصؿ فيو منذ نياية الحرب الباردة، وأف ىذه الييمنة لف تأت
عمى منطقة الشرؽ األوسط الذي يشكؿ حمبة تنافس وصراع بيف الحركات اإلسبلمية وعمى رأسيا 
جماعة اإلخواف المسمميف والدوؿ الغربية وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكّية، ومف ىنا نجد أف 

د أضرت كثيرًا بصورة أمريكا الراعية الخطاب الرسمي لمرئيس أوباما قد أدرؾ فعبًل أف سياسة القوة ق
لمسبلـ، ولذا استوجب عميو التفكير باستعماؿ أدوات ناعمة تمتمكيا الواليات المتحدة لتغير صورتيا في 

 المنطقة العربية والشرؽ أوسط .

  

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 راثغانفصم ان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انسٍبسخ انخبررٍخ إلدارح انرئٍس رٕرد ثٕش االثٍ تزبِ رًبػخ اإلخٕاٌ  

 و1002-1002انًسهًٍٍ فً يصر 

 تهييد: 

و لف يبدي اىتمامًا بالسياسة أن في بداية تسممو السمطة عمف الرئيس جورج بوش االبفأ لقد         
الحادي عشر مف سبتمبر  أحداثب دور أقؿ التزامًا، ولكف بعد الخارجية والدولّية، وأّف عمى واشنطف لع

ًء بيف حدث تحوؿ في فكر اإلدارة األمريكّية، فقد شيدت فترتا حكـ الرئيس بوش االبف التقا ـ،2001
ومف أىـ مظاىر ىذا االلتقاء أصبحت السياسة األمريكّية أكثر اعتمادًا  نيجو وأفكار المحافظيف الجدد،

، التي ذىبت إلى ما ىو أبعد مف الحدود األمريكيّ  عمى القوة في ظؿ مفيوـ جديد لؤلمف القوميّ 
ورفض التقيد باألمـ المتحدة  أو محتمؿ ألمف أمريكا ومصالحيا، ،األمريكّية، لتشمؿ أي تيديد مستقبميّ 

وقد توجيت إدارة الرئيس جورج بوش  (2008،15)عمرو،والتحالفات واالتفاقيات والمعاىدات الدولّية،
، إذ صبت غضبيا عمى واالقتصاديّ  االبف إلى التعامؿ بطريقة العنؼ والتيديد والحصار العسكريّ 

فقد  (2012،87)النجار،،ؿ ما ىو إسبلميّ الحركات اإلسبلمية والعرب، وتحريض العالـ الغربي ضد ك
عكاساتيا نافجرت أحداث الحادي عشر مف سبتمبر قضية الثقافات بيف الغرب والمسمميف. فكانت أىـ 

عمى الحركات اإلسبلمية تفجير مفيوـ صراع الحضارات مف جديد لدى الشعب والنخب السياسّية في 
 (2015،76)عداوف،الواليات المتحدة األمريكّية.

وعميو فإف الدراسة تطرقت مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى لمبحث في توجيات السياسية الخارجية إلدارة 
 -الرئيس بوش االبف والتي يمكف حصرىا في ثبلثة مباحث ىي:
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ٌّة تجاه جماعة اإلخوان المسلمٌن فً ظل أحداث الحادي عشر من  -1 ٌّة األمرٌك السٌاسة الخارج

 .م1441سبتمبر 
ٌّة الثانً: الس بحثالم -2 اإلخوان المسلمٌن فً ظل دعوات  جماعة تجاه ٌاسة الخارجٌة األمرٌك

 ة.صالحات السٌاسٌاإلدارة األمرٌكٌة لإل
ٌّة   -3 تجاه اإلخوان إلدارة الرئٌس بوش االبن دور الدٌن فً السٌاسة الخارجٌة األمرٌك

 .المسلمٌن
نًسهًٍٍ فً ظم أحذاث انحبدي انسٍبسخ انخبررٍّخ األيرٌكٍّخ تزبِ رًبػخ اإلخٕاٌ ال: ٔانًجحج األ

 و1002ػشر يٍ سجتًجر 

 تًٍٓذ:

المسمميف قطع  اإلخوافالحادي عشر مف سبتمبر عمى جماعة  أحداثبرز تأثير أومف 
ت ناقد أد اإلخوافجماعة  أفّ االتصاالت العمنية مف قبؿ إدارة الرئيس جورج بوش االبف، بالرغـ مف 

تيامات ضد الجماعة حممة مف التشيير واال األمريكّية ةسياسيّ الساط و ، فقد شنت األحداثتمؾ األ
فترة حتى خرج نائب  حداثعمى تمؾ األيمض رتباطيا بالحركات الراديكالية والجيادية، ولـ ا مدعّيةً 

ور أن مصريّ غتياؿ الرئيس الاتياـ الجماعة بابتصريحات حوؿ  (ديؾ تشيني)الرئيس األمريكي 
عمى نشر  حداثكما عممت الواليات المتحدة بعد األ( Brook, 2013, 15)، ـ1981السادات عاـ 

الذي  1373ومطاردتيـ، وذلؾ ضمف القرار  اإلرىاببارزيف مف الجماعة عمى قوائـ  أعضاءسماء أ
بما  ،الدولي بكؿ الوسائؿ الممكنة اإلرىابمواجية  عنوافتحت  ،ـ2001سبتمبر  28صدر بتاريخ 
تأثيرىا عمى  كافف اإلرىاببمواؿ المشتبو بيـ في عبلقاتيـ أتجميد  ة والعقابية مفسياسيّ الفييا الوسائؿ 

 ( 102، 2012)النجار، .العمؿ الخيري لمجماعة

بمواصمة العمؿ مع الحمفاء لعرقمة تمويؿ  حداثوجاءت تصريحات الرئيس بوش االبف بعد األ
وتجميد أصوؿ  ،ومنعيا ،اإلرىاب"سوؼ نقـو بتحديد مصادر تمويؿ  ، فجاء عمى لسانو:اإلرىاب
النظاـ المالي الدولي، وحماية الجمعيات  إلىف مف الوصوؿ يياإلرىابومف يدعميـ، ومنع  ييفاإلرىاب

لـ و  (The White House,17/9/2002) ،"ييفاإلرىابالخيرية الشرعية مف التعرض لئلساءات مف قبؿ 
 أو ،اإلرىابالخيرية تدعـ  تكمؼ إدارة الرئيس بوش االبف نفسيا عناء التدقيؽ لمعرفة أي الجمعيات

 ،غبلؽ العديد مف الجمعيات الخيريةإالعمؿ الخيري، فقامت ب بأنشطةوأييا تيتـ  ،الجماعات الراديكالية
بتجميد  األمريكّية الخزانةكما قامت ( 80 ،2015 )عدواف،والمؤسسات المالية التابعة لمجماعة، 

، وىي ـ2001 الثانيى والبركة في تشريف مرتبطيف بشبكات بنؾ التقو  اً منظمة وأفراد 62أصوؿ 
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 فأ (زارات فاجو ) األمريكّية الخزانةوزير  إعبلفوجاء بعد  .الجماعة عضاءمؤسسات مالية تابعة أل
المسمميف، ومجموعات ممولة مثؿ حماس  اإلخوافبنؾ التقوى والبركة يحظى بدعـ كبير مف جماعة 

وتطرؽ  (Rabasa, 2004, 467) .وتنظيـ القاعدة ،حةسبلمية مسمإوجماعات  ،قاذ الجزائريةنوجبية اإل
 ،حدى خطاباتو حوؿ عبلقة البنؾ بتنظيـ القاعدةإبنؾ التقوى والبركة في  إلىالرئيس بوش االبف 
 ,Sanger)دولة.  40ية، والذي ينتشر في أكثر مف اإلسبلموتمويمو لمحركات  ،والتيارات الراديكالية

8/11/2001) 

ا بمياجمة مجموعة مف يعمبلء اتحاديوف في شماؿ والية فرجين، قاـ ـ2002ذار آفي و 
المسمميف، ولـ توجو ليـ  اإلخوافالشركات والمؤسسات التي يديرىا رجاؿ يتعاطفوف مع جماعة 

 فعاو التوب ،يطالياإقامت الواليات المتحدة بمساعدة  ـ،2002ب آوفي ( Mintz,11/9/2004)اتيامات، 
األعماؿ  يشركة خاضعة لرجم 14كما في ذلؾ  ،ومؤسسة اً فرد 25سماء أبوضع  ،مع جزر البياما

 ،اإلرىابالمسمميف عمى قائمة  اإلخواففي جماعة  أعضاءوىما  ،يوسؼ نداو  ،دريس نصرإأحمد 
تيجتو اإلدارة انوبالرغـ مف المنيج العدائي الذي ( Rabasa, 2004, 467)وتجميد أصوليـ المالية، 

، سبتمبر أحداثالمسمميف بعد  اإلخوافوعمى رأسيا جماعة  ،سياسيّ ال ـاإلسبلضد جماعات  األمريكّية
ية، بحسب تصريحات السفير اإلرىابالمسمميف ضمف قائمة الحركات  اإلخوافلـ تضع جماعة  أنيا إال

تنظيـ  أنيابالرغـ مف  ـ،2007لو عاـ  في مصر خبلؿ لقاء صحفي (سيس ريتشاردونينافر ) األمريكيّ 
 (2011،9)أبو بكر، .ـ1954العاـ  محظور في مصر منذ

ة وعمى رأسيا جماعة يّ اإلسبلموالجماعات  اإلسبلـضد  األمريكيّ  لمموقؼ السمبيّ  كافلقد و 
في  اً سبب كافتجاه الجماعة، و  األمريكّيةعمى السياسة الخارجية  سبتمبر تأثيرٌ  أحداثبعد  اإلخواف

لمرئيس جورج بوش االبف الذي مضى في  ألمريكّيةاتساع اليوة بيف الجماعة واإلدارة اتباعد المواقؼ، و 
موقؼ الجماعة مف  كاف، و إرىابيوفيـ أن، واعتبر المسمميف عدوانيةالواليات المتحدة ضمف سياسات 

               ،ال لتكريس سياسة معادية لئلسبلـ، وال تحتـر مصالح المسمميفإتمؾ السياسات ما ىي 
، وتوقؼ األمريكّيةقطاع االتصاالت بيف الجماعة واإلدارة انالنتيجة  كانتف( 2015،82) عدواف،
 أحداثفي مصر لمقر الجماعة بعد  (ريتشاردوني)لمسفير األمريكي  الثمانينياتمنذ  المتقطعةالزيارات 

 ( 2011،9)أبو بكر، عدـ رغبتيا بمواصمة ىذه المقاءات.الجماعة  إعبلفسبتمبر بعد 
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قد أثرت عمى السياسة  ،الحادي عشر مف سبتمبر أحداث أفّ  ومف ىنا يخمص الدارس إلى        
نو كصانع قرار، ميف في عيد الرئيس بوش االبف، المسم اإلخوافتجاه جماعة  األمريكّيةالخارجية   فأفوا 

 ،ومحاربة مراكز التمويؿ الجماعة ،سياسة الحصار المالي ضد الجماعةقد انتيج الرئيس بوش االبف 
وذلؾ انطبلقًا مف شعوره بالمسؤوليات الوطنية تجاه تمؾ اإلحداث،  ي الخارج،وحظر جميع نشاطاتيا ف

الجماعة  أفّ بالرغـ مف وتوقفيا بشكؿ تاـ  ،قطع االتصاالت مع الجماعة إلى تمؾ اإلحداث كما وأدت
 . اً إرىابي عتبرتيا عمبلً ، واقد استنكرت اليجمات

جميع  ، فقد نظرت إلىية المعتدلة والمتطرفةإلسبلماالحركات  بيف األمريكّيةولـ تفرؽ اإلدارة        
المسمميف ىي المتضرر  اإلخوافجماعة  كانت، و اإلرىابىا عمى أفكار وتقـو  ،متطرفة أنياالحركات ب

 وقد كانت إستراتيجية الرئيس بوش االبف كاآلتي: األكبر نتيجة ىذه النظرة.

 رًبػخ اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ ػهى يجذأ انحرة االستجبقٍخظٕٓر انًطهت األٔل: تأحٍر 

، بؿ يرجعو حديثاً  الدولّيةلـ يكف ظيور مفيـو الحرب االستباقية ومرادفاتيا العديدة في السياسة 
عمى  اليابانياليجوـ  أفّ صحاب ىذا التوجو أما قبؿ منتصؼ القرف الماضي، حيث يعتقد  إلىالبعض 
بة االستباقية التي سعت مف خبلليا يدخؿ في نطاؽ الضر  ،ـ1941 األمريكيّ  (بريؿ ىاربر)ميناء 
تنتعش مف خبلؿ ىذا  كانتوضربيا في عصب الحياة االقتصادية التي  األمريكّيةلتحجيـ القوة  الياباف

 ( 9/12/2009 )قطيشات،. الميناء الحيويّ 

بأجندتو  ،دارة الرئيس بوش االبف قدرة ممحوظة عمى مباغتة الرأي العاـ الدوليّ إظير فريؽ أو    
 مييئاً ـ، و 2001الحادي عشر مف سبتمبر  أحداثمف حالة االرتباؾ التي صاحبت  ة، مستفيداً اسيّ سيال

وىو ما مكنو مف  ،وخارجيا لتقبؿ مبدأ الحرب االستباقية األمريكّيةاألجواء داخؿ الواليات المتحدة 
ييد في الحروب يؼ ىذا التألتوظ ، وساعياً اإلرىابواسع النطاؽ في الحرب عمى  استقطاب تأييد دوليّ 

ة سياسيّ إطبلؽ جممة مبادرات  ـّ ، ومف ثَ األمريكّيةعمى دوؿ محور الشر حسب وصؼ اإلدارة  تيةاآل
 )قطيشات، .سطو قاليـ، في مقدمتيا الشرؽ األأتغيير واسع المدى في عدة  أحداث إلىوأمنية ترمي 
تي تفرض ىيمنتيا عمى العالـ وتعزيز مكانة الواليات المتحدة كدولة أحادية القطبية وال (9/12/2009

 بالقوة.



78 
 

 إلىالتحوؿ مف الرد عمى ىجوـ فعمي  :أنياة الحرب االستباقية الوقائية بسياسيّ ال دارسيويعرؼ   
ال سيما إذا تمكنت أجيزة المخابرات مف اكتشاؼ نوايا مبكرة  ،لمنع ىجوـ محتمؿ ،المبادرة باليجوـ

الخصـ بتوجيو ضربة إجياضية ضد القوات لتفشؿ لمخصـ لشف عممية عدائية، لذا يجري استباؽ 
و ال بديؿ عف الحرب االستباقية، وقد شكمت أنالرئيس بوش االبف يرى  أفىجوميا المتوقع، كما 

 ( 2012،15)النجار، ستراتيجية الجديدة. ؿ ليذه العقيدة االو الحرب عمى العراؽ االختبار األ

لىالعدو، و  إلىالمعركة  تعمؿ عمى نقؿ األمريكّيةاإلدارة  فّ إكما      أفّ التيديدات قبؿ  ةمواجي ا 
ما يبقى نا  و  ،وشيكاً  أو تظير، فيي تعتمد عمى النوايا المحتممة لدى العدو حيث ال يكوف التيديد مؤكداً 

 (15 ،2012)النجار،  .ىناؾ احتماؿ لحدوثو مستقببلً 

سط عمى و لكبرى في الشرؽ األتعتمد لمحفاظ عمى مصالحيا ا األمريكّيةالواليات المتحدة  كانتو   
ير ييعني الحيمولة دوف أي تغ كافوالذي  ،ةالثانية لـ تتغير منذ الحرب العالمية ستراتيجية تقميديّ إ

 مةألنظامشروط لجميع الغير  ومبدئو، الدعـ الكامؿ تبني موقؼ مف ثـّ البمداف العربية، و داخؿ  سياسيّ 
التي تتبعو، ومعاممتيا لمواطنييا طالما لـ تتعرض وأساليب الحكـ  ،طبيعتيا كانتالعربية، ميما 

 ( 2004 )غميوف، .مّس  أومصالح الواليات المتحدة ألي خطر 

تعبئة بعض القوى العربية لمواجية  إلىبحاجة  األمريكّيةالواليات المتحدة  كانتوعندما    
اء الشرعية عمى حربيا العربية، وإلضف البمدافات داخؿ ية والقومية لسنوات الستينالوطنيّ الحركات 

ولكنيا راىنت  ،منيا أيديولوجياً لـ تراىف عمى دعـ القوى الميبرالية القريبة  أفغانستاف،ستراتيجية في اإل
ئة المجاىديف مف بثـ لتع ،ية والعشائرية، فقامت بمساع حثيثة لتكويف حمؼ إسبلميّ اإلسبلمعمى القوى 

 )غميوف، روحية. أو ،ةسياسيّ  أو ، تربطيا بيا أي صمو ثقافيةالتي ال األفغانيةالقبائؿ والعشائر العربية و 
2004) 

مراجعة  األمريكّية، قررت الواليات المتحدة ـ2001الحادي عشر مف سبتمبر  أحداثوبعد   
الحفاظ عمى الوضع القائـ في الشرؽ  إفوتبنت مبدأ الحرب االستباقية، حيث  ،سياساتيا القديمة

العميا، وعمى الواليات المتحدة التي تعرضت  األمريكّيةمنظور المصالح مف  سط لـ يعد مفيداً و األ
تحمؿ  أفألقسى ىجوـ عرفتو في تاريخيا الحديث نتيجة تفاقـ الفوضى واالضطراب في الدوؿ العربية، 

 (2004 )غميوف، ير.يعمى عاتقيا ميمة ىذا التغ
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لقائمة التي حظيت بدعـ غير مشروط ة واالجتماعية اسياسيّ ال ةنظماأل الً أو ير يويشمؿ ىذا التغ  
بعدـ الكفاءة والفساد واعتماد  ةنظماستمر ما يقارب نصؼ قرف، فواشنطف تتيـ ىذه األو  ،مف واشنطف

ة واالقتصادية، والتي تعتبرىا المصدر الرئيس لؤلزمة سياسيّ الماط تقميدية وقديمة في اإلدارة والقيادة أن
 (2004 )غميوف، ع المستويات.العميقة التي تعيشيا المنطقة عمى جمي

 اإلرىابعمى  االستباقيةفي مبدأ الحرب  ةوالمتمثم األمريكّية ستراتيجيةاإلة في يّ و لو األ إفإذ   
، -اإلرىابحسب المنظور األمريكي ب -ية المرتبطةاإلسبلمومصادره ىي قطع الطريؽ عمى الحركات 

مسمحة داعية الستخداـ السبلح والعنؼ شبو  أو ،مسمحة إسبلمية مقاومةوبيدؼ استئصاؿ شأفة أي 
عرى  فؾّ  األمريكّية ستراتيجيةاإلخر مف ىذه اليدؼ اآل أففي أي منطقة مف مناطؽ العالـ، كما 

 إستراتيجيةوذلؾ بحسب  ،أقطار منفردة إلىالعربية لتحويميا  البمدافة بيف سياسيّ الالوحدة المعنوية و 
 (2004 )غميوف، كونداليزا رايس. األمريكّيةرة الخارجية لييا وزيإتنظر  كانتالفوضى الخبلقة التي 

ويخمص الدارس إلى أف السياسة الخارجية إلدارة الرئيس جورج بوش االبف تمثمت في ظيور      
مبدأ الضربة االستباقية والتي ترتكز بتوجيو ضربات عدائية تجاه أي خطر أو تيديد عمى الواليات 

اإلسبلمية ىي المستيدؼ األوؿ مف ىذه اإلستراتيجية، وقد أدت تطبيقيا  المتحدة األمريكية، وأف الببلد
تجاه ىذه البمداف إلى حالة مف الغضب العاـر في الشارع العربي واإلسبلمي وسيطرت األفكار 
المتطرفة وتضاعؼ قوة تأثير التيارات اإلسبلمية المعتدلة مثؿ جماعة اإلخواف المسمميف عمى الشارع 

 العربي.

 انخبًَ: تأحٍر انحرة ػهى اإلرْبة ػهى رًبػخ اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ  انًطهت

تجاه العالـ  األمريكّيةة القصوى في السياسة الخارجية يّ و لو األ اإلرىابح الحرب عمى صطبلاشكؿ 
في سياسة  جوىرياً  اً ر يتغي الحادي عشر مف سبتمبر، محدثاً  أحداثسط بعد و والشرؽ األ ،يّ اإلسبلم

 (2015،85)عدواف، .اإلرىاببعد عدة سنوات مف حربيا عمى الواليات المتحدة 
الحادي عشر مف سبتمبر،  أحداثبعد  اإلرىابيا العالمية عمى تبدأت الواليات المتحدة حممف       

 تيامف مرتكزات سياس اإلرىابستراتيجية الحرب عمى إ، فأصبحت يّ اإلسبلمو  العالميف العربيّ  ةً مستيدف
 ىما:  ،يفيأمريف أساس إلىستندت اسط، والتي و الخارجية في الشرؽ األ

 بالوسائؿ العسكرية. يّ اإلرىابمبلحقة التنظيمات التي تحمؿ الفكر المتطرؼ   -1
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 ،ةالديمقراطيّ ة في المناطؽ المحرومة مف الديمقراطيّ عف طريؽ نشر قيـ  مكافحة الفكر الراديكاليّ   -2
رىاب والتطرؼ، لئل رئيساً  تي شكؿ غيابيا مصدراً ، والاألمريكيّ  داعمة لؤلمف القوميّ  عتبارىا قيماً اب

ا يحسب الظروؼ التي تواجي األمريكّيةمفاضمة في السياسة الخارجية  افالمرتكز اف وشيد ىذ
 (2004،80 )ولد أباه، سبتمبر. أحداثالواليات المتحدة بعد 

الذي ، ريّ ه العسكوبمعنا ،سبتمبر قد بدأت باألمف أحداثمنذ  األمريكّيةصورة السياسة  فوا  
حد في و وعمى رأسيا الواليات المتحدة التي شكمت نظاـ القطب األ ،يات الدوؿو لأو أصبح يتصدر 

ودبموماسية ودعائية بذلؾ كؿ أدوات السياسة الخارجية مف اقتصاد  ةً ، موظفالحاليّ  يّ النظاـ العالم
 ،2002)عبد العظيـ، ،ياوتحقيق اإلرىابداة العسكرية لخدمة أىدافيا في الحرب عمى ومف قبميا اإل

حوؿ  ـ،2001 أيموؿ 20الكونجرس في  أماـوىذا ما أكده الرئيس بوش االبف في خطابو  ( 810
شف  إلىا يوتوجي ،الخارجية اتخداـ القوة العسكرية في سياستيباسفراط إلميؿ الواليات المتحدة في ا

عمى السياسة  اساتاالنعكىذه  ة، وبدأت واضحاألمريكّيةوالتوسع خارج األرضي  ،الحروب
 (The White House, 17/9/2002 )والعراؽ. أفغانستاففي حربي  الخارجية
سامة بف الدف أتسميـ زعيـ القاعدة  طالبافبعد رفض حركة  أفغانستافبدأت الحرب عمى ثـ 

سبتمبر المسبب في قياـ الواليات المتحدة بشف الحرب عمى  أحداث كانتو ، األمريكّيةالحكومة  إلى
، بعد خطاب الرئيس  بوش االبف في نفس اليـو ـ2001ؿ و تشريف األ 27في  األفغانيةضي ااألر 

بمساعدة الدوؿ الغربية، ومنح دوؿ  أفغانستاف إلى يةىداؼ الحممة العسكرية الموجأالذي أعمف فيو 
)فضمي، ب ، اإلرىابىا لمرور الطائرات في سبيؿ القضاء عمى ءسط حدودىا وأجواو الشرؽ األ

ضاع و فتدىورت األ ،عميو في بدايتيا كانت اكم لـ تمضِ  أفغانستافالحرب في  أفّ  إال (41ت، 
تيا حركة انتيجبسبب حرب العصابات التي  ؛خسائر كبيرة األمريكّيةاألمنية، وتكبدت القوات 

 ( 45 ب ت، )فضمي، .األمريكّيةوتنظيـ القاعدة، وىو ما أثقؿ كاىؿ الواليات المتحدة  طالباف
ية بشكؿ اإلسبلمي بشكؿ عاـ، ولدى الحركات اإلسبلملة استياء عارمة في الشارع وسادت حا

المسمميف عمى  اإلخوافوفي مقدمتيا جماعة  ،يةاإلسبلمعترضت معظـ الحركات اخاص، فقد 
والتي  ،يّ اإلسبلمسياسة الرئيس بوش االبف تجاه العالـ  أفذ رأت الجماعة إ، أفغانستافالحرب في 
 ,Brook) ية،اإلسبلمة تجاه كؿ الحركات وشموليّ  ةعدوانيّ ترتكز عمى نظرة  انستافأفغبدأىا بغزو 

 أحداثالمسؤولية عف  األمريكّيةية عمى تحميؿ اإلدارة اإلسبلموأجمعت الحركات  (15 ,2013
في زرع الحقد  رئيساً  ية سبباً اإلسبلمسبتمبر، واعتبرت سياسة الواليات المتحدة تجاه الشعوب 
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ية الحرب اإلسبلمي والغرب، كما رفضت الحركات اإلسبلموتعميؽ الجفاء بيف العالـ  ،والكراىية
تمؾ الحركات ال تربطيا  أففي محنتو، بالرغـ  األفغانيّ ب عنصرة الش إلىودعت  ،أفغانستافعمى 

الدخوؿ  اإلخوافرفضت جماعة  أفغانستاففي أي عبلقة ودية بتنظيـ القاعدة، وعمى أثر الحرب 
 )الشنقطي، .أفغانستافالحرب عمى  إنياءمباشرة مع إدارة الرئيس بوش االبف مشترطة في حوارات 

2004) 
حالة  إلى يّ اإلسبلموالعراؽ وحروبيا ضد العالـ  أفغانستاففي  األمريكّيةالقوات  انتشار أدىو 

عمميات معظـ ال فّ إوسياساتيا في المنطقة، إذ  ،مف الغضب واالستياء العاـر تجاه الواليات المتحدة
القوات  انتشار بسبب الحقد الذي تولد لدى المسمميف نتيجة كانت، ياالتي تمت ضد مصالح

 (95 ،2015 )عدواف، .ياإلسبلمفي أرجاء العالـ  األمريكّية
 اإلخوافية وجماعة اإلسبلمة التي واجيت الحركات سياسيّ التماعية و ججسامة التحديات اال فّ وا  

ء عمى مستوى تسرب األفراد سوا ،عرضيا لنزؼ مستمر ـ،2001سبتمبر  أحداثالمسمميف بعد 
 إلى أدىما  ؛الجميور إلىتردي نوعية الخطاب الذي تقدمو  أوات القيادية داخؿ الحركة يوالكفا

ثار الحادي آ كانتة، فسياسيّ ال اإلنجازاتية عمى مستوى المكاسب اإلسبلمتراجع حظوظ الحركات 
ية شرؽ اإلسبلمبؿ والتطور الطبيعي لمحركات  ،موقؼالداء و األعشر مف سبتمبر سمبية عمى 

، والحوار بدؿ العنؼ، ر المجتمع ديمقراطياً يوتغي ،النضاؿ السمميّ  إلىوالداعية  ،سطية المعتدلةو األ
ية اإلرىاباب، فقد شيد العالـ العديد مف العمميات ىر وتصاعدت الحركات الراديكالية الداعمة لئل

-2011،128 )عيسى، لؤلمف. فقداناً وأكثر  ،فأصبح العالـ أكثر خوفاً  متعددة الدوافع واألىداؼ،
127 ) 

الفكر  انتشار إلىسباب والظروؼ التي أدت عدـ معالجة األ إلىويعزو الباحثوف ذلؾ 
قرار شف الحرب عمى العراؽ واإلدارة السيئة لوضع ما بعد الحرب حفز  أفّ ، وعميو فالراديكاليّ 

 (  2015،91 ) عدواف، ي.اإلسبلمالعالـ وشجع النشاط الجيادي عبر 
وعمى رأسيا  ،ية المعتدلةاإلسبلمنفوذ التيارات  انحسارو  ،نتيجة تزايد التيارات الراديكاليةو 

ية المعتدلة اإلسبلمعطاء الحركات إوعدـ  ،ةسياسيّ الالمسمموف بسب الضغوط األمنية و  اإلخواف
 أدى، اإلرىابجراءات الحرب عمى إضمف  اسيّ سيالعف نشاطيا وطموحيا  المجاؿ لمتعبير السمميّ 

مف التقارب بيف مدارسيا المختمفة أكثر فأكثر، ونزوح الشباب  األمريكّيةاإلدارة  مخاوؼتنامي  إلى
ما دفعيا لمبحث عف سياسة خارجية جديدة تجاه  ؛الفكر الراديكالي إلىالمسمـ مف الفكر المعتدؿ 
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 إلىالحديث عنيا في الدعوة إلى والتي سنتطرؽ ( 2004 ) الشنقطي، ،المسمميف اإلخوافجماعة 
 ة.سياسيّ الات اإلصبلح

الرئيس بوش االبف عقب  ياانتيجالتي  اإلرىابالحرب عمى  فّ وعميو يخمص الدارس إلى إ       
جع قوتيا بيف الشعوب، اوتر  ،ية المعتدلةاإلسبلمتأثرت بيا الحركات ، قد 2001سبمتبر  أحداث

التي نتج عنيا ، يةاإلسبلممف الكراىية والحقد بيف الشعوب  الجديدة سببت مزيداً  ةاألمريكيّ فالسياسة 
اإلدارة  مخاوؼتزايد  إلى أدىما والتطرؼ؛  اإلرىابوتوجو الشباب المسمـ نحو  ،الحركات المتطرفة

ة ، ولذا سعت الواليات المتحدؼالتطر  إلىوتوجو الشباب  ،مف تزايد التيارات المتطرفة األمريكّية
 تباع سياسات جديدة مف أجؿ مواجيت التيارات المتطرفة وتمكيف التيارات المعتدلة.ا إلى األمريكّية

 

 اإلخٕأٌتأحٍرْب ػهى رًبػخ  ًصريّ دارح انرئٍس ثٕش االثٍ ثبنُظبو انئػالقخ انًطهت انخبنج: 

 انًسهًٍٍ.

 والصراع وفقاً  فعاو التيف عبلقات قديمة، تأرجحت ب األمريكّيةتربط مصر بالواليات المتحدة     
 إلى االنضماــ مصر عمى 1952منذ ثورة  األمريكّيةة سياسيّ الذ حث صناع إلطبيعة كؿ مرحمة، 

الرئيس جماؿ عبد الناصر  أفّ  إالمع وعود بتقديـ المساعدات المالية والعسكرية،  ،العالـ الحر بمداف
السادات عمى سياسات ر انو الرئيس  انقمب، فالتي لـ تدـ طويبلً  االنحيازوعدـ  ،سياسة الحياد انتيج

غير  فشيدت ىذه الحقبة ازدىاراً ( 2013،256)جاردنر،بعد استبلمو حكـ مصر،  الرئيس ناصر
 مبارؾوفي عيد الرئيس ( 93 ،2013 )مرشدي،عبلقة استراتيجية ثابتة وقوية،  إلىمسبوؽ، فتحولت 

في العديد مف قضايا  األمريكّيةيات المتحدة ، فأصبحت مصر شريكة لمواللـ تختمؼ العبلقات كثيراً 
ير في سياساتو ية مرت بمنحنى منخفض بسبب تغالثانييا في والية الرئيس بوش االبف أن الإالمنطقة، 

 مصريّ عتبرىا النظاـ الاة، والتي سياسيّ الات اإلصبلحو  ،اإلنسافوحقوؽ  ،ةالديمقراطيّ تجاه قضايا 
 أفّ  إال(  2/4/2017 )عبد الخالؽ،، ذا التدخؿ األمريكيّ لي ورافضاً  ةفي شؤونو الداخمي تدخبلً 

سيمت في ترسيخ العبلقات الثنائية أ ،والمصالح المتبادلة بيف البمديف ،اإلقميمية االستراتيجيةاألىداؼ 
 ،سطو الشرؽ األفي عـ األمف والسمـ لمصر في د لدور المحوريّ ا كاف، فمبارؾفي عيد الرئيس 

 داخؿ دوائر صنع القرار في الواليات المتحدة. األمريكّيةة مصريّ ال فعاو التقات لعبل المحدد الرئيسيّ و 

 (37 ،2015 )عدواف،
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التي و ، مميار دوالر سنوياً  1.5التي بمغت قيمتيا  األمريكّيةالمساعدات العسكرية  إلىضافة إ  
في  اإلرىابحاربة ية، ومسرائيمة اإلمصريّ مصر لدورىا في الحفاظ عمى معاىدات السبلـ ال إلىقدمت 

مع  المفاوضاتجؿ أياسر عرفات مف  سط، والضغط عمى الرئيس الفمسطينيّ و منطقة الشرؽ األ
المزايا التي حصمت عمييا الواليات المتحدة في قناة  إلىضافة إ(  2013،199)جاردنر،، إسرائيؿ

ية وعمى اإلسبلم ضد الحركات مبارؾفي عيد  مصريّ السويس، فقد دعمت الواليات المتحدة النظاـ ال
 (2015،37)عدواف، المسمميف عمى وجو التحديد. اإلخوافرأسيا جماعة 

النظاـ  ة متعددة، جعمتخدمات جوىريّ  مصريّ قدـ النظاـ ال اإلرىابفي مجاؿ الحرب عمى و  
ىذا التحالؼ في  مصريّ ستغؿ النظاـ الايات المتحدة، و الستراتيجي لمو مستوى الحميؼ اإل إلىيرتقي 
 مصريّ كما لعب النظاـ ال (2015،36)عدواف، المسمميف، اإلخوافوجماعة  ،عارضة الداخميةقمع الم

اليدؼ  كافسقاط مشروعيا، الذي ا  و  ،يةاإلسبلمفشاؿ تجربة الحركات في الضغط إل محورياً  دوراً 
 (2015،42)عدواف، .األمريكّيةالمشترؾ بيف كؿ مف مصر والواليات المتحدة 

في عيد الرئيس بوش االبف العديد مف التوترات  األمريكّيةة مصريّ لشيدت العبلقة ا أفّ بعد 
قممت مف  األمريكّيةاإلدارة  أفّ ة، فالديمقراطيّ والتنمية  اإلنسافوالخبلفات نتيجة التركيز عمى حقوؽ 

المسمميف  اإلخواف، بعد حصوؿ جماعة سياسيّ ال اإلصبلححوؿ  مصريّ لمنظاـ ال االنتقاداتالضغوط و 
فظة المحا إلى األمريكّيةسعت اإلدارة و ، ـ2005ة مصريّ التشريعية ال االنتخاباتفي عمى مكاسب 

تبر اعمف أجؿ مصالحيا في المنطقة، و  مصريّ ستراتيجي النظاـ العمى عبلقة قوية مع حميفيا اإل
المحافظة عمى  التحالؼ بمثابة مؤشر سمبي في توجيات إدارة الرئيس بوش االبف لتشجيع  أفّ البعض 

 (Erin,2011,52) .اإلنسافة وحقوؽ مقراطيّ الدي
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اإلدارح اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ فً ظم دػٕاد  رًبػخ تزبِ  األيرٌكٍّخ: انسٍبسخ انخبررٍخ انخبًَ جحجانً

 صالحبد انسٍبسٍخاأليرٌكٍخ نإل

 تًٍٓذ: 

ماعية رأى منظرو إدارة الرئيس بوش االبف أف األوضاع الداخمية السياسية واالقتصادية واالجت      
في الدوؿ العربية واإلسبلمية، تسببت في حدوث اإلرىاب الذي ضرب الواليات المتحدة األمريكّية في 

ـ، وذلؾ النيا تفتقر مف وجية النظر األمريكّية إلى الثقافة 2001الحادي عشر مف سبتمبر 
ؼ لنشر أفكارىا والمؤسسات الديمقراطّية، مما يؤدي إلى ظيور تيارات وأفكار متطرفة قد تستخدـ العن

ليس فقط داخؿ البمداف العربية واإلسبلمّية، بؿ في المجتمع الغربّي ذاتو، كما أف الرئيس بوش االبف 
ـ، أف أيديولوجية اإلرىاب المبنية عمى الكراىية 2003أكد في خطابو في جامعة كارولينا في مايو 

تشجع األبداع والتسامح والمشروعات تكيفيا وتغذييا وتحمييا أنظمة طغيانية، أما الدوؿ الحرة فيي 
( ويرى خبير السياسة الخارجية زبيغينو بريجنسكي إف الحكومات الفاشمة ىي 2006الحرة،)عبد الحميد،

التربة الرئيسية التي تولد التطرؼ اإلسبلمّي، وسياساتيا الخاطئة ىي التيديد الرئيس لمصالحنا 
عممانية في توفير أنماط مستقرة لمتنمية االقتصادية والبنية االستراتيجّية، وقد فشمت الحكومة واألحزاب ال

لذلؾ سوقت إدارة الرئيس بوش االبف  (2001اف،)رم، األساسية البلزمة إلجراء تغيير اجتماعي ضخـ
لمشروع أجندة الحرية باعتباره الحؿ االمثؿ لتخمص مف اإلرىاب الذي يخرج مف المنطقة ليضرب 

ف خبلؿ نشر الديمقراطّية وتعزيز االصبلحات السياسية واالقتصادية، إال المصالح األمريكّية، وذلؾ م
أف المشروع لـ يكف إال تنفيذ لرؤية المحافظوف الجدد إلعادة صياغة خارطة المنطقة العربية وفقًا 

 لمصاليـ. 

 :يشرٔع أرُذح انحرٌخانًطهت األٔل: تشزٍغ 

 أحداثرية في تعامميا مع العالـ العربي بعد مشروع أجندة الح األمريكّيةتبنت الواليات المتحدة 
، سياسيّ الة في تحقيؽ االستقرار الديمقراطيّ ، وما أثارتو مف أىمية 2001سبتمبر 
والتطرؼ  اإلرىاببعد فشؿ الخيار العسكري في حربيا عمى  خصوصاً ( 2017،163)السيسي،
ر والتعقيد بيف الواليات شيد عبلقة مف التوت سبتمبر أحداثوبعد  (2015،93)عدواف،ي، اإلسبلم

ا عنوانية التي أصبحت اإلسبلمي، وما نتج عنو مف تداعيات عمى الحركات اإلسبلمالمتحدة والعالـ 
السبب في  أنيا اعتبرتوالظروؼ في ىذه المجتمعات والتي  حداثلئلرىاب، فقد جرى الربط بيف األ
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ة فييا، لتصبح مجتمعات لديمقراطيّ اعادة بناء عف طريؽ نشر قيـ إ إلى، وىي بحاجة اإلرىاب أةنش
 ( 116 ،2011)عيسى، صحية.

حرب  إلىأشار الرئيس بوش االبف  ـ،14/9/2001ة في الوطنيّ الكاتدرائية  أماـوفي خطابو 
التي تتثمؿ في دعـ الحكومات المعتدلة والحديثة خاصة في العالـ  ،اإلرىابلكسب الحرب ضد  فكاراأل

       التي تروج لئلرىاب أرضية خصبة في ذلؾ العالـ، فكاروؼ واألتجد الظر  الأ لضمافي، اإلسبلم
( The White House, 2002, 6)  سبتمبر نتيجة غياب  أحداثسبب  أفّ فأكدت إدارة الرئيس بوش االبف

 ة سياسيّ الر النظـ يقناعة بضرورة تغي األمريكّيةسط، وأصبح لدى اإلدارة و ة في دوؿ الشرؽ األالديمقراطيّ 
 ة.سياسيّ الات اإلصبلحة و الديمقراطيّ ، عف طريؽ فرض البمدافة في ىذه ديمقراطيّ الغير 

 ( 2012،64)العفيفي،
عف مشروع أجندة الحرية، الذي  ـ،2003 الثانيأعمف الرئيس جورج بوش االبف في تشريف و 

             العربية، البمدافة في جميع الديمقراطيّ وتعزيز  ،ة الجريئةسياسيّ الات اإلصبلحعي يدّ 
(Sean, 2008, 131)  الذي يعود عمى الواليات و قراطية، مظمة ديأنية بدستبدااال مةألنظاستبداؿ او

 كانت أنيا إالسبتمبر  أحداثبالنفع، وقد تبنى الكثير مف المفكريف ىذه النظرية بعد  األمريكّيةالمتحدة 
فبعد فشؿ العمؿ العسكري ضد  .عبوالش األمريكّيةنتيجة الغضب الذي ساد بيف أفراد السياسة  ؛ضعيفة

األخذ بيذه  إلى األمريكّيةوالبشرية، دفع اإلدارة  واالقتصاديةوتزايد الخسائر المادية  ،الفكر الراديكالي
وضع  أف، و ةاالستبداديالفقر والنظـ  انتشارالعنؼ والغضب والتطرؼ نبع مف  أفّ بالنظرية، التي تؤمف 

ونشر  يةاإلسبلمو العربية  البمدافالحاكمة في  ظمةناألصبلح إطمب ية يتاإلسبلمحد لمتطرؼ واألصولية 
 ( 2015،94)عدواف، ة.الديمقراطيّ قيـ 

ظيرت االستراتيجية األمريكّية في وثيقة أصدرتيا الباحثة األمريكّية ) شيرلي بينارد( التي 
اف االسبلـ ـ، بعنو 2003كانت تعمؿ في قسـ بحوث األمف القومي األمريكّي في مؤسسة راند عاـ 

الديمقراطي المدني: الموارد، االستراتيجية، الشركاء، رأت فييا أف تأسيس تحالؼ مع فصيؿ إسبلمي 
حداثي موثوؽ بو يؤمف بالديمقراطية ويقبؿ بدعـ األمف والوجود اإلسرائيمي ومجمؿ المصالح األمريكّية 

والواليات المتحدة األمريكّية.) مركز األخرى حبًل لعبلج األزمة الراىنة بيف العالـ العربي واإلسبلمي 
 (2005الكاشؼ لمدراسات، 

 ،ر سياساتو الداخميةيبتغي مصريّ أصبحت تطالب النظاـ ال األمريكّيةالواليات المتحدة  فّ إكما 
مثؿ  ،التي طرأت عمى المنطقة الدولّيةلتتماشى مع المتغيرات والتيديدات  ؛اتاإلصبلحوتقديـ مزيد مف 
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عند مناقشة  ىناؾ بعض القضايا تثار في اجتماع الكونجرس األمريكيّ  أفّ ذ إ ،اإلرىابمكافحة 
وضرورة العمؿ عمى تحقيؽ  ،لؤلقميات في مصر األديافالمساعدات لمصر، مثؿ حماية حرية 

  )مرشدي، في العبلقات بيف البمديف. ما سبب توتراً  ؛واستقبللية القضاء ،سياسيّ ال اإلصبلح
2013،106-105 ) 

بعد مناقشة قضية  مبارؾجداؿ كبير بيف الرئيس جورج بوش االبف والرئيس حسني  وقد حدث
 االنتخاباتو  ،سياسيّ الالناشط  براىيـإعتقاؿ الدكتور سعد الديف اة في مصر، وممؼ الديمقراطيّ التطور 

س ما دفع الرئي ؛الديمقراطيّ و  سياسيّ ال اإلصبلحبتسريع وتيرة  مبارؾومطالبات الرئيس  ة،مصريّ ال
، وذلؾ بعد تبني اإلدارة ـ2004منذ العاـ  األمريكّيةمواليات المتحدة لوقؼ الزيارات  إلى ؾبار م

شكؿ بوجميورية مصر العربية  ،سط بشكؿ عاـو جندة الحرية في الشرؽ األأنشر مشروع  األمريكّية
 ( 25/4/2014 )الشناوي، خاص.

قالت وزيرة الخارجية  ،في القاىرة يكّيةاألمر لقاء كممتيا في الجامعة إوأثناء  ـ،2005ففي عاـ 
عمى  االستقرارتحقيؽ  إلىعاًما  60المتحدة عمى مدى  الوالياتسعت " :(رايس اكونداليز ) األمريكّية
نا ندعـ الطموح نّ إ، أصبحنا نتخذ مساًرا مختمًفا. فواآلمنيما.  اً ة... ولـ نحقؽ أيالديمقراطيّ حساب 

، يتوجب عمى الحكومة فاآلالتغيير. و  أماـفتح الباب  مبارؾئيس لجميع الشعوب... الر  الديمقراطيّ 
مؤكدة المضي في الدعـ األمريكي لمشعوب ( 2008،4 )أوتاوي، ."تضع ثقتيا بشعبيا أفة مصريّ ال

المرتبة  مخاوؼبالرغـ مف المخاطر وال( 2011،7)عبد العاطي،ة، الديمقراطيّ الحرية و  إلىالتي تطوؽ 
الحكـ، والتي استغميا  إلىية اإلسبلممف صعود الحركات  ،جندة والحريةعمى المضي في مشروع األ

 األمريكّيةصرار اإلدارة إة الحقيقية، وفي مقابؿ سياسيّ الات اإلصبلحكمبرر لعدـ تحقيؽ  مصريّ النظاـ ال
المسمميف في الحياة  اإلخوافعمى مشروع أجندة الحرية لـ يكف لدييا أي رغبة حقيقية في دمج جماعة 

التي  االعتقاؿعمى حمبلت  األمريكّيةفمـ تعمؽ اإلدارة (  104 ،2015)عدواف،ة، مصريّ ة السياسيّ ال
مف مشاركة  األمريكّيةتوجيات اإلدارة  الغموض سادالمسمميف، فقد  اإلخوافصار أنّ تعرض ليا 

 ا، وقد دعيةاإلسبلمما يعرؼ بالمعضمة  وءنش إلى أدىوىو ما  ،ةالديمقراطيّ ييف في العممية اإلسبلم
الحذر مف جماعة  إلى ،وىـ التيار الذي يسيطر عمى إدارة الرئيس بوش االبف ،المحافظوف الجدد

                                                           
  للدراستتات  مركتتز ابتتن خلتتدون ومتتدٌر الجامعتتة األمرٌكٌتتة بالقتتاهرة أستتتاذ علتتم االجتمتتاع السٌاستتً فتتً: د. سعع د ديععدير هيعع د ي

جهتت لته عتدة تهتم ومعارض لسٌاسات النظام المصري فً عهد الرئٌس مبارك، واعتقل عدة مرات من قبل النظتام، وو، اإلنمائٌة

متن مؤسستً و، العتالم العربتً فتً الدٌموقراطٌتة عتبر من أقوى التدعاة إلتىٌمن ابرزها غسٌل األموال والتجسس لصالح أمرٌكا، 

 .الحركة المصرٌة الحدٌثة للمجتمع المدنً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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وجدت نفسيا مضطرة لمتعامؿ مع  األمريكّيةاإلدارة  أف إالحركة راديكالية،  باعتبارىاالمسمميف  اإلخواف
سط. و في الشرؽ األ سياسيّ لا اإلصبلحيف، وذلؾ لحاجتيا ألجندة الحرية و يالصعود النسبي لئلسبلم

(Hamid,2007) 
في المنطقة، لئلسبلمييف مف أكثر الدوؿ قمعًا  أنيابمصر مجمة النيويورؾ تايمز تصنؼ و 

في  برلمانية انتخاباتبإجراء  مبارؾسمح نظاـ الرئيس حسني  األمريكّيةالضغوط مف اإلدارة  ةونتيج
السماح  مبارؾكما دعا الرئيس بوش الرئيس  ة،سياسيّ الوظروؼ مريحة لمعممية  ،ظؿ أجواء مناسبة

في عاـ  برلمانيةرئاسية و  انتخابات، وتقرر إجراء االنتخاباتعمى  اإلشراؼلممراقبيف المستقميف ب
تاحة، 2005 معمؿ، وقدمت لية اإلسبلمواليسارية و  العممانيةة لممعارضة بكؿ أشكاليا سياسيّ الالحرية  وا 
ومراقبي  ،ةسياسيّ الوتدريب نشطاء األحزاب  ،ةالديمقراطيّ جؿ دعـ مف أ ؿاألموا األمريكّيةاإلدارة 

 مصريّ رايس النظاـ ال اكونداليز  األمريكّيةفقد دعت وزيرة الخارجية  (Traub, 29/4/2007) ،االنتخابات
خريف بالترشح، وجاءت بعد التعديبلت الدستورية التي سمحت لآل االنتخاباتحرية  ضماف إلى

ة الديمقراطيّ تجاه اتخاذ خطوات بالتؤكد عمى  مبارؾجتماعيا مع الرئيس اد عرجية بتصريحات وزيرة الخا
 (228، 2013)جاردنر، في مصر.

، نتيجة األمريكّيةاإلدارة  ة الذي طالبت بوسياسيّ ال اإلصبلح فإ وعميو يخمص الدارس إلى         
 اإلسبلـالتي استيدفت العالـ ، و اإلرىابالمتمثمة بالحرب عمى  األمريكّيةفشؿ في اإلستراتيجية 

ة لـ تشمؿ دمج جماعة سياسيّ الات اإلصبلحفي  األمريكّيةالمطالبات  أف ، إاليةاإلسبلموالحركات 
ية، وذلؾ لتخوؼ اإلسبلمة بشكؿ مباشر وىو ما سبب المعضمة سياسيّ الالمسمميف في الحياة  اإلخواف
 أفال إ المسمميف، اإلخوافمف جماعة  -ف الجددالتي كاف يسيطر عمييا المحافظو  - األمريكّيةاإلدارة 
وذلؾ لحاجتيا  ؛يةالبرلمان االنتخاباتالمسمميف في  اإلخوافتعاممت مع صعود جماعة  األمريكّيةاإلدارة 

 لتطبيؽ مشروع الحرية لتعزيز مصالحيا في المنطقة العربية.

 .خ فً يصرانذًٌقراطٍّ ٔ خسٍبسٍّ انبد اإلصالحػٍ  األيرٌكٍّخرغ اإلدارح اتر انًطهت انخبًَ:

 في القضية األكثر بروزاً  كانتسط أىمية كبيرة، بؿ و في الشرؽ األ اإلصبلحكتسبت قضية ا
، وفي ظؿ المتغيرات التي حدثت في النظاـ ـ2001سبتمبر  أحداثواإلقميمية منذ  الدولّيةالساحة 
  ،ببعض المبادئ األساسية يكّيةاألمر ىتمت السياسة الخارجية اوتطورات،  أحداثوما تبعيا مف  ،الدولي

ة الديمقراطيّ فتشجيع  ؛، كسياسات تعكس مبادئيا ومصالحيااإلنسافوحقوؽ  ،ةالديمقراطيّ منيا: دعـ 
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في  ، وبذات الوقت سوؼ تكوف مصالحيا أكثر أمناً عالمياً  تيايوسع مف نفوذ الواليات المتحدة ومصداقي
 ( 22/11/2010 )ياسيف، العالـ.

خمية لمنظاـ ا، ونتيجة الظروؼ الدسياسيّ ال اإلصبلحفي  األمريكّيةلب لممطا ةستجاباو 
 اإلخوافت جماعة م، إذ حصـ2005ة في عاـ مصريّ ية الالبرلمان االنتخاباتجراء إ، تـ مصريّ ال

، البرلماف% مف مجموع المقاعد في 20مة بذلؾ ، مشكّ اً مقعد 401مف أصؿ  اً مقعد 88المسمميف عمى 
 مصريّ تخذىا النظاـ الاالتي  اإلجراءات، رغـ البرلماف المصريرضة ومييمنة في لتشكؿ أكبر قوة معا

الذي يمنع مشاركة  ي، والتعديؿ الدستور االقتراعمراكز  إلىمف الوصوؿ  اإلخواففي سبيؿ منع  ناخبي 
رفضت و  (Bedford, 2015, 145) ة،الدينيّ المجموعات  إلىالمنتميف  أو ،ةالدينيّ يف ذوي الخمفية سياسيّ ال

يف، وجاءت مصريّ بحؽ الناخبيف ال االنتياكاتعمى  مصريّ تقاد النظاـ الناإدارة الرئيس بوش االبف 
عماؿ العنؼ المرتكبة مف قبؿ الحكومة أحوؿ  األمريكّيةالمتحدث باسـ وزارة الخارجية  تصريحات

ة مصريّ الحكومة ال أفّ مؤشرات ب أو ،نا لـ نتمؽ، في ىذه المرحمة أي دالئؿإن": ة بحؽ الناخبيفمصريّ ال
 (Hamid, 2007) وحر وعادؿ". بشكؿ سمميّ  االنتخاباتغير ميتمة بإتماـ عممية 

ة التي حصمت مصريّ ال االنتخاباتنتائج مف بالصدمة والخوؼ  األمريكّيةأصيبت اإلدارة و 
ى والتي شكمت أقو  ،فييا مصريّ ال البرلمافالمسمميف عمى نسبة كبيرة مف مقاعد  اإلخوافجماعة 

مف  األمريكّيةضعاؼ المحافظيف الجدد، وخفضت اإلدارة إ إلىأدت ىذه النتائج و معارضة فيو، 
بخيبة أمؿ في العديد مف المجتمعات المدنية،  اإلصبلح، فشعر نشطاء مصريّ ضغوطيا عمى النظاـ ال

ومف وب، علمش الديمقراطيّ وبالتحوؿ  ،ةسياسيّ الات اإلصبلحواشنطف قد تخمت عف مطالبيا ب أفّ و 
ة في مواجي اإلقميميّ ستقرار ة مف أجؿ المحافظة عمى االالديمقراطيّ أسباب تخمي واشنطف عف التحوالت 

المسمميف خيرت  اإلخوافة ماعوأشار القيادي في ج ( Sean, 2008,135) ،ةالديمقراطيّ رساء إتحديات 
 ،ةمصريّ ال االنتخاباترافؽ العنؼ الذي  إلى ،ةالبريطاني فانشر في جريدة الغاردي ،الشاطر في مقاؿ لو

في ظؿ صمت أقوى  ،مصريّ مف قبؿ قوات األمف ال واعتقاليـ ،اإلخوافوقمع المنتخبيف مف جماعة 
 ( El-Shatir,23/11/2005) .األمريكّيةالواليات المتحدة  إلىشارة إدوؿ العالـ 
خطاب الرئيس  كاففة في الخطابات العامة، الديمقراطيّ ة باستمرت الواليات المتحدة في المناداو 

 إف، 5/6/2007في بمدة براغ بتاريخ  بمدافبوش االبف في مؤتمر جمع المعارضيف والنشطاء مف عدة 
فشؿ أخبلقي، وبذلؾ يعتبر  فاالتسامح مع الطغي أفّ ة ىي أقوى سبلح لمكفاح ضد التطرؼ، و الديمقراطيّ 
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في الشرؽ  اإلصبلحيات و لأو ستبدؿ اذ إفي المنطقة،  األمريكّيةلمسياسة  خطاب الرئيس بوش مغايراً 
 (Jeremy, 2011, 20 ).األمريكّيةيات استقراره لمحفاظ عمى مصالحو و لأو سط بو األ

عمى  يت بالفعؿ الضغط األمريكيّ أنقد  ـ،2005التي حصمت عاـ  االنتخاباتنتائج  فّ إ
بحوالي  ؾبار س مفازت حكومة الرئي ،2010 انتخابات، ففي يابإصبلحاتة، لكي تقوـ مصريّ الحكومة ال

الجماعة، ومنع عدد كبير  أعضاء اعتقاؿالمجالس البمدية، وذلؾ بعد  انتخابات% مف المقاعد في 98
و يجب عمى أن ،حداثاألعمى  األمريكّيةمنيـ التسجيؿ كمرشحيف، حيث جاء تعميؽ وزيرة الخارجية 

الواليات المتحدة ال  أفّ ربة ذ تبيف ىذه التج، إبالوتيرة التي تناسبيا اإلصبلحتنفذ عممية  أفمصر 
 ( 2008،4تاوي،و )أ داخؿ المنطقة. حقيقيّ  سياسيّ تتحمؿ المخاطر التي قد يتبعيا أي تحوؿ 

الشعارات التي ترددىا الواليات المتحدة  أفّ المسمميف ب اإلخوافت اقد ساد اعتقاد بيف قيادو 
الشعوب  أماـية، ولتحسيف صورتيا الحر  إلىمشاعر المسمميف الطموحيف لال دغدغة إما ىي  األمريكّية
 اإلخوافالصمت المتزايد عمى قمع النظاـ لجماعة  إفذ إير حقيقي في سياساتيا تجاه المنطقة، يدوف تغ

 (111 ،2015 )عدواف، ىو أكبر دليؿ عمى ىذه السياسات. 
ؿ اليدؼ منيا وصو  كافات، اإلصبلحالواليات المتحدة في سبيؿ  تياانتيجالسياسات التي  فّ إ
 االنتخابات فّ إذ إية مف أجؿ عقمنتيا، اإلسبلمالحكـ مع قمة مف التيارات  إلى العممانيةالتيارات 

، حيث حصدت اإلصبلحف في طموحيـ حوؿ يأمؿ الساسة األمريكي ت، خيبـ2005ة عاـ مصريّ ال
تدخؿ  أفّ  إال، االنتخابات، وكادت تحصؿ عمى األغمبية في االنتخاباتنسبة قوية في عمى الجماعة 
 حداثعف تمؾ األ الصمت األمريكيّ  كافواستخدامو القوة المفرطة حاؿ دوف ذلؾ، ف ،مصريّ النظاـ ال
 أفّ  الإية لمحكـ، اإلسبلموليس  العممانيةىو وصوؿ التيارات  ،اليدؼ مف ذلؾ أفّ عمى  كبيراً  مؤشراً 

تشريعية  انتخاباتجراء إ سط قامت بالضغط مف أجؿو حاجة الواليات المتحدة لمديمقراطية في الشرؽ األ
ية حماس عمى األغمبية الكبرى اإلسبلم مقاومةالحصوؿ حركة  النتيجة كانتفي األراضي الفمسطينية، ف

، فتخمت عف مشروع األمريكّيةفي المجمس التشريعي، وىو ما سبب صدمة كبيرة لمواليات المتحدة 
 يّ اإلسبلمو  يّ ة غضب سادت الشارع العربسبب حالما  ؛سطو ة في الشرؽ األالديمقراطيّ األجندة وتحقيؽ 

 وظيور الحركات الراديكالية. ،سببا في تراجع الحركات المعتدلة كانت، التي ضد الواليات المتحدة
 ( 112 ،2015 )عدواف،
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 .انًسهًٍٍ اإلخٕاٌانحٕار ثٍٍ ئدارح انرئٍس ثٕش االثٍ ٔرًبػخ انًطهت انخبنج: 

 األمريكّيةيف فرصة تاريخية لمحوار مع الواليات المتحدة المسمم اإلخوافلقد أصبح لدى جماعة 
تخسر  أنيا، فقد أدركت الواليات المتحدة ـ2001بعد القطيعة التي دامت لسنوات منذ أحدث سبتمبر 

 ،ةالديمقراطيّ  كما انيارت، االرتفاعفي  هأخذ التيارات المتطرفة أف، و في العالـ العربيّ  فكارحرب األ
نقاش قوي في الواليات المتحدة حوؿ  حداثييا الواليات المتحدة، فقد تبع ىذه األلإتسعى  كانتالتي 

فالتيار حوؿ الجماعة،  هوجية نظر إثبات  يسعى كؿ منيـ في  تيارافالمسمميف، وتشكؿ  اإلخوافجماعة 
في  اىة وتعزيز الديمقراطيّ في دعـ  اً قوي اً وشريك ،المسمميف قوة معتدلة اإلخوافيرى في جماعة  :لواأل 

وىـ األكثر في  :الثانيالتيار أما  .ية المتطرفةاإلسبلمجية التيارات الوطف العربي، وقوة في موا
ليا في  وداعماً  ،لمحركات المتطرفة المسمميف مصدراً  اإلخوافيرى جماعة ف، األمريكّيةالواليات المتحدة 

 أفعنيا ىي فقط  لخداع الغرب، و ة التي تحدث الجماعة الديمقراطيّ  أفّ حربيا ضد الواليات المتحدة، و 
 (Lynch, 2007, 71)الجماعة عدو يجب محاربتو. 

قنوات  أجؿ فتحمارس بعض الساسة والمفكريف والكتاب الضغط عمى الرئيس بوش مف و 
دراكيـ إ، وبعد أصبحت تمتمؾ نفوذًا قويًا في الشارع العربيالمسمميف، التي  اإلخوافتصاؿ مع جماعة ا

تسعى  كانتكراىية تجاه الواليات المتحدة بعد فشميا في مشروع أجندة الحرية التي لموجة العداء وال
 إلىلتحقيقو في الوطف العربي، لقد برزت أسباب عديدة لزيادة المفكريف والكتاب والساسة الذيف يدعوف 

 (2015،113)عدواف،المسمميف منيا:  اإلخوافالحوار مع جماعة 
تنادي بيا الواليات  كانتة التي الديمقراطيّ بعد فشؿ  ،رع العربيّ زيادة الحركات المتطرفة في الشا -1

 .األمريكّيةالمتحدة 
التشريعية التي جرت في عاـ  االنتخاباتالمسمميف في الشارع العربي بعد  اإلخوافزيادة نفوذ    -2

 .ـ2005-2006
 مطوية.مة السؤلنظل انتيجة دعمي األمريكّيةمواليات المتحدة ل زيادة الكراىية والعداء -3
 المسمميف في الصحؼ اإلخواف، ظيرت سمسمة مف المقاالت تتحدث عف جماعة 2007في عاـ  -4

مثؿ: شادي حامد  ،، وتحدث بعض الكتاب في مقاالتيـ عف الجماعةالرائدة في الواليات المتحدة
 (مارؾ لينش)في الشؤوف الداخمية، و (وستفيف بروؾ ،وروبرت ليكف)ة، الديمقراطيّ الذي تحدث في 

المسمميف، وجميعيـ قدموا توصيات إلدارة الرئيس بوش  اإلخواففي السياسة الخارجية لجماعة 
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مقاببلت مع قيادات  إلىالمسمميف، فقد استندت جميع المقاالت  اإلخوافبضرورة الحوار مع جماعة 
 (Brook, 2013,18) .المسمميف في مصر والوطف العربيّ  اإلخواففي جماعة 

في المجتمعات العربية  اً كبير  ب دوراً عالمسمميف تم اإلخوافجماعة  فأ إلىوأشار الكتاب 
المسمميف لدييا  اإلخوافية أكثر مف الحركات الميبرالية التي يرغب بيا الغرب، فجماعة اإلسبلمو 

عدـ  أفّ ة، و الديمقراطيّ لمضغط عمى الحكومات مف أجؿ العممية  الشعبيوالدعـ  التعبئةالقدرة عمى 
في الحوار سوؼ يفقدىا طبقة كبيرة ذات مشاركة  اإلخوافجماعة  األمريكّيةت المتحدة شراؾ الوالياإ

 (Brook, 2013,19) ة في العالـ العربي.سياسيّ الحيوية في العممية 
استجاب الرئيس بوش االبف لمطالب التيار الداعـ لمحوار مع جماعة  الثانية في نياية واليتوو 

مف  مصريّ ال البرلماف أعضاءلحوار مع إلى اة الرئيس بوش سعت إدار المسمميف، فقد  اإلخواف
وزعيـ األغمبية في مجمس النواب  (ديفيد برايس)المسمميف، حيث تـ المقاء بيف  اإلخوافجماعة 

في القاىرة  سعد الكتاتني في مكتب السفير األمريكيّ  اإلخوافمع رئيس كتمة  (ستيني ىوير)
 (Brook, 2013,21) .األمريكّيةاإلدارة  ، بناء عمى طمب(سيس ريتشاردونينافر )

الحوار بيف الواليات المتحدة  استئناؼ إلى، ـ2005ة عاـ مصريّ ية الالبرلمان االنتخاباتأدت و 
ذ إ، سياسيّ وتحت غطاء  ،المسمميف بشكؿ رسمي اإلخوافعف جماعة  البرلماف أعضاءو  األمريكّية

معارضة وقوية أعطتيا الشرعية  لمانيةبر كتمة ك مصريّ ال البرلماف إلىالجماعة  وصوؿ أفّ 
مستشار  (برامزإاليوت )، وأشار األمريكّيةالمقاء مع مسؤوليف في وزارة الخارجية  تة، وسيمسياسيّ ال

 اإلخوافالتواصؿ مع جماعة  بمثابة كانت االجتماعاتىذه  أف إلىالرئيس األمريكي جورج بوش 
جماعة  أعضاءلـ تقتصر عمى  جتماعاتاالىذه  أفالمسمميف نفسيا، ويعتبر بعض الساسة 

 .البرلماففي  اإلخوافخريف غير آما شممت نواب نا  و  ،فحسب البرلمافالمسمميف في  اإلخواف
(Martini, 2012,53) 

، لوجود األمريكّيةتصاالت مع الواليات المتحدة عف وقؼ االبدورىـ المسمميف  اإلخوافعمف أو  
أي عبلقة طبيعية بيف الواليات المتحدة والعالـ  أو ،ممفات تشكؿ عقبة في طريؽ أي حوار جاد

وال تسمح  ،ةالديمقراطيّ ظمة الديكتاتورية التي ترفض تطبيؽ نالدعـ األمريكي لؤل كافي، فاإلسبلم
ؿ، والرعاية الدائمة والتحالؼ عتقابالتعذيب واال اإلنسافيؾ حقوؽ تتنو  ،بالحريات العامة

غير مسبوقة في عيد  دحدو  إلىوتصاعد تمؾ العبلقة  ،ذ نشأتومن مع العدو الصييونيّ  ستراتيجيّ اإل
الحرب عمى  إلى ةضافإالذي أعمف دعمو الواضح لييودية الدولة الصييونية،  ،الرئيس بوش االبف
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 خصوصاً  ،ضعافياا  ة و سياسيّ الومطاردة الحركات  ،اإلسبلـالحرب عمى  إلىالتي تحولت  اإلرىاب
 ( 2009العرياف،).األمريكّيةاب توقؼ الحوار مع الواليات المتحدة سبأمف  كانتفي الببلد العربية، 

المسمميف باالعتماد عمى الخارج في مواجية  اإلخوافلجماعة  تيماً  مصريّ وجو النظاـ الو    
المسمميف،  اإلخوافوجماعة  ،األمريكّيةالمقاءات مع الواليات المتحدة  إلى اً مشير  ،النظاـ الحاكـ

، وقد رد عمى رابعفي الفصؿ ال اشرنا الييا تيال ،عة موضوع توريث الحكـوذلؾ بعد رفض الجما
"نحف نرفض االعتماد عمى القوة  :العريافالمسمميف عصاـ  اإلخوافىذه التيمة القيادي في جماعة 

نضع أيدينا بأيدي أي طرؼ  أفمف الداخؿ، وليس مف المناسب  نستمدىاقوتنا  أفمف الخارج، و 
طار الدبموماسية التي تسير تحت مظمة الحياة إتندرج ضمف  االجتماعاتمف خارج مصر، وىذه 

 (Asharq Al-Awsat , 5/6/2010)ة في مصر". سياسيّ ال
واالحتجاجات عمى االجتماعات بيف  ،مصريّ ونتيجة الضغوط المتواصمة مف قبؿ النظاـ ال

بعد  إالؼ أنولـ تست االتاالتصتوقفت  ،األمريكّيةالمسمميف ومسؤوليف في اإلدارة  اإلخوافجماعة 
 اتصاالتىناؾ  أفّ يف األمريكييف سياسيّ ال، وأكد بعض ـ2011ئؿ عاـاأو بية في عتفاضة الشناال

 أعضاء أففي مصر  األمريكّية، فقد أكدت السفارة األمريكّيةغير رسمية بيف الجماعة واإلدارة 
 (Martini, 2012, 55) .ـ2009باما عاـ أو الجماعة سوؼ يحضروف خطاب الرئيس 

عاد عمييا بالنفع الكثير، فقد ساعدت  األمريكّيةاتصاؿ الجماعة مع الواليات المتحدة  إف
 األمريكّيةستفادت الجماعة مف جيود الواليات المتحدة ا، كما الدولّيةالجماعة في تعزيز شرعيتيا 
فقد تخمصت  ،سياسيّ ال اإلصبلحة وقضايا الديمقراطيّ مف أجؿ  ،مصريّ في الضغط عمى النظاـ ال
تصاؿ فزاعة مف أجؿ الترىيب، كما عاد اال أنياالنظاـ يصورىا ب كافالجماعة مف الصورة التي 

عات افي تحسيف صورتيا، والتفريؽ بيف الجم األمريكّية ةعمى الواليات المتحد ةبالجماعة بالمنفع
يات المتحدة وجماعة االتصاؿ بيف الوال أفعات الراديكالية، بالرغـ مف اية المعتدلة والجماإلسبلم
ة في جعؿ ىذه دمترد كانتالواليات المتحدة  أف إالستراتيجية، شكؿ بعض المزايا اإل اإلخواف

         مف تضرر العبلقات مع النظاـ الحاكـ في مصر. االتصاالت أقوى, وذلؾ حرصاً 
(Martini, 2012, 56) 

فتح قنوات اتصاؿ مع جماعة  إلىعت س األمريكّيةاإلدارة  فإلى أالدارس  وعميو يخمص         
دراكيـ إوبعد الحوار مع الجماعة،  إلىصاره الرئيس بوش أندعى  المسمميف بعد تشكؿ تيار اإلخواف

 ية، وقد عادتبعد فشميا في مشروع أجندة الحر  األمريكّيةلموجة العداء والكراىية تجاه الواليات المتحدة 
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فقد ساعدت الجماعة في تعزيز شرعيتيا المسمميف،  فاإلخواىذه االتصاالت بالنفع عمى جماعة 
، ولكف فشمت سياسيّ ال اإلصبلحة وقضايا الديمقراطيّ مف أجؿ  مصريّ ، والضغط عمى النظاـ الالدولّية

المتبعة في  األمريكّيةة سياسيّ الالمسمميف،  نتيجة  اإلخوافوجماعة  األمريكّيةقنوات الحوار بيف اإلدارة 
 .مصريّ حميفيا اإلستراتيجي المتمثؿ في النظاـ ال افمف فقد األمريكّيةدارة المنطقة، وتخوؼ اإل

ية اإلسبلماإلستراتيجية التي اتبعيا الرئيس بوش االبف تجاه الحركات  أف وعميو يرى الدارس       
 لـ يفرؽ ، والعنؼ، فيواإلرىابو  ،المتطرفة فكارية تتبنى األاإلسبلمجميع الحركات  أفتنطمؽ مف فكرة 

، فقامت سياسة اإلرىابوىو  ،شامؿ واحدٍ  لييما مف منظورٍ ما نظر إنّ بيف الحركات المعتدلة والمتطرفة إ
ية، والحصار المالي اإلسبلمبوش االبف في بداية حكمو عمى استخداـ القوة العسكرية تجاه الحركات 

 أعضاء مبلحقةو ، ةسياسيّ الية اإلسبلمالحركات  أعضاءرصدة العديد مف وتجميد أواالقتصادي 
فشمت بسبب  ىذه اإلستراتيجية أفال ، إاإلرىابووضعيـ عمى الئحة أنصارىا و ية اإلسبلمالجماعة 

، وتصاعد لمحركات المتطرفة بشكؿ كبير بيف األمريكّيةتصاعد الكراىية والعداء لمشعب واإلدارة 
وقد اختمفت إستراتيجية  سط،و في الشرؽ األ تي ىاجمت مصالح الواليات المتحدةية الاإلسبلمالحركات 

ة في سياسيّ إصبلحات  إلى قد تبنى مشروع األجندة الذي يدعوة، فالثانيالرئيس بوش االبف في واليتو 
المسمميف في  اإلخوافات تنامت قوة جماعة اإلصبلحثر ىذه الحكـ، وعمى أ أنظمةالدوؿ العربية و 

التنامي بيدؼ محاربة صعود التيارات لقبوؿ ىذا  األمريكّيةاإلدارة  تة، فاضطر سياسيّ الالحياة 
ت إدارة الرئيس بوش االبف عمى مشروعيا لتعارضو مع مصالحيا انقمبالراديكالية المتطرفة، ثـ 

 اإلخواففتح قنوات حوار مع جماعة  إلى األمريكّيةاإلدارة  دتعاو ظمة الحكـ،  ثـ أنالمشتركة مع 
 رئيس بوش االبف في المنطقة العربية.في الفشؿ نتيجة سياسات ال انتيتوالتي  ،المسمميف

 اإلخٕاٌتزبِ إلدارح انرئٍس ثٕش االثٍ  األيرٌكٍّخانخبنج: دٔر انذٌٍ فً انسٍبسخ انخبررٍخ  جحجانً

 انًسهًٍٍ

ًّ : انًٕقف انًطهت األٔل ػهى رًبػخ  انحبدي ػشر يٍ سجتًجر أحذاثيٍ  األيرٌكٍّخنالدارح  انذٌُ

 اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ

عمى  االبفأضفى الرئيس بوش  ،2001لى لوقع ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر و األمنذ الوىمة    
جيؿ والتوراة، بيف المواطنيف واتباع نواألبدي الذي ينص عميو اإل ما يجري صفة النزاع الكونيّ 

ة انطبلقتمؾ اليجمات تمثؿ  أف، وصرح الرئيس بوش بعد ساعات قميمة مف وقوع اليجمات، افالشيط
تتحمؿ ميمتيا التاريخية، والرد عمى ىذه  أفية ضد الشر، وعمى الواليات المتحدة الحرب الكون
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 إلىاهلل يقؼ  فّ النصر في ىذه الحرب مؤكد، أل أفّ اليجمات ىو تخميص العالـ مف الشر، وشدد 
 ( 2006 )الدقاقي، قوى الخير التي تمثميا الواليات المتحدة. جانب

في  (روزفمت)رجؿ ديف مسيحي لمصبلة معو في قاعة  27 إلىدعوة  االبفوجو الرئيس بوش و     
وقد تشابكت  ،وجمس الجميع في خشوععقب ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر،  ،البيت األبيض

"  :يقوؿ لمف حولو أفالسماء، ولـ يتردد الرئيس بوش في  إلىظارىـ شاخصة أن كانتبينما  يدييـ معاً أ
الكونجرس  ـما، أيغمض لو جفف أفّ يما بعد قاؿ بجـز دوف ، وففاهلل معيـ في عالـ الحروب اآل إف
 (30-31 ،2003 )الرقب، .اإلرىابحاسمة ضد  القمقة في حربٍ  األمريكّيةو باسـ اهلل سيقود األمة إنف
التاريخ لديو  أفنحف عمى يقيف ب :مـ المتحدة قاؿ الرئيس بوشالجمعية العامة لؤل أماـوفي خطابو     

 ،2015)وافي، ة لكف الخير سينتصر عميو.الشر حقيق أفّ بدية بغايتو، نحف نعمـ ألالزمف وا كاتب يمؤل
68) 
يير والعالـ وفؽ تغ إلىالحادي عشر مف سبتمبر  أحداثبعد  األمريكّيةوتسعى الواليات المتحدة     

الرئيس كما تقسـ عقيدة  ة القديمة.اإلنجيميساطير الذي يعتبر إحياء األ ستراتيجية اليميف المسيحيّ إ
راضي ضدنا"، المبدأ الذي يفرض تحوؿ أ أو ،قسميف الشر والخير عمى مبدأ " معنا إلىبوش العالـ 

شار ، والتي تقرر مصيرىا، وحسب ما أات الواليات المتحدةملمي إلى مسرحالسيادة القومية لمدوؿ 
صبحت ، وألخير والشر" مع مقوالت ا أكثر ارتياحاً  األمريكّيةالسياسة الخارجية  فّ إ" (:ىنري كسينجر)

 إلىصرع الحضارات التي تحولت  أفكارفي عيد اليميف المسيحي الذي يحمؿ  متحدةذىنية الواليات ال
 سبلـ.العداء لئل إلىضافة لميمف األمريكي عقب اليجمات، باإليدولوجية عقيدة أ
 ( 19/9/2002)بوالعشة،

 أحداثة بعد الدينيّ مف القداسة  اً نوععمى خطاباتو وتصريحاتو  االبفضفى الرئيس بوش كما أ    
في حربو  األمريكّيةعـ أكبر مف الجماىير بتمبر مف أجؿ الحصوؿ عمى تأييد ودالحادي عشر مف س

ىجمات سبتمبر  أف ـ،9/3/2003في الواشنطف بوست  (ؾانا ميمباند)، وتشير الكاتبة اإلرىابعمى 
قيادتو  أفّ في الحياة، فيعتبر الرئيس بوش لـ تعطو معنى لمرئاسة فقط ، بؿ منحتو ميمة ورسالة 

ة ىي مصدر ما الدينيّ رات ، والتي تعدو ىذه االشاياً انرب واختباراً  إالّىياً  أمراً  حداثبعد األ مريكاأل
 (  2003،30)الرقب، اتبة بالتفاؤؿ الساذج الذي يطبع خطاب بوش وقراراتو.وصفتو الك
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ة الدينيّ  ىـأفكار و  ،لممحافظيف الجدد انطبلؽقطة الحادي عشر مف سبتمبر ن أحداثلقد مثمت     
     ية.اإلسبلمواستيداؼ الوطف العربي والحركات  اإلرىابالمسيحية، في حربيـ عمى 

 ( 2015،71)وافي،
 أفسبتمبر  أحداثوف بعد اإلنجيمي قساوسةة والمحورية التي يرددىا الوأصبحت الفكرة الرئيس   

رض، وقاؿ القس اهلل في األ مشيئةتعمؿ عمى تطبيؽ  االبفبوش  الواليات المتحدة بقيادة الرئيس
 ازوالتي يشاىدىا مبلييف الناس عبر شاشات التمف ،العظات يوـ األحد ىحد( خبلؿ إميناتشارلز ست)
الحرب عمى  إلى راً يبأي شكؿ مف األشكاؿ"، مش ،قدـ المساعدة في شف ىذه الحربن أفيتعيف عمينا :"

 وأضاؼواليميف المسيحي،  ،يو مف المحافظيفنعاو مو  ،االبفالرئيس بوش  الذي يسعى لو اإلرىاب
مي قد انتباعو ، ليكوف بذلؾ القس ستلذيف يعارضونو ويقاتموف ضده وضد أا اهلل يقاتؿ أفمي انست

تأييد ف إالحادي عشر مف سبتمبر، ف أحداثعمى الحرب الناتجة عف  ةة الكاممالدينيّ أضفى الشرعية 
 ومعارضتيا ىي معصية لمشيئة الرب. ،ىو واجب ديني ،االبفدىا بوش الحرب التي يقو 

 ( 2006)الدقاقي،

ًّ : تأحٍر انؼبيم انًطهت انخبًَ ػهى رًبػخ اإلخٕاٌ  اإلرْبةفً حرثّ ػهى  االثٍنهرئٍس ثٕش  انذٌُ

 انًسهًٍٍ

 يّ حمسيالتفات اليميف ال إلى األمريكّيةلمواليات المتحدة  زواؿ خطر العدو الشيوعيّ  أدى   
المسمميف  اإلخوافوجماعة  ،ية بشكؿ عاـاإلسبلموالحركات  ،يّ اإلسبلمالعالـ  إلىف الجدد والمحافظي

الحادي عشر مف  أحداث، عقب لئلرىابعمى الغرب وحاضنة  تشكؿ خطراً  باعتبارىا ،بشكؿ خاص
العالـ ت غضب بية، والتي أثار بالحرب الصمي اإلسبلـعمف الرئيس بوش الحرب عمى ، فأسبتمبر
 اإلسبلـاف عمى الحرب ضد مر أشير أطروحتيف أمريكيتيف تحرضت عف ىذا األ، وتحدثيّ اإلسبلم

خ ، ونياية التاري(لصموئيؿ ىنتنجتوف) وىما صداـ الحضارات ،ييار االتحاد السوفيتيّ انظيرتا بعد 
 72-73 ،2015ي،)واف صبحتا بمثابة نظريتيف عالميتيف.(، المتيف أسيس فوكوياماانلفر )وخاتـ البشر 

) 
 اإلسبلـلعسكرية واالقتصادية مع حركات سياسة المواجية ا االبفتبنت إدارة الرئيس جورج بوش    
 ،والعسكري لمحركات األصولية سياسيّ ال االحتواءسبتمبر، كما استخدمت سياسة  أحداثبعد  سياسيّ ال

 سباب منيا:وذلؾ لعدة أ ( 217 ،2011 )الغوؿ،
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ليا، فقد تعالت الصيحات في  عدواً  اإلسبلـمف وط االتحاد السوفيتي بعد سق أمريكااتخاذ  -1
مريكيا أ أفالحكـ والحياة والدولة والمجتمع، وبما  إلىالغرب بخطر ىذا الديف، وخطر عودتو 

صراعا  اإلسبلـسمالية، وعدـ قدرتيا عمى صراع تدرؾ مدى ىشاشة بنية قاعدتو الفكرية الرأ
اطنيو بمصداقية ىذا اإلكتشاؼ الجديد، فعمؿ عمى تقديـ اإلصولية فيو بحاجة إلقناع مو  فكريا.

 اإلسبلمية، ووصفيا بالعدو المخيؼ.
، فقد نفذ األمريكّيةلممواجو مع الواليات المتحدة  وانتقالو  سياسيّ ال لئلسبلـالسريع  نتشاراال  -2

كات الحر  إلىوالتي نسبت  ،ضد الغرب ىجمات كثيرةالمتشددوف والحركات الراديكالية 
 .وثقافياً  حضارياً  لصراع بعداً عمى اضفى ية المعتدلة، وىو األمر الذي أاإلسبلم

وجير  ،بات روبرتسوف)امثاؿ  يفالدعـ لرجاؿ الديف المسيحي االبفوقدمت إدارة الرئيس بوش      
تجاه  األمريكّيةوتوجيو السياسة الخارجية  ،اليميف المسيحيّ  أفكاروذلؾ لمساىمتيما في دعـ  (فالويؿ

 ( 6-2006،8)الشدي، موقؼ العداء منيا. إلى باإلضافةية اإلسبلمالحركات 

 أفينبغي  األمريكّيةالمبادئ  أفّ  ،حداثعقب األ (كونداليزا رايس)وقالت مستشارة الرئيس األمريكي     
 ةاألمريكيّ المبادئ  أفإلى شارة واضحة ية، في إاإلسبلموال تقؼ عند حدود الدولة  ،اإلسبلـتشمؿ 
سياسة الخارجية تجاه ف السياسيو الوقيمو، وقد وجو رجاؿ الديف و  اإلسبلـتحؿ محؿ تعاليـ  أفينبغي 

توافؽ مع أىداؼ ومصالح يبما  ،واعتبارىا العدو الذي يجب التخمص مف خطره ،يةاإلسبلمالجماعات 
 ( 13-2006،8)الشدي، .وأيدولوجيتيا األمريكّيةاإلدارة 

 يةاإلسبلملمحركات  االحتواءاستخداـ سياسة  إلى األمريكّيةيات المتحدة لجأت الوالو             
 ي مبرراً القضاء عمييا بيدؼ اسقاط العدو، الذي سيبقة سياسيّ المعتدلة في المنطقة العربية، ولـ تمجأ ل

المتحدة، ة لمواليات بالنسب اً ستراتيجيإ بلً والتي تمثؿ ثق ،ةيفي المنطقة العرب األمريكّيةلمتدخبلت  قوياً 
ية اإلسبلماسقاط الحركات  إلىالكثير مف المصالح الحيوية، وتسعى الواليات المتحدة  إلى وباإلضافة
المسمميف في مصر حاؿ استبلميا السمطة، وعممت الواليات المتحدة عمى  اإلخوافاعة مجالمعتدلة ك

 باإلضافة، ما ذكرنا سابقاً ك المسمميف مالياً  اإلخوافية كمجاعة اإلسبلممحاصرة الكثير مف الحركات 
وحظرىا مثؿ  األمريكّيةعمى المصالح  معادية وتشكؿ خطراً  أنياية باإلسبلمبعض الحركات  إعبلف إلى

، بيدؼ إضعاؼ قدرة الحركات لبنافوحزب اهلل في  ،الفمسطينية" حماس" في فمسطيف مقاومةالحركة 
اإلدارة  فّ إالدارس جد يومف ىنا  (218-220، 2011)الغوؿ، السمطة. إلىية في الوصوؿ اإلسبلم
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ية بدافع ديني وفؽ مصالحيا المتغير في المنطقة اإلسبلمعممت عمى محاربة الحركات  األمريكّية
 العربية
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 انفصم انخبيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تزبِ رًبػخ  االثٍ ثبيبأٔثبراك انسٍبسخ انخبررٍخ إلدارح انرئٍس تٕرٓبد  

 1022 -1002 انًسهًٍٍ فً يصر اإلخٕاٌ

 تًٍٓذ:

ؾ أوباما إلى الحكـ في الواليات المتحدة الكثير مف األمؿ لمعالميف حمؿ وصوؿ الرئيس بارا      
تجاه منطقة الشرؽ العربي واإلسبلمي، فشيدت السياسة الخارجّية األمريكية في عيده تغيرًا ممحوظًا 

أثر ىذا التغير بشكؿ مباشر عمى توجيات السياسة الخارجّية تجاه جماعة اإلخواف األوسط، ف
اىمت في وصوؿ جماعة اإلخواف المسمميف إلى الحكـ في مصر، ويرجع ىذا والتي س المسمميف،

مباحث  ثبلثةالتغيير لعدة أسباب وأحداث سيتـ تفصيمو مف خبلؿ ىذا الفصؿ، ويمكف أجماليا في 
  -ىي:

 استراتيجية الرئيس باراؾ أوباما بعد الصعود إلى الحكـ  -1
 موقؼ إدارة الرئيس أوباما مف االحتجاجات الشعبية  -2
دارة الرئيس باراؾ أوباما والنظاـ السياسي  -3 مستقبؿ العبلقة بيف جماعة اإلخواف المسمميف وا 

 العربي بعد التراجع واالنحسار
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 انحكى  ئنىثؼذ انصؼٕد  ثبيبأٔل: استراتٍزٍخ انرئٍس ثبراك ٔاأل انًجحج

، الكثير مف األمريكّية دة الحكـ في الواليات المتحدةس إلى باماأو حمؿ وصوؿ الرئيس باراؾ     
ة االخبلقية لمواليات كانمع تراجع الم ، خصوصاً األمريكّيةلمسياسة الخارجية  اإلستراتيجيةالتغيرات في 

الذي خاض  االبفسبؽ جورج بوش انعكاسا لسنوات حكـ الرئيس األ كافوىذا التراجع المتحدة، 
بوعوده التي  باماأو ، وعميو فقد سعى الرئيس يّ ماإلسبلو  الحروب االستباقية والوقائية في العالـ العربيّ 

غبلؽ ،األمريكّيةفي السياسة الخارجية  ، وتغيراً األمريكّيةلئلستراتيجية مراجعة شاممة  أحداثقطعيا ب  وا 
، مع التركيز عمى القضايا الداخمية، وتغير مف العراؽ وسحب القوات تدريجياً  (وامانتاناغو )معتقؿ 

 (2017،180 )الشاىر، وآخروف، .يّ اإلسبلمو  المشوىة في العالـ العربيّ صورة الواليات المتحدة 
مف  بعد سنوات عجاؼإلى الحكـ في الواليات المتحدة األمريكّية  باماأو  باراؾجاء الرئيس ثـ         

تجاه المنطقة العربية،  منذ عقود األمريكّيةىي األصعب عمى السياسة فكانت  ،حكـ الرئيس بوش االبف
، وتخمي اإلرىابتمؾ السياسات بسبب الحرب عمى  مف ي األكثر تضرراً اإلسبلمو  العالـ العربيّ  كافو 

السابقة سياسة العزلة تجاه الحركات  األمريكّيةالرئيس بوش عف عممية السبلـ، وتبني اإلدارة 
 ( 2017،181،الشاىر،وآخروف) العربية. مةألنظاسياسة تغير  إلى باإلضافةية، اإلسبلم

عمى القوة العسكرية  في السياسة  االعتمادتقميص  باماأو أبرز ما تميزت بو سياسات الرئيس  فّ ا  و      
طيمة فترة حكمو، فقد  االبف، تمؾ السياسات التي رافقت الرئيس السابؽ جورج بوش األمريكّيةالخارجية 

وتركيز الجيود  ،العالمية والنأي بالنفس عف المشاكؿ االنعزالية، ،الموازنة بيف دعاة باماأو ؿ الرئيس و اح
وتوظيؼ القوة  ،دولي أفعمى الشؤوف الداخمية، واألصوات الجامحة المطالبة بالتدخؿ في كؿ ش

 ؛سعى لتوخي مسار ثالث وسيط بيف الخياريف باماأو الرئيس  أفّ  في ذلؾ، إال األمريكّيةالعسكرية 
الذي مضى في  االبفلرئيس جورج بوش دوف توريطيا، بعكس ا عالمياً  األمريكّيةترسيخ القيادة  لضماف

 األمريكيّ  وعكس الفكر القوميّ  ،يةاإلسبلموالحركات  ،يّ اإلسبلمسياسات أكثر عدائية تجاه العالـ 
 2014،2رشيد،)ا ية عمى ىذه السياسات.اإلسبلمو  ،في المنطقة العربية األمريكّيةالمتمثمة في المصالح 

 ) 
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، فيو يبتعد عف االرتجالية والميؿ بشكؿ كبير بسماتو الشخصية تتأثر  باماأو سياسة الرئيس  فّ إ       
اليادئ عمى المنيج الثوري  ياإلصبلحفي تصرفاتو، وتفضيمو المنيج  واالعتداؿالوسطية  إلى

 ( 29 ،2008 )بيومي، الغاضب.
العظمى  القوة أفعمى بصورة مختمفة عف اإلدارة السابقة، وبرىنت  باماأو وقد تصرفت إدارة الرئيس      

، مع الحفاظ عمى مستوى وعنفاً  عدوانيةوأكثر فعالية عندما تتصرؼ بصورة أقؿ  ،تدار بشكؿ أفضؿ
 ( 22 ،2013 )بشارة، والمصالح الجوىرية نفسيا. ،الرد العسكريّ 

التي تنعكس  األمريكّيةالجديدة لمسياسة الخارجية  اإلستراتيجيةعف  باماأو كشؼ الرئيس باراؾ و        
ىناؾ مخاطر أخرى تيدد  أف، و الداخميّ  اإلرىابـ، بالتركيز عمى 2010لمعاـ  ة األمف القوميّ في وثيق

المواطنيف األمريكييف، مثؿ ظاىرة التغير المناخي، وما سمتو الوثيقة التقنيات المدمرة والتيديدات التي 
لحرب االستباقية ضد لمبدأ ا ، وقدمت الوثيقة نبذاً الدولّيةترنت وشبكات الجريمة نتشكميا شبكة اإل

في سياساتيا الخارجية، فتخمت سياسة  االبفيتبعيا الرئيس السابؽ جورج بوش  كافالتي  ،اإلرىاب
 أفّ الوثيقة  سياسات اإلدارة السابقة، معتبرةً  الذي الـز اإلرىابعف مصطمح الحرب عمى  باماأو الرئيس 

، بؿ ىي في حرب محددة عمى اإلسبلـ أو اإلرىابست في حالة حرب عالمية مع يالواليات المتحدة ل
ي مف كؿ رئيس، فيي قانونتنظيـ القاعدة وكؿ مف يرتبط بيا، وتعتبر وثيقة األمف القومي مطمب 

والموازنات والتشريعات التي يعتمدىا  األمريكّيةلتأثيرىا في السياسة الخارجية  ؛تكتسب أىميتيا الخاصة
 (392،  2013 )حشود، الكونجرس.

المجوء  ىا، رافضاً وتعزز  اإلنسافتصوف الواليات المتحدة حقوؽ  أفّ ب باماأو الرئيس باراؾ  تعيدو       
كيد االلتزاـ بتحقيؽ تعزيز الشراكة مع المسمميف، وتأ إلى التعذيب أداة لتحقيؽ أمف الببلد، داعياً  إلى

مصر،  إلى باماأو  و تـ لمس ىذه التعيدات في الزيارة التي قاـ بيا الرئيس باراؾنّ إذ سبلـ شامؿ، إ
مخمفات اإلدارة السابقة في  اً متجاوز  يّ اإلسبلمو  وذلؾ رغبة منو في بناء عبلقات جديدة مع العالـ العربيّ 

، 2013)حشود، .االبفجسر اليوة التي سببتيا إدارة بوش  محاوالً  يّ اإلسبلمسياساتيا تجاه العالـ 
392) 
تختمؼ عف إستراتيجية الرئيس بوش في تعاممو مع  باما إستراتيجيةأو الرئيس باراؾ  انتيج كما     

 ، وقد تمثمت إستراتيجيتو باآلتي:ياإلسبلمية والعالـ اإلسبلمالحركات 

 انُبػًخ ٔتقهٍص االػتًبد ػهى انقٕح انخشُخ ثبيبأٔ: سٍبسبد انرئٍس لٔانًطهت األ
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وال تضاىييا قوة  ،في العالـ ىي األقوى األمريكّيةالقوة العسكرية  أفعمى  باماأو يقوـ منطؽ الرئيس    
ليست المحدد الوحيد  أنياأخرى، وىذا ال يعني توظيفيا دوف رؤية واضحة ترىؽ الواليات المتحدة، كما 

يقدـ رؤيتو في السياسة الخارجية  باماأو الرئيس  فّ إذ إ( 3-4، 2014رشيد، ) ا، لمقيادة العالمية
 ىعم عتمادلمعالـ وفؽ وجية نظره، عمى مبدأ تقميص اال ةاألمريكيّ والكفيمة بتحقيؽ القيادة  ،األمريكّية

وأمنيا، عف طريؽ تعزيز التحالفات  األمريكّيةإذا تعمؽ األمر بالمصالح  القوة العسكرية المتفردة، إال
ية، واستخداـ العقوبات االقتصادية في حؿ المشكبلت التي اإلنسانلتقاسـ األعباء والتكاليؼ  الدولّية

األخرى  األمريكّيةدوات القوة ، وتوظيؼ أممارسة ضبط النفس إلىيميؿ  باماأو فالرئيس  تواجيا إدارتو،
 إلىؿ أكثر في سياساتو ييم االبفالرئيس بوش  أفقبؿ التفكير في استخداـ القوة العسكرية، في حيف 

تيدؼ  باماأو عرب عنيا الرئيس فالسياسة الجديدة التي أ (2014،7)ارشيد،،الً أو استخداـ القوة العسكرية 
وليات الدنيا احتكار الوظائؼ العميا كالقوة الجوية والدفاع المضاد لمصواريخ، مع إيبلء المسؤ  إلى

 باماأو بيف إدارة  فاألسموب، األمريكّيةلويات السياسة أو مف  اإلرىابرب عمى لمحمفاء مع بقاء الح
عمى الوسائؿ التكنولوجية  يختمؼ في متابعة الحرب، فاإلدارة الجديدة تعتمد االبفوالرئيس بوش 

اعتماد  فّ إالطائرة بدوف طيار والتنسيؽ األمني مع الدوؿ الحميفة، إذ  كاستخداـالمتطورة لمرصد والردع، 
عمى ىذه السياسات ستبقي الواليات المتحدة المييمنة مع ظيور مبلمح جديدة ليذا  باماأو إدارة الرئيس 

 . القطبيةكقوة أحادية  (21 ، 2013 )أوريد، العالـ،
العراؽ في  األمريكّيةستراتيجيتو الجديدة، حيث غادرت القوات في إ باماأو لقد نجح الرئيس      
ستراتيجيتو عمى التركيز عمى استخداـ إ اعتمدت، فقد ةاالنتخابيوذلؾ بحسب وعوده  ـ،2010أب/

و في عيد عمي كانتضعاؼ مما رب أىدافو، فزادت الضربات بخمسة أالطائرات بدوف طيار في ض
، المطموب رقـ واحد عالمياً  عمى القضاءفي الجديدة  اإلستراتيجيةجازات إن كانت، فاالبفالرئيس بوش 

، عبر االعتماد عمى المعمومات باكستاففي  ـ،2011في مايو/ ألدفسامة بف زعيـ القاعدة أ
الواليات المتحدة أي ، فيي لـ تكمؼ باماأو كبير لسياسات الرئيس  تية، والتي شكمت نجاحاً ااالستخبار 

 (Lindsay, 2011, 755)جسدية. أوخسائر مادية 
ة محاولوالتركيز عمى القوة الناعمة، و  ،نحو العمؿ الدبموماسيّ  باماأو أصبحت توجيات الرئيس و      

ليو، والتأكيد عمى توسيع الشراكة يتـ المجوء إخر حؿ ع األخريف، فجعؿ الخيار العسكري آالتواصؿ م
 )حشود، طار الدوؿ الحميفة التقميدية لتشمؿ دوؿ وقوى أخرى مثؿ الصيف وروسيا،رج إخا الدولّية
في تقميص االعتماد عمى القوة العسكرية التي قدمتيا  اإلستراتيجيةفتعد ورقة الدفاع  ( 2013،392
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وـ عمى ستراتيجية جديدة لممستقبؿ تقسـ مبلمح إلر  ، مؤشراً ـ2012 الثانيوف كانفي  باماأو إدارة الرئيس 
العمميات العسكرية في  إنياء الثانيو  ،األمريكّيةخفض حجـ القوات  إلىيشير  لواأل محوريف، 
 (20  ،2013 ) أوريد، .باكستافو  أفغانستاف

، أحد ـ2011عاـ  راخأو في العراؽ في  مريكيّ التورط العسكرّي األ إنياء باماأو دارة الرئيس إ اعتبرتو   
مبدأ  إففي ىذه الدوؿ، ف وبشرياً  تورط العسكري المباشر مكمؼ مادياً ال أفجازاتيا، فيي ترى إنىـ أ
في السياسة الخارجية يقوـ باالعتماد عمى العمميات الخاصة واليجمات بطائرات دوف طيار،  باماأو 

) وحدة تحميؿ  وتقديـ المشورة والتدريب قوة الجيش واألمف المحمية في الدوؿ الحميفة وتسميحيا.
 ( 1-2 ،2014 السياسات،

 ً اإلسالييغ انؼبنى  ثبيبأٔ: تٕاصم ئدارح انرئٍس انًطهت انخبًَ

 باماأو ، كما أعمف الرئيس يّ اإلسبلمبناء الثقة العالـ  إلىية حكمو في بدا باماأو سعت إدارة الرئيس    
ية، وعقب اإلسبلمألصولو  احتراماً  باماأو و سيؤدي اليميف الدستوري باسمو الثبلثي باراؾ حسيف أن

مف مصر، فقد رحب البعض في ىذه الكممة باعتبارىا  يّ اإلسبلمالعالـ  إلىالحكـ وجو كممة  استبلمو
بو إدارة الرئيس بوش  تسببتة، وذلؾ بعد الصدع الذي يّ اإلسبلمؿ خطوة لجسر اليوة مع الشعوب أو 
 اً تدىور  ، مسببةً سطو في الشرؽ األ اإلسبلـضد  صميبّية حرباً  واعتبارىا  ،الحرب عمى العراؽ ياإعبلنب

عمى  ؽالتضييسياسة  جانب إلىي، اإلسبلمفي العالـ  األمريكّيةالمتحدة  في شعبية الواليات اً كبير 
 (2009،20 )عمر،. في الوطف العربيّ  سياسيّ ال اإلسبلـحركات 

دي لمصورة النمطية السائدة ـ، بالتص2009في خطابو في جامعة القاىرة  باماأو تعيد الرئيس       
يتخمى المسمموف عف الصورة السمبية في مخيمتيـ عف  أففي ببلده، وطمب في المقابؿ ب اإلسبلـعف 

لمجماعات  اإلرىاب، وفي خطابو لـ يستخدـ مصطمح الحرب عمى األمريكّيةالواليات المتحدة 
ي ذال اإلرىابلمصطمح  السيئثر األ عنيا مدركاً  ية المتشددة، بؿ استخدـ كممة التطرؼ بدالً اإلسبلم

و يبحث عف بداية أن باماأو ضح الرئيس أو فقد  (2009،3 )حميد، تركو عمى كثير مف المسمميف،
والمصالح  ،ساس االحتراـ المتبادؿأنحاء العالـ، تكوف عمى أجديدة بيف الواليات المتحدة والمسمميف في 

ي في عدة نقاط ماإلسبلالمشتركة، وحصر مصادر التوتر في العبلقة بيف الواليات المتحدة والعالـ 
الحرية و ة، الديمقراطيّ و ة النووية، محساأل انتشارو ي، سرائيمالصراع العربي اإلو العنؼ، و التطرؼ،  :مثؿ
 ( 15-16 ،2014رشيد، )أبو إ بؿ يجب مجابيتيا. ،حقوؽ المرأة، وال ينبغي التغاضي عنياو ة، الدينيّ 
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ة محاولة كالدينيّ الكريـ والمصطمحات  آفالقر يات لكثير مف آ باماأو كما جاء استخداـ الرئيس       
واستخدـ لغة  ،ة، الذي تحدث عف الحرب الصميبيةالدينيّ لتقديـ رسالة معاكسة لرسالة الرئيس بوش 

ولمبادئو وقيمو،  لئلسبلـ اً الفت أبدى احتراماً  باماأو ، فالرئيس يّ اإلسبلمو  استعبلئية تجاه العالـ العربيّ 
 (2،  2009 )الشوبكي، وآخروف،نفسيا. األمريكّيةفي بناء الواليات المتحدة بالمسمميف ودورىـ  واعتزازاً 

ات التي خمفيا سياسة التخمص مف الخيب إلى باماأو سعت السياسة الخارجية في عيد الرئيس و       
 ، االبفدارة بوش تنتيجيا إ كانتسياسات مغايرة لتمؾ التي  باماأو الرئيس  وانتيج، االبفالرئيس بوش 

فقد اتضحت السياسة  ( 19 ،2013)أوريد، ،يّ اإلسبلمراج عميؽ تجاه العالـ انفمعالـ  سياسة  رسـو 
 نبذاً  تضمنتوالتي  ـ،2010عاـ  مف القوميّ في وثيقة األ يّ اإلسبلمتجاه العالـ  األمريكّيةالخارجية 

لمرئيس جورج بوش يوجو السياسة الخارجية  كافوىو المبدأ الذي  ،اإلرىابلمبدأ الحرب االستباقية ضد 
 أفّ ، ونصت الوثيقة االبفدارة بوش اب الذي الـز إمح الحرب عمى اإلرى، وتخمت عف مصطاالبف

 شبكةبؿ ىي في حرب عمى  ،اإلسبلـعمى  أو ،اإلرىابالواليات المتحدة ليست في حالة حرب عمى 
 ( 392-393 ،2013 )حشود، محددة كتنظيـ القاعدة.

أوباما إلى وضع اطار إستراتيجي لمتعامؿ مع اإلرىاب بوصفو ظاىرة  وبادرت إدارة الرئيس       
 عالمية ال يمكف أف تتعمؽ بديانة دوف سواىا، وقد باف ذلؾ بشكؿ جمي في ما اتت بو وثيقة إستراتيجية

ـ، بوصفيا أحدث بصمة يضعيا الرئيس أوباما عمى سياستو 2010لعاـ  مريكيّ األمف القومّي األ وثيقة
مف القومي الصادرة وثيقة األ اه الحركات اإلسبلمية، والتي جاءت ردًا عمى فشؿ إستراتيجيةالخارجية تج

قد شكؿ ، و اإلرىابو  اإلسبلـبيف  جدلياً  ، والتي ربطت ربطاً ـ2001عاـ  االبفعف إدارة الرئيس بوش 
ف الحادي ائؿ القر أو في  ية المستخدمة لمعنؼ النزاع االيديولوجيّ اإلسبلمالصراع ضد الراديكالية 

 (2010،71 )وىيب، والعشريف.
بوصفو ظاىرة عالمية ال  اإلرىابستراتيجية لمتعامؿ مع وضع إ إلى باماأو دارة الرئيس ثـ بادرت إ    

لكونيا  اً ايجابي اً طباعنتعطي  اإلستراتيجية أفة دوف سواىا، ويرى بعض الساسة انتتعمؽ بدي أفيمكف 
، والتي اعتبرت األمريكّية، وىي تخدـ المصالح االبفالرئيس بوش  دارةعما طرحتو إ دراماتيكياً  راً يتغي
قامة عبلقات جديدة مع العالـ انًا في نياية عصر وبداية عصر اخر، مبلمحيا األساسية إايذ

والتطرؼ مف وثيقة األمف  ،مصطمح الجياد باماأو مبلمح التغير حذؼ الرئيس  كانتف ،يّ اإلسبلم
 أفّ ، ولغرض التأكيد عمى مريكيّ األ ير عقيدة األمف القوميّ يـ في تغىاألخطوة تعد  مريكيّ األ القوميّ 

 ( 72-73 ،2010 )وىيب، .اإلرىابية مف منظور اإلسبلمالدوؿ  إلىالواليات المتحدة ال تنظر 
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يديولوجية، ال تقـو عمى دوافع إ يّ اإلسبلمالـ تجاه الع باماأو التي تبناىا الرئيس  اإلستراتيجية فّ إ        
ية اإلسبلم، والثقافات تقوـ عمى فكر صراع الحضارات كانتوالتي  ،ستراتيجية الرئيس بوشعكس إب

رض والمصالح لمحقائؽ الواقعية عمى األ يـ واقعيّ يتق إلى باماأو ستراتيجية والغربية، بؿ تستند إ
ييا نظرية فيي تنطمؽ مف نظرة واقعية لؤلحداث، كما إشارة إل ( Lindsay, 2011, 773) ،األمريكّية

 .الواقعية الجديدة
 ي العبلقات مع العالـ العربيّ لى تحسف فو خبلؿ سنواتو األ باماأو شيدت سياسة الرئيس و        
الغضب  حّدةتخفيؼ  إلى، األمريكّيةات المناىضة لمواليات المتحدة ، وتراجعت االحتجاجيّ اإلسبلمو 

 (Eisenstadt, 2012, 6) .االبفئيس بوش في عيد الر  أمريكاتجاه  الذي سيطر عمى الشارع العربيّ 

 اإلخٕاٌتزبِ رًبػخ  ثبيبأٔإلدارح انرئٍس ثبراك  األيرٌكٍّخ: انسٍبسخ انخبررٍخ انًطهت انخبنج

 انًسهًٍٍ 

المسمميف،  اإلخوافتجاه جماعة  كثيراً  تغيراً  باماأو إلدارة الرئيس  األمريكّيةسجمت السياسة الخارجية    
المسمميف، مف خبلؿ الورقة التي  اإلخوافير تجاه جماعة يعمى ىذا التغ امابأو فقد استند الرئيس 

ية في تركيا اإلسبلم لؤلحزابفي مؤتمر  (لبرايتو أمادليف )السابقة  األمريكّيةطرحتيا وزيرة الخارجية 
 ، وتعتبرحزاب السياسة في العالـ العربيّ مف األ األمريكّيةتتخوؼ اإلدارة  الأ، وىي ترى ـ2002عاـ 

لبرايت رفضيا أو ، وىذه الورقة التي طرحتيا باماأو مف المقربيف مف الرئيس  (لبرايتو )أوزيرة الخارجية 
قبمت الورقة التي قدمتيا وزيرة الخارجية  باماأو إدارة الرئيس  أفّ  الإاثناء حكمو،  االبفالرئيس بوش 

بعد فوزه في  باماأو راؾ المسمميف في الرئيس با اإلخوافلترحيب جماعة  سبباً  كانتلبرايت، فأو 
 (2009،16)عمر، .األمريكّيةالرئاسية  االنتخابات

مف  أعضاء باماأو دارة ، عندما دعت إاألمريكّيةير في السياسة الخارجية يوظيرت عبلمات التغ     
 ،لحضور خطابو في جامعة القاىرة في مصر مصريّ ال البرلمافالمسمميف في  اإلخوافجماعة 

(Ambinder, 3/6/2009) خالد حمزة محرر  افعمى لس األمريكّيةخبارية حيث ذكرت قناة فوكس اإل
تمقوا دعوة رسمية لحضور  لئلخوافية البرلمانمف الكتمة  أعضاء 10 أفترنت نعمى اإل اإلخوافموقع 

، لئلخوافية البرلمانفي القاىرة، وعمى رأس الوفد محمد الكتاتني رئيس الكتمة  باماأو خطاب الرئيس 
 اإلخوافوف جماعة الذيف يتيم يف في الحزب الجميوريّ المحافظ جانبمف  االنتقاداتبعض  وثارات

 كانتالدعوات  أف باماأو عبر مستشار الرئيس  األمريكّيةرد اإلدارة  كافالمسمميف بالحركة الراديكالية، ف
 (2009June 0 ,Fox News ,3) .مصريّ ال البرلماف عضاءوأل ،طياؼ الحياة السياسة في مصرلجميع أ
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ف وعمى رأسيـ بوش األمريكيو  الرؤساء يقع فيو كافالخطأ الشائع الذي  باماأو درؾ الرئيس لقد أ      
ووضع جميع الحركات ، سياسيّ ال لئلسبلـعرضوا عف التميز بيف الوجوه المختمفة حيف أ االبف

الجمع بيف الحركات المتطرفة ب وىو التطرؼ، وىذا ما خدـ خطة الحركات ،ية في منظور واحداإلسبلم
خضاع ،والحركات الراديكالية المكرسة لمتدمير العشوائي ،ية المعتدلةاإلسبلم    وىزيمة الغرب. ،العالـ وا 

 (4 ،2013 ) جرجس،
كد المسمميف، وقد أ اإلخوافالذيف يدعوف لمحوار مع جماعة  فيسياسيّ الأماؿ  باماأو  انتخابثار أ      

 خريف،في الحكـ بشرط احتراـ الشعوب واآلة سياسيّ الية اإلسبلمعمى دعـ الحركات  باماأو خطاب 
(Lake,2011) ية موقؼ إدارة اإلسبلمف اثنيف مف الموظفيف المختصيف في الحركات يفقد عكس تعي

 إلى (دافيؿانمانضـ )بيتر ، ـ2011ية، ففي عاـ تجاه الجماعات اإلسبلم فتاحاً انكثر األ باماأو الرئيس 
ة لئلدارة سياسيّ الو خبير في الشؤوف أن (دافيؿانم)بوزارة الخارجية، ويوصؼ  راتيجيّ ستفريؽ التخطيط اإل

مجمس األمف  إلى (ويكتوروفينش افكوينت)ضـ ان، كما سياسيّ ال اإلسبلـولديو كتب تتحدث عف 
الحكومة، وينظر كبلىما  إلىضمامو انقبؿ  سياسيّ ال اإلسبلـالقومي، ولو كتب عمى نطاؽ واسع عف 

حركات معتدلة يجب  اإلرىابو ية التي تواجو التطرؼ اإلسبلمالمسمميف والحركات  اإلخوافاعة جم إلى
 (Brook,2013 ,26) التعامؿ معيا.

ي بما فييا عبلقتيا مع الحركات اإلسبلمبتحسيف عبلقاتيا بالعالـ  باماأو قامت إدارة الرئيس و        
 أفّ  األمريكّيةات العربية، وذلؾ لعمـ اإلدارة ساط المجتمعأو في ية التي ليا شعبية واسعة اإلسبلم

ير يحظى بالمصداقية يية ىي المسيطرة عمى الشارع، وال يمكف القياـ بأي تغاإلسبلمالحركات 
ية مف أجؿ تحسيف صورتيا التي تضررت اإلسبلمإذا تـ التواصؿ مع ىذه الحركات  إالواالستمرارية 

 (104، 2011، )عيسى.االبفبشكؿ كبير في عيد الرئيس بوش 
نظرتو الواقعية في  إلى باألساسيعود  كافسمميف مال اإلخوافنحو جماعة  باماأو توجو الرئيس  فّ ا  و      

عكس عمى رؤيتو لقوة نفوذ انسط، وىو ما و التعامؿ مع قضايا السياسة الخارجية المتعمقة بالشرؽ األ
ة في مصر سياسيّ الر بارز في الحياة يكوف ليـ دو  أفّ المسمميف، وبالتالي احتمالية  اإلخوافجماعة 

ة فتح قنوات لمحوار معيـ، محاول إلى باماأو السبب في دفع إدارة الرئيس  كافعمى المدى القريب، ف
حدوث أي  مصريّ المسمميف بسبب رفض النظاـ ال اإلخوافولكف لـ تنجح قنوات الحوار مع جماعة 

الشرعية  اإلخوافمع  األمريكّية االتصاالتتمنح  أفلقاءات بيف الطرفيف، بسبب خشية النظاـ مف 
 ( 154 ،2015 )عدواف،  لمجماعة.
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عف  تغيراً  شيدت باماأو في عيد الرئيس باراؾ  األمريكّيةاإلستراتيجية  إف ويخمص الدارس إلى      
 ،ةباما مف استخداـ القوة الناعمأو إستراتيجية الرئيس بوش االبف، فالسياسات التي اتبعيا الرئيس باراؾ 

عكس عمى رؤيتو ان، وىو ما   .اإلسبلـفي الشارع  فاتقميؿ حالة االحتق إلىوالتقميؿ مف القوة العسكرية، 
فتح قنوات حوار مع جماعة  إلى أدى، والذي مصريّ المسمميف في الشارع ال اإلخوافلقوة نفوذ جماعة 

 ي.اإلسبلمـ العربي و ييار إستراتيجية الرئيس بوش ومواقفو مف العالانالمسمميف بعد  اإلخواف

 يٍ االحتزبربد انشؼجٍخ فً يصر ثبيبأٔ: يٕقف ئدارح انرئٍس انخبًَ انًجحج

 حٕل االحتزبربد انشؼجٍخ ثبيبأٔ: تصرٌحبد ئدارح انرئٍس لٔانًطهت األ

تنحي الرئيس حسني  إلىدت أ ةجماىيرياحتجاجات  2011في بداية عاـ  مصريّ شيد الشارع ال   
لموضع االقتصادي  كافؾ عقب الثورة التونسية عمى الرئيس زيف العابديف، و عف الحكـ، وذل مبارؾ

ية البرلمان االنتخاباتوالتبلعب في نتائج  ،قبؿ االحتجاجات مصريّ الشارع ال ولصعب الذي عايشا
بنو جماؿ الدور الكبير في االحتجاجات ا إلىتوريث الحكـ ل مبارؾ، وسعي الرئيس حسني ـ2010

 (Alterman, 2012, 5) .مصريّ خط الشعبي عمى النظاـ الوالس ،ةالجماىيري
وؿ العربية ومصر في الد سياسيّ ال اإلصبلحألى  ثارت االحتجاجات الشعبية التي تسعىكما أ      

نظاـ الحكـ،  إلىية اإلسبلموالغرب مف وصوؿ الحركات  األمريكّيةحالة مف الخوؼ لدى الحكومة 
فوضعت االحتجاجات الشعبية في ( Shields, 2012, 18)محكـ، ية كنظاـ لاإلسبلموتطبيؽ عقيدتيا 

سعي وراء السبلـ في الشرؽ مل اً كبير  دارتو وقتاً في مأزؽ كبير، فقد خصصت إ باماأو مصر إدارة الرئيس 
، ولتصحيح األخطاء التي وقعت ة في العالـ العربيّ الديمقراطيّ سط أكثر مف الجيود المبذولة لتعزيز و األ

العربية نتيجة التركيز عمى  ظمةناألمع  األمريكّية، وتضرر العبلقات االبفرئيس بوش بيا إدارة ال
في  االبفليو الرئيس بوش ة ضمف مشروع أجندة الحرية التي سعى إالديمقراطيّ ة و سياسيّ الات اإلصبلح
الضغط  باماأو وبعد الفشؿ الكبير لسياساتو في المنطقة العربية، وقد تجنبت إدارة الرئيس  ،ةالثانيواليتو 

مف  األمريكّيةفتجمت حيرة اإلدارة ( Jeremy,2011 ,11)ة، سياسيّ ة الجراء تغيرات مصريّ عمى الحكومة ال
ففي األياـ  الحتجاجات الشعبية.مف ا غير الواضحةاالحتجاجات في مصر، مف خبلؿ مواقفيا المترددة 

 سياسيّ الالوضع  أفّ ب (ري كمنتوفىيبل) األمريكّيةلى مف االحتجاجات أعمنت وزيرة الخارجية و األ
 ) عبد الحميـ، ،مصريّ ة تبحث عف طريقة لبلستجابة لمطالب الشعب المصريّ الحكومة ال أفو  ،مستقر
االحتجاجات الشعبية  إلى باماأو وفي خطابو عف حالة االتحاد لـ يتطرؽ الرئيس باراؾ  ( 79 ،2012



147 
 

عمى دعـ  حت بالرئيس زيف العابديف، مؤكداً طاموضوع الثورة التونسية التي أ إلىفي مصر، وتطرؽ 
 (2012،80 )عبد الحميـ، ة لكؿ الشعوب.الديمقراطيّ لمتطمعات  األمريكّيةالواليات المتحدة 

( المسؤوؿ الصحفي في البيت روبرت جيبس)لبلحتجاجات الشعبية، صرح  الثانيفي اليوـ و      
 وأضاؼب مف خبلؿ االعتراؼ بحقوقيـ، عشلمة االستجابة مصريّ و ينبغي عمى الحكومة الأنبيض، األ

يتحرؾ لبلستجابة لمطالب  أفّ  ؾبار معمى الرئيس  أفّ ( جوزيؼ بايديف)مريكي نائب الرئيس األ
وتحمؿ  أمور،في عدة  األمريكّيةلمواليات المتحدة  حميفاً  مبارؾالرئيس  أفّ  المتظاىريف، معتبراً 

 (2013،241)جاردنر،  .، وال يمكف اعتباره دكتاتوراً إسرائيؿيات كبيرة في تطبيع العبلقات مع مسؤول
اصبلحات ميمة جراء إ إلى حداثؿ تصريح لو بعد األأو في  ؾبار مالرئيس  باماأو الرئيس  دعاثـ     

مع المتظاىريف الذيف  عف تعاطفو ضحأو و ، ؾبار معف الرئيس  تخميو إلىشارة لمغاية مع تجنب أي إ
مى ضبط النفس يير، وحث المتظاىريف والحكومة عي تغدوث ألعدـ ح مكبوتةطات باحيعبروف عف إ

قميمي ودعميا لمتغير وازف بيف رغبتيا في االستقرار اإلت األمريكّيةالعنؼ ليس ىو الحؿ، فاإلدارة  أفو 
 )الجزيرة، سبلمية مناىضة لمواليات المتحدة في القاىرة.وعزميا عمى تجنب ظيور حكومة إ الديمقراطيّ 

28/1/2011 ) 
فقد وجدت  باماأو ما إدارة مسكنة، أ األمريكّيةالتصريحات  كانتلى مف االحتجاجات و ياـ األفي األ     

دة حكومة ال يريدىا انة مسمحاولنفسيا في ورطة، فمف جية لـ تكف ترغب في التدخؿ حتى ال تفيـ ب
 ستراتيجياً إ فاً لييا مسؤولية التخمي عف حكومة شكمت حميتوجو إ أفّ شعبيا، ومف ناحية أخرى لـ ترد 

 (242 ،2013 )جاردنر، سط.و لسياساتيا في الشرؽ األ
راؤىـ في تصريحات مرشح انعكست آمريكييف تيار مف المفكريف والساسة األ مخاوؼوقد دعـ ىذه ال   

وف كان/ 30لمشعب االمريكي في  االنتخابيفي خطابو  (مايؾ ىكابي)الرئاسية الجميوري  االنتخابات
 كؿّ  وا وراء االضطرابات، لوجب عمىكانالمسمميف  اإلخواف أفقاؿ:" إذا صح  ، حيثـ2011ي انث

 (159 ،2015 )عدواف،يقمؽ".  أفشخص حي 
حاء الببلد مع أنالؼ مف المتظاىريف في جميع اشتباؾ مئات اآل 28/1/2011الجمعة وشيد يوـ    

حد كبير،  إلىوا مسالميف كانالمتظاىريف  أف، بالرغـ مف شرطة مكافحة الشغب وقوات األمف المركزيّ 
 .الديمقراطيّ  الوطنيّ ، بما في ذلؾ مبنى مقر الحزب ؾبار مالحشود أحرقت عدة رموز حكـ  أفّ ال إ
(Jeremy,2011, 2) 
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ستعيد  أنيا األمريكّيةوعقب االشتباكات التي حصمت بيف المتظاىريف ورجاؿ األمف، قالت اإلدارة      
( بعد ىيبلري كمنتوف) األمريكّيةلمصر، ثـ خرجت وزيرة الخارجية  كّيةاألمريتقيـ المساعدات الخارجية 

الواليات  أفو ال يوجد نقاش في ىذا الوقت لقطع أي مساعدات، وبالرغـ مف أنوصرحت ب ،ياـعدة أ
 (Jeremy,2011, 11) التنحي. ؾبار ممف  المتحدة لـ تطمب عمناً 

استمر طيمة  ؾبار ممع الرئيس  ىاتفياً  اتصاالً  امابأو الرئيس  أجرىقالة حكومة أحمد نظيؼ وعقب إ     
)عبد  يقدـ عمى خطوات ممموسة. أفّ إجراء إصبلحات شاممة، و  ؾبار منصؼ ساعة، طمب فيو مف 

 (81 ،2012الحميـ،
ة عمى مصريّ يـ رد الحكومة اليمع مساعدي األمف القومي لتق باماأو بعد اجتماع الرئيس      

ضبط النفس في مصر، حيث  إلى باماأو د استقرار مصر، دعا الرئيس االحتجاجات الواسعة التي تيد
لى منذ توليو و بتعيف نائب رئيس لممرة األ مبارؾي رد فعؿ عمى قرار الرئيس أ باماأو لـ يبدي الرئيس 

عمى الرئيس  أف (ليو افميب كر ) األمريكّية، وأكد المتحدث باسـ وزارة الخارجية السمطة قبؿ ثبلثيف عاماً 
الشعب لـ  أفّ و  راؽ،و األترتيب  بإعادةوال يمكنو االكتفاء  ،ة بشكؿ عمميّ سياسيّ جراء اصبلحات إ مبارؾ

 (30/1/2011)الجزيرة، .صبلحات ليا مغزى حقيقيّ إ إلىو يتطمع أنو يعد يقبؿ بالوضع القائـ، 
و سوؼ يترؾ السمطة في نياية أن مصريّ الشعب ال إلىفي حديثو  مبارؾالرئيس  إعبلفبعد و     

جراءـ 2011 ، لـ يكف كافياً  ؾبار متنازؿ  أف باماأو تصريحات الرئيس  ترئاسية، فقد جاء انتخابات وا 
معنى العبارة  أفّ ، في حيف فدأ اآلويب يكوف ذا مغزى وسممياً  أفّ السممي لمسمطة يجب  نتقاؿاال أف معمناً 

كـ، وكما قاؿ القيادي عف الح ؾبار مشارة عمى ضرورة رحيؿ الرئيس حسني في إ غامضاً  كافاألخيرة 
 االستقالة يفعمو إال أفّ يستطيع الرئيس  فاآلو ال يوجد شيء نّ إالبمتاجي : "  محمد اإلخواففي جماعة 

صابت تصريحات ، والمعارض أيمف نور، فقد أد محمد البرادعييدعـ وتأي إلى باإلضافةوترؾ السمطة" 
 أفمف الواضح  كافه لمبقاء بالسمطة، حيث مؿ بسبب جيودبخيبة أ األمريكّيةاالدارة  ؾبار مالرئيس 
و سوؼ تكوف أنترؾ منصبو في أقرب وقت لكنو حذر مف  ؾبار ميقرر  أفّ يأمؿ في  باماأو الرئيس 

      طويمة وفوضوية. يةنتقالاالتكوف الفترة  أفىناؾ أياـ عصيبة قادمة، وىو يتوقع 
  (Shaded, 1/2/2011) 
شرافوفي الحكـ  مبارؾى ضرورة استمرار نظاـ وأكد بعض المسؤوليف عم      عمى المرحمة  وا 
حيف قالت نريد  الثانيوف كان/ 30في  فكمينتو نعكس ذلؾ في تصريحات وزيرة الخارجية اية، و نتقالاال

وجود  إلىتكوف ىناؾ خطة جيدة تفضي  أفّ منظـ لمسمطة لكي ال يوجد فراغ، ويجب  انتقاؿرؤية 
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 أدىعف الحكـ، وىو ما  مبارؾولـ تشر وزيرة الخارجية بأي شكؿ لرحيؿ حكومة ديمقراطية تشاركية، 
 ( 161 ،2015 )عدواف، ة.مصريّ ساط المعارضة الأو حالة مف االستياء في  إلى
محادثات  إلجراءمصر  إلى (Frank Wisner ؾ ويسنرنافر )السفير السابؽ  باماأو رسؿ الرئيس وأ    

قبؿ، وقاؿ المتحدث باسـ البيت في المست و لف يكوف رئيساً أنّ  ه، حيث اخبر ؾبار مشخصية مع الرئيس 
غير تضـ مجموعة كاممة مف الجيات  أفّ ة جديدة يجب مصريّ أي حكومة  أفّ  (روبرت غيبس)بيض األ
دعـ جماعة ستمرار في االستقرار، وذلؾ في إشارة إلى ية التي تمنح مصر فرصة قوية لبلانعممال

 (Sherp,2011 ,12) .باماأو قبمة مف قبؿ الرئيس المسمميف في أي حكومة م اإلخواف
الفوري  الديمقراطيّ  نتقاؿفي أكثر مف موقؼ عمى ضرورة اال باماأو وفي ظؿ تأكيد الرئيس      

داخؿ  اً عميق اً ىناؾ خبلف أفّ  األمريكّيةمف خبلؿ التصريحات المتناقضة لئلدارة  لمسمطة، فقد بدا واضحاً 
في الحكـ حتى  مبارؾيبقى  أف، حيث رأى البعض عمى ضرورة ؾبار مؿ حوؿ مستقب األمريكّيةاإلدارة 

 ،ة جوىريةسياسيّ صبلحات ـ، مع إجراء إ2011 أيموؿالرئاسية المرتقبة في  االنتخاباتحموؿ موعد 
شرافو والبدء في  ،عف الحكـ ؾبار مضرورة تنحي  آخروف رأىية، بينما نتقالدارة المرحمة االعمى إ وا 
 ( 2015،163)عدواف،  طة.لمسم انتقاؿعممية 
 انتقاؿ إلىفي الدعوة  باماأو ، بدأت إدارة ؾبار متزايد االحتجاجات الشعبية ضد الرئيس  مع بْدء     

برفض المحتجيف عمى المشروع، فجوبو الطرح  ،السمطة سميمافنائب الرئيس عمر  منظـ عبر تسميـ
 إلى أدىف المسمميف،  اإلخوافجماعة  ية التعامؿ معكانمإ إلىبيض موظفي البيت األشارة عف وفي إ

ة محاولو  إسرائيؿبتيمة تقويض حمفاء  باماأو لتوجيات الرئيس  فيسياسيّ الوبعض  فالجميورييمعارضة 
 (Brook,2013 ,27) المسمميف في مصر. اإلخوافاسترضاء 

 إلىشباط  /6مصر في مؤتمر ميونخ لؤلمف في  إلى باماأو مبعوث  (ؾ ويسنرانفر )تحدث و     
ت يد، ثـ أالديمقراطيّ  نتقاؿفي الحكـ مف أجؿ قيادة اال ؾبار معمى ضرورة وجود  الحاضريف، مؤكداً 

فوري وسريع  انتقاؿعدة نقاط تمنع حدوث  ، حيث أشارت إلىوزيرة الخارجية كيمنتوف رؤية ويسنر
مشيرة ،توقع في اتجاه غير مبسرعة  حداثتدفع األ أفّ و  ،ؾبار ملمسمطة محذرة مف االستقالة السريعة ل

وىي مدة غير  ،ؾبار مرئاسية بعد شيريف مف استقالة  انتخاباتجراء يوجب إ مصريّ ال قانوفال أف إلى
في حاؿ حدوث  اإلخوافكافية لكي تعد واشنطف التنظيمات الشبابية المفضمة لدييا ليزيمة مرشح 

 ( 2015،165)عدواف،ة.مصريّ  انتخابات



114 
 

ردة فعؿ عنيفة لدى الشارع والمعارضة  إلى (وكمينتوف وايسنر) كؿ مف وقد أدت تصريحات    
لىة، و مصريّ ال  ،ي الديكتاتورالذي يخشى إظيار الواليات المتحدة كدولة ُتح   باماأو استياء الرئيس  ا 

الصورة، وسعى ىذه  ريو سيبذؿ كؿ جيده لتغيأن ة مؤكداً مصريّ وتتجاىؿ مطالب الشعب في المياديف ال
رئيس  (جوف كيري)في ميونخ، وجند لذلؾ السيناتور  ينتوف وويسنرمك كؿ مف بطاؿ تصريحاتإ إلى

ال تندمج مع موقؼ اإلدارة  تعميقات ويسنر أفّ عمف في تصريح لو ي ألجنة العبلقات في الكونجرس والذ
 ( 2015،166 )عدواف،.األمريكّية

الرئيس حسني  فّ أالكاميرات ليعمف  أماـ سميمافوقؼ عمر  ـ,2011/ شباط 11في يوـ الجمعة و     
وكمؼ المجمس األعمى لمقوات المسمحة بإدارة  ،قد قرر تخميو عف منصبو كرئيس لمجميورية ،ؾبار م

البداية.  نياإليس ىذا نياية التحوؿ في مصر،  باماأو الببلد، وعقب ذلؾ صرح الرئيس  فشؤو 
 ( 248 ، 2013)لويدسي،
حوؿ  األمريكّيةقسمت اإلدارة ان، وقد واالرتباؾ التناقض األمريكّيةلقد شاب تصريحات اإلدارة         

باما وقد دعا الرئيس أو والذي تصدره الرئيس باراؾ  ،لوفالتيار األ ، فتياري إلىاالحتجاجات في مصر 
ع استخداـ القوة ضد نفي بداية االحتجاجات، ومة سياسيّ الات اإلصبلحمزيد مف  إلى ؾبار م

ده ان، وقد سسياسيّ الالمشيد  عف ؾبار الرئيس حسني م باما برحيؿأو طالب الرئيس و  ،المتظاىريف
وصعود  ،في الفساد سبباً  مصريّ صار اإلدارة الجدد وبعض مراكز التفكير التي رأت في النظاـ الأنّ 

كونو الحميؼ القوي  مبارؾالحفاظ عمى الرئيس حسني  إلىدعا ف الثانيالتيار التيارات المتطرفة، أما 
عمى  تشكؿ خطراً  أنيافي مصر ب حداثاأل إلىصار ىذا الفريؽ أن، وينظر ّيةاألمريكلمواليات المتحدة 

 . إسرائيؿتفاقية السبلـ مع الحزاب المناىضة في المنطقة، وتخوفيـ مف صعود األ األمريكّيةالمصالح 

 انًسهًٍٍ ثؼذ االحتزبربد انشؼجٍخ اإلخٕاٌيٍ رًبػخ  ثبيبأٔ: يٕقف ئدارح انرئٍس انًطهت انخبًَ

وتسميـ السمطة لممجمس العسكري، عقد الرئيس باراؾ  ،عف الحكـ ؾبار مد تنحي الرئيس حسني بع    
 سياسيّ الـ، وتطرؽ لتطورات الوضع 2011/ شباط 25في البيت االبيض بتاريخ  اً صحفي اً مؤتمر  باماأو 

مصر،  و ال يزاؿ ىناؾ الكثير مف العمؿ الذي يتعيف القياـ بو فيأنّ في مصر حيث قاؿ:" مف الواضح 
 إسرائيؿعاد المجمس العسكري التأكيد عمى احتراـ المعاىدات الموقعة مع وأ، اً يجابيإ كافولكف ما رأيناه 
نزيية  انتخاباتالمعارضة جادة في التحرؾ نحو  أفّ شعر ، وقد التقى بالمعارضة، وأالدولّيةوالمعاىدات 



111 
 

وتعزيز االقتصاد الذي تدمر  ,ةالديمقراطيّ وحرة، وسوؼ تطمب مصر المساعدات في بناء المؤسسات 
  شارات الصحيحة قادمة مف مصر".ونحف نرى اإل ,الماضية حداثنتيجة األ

(The White House, February 15, 2011 ) 
في مصر بعد تنحي الرئيس  الديمقراطيّ  نتقاؿموقفيا تجاه دعـ اال باماأو لقد حسمت إدارة الرئيس    

ستراتيجية جديدة في سيعمف عف إ باماأو الرئيس  أفّ ، وأكد بعض المسؤولييف األمريكييف ؾبار محسني 
مساعدات اقتصادية لمصر وتونس في ظؿ ما تشيده المنطقة مف ثورات شعبية، وتقديـ  الوطف العربيّ 

 كّيةاألمريالواليات المتحدة  أفّ سط، و و في الشرؽ األ الديمقراطيّ  اإلصبلحدة انطار مساعيو لمسفي إ
دة مشروع انومس ،ستعرض تخفيؼ ديوف تبمغ مميار دوالر لمصر مف أجؿ زيادة فرص عمؿ الشباب

، بدأ تصاعد نفوذ جماعة ؾبار مبعد سقوط نظاـ الرئيس و  (19/5/2013)الجزيرة،  العمؿ الحر،
المسمميف في السياسة  اإلخواف، وظيرت معضمة جماعة مصريّ المسمميف في الشارع ال اإلخواف

يف، فقد سياسيّ الالمسمميف مف قبؿ جميع  اإلخوافعمى معارضة جماعة  ، حيث لـ يكف متفقاً ريكّيةاألم
قسـ عامؿ مع الجماعة، وانينبغي الت كافذا ة الخارجية في الواليات المتحدة إفي السياس دار جدؿٌ 

كة راديكالية، حر  أنيابدعوة  اإلخوافقسـ يرفض التعامؿ مع جماعة  إلىالساسة في الواليات المتحدة 
 اإلخواف مفكروف ليبراليوف، يروف في وىـ ،زخر مؤلؼ مف مؤسسة كارنيغي ومعيد بروكينغوالقسـ اآل
قد ابتعدت عف جذورىـ االستبداديف، وتخمت عف شعاراتيـ المعادية لمغرب، وىي جماعة المسمميف 
في  نفوذاً  لجيات الفاعمةية ىي ااإلسبلمحزاب األ أفّ ة، و سياسيّ البقواعد المعبة  دلمتقييمستعدة 

 اإلخوافية وجماعة اإلسبلمالتعمؿ مع الحركات  أفّ ية، وحاجج الميبراليوف باإلسبلمالمجتمعات العربية و 
الجماىير، ويتعيف عمى  مساندةبفضؿ الشارع و  تتمتع بيا أصبلً  نياالمسمميف لف يمنحيا شرعية، أل
 ة في الوطف العربيّ الديمقراطيّ ية نتقالالمرحمة اال إلىو ال سبيؿ نّ إإذ  ،الواليات المتحدة التعامؿ معيـ

 ( 71-72، 2013)جرجس، بدونيـ.
جماعة  أفّ و  ،ليست متشابية يةاإلسبلمجميع الحركات  أفّ أدرؾ المسؤولوف األمريكيوف  ثـ      

ة، وليس الدينيّ واألقميات  ،ومستعدوف الحتراـ حقوؽ المرأة ،ةالديمقراطيّ  إلىالمسمميف يميموف  اإلخواف
 ,Waxma) .مصريّ لدعميـ مف قبؿ الشارع ال خراط معيـ نظراً نالواليات المتحدة خيار سوى اال أماـ

2012,82)  
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المسمميف بعد فوزىـ  اإلخوافالتواصؿ مع جماعة  إلى األمريكّيةدارة واصبحت تطمعات اإل      
، والذي اعتبر بمثابة ـ2011% في االستفتاء عمى الدستور الذي أجري في مارس 77الساحؽ بنسبة 

 (Ignatius, 15/2/2012) .مصريّ اتساع شعبية الجماعة في الشارع ال تصويت عمى مدى
ستفتح  باماأو إدارة الرئيس  أفّ  ،ـ2011كمينتوف في تموز  األمريكّيةعمنت وزيرة الخارجية وأ    

ية البرلمان االنتخاباتقبؿ  المسمميف، وذلؾ اإلخوافية وجماعة اإلسبلماتصاالت محدودة مع التيارات 
جؿ يحات وزيرة الخارجية كمينتوف مف أتصر  كانتو (2014،16رشيد،) أبو إ، روالرئاسية في مص

الصحفي لذلؾ، واستفسر  تتطرققد  األمريكّيةدارة ىي أرفع مستوى في اإل اإلخوافالتواصؿ مع جماعة 
المسمميف، حيث  اإلخوافالتعامؿ مع  محمد رشاد مف وكالة رويترز عف سياسة الواليات المتحدة تجاه

ىذه  كانتمقاربة االتصاالت المحدودة مع الجماعة، والتي  باماأو "تواصؿ إدارة الرئيس  :جابة كمينتوفإ
و أنّ المتغير في مصر  سياسيّ التؤمف في ضوء المشيد  أنياو سنوات،  االتصاالت موجودة قبؿ خمس
والممتزمة بنبذ العنؼ، التي تنوي  ،طراؼ السمميةيع األجمتنخرط مع  أفّ مف مصمحة الواليات المتحدة 

والذيف يرغبوف في التحد  اإلخوافب بالحوار مع جماعة والرئاسة، ونحف نرح البرلمافعمى  التنافس
 (brook,2013,28)لينا".إ

ترحب بأي اتصاالت رسمية مع  أنياو المسمميف بتصريحات وزيرة الخارجية،  اإلخوافرحبت جماعة    
الجماعة  أفّ المسمميف محمد الكتاتني  اإلخواف، وأكد القيادي في جماعة األمريكّيةيات المتحدة الوال

ىا التي  تتناسب مع أفكار  زابر وا  ىذه العبلقات ستوضح رؤية الجماعة  أفّ و  ،ترحب في ىذه العبلقات
و حتى أنّ ة، و وحفظ حقوؽ الجميع، وذلؾ دوف التدخؿ في شؤوف الببلد الداخمي ،ةالديمقراطيّ تعزيز 

 (Aljazeera. 30/6/2011) .األمريكّيةجراء اتصاالت مع الواليات المتحدة محظة لـ يتـ إال
كمينتوف بسبب  األمريكّيةة االجتماع مع وزيرة الخارجية مصريّ رفضت بعض الحركات الشبابية الو      

مواقؼ الواليات المتحدة  لىإ باإلضافة، ؾبار ملمثورة، والدعـ األمريكي لمرئيس  مريكيّ ضعؼ الدعـ األ
نفس  إلىمماثمة الجماعة  مخاوؼوالقضية الفمسطينية، وقد دفعت  ،أفغانستافو  ،عراؽمف الحرب عمى ال

سياؽ نّ باأل االتياـمريكييف، وكذلؾ خشية قيادة الجماعة مف يما يتعمؽ باالجتماع مع مسؤوليف أالحذر ف
في  ليـ، وظيورىـ كأداة نفوذ أمريكيّ  األمريكّيةدة بدعـ الواليات المتح أو ،خمؼ الواليات المتحدة

 (Martini, 2012, 57 )المنطقة.
في  أعضاءبف التقوا مسؤولييف أمريكيي أفّ  (رويترز)خبار لوكالة اإل مريكيّ فقد أعمف دبموماسي أ     

ستجري  ابامأو دارة إ أفّ ، األمريكّيةوزيرة الخارجية  إعبلفالمسمميف بعد  لئلخواف سياسيّ الالحزب 
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ىذه  أفّ ، و ؾبار مطاحة بالرئيس ، والتي نما دورىا بعد اإلاتصاالت مباشرة مع الجماعة في مصر
 اإلخوافجماعة  أعضاءيـ ال يميزوف بيف نّ إاالتصاالت ىي استمرار لسياسة سابقة، وقاؿ الدبموماسي 

واشنطف مستعدة لمعمؿ  كانت ذا ماكمينتوف إ األمريكّيةحزبيا، وقد تـ سؤاؿ وزيرة الخارجية  أوالمسمميف 
سنكوف راغبيف في العمؿ مع حكومة  جابتفأالمسمميف،  اإلخوافمف  أعضاءمع حكومة مستقبمية تضـ 

            ة،الديمقراطيّ ف ب، وممتزمياإلنسافف بحقوؽ مثميف ممتزميف بعدـ العنؼ، ممتزميتضـ م
(Blair, 2/10/2011 )المسمميف محمد مرسي لصحيفة  وافاإلختصريحات القيادي في جماعة  كانتف

 األمريكّيةدارة عف نية اإل عبلفالمسؤوليف األمريكيف لـ يجروا اتصاالت منذ اإل أفّ ة مصريّ الدستور ال
أي اجتماعات عقدت مع مسؤوليف  العريافاتصاالت، كما نفى القيادي في الجماعة عصاـ  بإجراء

 ( 182 ،2015 )عدواف،مريكييف.أ
في طمب عقد  األمريكّيةبدات الحكومة  ،ـ2011ة وفي نياية العاـ مصريّ ال النتخاباتاجراء قبيؿ إ     

وذلؾ  ،المسمميف، لكنيا قوبمت بالتردد اإلخوافاجتماعات مع قادة حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة 
جمس مع الم األمريكّيةجتماعات اال كانتو ، مصريّ دىـ مف الشارع اليتأي دافمف فق اإلخوافلخشية 
وغير فعالة، فسعت  ،وغير مثمرة ،لآلماؿالثورية التي قادت االحتجاجات مخيبة  واألحزاب ،العسكري

، مصريّ قوة نفوذىا في الشارع ال بسبب امتداد اإلخوافعقد اجتماعات مع جماعة  إلىالواليات المتحدة 
كقادة لحزب الحرية  والكتاتني اففي مصر كؿ مف العي األمريكّيةوقد التقى مسؤولوف في السفارة 

المسمميف مع  اإلخوافوالعدالة، ومنذ ذلؾ الوقت اجتمعت قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة 
، (ولياـ بيرنز)ونائبيا  (كمينتوف) الخارجيةيف، بمف فييـ وزيرة يمريكالمسؤوليف األ مجموعة متزايدة مف
الذي اجتمع مع مرشد جماعة  (يمي كارترج)الرئيس السابؽ  إلى باإلضافةيتا انووزير الدفاع ليوف ب

االجتماعات المنتظمة بيف قيادة الجماعة والسفيرة  إلى باإلضافةالقاىرة،  يالمسمميف ف اإلخواف
الواليات المتحدة ستتعامؿ مع أي حزب ينتخبو  أفّ ضحت أو والتي  (ا باترسوفآن)في مصر  األمريكّية
حريصة عمى التأكيد عمى حيادىا فيما يتعمؽ بنتائج  ريكّيةاألمالواليات المتحدة  أفّ ، و مصريّ الشعب ال
 (Martini, 2012, 59-60 ).االنتخابات

ػهى انسٍبسخ انتبرٌخٍخ نهٕالٌبد انًتحذح تزبِ رًبػخ  ثبيبأٔدارح انرئٍس قالة ئاَ: انًطهت انخبنج

 انًسهًٍٍ اإلخٕاٌ

 28ية في البرلمان االنتخاباتعقد عف الحكـ، تـ  مبارؾعقب االحتجاجات الشعبية وتنحي الرئيس    
عمف ـ، وقد أ2012 الثانيوف كان 11 إلىمدة االقتراع مف والتي تمتد  ـ،2011 الثانيتشريف 
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 النتخاباتة النتائج النيائية مصريّ ال بلنتخاباتبراىيـ رئيس المجنة العميا ليز إالمستشار عبد العز 
النتائج بحصوؿ حزب الحرية والعدالة التابع  كانت، و 2012 الثانيوف كان 21في  مصريّ ال البرلماف
% مف أجمالي مقاعد 47 كانتالمسمميف عمى أعمى نسبة بيف األحزاب األخرى، و  اإلخوافلجماعة 
 ( 2015،183)عدواف، .البرلماف
المسمميف في  اإلخوافولـ تدعـ جماعة  ،عمى حياد األمريكّيةوقفت الواليات المتحدة و        

ية، انفقد دعمت الواليات المتحدة تيارات مدنية وعمم ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ ،ةيّ مصر ال االنتخابات
حدة عمى مضض والتنظيـ القوي لمجماعة مكنيا مف الفوز، وقبمت الواليات المت اإلخوافولكف نفوذ 

ثـ شيدت السياسة الخارجية  (2014،16)أبو إرشيد، ية،البرلمانغمبية حصوؿ الجماعة عمى األ
المسمميف، فاالتصاالت رفيعة المستوى بيف  اإلخواففي العبلقة مع جماعة  تاريخياً  تحوالً  األمريكّية
 االنتخاباتال بعد لـ تتحقؽ بشكؿ عمني إ األمريكّيةدارة المسمميف وكبار مسؤولي اإل اإلخوافجماعة 
مسؤوليف يجروف بدأ كبار الو  ،بشكؿ كبير البرلماففي  اإلخوافة، عندما بدأ صعود مصريّ ية الالبرلمان

زار رئيس لجنة العبلقات الخارجية  ـ،2011ؿ ديسمبر أو الجماعة، في  أعضاءاتصاالت مباشرة مع 
 ـ،2012 الثانيوف كان، وفي اإلخوافوالتقى قيادات  ،مصر (جوف كيري)في مجمس الشيوخ السيناتور 
 اإلخوافلة التابع لجماعة بمسؤولي حزب الحرية والعدا اف(جيفري فيمتم)التقى مساعد وزيرة الخارجية 

، حيث توالت المقاءات (ولياـ بيرتز) األمريكّيةالمسمميف، وتبعو في نفس الشير نائب وزيرة الخارجية  
 (brook, 2013, 28) .باماأو دارة الرئيس ومسؤوليف رفعي المستوى في إ اإلخوافبيف قادة 

المسمميف أضاؼ  اإلخوافلحوار مع جماعة تقادات حادة نتيجة انال باماأو دارة الرئيس وبعد تعرض إ   
خراط مع نعدـ اال و مف غير العممي نيائياً أنّ مريكي في لقاء صحفي رفض الكشؼ عف اسمو، مسؤوؿ أ
في المنطقة،  األمريكّيةوالمصالح  ظظفوذلؾ لمحفاظ عمى األمف األمريكيّ  ،المسمميف اإلخوافجماعة 
جماعة  أفّ و  ،االنتخاباتمع الحزب الذي فاز في  خرى سوى الحوارو ال يوجد طريقة أنّ إ وأضاؼ
االقتصادية.  والقضايا اإلقميميّ وا محدوديف لمغاية في نقؿ رسالة معتدلة تجاه األمف كان اإلخواف

(Kirkpatrick, 3/1/2012) 
تجاه الواليات المتحدة، قاـ  اً المسمميف متردد اإلخوافداخؿ جماعة  اً ىناؾ تيار  أفّ بالرغـ مف و      
و يؤمف بأىمية العبلقات أنّ و  ،مريكييفت مع مسؤوليف أاترحيب بمزيد مف الحوار اللرئيس مرسي با

يشكؾ في نوايا الواليات  اناً صدرت بيالمسمميف أ اإلخوافبعض قيادات  أفّ ال ة، إمصريّ ال األمريكّية
 اإلخوافبيف فقد شيدت العبلقة  (Martini, 2012, 61) في مصر، الديمقراطيّ المتحدة بدعـ التحوؿ 
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 إلىالمسمميف بزيارة  اإلخواف، حيث قاـ وفد رسمي مف جماعة اً كبير  والواليات المتحدة تطوراً  ،المسمميف
مف  اً الزيارة جزء كانتمريكييف، و الوفد بمسؤوليف أ ، والتقىـ2012 نيسافالواليات المتحدة في شير 

وربط جسور التفاىـ مع  ،وحقوؽ المرأة ،ةجولة ودية عالمية الظيار صورة الجماعة الداعمة لمديمقراطي
 ,Labott) ة،سياسيّ الوىي تؤمف بالتعددية  ،مصريّ غمب الشعب الالجماعة تمثؿ أ أفّ الواليات المتحدة، و 

 ،مريكييف في واشنطفوالعدالة في واشنطف مع مسؤوليف أ حزب الحرية أعضاءجتمع وا( 7/4/2012
ية كانمالمسمميف إ اإلخوافجماعة  أعضاءثار والفكر، وقد أاجتماعيـ مع مراكز األبحاث  إلى باإلضافة

 (Martini, 2012, 60) في واشنطف. لئلخواففتح مكتب 
المسمميف ناتج عف تأكيدات الجماعة عمى  اإلخوافالمتنامي لجماعة  باماأو دارة الرئيس قبوؿ إ أفّ و     

 والموقعة الدولّية، وااللتزاـ بالمعاىدات قمياتواألة، الدينيّ ، واحتراـ الحريات العامة و الديمقراطيّ مشروعيـ 
، فقد سعوا اً مف المجمس العسكري كبير  باماأو حباط إدارة الرئيس إ كاف، وقد  إسرائيؿمع حميؼ واشنطف 

حكميـ  نياءال ففسيـ، واستخداـ القوة ضد المتظاىريف الساعينة دائمة السياسيّ استقطاب قوى  إلى
 (Kirkpatrick, 3/1/2012) المسمميف. اإلخوافاعة في االتصاؿ مع جمسببا ً  كافو 

وتطبيؽ  ،الواليات المتحدة مف الجماعة مخاوؼتخفيؼ  إلىالمسمميف  اإلخوافسعت جماعة و     
لىو ، الشريعة المتحدة باسـ حزب  ، فأكدت الجماعة في تصريحاتالدولّيةاحتراـ جميع المعاىدات  ا 

 اً خاطئ كافحكومية الغير تعامؿ الجيش مع قضية المنظمات  أفّ  ،عبد الموجود درديري الحرية والعدالة
 (Labott, 7/4/2012)ترحب بيـ في مصر.  اإلخواف أفّ و 

الواليات المتحدة لدييا االستعدادية  أفّ  إلىشير والدبموماسي في المنطقة ي سياسيّ الالتاريخ  فّ وا     
، ولكنيا ال تظير اإلنسافة وحقوؽ سياسيّ الوالحريات  واألقمياتمثؿ المرأة  القيمةمة عمى قضايا أو لممس
 إلىتشر  األمريكّيةوالتصريحات  إسرائيؿمف المرونة في القضايا األمنية والمتعمقة بحميفتيا  كافياً  قدراً 

القضايا  إلى باإلضافةوالشرعية،  اإلرشادو ممارسة سياسات االقناع إلى استعداد الواليات المتحدة 
 ( 191 ،2015 )عدواف، بيذه التيارات. اإلخوافكالية وفي مقدمتيا عبلقة المتعمقة بالتيارات الرادي

المسمميف ولممحافظة عمى  اإلخوافلحفاظ بعبلقة جيدة بجماعة يات المتحدة إلى اتسعى الوالو        
مى ع اً لرغبة الشعوب العربية، وتأكيد ستراتيجيتيا احتراماً يير إىذه العبلقة ال بد لمواليات المتحدة مف تغ

 ينشئ أو ،األمريكّيةير ال يضر بالمصالح يىذا التغ أفّ ؿ السممي لمسمطة، وبشرط و احرية التعبير والتد
لويات محددة في سياسة أو أي صورة أخرى، فيناؾ  أو اإلرىاببيئة جديدة تضر بيا سواء مف خبلؿ 

عمى نحو يضر  المسمميف اإلخواففي سياسات جماعة  حراؼان وأيالواليات المتحدة في المنطقة، 
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لويات عبلقة جماعة و ومف تمؾ األ ،في تمؾ العبلقة يشكؿ عوائؽ تسبب ارتباكاً  األمريكّيةبالمصالح 
طبلؽ واشنطف الحرب عمى رغـ مف إبالفرفة والراديكالية، ية المطاإلسبلمالمسمميف بالحركات  اإلخواف
 ،أفغانستاففي  طالبافط حكـ سقا، والتي تمخض عنيا إالحادي عشر مف سبتمبر أحداثبعد  اإلرىاب
ضعاؼ تنظيـ القاعدة ، فالواليات المتحدة لدييا منظور متكامؿ حوؿ كيفية التعامؿ مع الجماعات  وا 
لمحكـ في  اإلخوافبعد وصوؿ جماعة  يف والمحمميفسياسيّ الد بدأ الكثير مف ية المتشددة، وقاإلسبلم

ية اإلسبلموتونس متبنية لمجماعات تكوف مصر  أفّ ىؿ يمكف  ،ىميةطرح تساؤؿ في غاية األ
الثورة  أفّ  :المسمميف في تونس اإلخوافوقد أجاب راشد الغنوشي القيادي في جماعة  المتشددة؟،

المسمح،  االنقبلبعف العنؼ و  ير في العالـ، بعيداً يلمتغ ثالثاً  ة والتونسية السممية فتحت طريقاً مصريّ ال
 نشأتفي القاىرة لف تعود، وىي  نشأتة المتشددة التي ياإلسبلمالجماعات  أفّ ؤكد فيو في وقت نُ 

مع  األمريكّيةالعبلقة  فّ إيكفر الشخص بجبلده، وعميو يمكف القوؿ  أفّ بسبب القمع الذي مف الطبيعي 
نفوذ الجماعات  ،انتشارتعمؿ في ظؿ تطبيقات فعمية لمحد مف  أفّ يف يجب ممالمس اإلخوافجماعة 
 إلىصمتيا أو تصارات شعبية انالمسمميف حققت  اإلخوافجماعة  فّ إ، فواتساعيا ية المتشددةاإلسبلم

فكر ومنيج حياة ال يتعارض  اإلسبلـ أفّ تقتنع واشنطف ب أفّ  في الحكـ واصبح ممحاً  مراحؿ متقدمة جداً 
 )البياطيف،ة التعددية ويرفض العنؼ والتشدد في الديف.الديمقراطيّ في قيمو ومضمونو مع التجربة 

2012، 14 ) 
والذي يعتبر القضية الجوىرية لمسياسة  ،إسرائيؿلوية ذات االىتماـ الكبير تتمثؿ في أمف و ما األأ   

 اإلخوافتتصور عبلقتيا مع جماعة  أفّ تجاه المنطقة، فالواليات المتحدة ال يمكف  األمريكّيةالخارجية 
 (14، 2012طيف،يا)الب .إسرائيؿات فعمية لحماية أمف ضمانالمسمميف بدوف 

ثناء المقاء بيـ المسمميف أ اإلخوافجماعة  أعضاءمف  باماأو دارة الرئيس وقد طمب المسؤولوف في إ     
الموقعة  الدولّيةالجماعة باحتراـ االتفاقيات  دّ ر  كافوحركة حماس، وقد  إسرائيؿموقفيـ مف توضيح 

تيديد  أنيامف ش المسمميف اإلخوافجماعة  جانب، فأي تحركات مف إسرائيؿومعاىدات السبلـ مع 
سرائيؿو ، األمريكّيةيقوض العبلقات مع الواليات المتحدة  أفّ يمكف  إسرائيؿمعاىدات السبلـ مع  ال  ا 

ال يعرضوا الضغط عمى الكونجرس مف أجؿ أ أويف ممالمس اإلخوافثارة القمؽ مع جماعة إ إلىتسعى 
ة المييمنة، ويرى بعض سياسيّ الوالقوة  ممتزموف بنبذ العنؼ اإلخواف أفّ خطر، طالما  إلىاتفاقية السبلـ 

وليس عمى حماس تطويع  ،حماسحركة المسمميف إدارة  اإلخوافعمى جماعة  أفّ ، فيمريكيالساسة األ
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 قميمية بالنسبة لمجماعة وال ترغب في تقويضيا.ىذه فرصة إ أفّ حماس تدرؾ  أفّ الجماعة، خاصة و 
(Martini, 2012, 65-64) 

 أفّ المسمميف أكد  اإلخوافلحكـ كرئيس لمصر عف جماعة محمد مرسي إلى اوبعد وصوؿ الرئيس      
أكد  كامب ديفيد، كمااتفاقية  إلىشارة في إ التي تـ توقعييا سابقاً كافة  الدولّيةاالتفاقيات  ببلده تحتـر

مف  اً بالقضية الفمسطينية، وعمية فقد بدا واضح ةمرتبطالبنود االتفاقية الرئيس مرسي احتراـ ببلده ل
تبني الجماعة  ؿ بعض البنود، وباتيية تعدكانمالتمسؾ باتفاقية كامب ديفيد مع إ الجماعة إعبلف

 .لمقضية الفمسطينية حاضراً 
فقد  باماأو بيا  تمتعيلمواقعية التي  ونظراً  األمريكّيةدماج داخؿ اإلدارة نتصاعد نفوذ تيار اإل أفّ       

الخيارات المحدودة لدى الواليات  إلى وباإلضافةمصر، مر الواقع في دفعتو إلى التعاطي مع األ
، والتعاطي مع صعودىـ بشكؿ المسمميف اإلخوافالتواصؿ مع  إلى األمريكّيةالمتحدة دفعت اإلدارة 

 ( 198 ،2015)عدواف، يجابي.إ
وصوؿ جماعة  إلىلـ تكف تسعى  األمريكّيةالواليات المتحدة  أفّ  ارس إلىدوعميو يخمص ال        
نالحكـ، و  إلىالمسمميف  إلخوافا  اإلخوافية، ولكف نفوذ جماعة انتدعـ تيارات مدنية وعمم كانتما ا 

ية، وقد قبمت البرلمان االنتخاباتمكنيـ مف الفوز بأغمبية ساحقة في  مصريّ المسمميف في الشارع ال
ة الخارجية تجاه سياسيّ الفي  ، وقد شيد ذلؾ تحوالً يةالبرلمانالواليات المتحدة حصوؿ الجماعة لؤلغمبية 

، األمريكّية، وبدأت االتصاالت رفيعة المستوى بيف الجماعة وكبار مسؤولي اإلدارة اإلخوافجماعة 
تصاعد نفوذ ذلؾ ية، وسبب البرلمان االنتخاباتال بعد فوز الجماعة في والتي لـ تتحقؽ بشكؿ عمني إ

لىو  ،األمريكّيةدارة ة في اإلسياسيّ البالحياة  اإلخوافدمج  إلىالتيار الداعي   ،باما معوأو تعاطي الرئيس  ا 
، المسمميف اإلخوافمع جماعة قبمت التعامؿ  األمريكّيةاإلدارة  الخيارات المحدودة، فإف إلىوباالضافة 

 .وفتح قنوات إتصاؿ رسمية معيـ

 اإلخٕاٌيضطرثخ ثؼذ سقٕط حكى  ثبيبأٔ: تصرٌحبد ئدارح انرئٍس ثبراك انًطهت انراثغ

الحكـ في مصر،  إلى اإلخوافبعد وصؿ  يّ المسمميف والجيش المصر  اإلخوافد الصراع بيف اشت   
ضاع االقتصادية الصعبة فترة حكـ الرئيس محمد و استغبلؿ األ إلى مصريّ حيث سعى الجيش ال

 30خروج مظاىرات حاشدة ضدىـ في  إلى أدى، وىو ما اإلخوافوتأليب الرأي العاـ ضد حكـ  ،مرسي
قسمت انسيطرة الجيش عمى مقاليد الحكـ في مصر، وقد  إلى، أفضت ىذه المظاىرات ـ2013 حزيراف
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 الجيش في إسقاط جماعة اإلخواف،الذي يدعـ  وىو التيار التقميديّ  ,ؿو األ :قسميف إلى األمريكّيةاإلدارة 
ر يلتغيوىو تيار ا ,الثانيودوؿ الخميج مف جية، والتيار  ,مف جماعات الضغط في الكونجرس ؼوالمؤل

 اإلرىابمف ظيور  ة خوفاً الديمقراطيّ تعزيز  إلىويدعوا إسقاط حكـ الجماعة في مصر، الذي يرفض 
 ( 198 ،2015)عدواف، دماج مف جية أخرى.ة ودعاة اإلالديمقراطيّ صار أنويضـ  ,والتطرؼ

 إلى ىأدما  ؛األمريكّيةفي مصر ازدادت ضغوط كبل التياريف عمى االدارة  حداثمع تبلحؽ األو    
تحركات الجيش في إسقاط  تجاه األمريكّيةوالتخبط في خطابات ومواقؼ اإلدارة  دظيور حالة مف الترد

 .جماعة اإلخواف مف الحكـ
 30وثورة  ـ،2011 الثانيوف كان 25ويعتبر التردد االمريكي مف االحتجاجات الشعبية في ثورة     

ومراكز الفكر والرأي  ،األمريكّيةساط و ف داخؿ األعف وجيتي نظر لتياريف مختمفي تعبير ،ـ2013يونيو 
األكثر واقعية، ويدعـ  : وىولوفالتيار األ في مصر،  حداثحوؿ التعامؿ األمريكي مع تطورات األ

وعدـ تدخؿ  ،كمؿ وجوعمى أ االنتخاباتجراء عمى إ األمريكّيةىمية تأكيد اإلدارة صار ىذا التيار أأنّ 
، مع ضرورة التعاطي مع ىذه الخيارات، لذا لـ يعارض مصريّ ات الشعب الفي اختيار  األمريكّيةاإلدارة 

دارة : عارض تعامؿ اإلالثانيالتيار السمطة، اما  إلىالمسمميف  اإلخوافىذا التيار وصوؿ جماعة 
يونيو  30ثورة  إلى ـ،2011ؿ و وف األكان 25ة منذ ثورة مصريّ ال حداثمع تطورات األ األمريكّية
اف التحرير وعدـ دعمو في وجو ثورة ميد ؾبار معف دعـ نظاـ  باماأو ف تخمي ادارة بداية مو ، ـ2013

وفوزىـ في  ،المسمميف في مصر اإلخوافتقادات ىذا التيار مع تصاعد قوة انادت آلخر لحظة، وز 
الدعـ  أفّ  إلىير يتيار االدماج والتغ دىاون(  199 ،2015، )عدواف،ية والرئاسيةالبرلمان االنتخابات

ىذا التيار  ة، يتتقدالديمقراطيّ والقيـ  ،األمريكّيةسكري األمريكي لمصر يتعارض مع المصالح األمنية الع
المسمميف قد تزيد في النياية مف تطرؼ  اإلخوافف وجماعة يياإلسبلمحمبلت الجيش ضد  أفّ 

ا التيار دفع أنصار ىذؿ و ا، وقد حاألمريكّيةرىابية ضد الواليات المتحدة إضربة  إلىويؤدي  ،خصوميـ
( Sharp,2014,1)في مصر،  العسكريَ  االنقبلبتجاه  تشدداً  كثرباتجاه أخذ مواقؼ أ باماأو دارة الرئيس إ

بناء الحركة ًا مف أكثير المسمميف سيجعؿ  اإلخوافعمى حكـ جماعة  االنقبلب أفّ واعتبر دعاة ىذا التيار 
صار ىذا أنكما يرى  (Mast,2014,47) ،يّ سياسالالعمؿ   مفسموب العنؼ بدالً ف أيتبعو  ييفاإلسبلمو 

ستراتيجي في موقعيا اإل ناتج عف األمريكّيةاالىتماـ في مصر مف قبؿ الواليات المتحدة  أفّ التيار 
 أماـفي مصر، يفتح المجاؿ  اإلخوافسقاط حكـ إ أفتصورىـ  إلى باإلضافةسط، و منطقة الشرؽ األ
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 ليذه الدوؿ، وىو ما يمثؿ مصدر تيديد حقيقيّ  ،اإلخوافالحركات المتطرفة لتكوف البديؿ عف 
 فقد تحققت نظرية ىذا التيار بظيور الجماعات المتطرفة في سيناء، وقاموا  ( 57 ،2013)رجب،

قريبة مف تنظيـ  تلوجياأيدو  اً أفكار وىـ يحمموف  ،ةمصريّ بمياجمة قوات األمف ال
عيد  إلىعودة  عمى حكـ اإلخواف نقبلباالدماج في أنصار دعاة اإلكما يرى  (sharp,2014,8)القاعدة،

ية اإلسبلمفشؿ تجربة الحركات  أفّ ، و لئلرىابوالقمع، وىو ما يولد بيئة معززة  سياسيّ الاالضطياد 
لعدـ جدواه والتوجو لمعمؿ الجيادي،  نظراً  سياسيّ الالعزوؼ عف العمؿ  إلىالشباب المسمـ بسيؤدي 

 ( 2015،200 ف،)عدوا وتصاعد نفوذ التيارات الراديكالية.
لمتحرؾ في اتجاه دعـ  األمريكّيةالتقميدي لمضغط عمى اإلدارة  الثانيصار التيار أنعمؿ و       

في مقدمة  كافو  ،المسمميف باعتبارىا حركة راديكالية متطرفة اإلخوافوالتخمص مف جماعة  ،االنقبلب
العسكري في  االنقبلبدعـ  إلىعت ودوؿ الخميج العربي التي د أمريكافي  ىذا التيار الموبي الييوديّ 

 ( 2015،200 )عدواف، مصر.
في واشنطف، عارضت ايباؾ  سرائيؿإل فعمياً  الً وّ وبصفتيا مم االنقبلبوضمف جيود دعـ وتعزيز     

ساسية لمعاىدة السبلـ ذه المساعدات أوتعتبر ى ،تعميؽ المساعدات العسكرية لمصر أوبشدة قطع 
فؽ لوقؼ تد ـ،2013يف شبو جزيرة سيناء، وتـ تقديـ مبادرة يوليو وتأم ية،سرائيماإلة مصريّ ال

د انالسيناتور ر  إليو حرة ونزيية في مسودة قرار دعا انتخاباتجراء المساعدات العسكرية لمصر حتى إ
عمى  االنقبلبمريكي الذي ينص عمى خفض المساعدات في حاؿ األ قانوفيويؿ، وذلؾ بموجب ال

 إلىايباؾ معارضتيا لمشروع القرار، وكتبت مجموعة ايباؾ رسالة  وأبدت ةالديمقراطيّ  االنتخابات
رئيس مجمس العبلقات الخارجية في مجمس الشيوخ وبوب كوركر العضو  روبرت ميننديزالسيناتور 

ويقوض  ،يزيد مف عدـ االستقرار في مصر أفّ مشروع القرار يمكف  أفّ البارز في مجمس الشيوخ،  
نشاط االيباؾ ىـز  ونتيجة، إسرائيؿعمى حميفة الواليات المتحدة  مباً مة يؤثر سميلا األمريكّيةالمصالح 

القرار وواجو معارضة كبيرة في مجمس الشيوخ والنواب وعارضو كؿ مف جوف ماكيف وليندسي جراىاـ 
عا يما تراجأناال  يدا وقؼ المساعدات سابقاً أنيما أ مف وىـ ساسة بارزيف في الحزب الجميوري، وبالرغـ

 ( mast, 2014, 47-46) بعد الضغط مف قبؿ الموبي الييودي في الكونجرس.
وتدعيمو  ،االنقبلب مساندةعمى  واإلماراتوقد عممت بعض دوؿ الخميج وفي مقدمتيا السعودية       

 مةألنظاالستقرار  اً تيديد اإلخوافالمسمميف، والتي رأت في جماعة  اإلخوافبيدؼ التخمص مف جماعة 
بتقديـ اكثر مف  واإلماراتة العربية السعودية والكويت مكوتعيدت المم (202، 2015 )عدواف،ة، العربي
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لمحكومة في مصر ، مع االستثمار في القطاع  ومميار دوالر في شكؿ قروض ودعـ الوقود وضخّ  18
، ة دوف شروطمصريّ في تقديـ المساعدات لمحكومة ال األمريكّيةوتضغط عمى الحكومة كما الخاص، 

 (sharp,2014, 4) ضافية لمتعامؿ مع النظاـ العسكري.إ
أنصار لضغوط  العسكري، ونظراً  االنقبلبتجاه  باماأو دارة الرئيس وبعد االضطراب في مواقؼ إ       

ذلؾ في  اً العسكري وبدا واضح االنقبلببالتعاطي مع  باماأو دارة الرئيس التيار التقميدي، فقد حسمت إ
تقد فيو مرسي انالذي  ـ،2013  أيموؿ 24مـ المتحدة في في الجمعية العامة لؤل باماأو خطاب الرئيس 

ية التي نتقالالحكومة االاءة مع عمى عبلقة بنّ  األمريكّيةافظ الواليات المتحدة إذ قاؿ:" ستح االنقبلببعد 
يجسد نقطة نيجنا تجاه مصر  أفّ و ، اإلرىابتدعـ المصالح الجوىرية مثؿ اتفاقية كامب ديفيد ومكافحة 

عمى مات ال تمبي عمى االقؿ مف وجية نظرنا أمع حكو  اً انسع، فالواليات المتحدة ستعمؿ احيأو 
 إلى، ولكنيا تعمؿ معنا في مضمار مصالحنا الجوىرية، وعميو عادت الواليات المتحدة الدولّيةالتوقعات 

ا لمصمحتيا، ضمانفي ذلؾ  فّ ة ألالديمقراطيّ و  اإلصبلحصيغة االستقرار تحت الديكتاتورية عمى حساب 
غير  سياسيّ وظيور مستقبؿ  ،ةمصريّ مؿ مف الثورة الوفي ظؿ تبلشي األ( 2014،18)أبو إرشيد،

ة، حيث سعى لتحقيؽ التوازف الديمقراطيّ عف التزاماتو تجاه  باماأو مستقر في مصر، وتخمي الرئيس 
الخارجية، والتوازف  باماأو ئمة لسياسة و الفمسفة المبلأنّ و  ،بيضالمسؤولوف في البيت األعمف عنو الذي أ

 ,Mast) ة لمشعوب,الديمقراطيّ ودعـ  األمريكّيةبيف المصالح  ازفقائـ عمى التو  باماأو في سياسات 
السجؿ التاريخي لسياسات الواليات المتحدة الخارجية تجاه مصر، قائمة  فّ إفي الواقع  (39 ,2014

تاج حكومات قابمة لبلستمرار في المصالح إنالثورات عمى  بقدرة أوعمى دعـ الثورات في الخطاب فقط، 
البرجماتي  وقد سيطر المبدأ (Mast, 2014, 19)واالقتصادية لمواليات المتحدة،  اإلستراتيجية

خمؽ  إلى، حيث ارتكز عمى التعامؿ مع الواقع وليس السعي باماأو دارة الرئيس والواقعية عمى سياسة إ
في الدوؿ  حداثفي تعاممو مع األ االبفة الخارجية إلدارة الرئيس بوش السياس كانتواقع جديد كما 

االستفادة مف معطيات الحداثة عمى ارض الواقع  إلى باماأو ية، كما سعت إدارة الرئيس اإلسبلمالعربية و 
 اإلنسافالتي تحقؽ مصالح الواليات المتحدة ، بغض النظر عف البعد المتعمؽ بحقوؽ 

 (2015،203،)عدوافة.الديمقراطيّ و 
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انًسًهٍٍ فً ػٓذ  اإلخٕاٌتزبِ  األيرٌكٍّخدٔر انذٌٍ فً انسٍبسخ انخبررٍخ : طهت انخبيسانً

 ثبيبأٔانرئٍس ثبراك 

عدد مف  إلىة الثاني االبفخبلؿ والية الرئيس بوش  األمريكّيةلقد سعت الواليات المتحدة      
، وذلؾ خاص بية بشكؿ عاـ ومصر بشكؿظمة الحكـ في المنطقة العر أنيا ات التي طالبت باإلصبلح
ومصالح  ،ةالدينيّ  األىداؼتعتمد عمى  كانتوالتي  ،ة لممحافظيف الجددسياسيّ ال اإلستراتيجيةضمف 

ىو ما دفع  ،الحكـ إلىييف اإلسبلماألمريكي بقرب وصوؿ  االستشراؼ أفالواليات المتحدة، ويبدو 
سر لج األمريكّيةدراتو منذ توليو لمياـ الرئاسة تبني سياسات دبموماسية، مف خبلؿ مبا إلى باماأو 

 السابقة، وظيوره  بمظير المؤيد لئلسبلـ األمريكّيةة لسياسات اإلدارة نتيج يّ اإلسبلمالصدع مع العالـ 
 (2015،204)وافي، نوعية في تاريخ الرؤساء األمريكييف.، وىي سابقة كما ذكرنا سابقا

 ،يةاإلسبلمة سياسيّ الالمسمميف والحركات  اإلخوافلجماعة  يف المناىضيفسياسيّ الأدرؾ بعض و      
العربي ومصر بشكؿ  الوطفالحكـ في  إلى سياسيّ ال اإلسبلـصعود  أف، وقادة اليميف المسيحيّ 

يمثؿ  أفّ و أنفي المنطقة، كما مف ش األمريكّية اإلستراتيجيةييدد جميع المصالح  أفّ و أنخاص، مف ش
التي ترتكز عمى النبوءات التي توجب  ةاإلنجيميلمعقيدة  اً والتي تمثؿ تيديد ي،سرائيملؤلمف اإل تيديداً 

 (2015،201)وافي، عتقادىـ.الكبرى ونزوؿ المسيح بحسب ا إسرائيؿقياـ دولة 

لمبادرة وقائية،  ىـتخاذو في حاؿ عدـ تحركيـ، وأأنصار ىذا التيار مف المحافظيف الجدد أنورأى     
نتائج ال ترضى عنيا الواليات المتحدة، وىـ بعكس التيار  إلىسوؼ يؤدي  ير في المنطقةيالتغ إفف

 (2015،201)وافي،. سياسيّ ال اإلسبلـدعـ جماعة  إلى األمريكّيةالذي يدعوا اإلدارة 

 أوالتغيير مف قبؿ الشعوب نفسيا،  ظارانتحافظيف، صار ىذا التيار وقادة المأنخيارات  كانتف     
ظمتيا أننظرية الفوضى الخبلقة وضرب الشعوب ب استغبلؿبدفتيا، مف خبلؿ  والتحكـ ،التعجيؿ بيا

خبلؿ في األمف والمؤسسة  ،مزيد مف الفوضى إلىما سيؤدي ة؛ سياسيّ ال وتدمير البنى التحتية، وا 
دوؿ المنطقة، وتقضي عمى سبؿ تطورىا ونيضتيا لتحقيؽ  افاألمنية، والتي تكوف نتائجيا إضعاؼ كي

 (2015،201)وافي، يـ.أىدافيـ ومصالح

الحكـ جاء في ظؿ الفترة الزمنية التي شيدت  إلىية اإلسبلمة سياسيّ الصعود الحركات  فّ كما إ     
مف قبؿ اليميف المسيحي، الذي يحتؿ اتباعو غالبية مقاعد الكونجرس،  قوياً  اكتساحاً  األمريكّيةالسياسة 
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والحركات  اإلسبلـعداء دوف مف ألد أت صنع القرار، وىـ يعويتولوف مناصب عالية في مؤسسا
 (2015،203)وافي، الحكـ. إلىيف اإلسبلمة، ويرفضوف وصوؿ ياإلسبلم

، فقد إسرائيؿوحمفائيـ مف السعودية واألمارات وفي مقدمتيـ  ،صار ىذا التيارأنلضغوط  ونظراً      
، وذلؾ تحت تأثير اعني ية وتخميواإلسبلموقؼ دعـ الحركات وأعمف  موقفو، باماأو حسـ الرئيس باراؾ 

بضغوط ىذا  باماأو تضح تأثر الرئيس ، وقد اسرائيؿالداعمة إلنصار ىذا التيار ة ألالدينيّ  فكاراأل
، اإلنسافة وحقوؽ الديمقراطيّ ب ومناداتبالرغـ مف  األمريكّيةوتفضيمو لمصمحة الواليات المتحدة  ،التيار

 .المسمميف اإلخوافعمى جماعة  مصريّ الالعسكري الذي نفذه الجيش  االنقبلببتعاطيو مع و 

المسمميف  اإلخوافبيف اإلدارتيف في التعاطي مع جماعة  اً اختبلفىناؾ  أفّ  ومف يخمص الدارس إلى   
ية وجماعة اإلسبلمرافضة لمحركات  كانتفي مصر، فالسياسة الخارجية إلدارة الرئيس بوش االبف 

قد تباينت مواقؼ إدارة الرئيس بوش مف جماعة و ، 2001سبتمبر  أحداثالمسمميف نتيجة  اإلخواف
 كانتالذي  الدينيّ ذات الطباع  ،األمريكّيةلمعقيدة  ونظراً  األمريكّيةالمسمميف بحسب المصالح  اإلخواف

في سياستو الخارجية إستراتيجية  انتيجباما أو الرئيس  أفّ تسيطر عمى إدارة الرئيس بوش االبف، إال 
تخضع لممصالح  كانتوالتي  ،ياإلسبلمتي جسر اليوة مع العالـ اختمفت عف الرئيس بوش وال

بيف اإلدارتيف قد تسبب  األمريكّيةاالختبلؼ في اإلستراتيجية  أفّ في المنطقة، ومف ىنا نجد  األمريكّية
في تشكيؿ السياسة الخارجية  اً ميم الحكـ، ولعب الديف دوراً  إلىالمسمميف  اإلخواففي وصوؿ جماعة 

 باما برغـ االختبلؼ الفكري لكؿ منيما.أو يسيف جورج بوش االبف وباراؾ لكؿ مف الرئ

انًجحج انراثغ: يستقجم انؼالقخ ثٍٍ رًبػخ اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ ٔئدارح انرئٍس ثبراك أٔثبيب ٔانُظبو 

 انسٍبسً انؼرثً ثؼذ انترارغ ٔاالَحسبر

 تًٍٓذ: 

تيا مع جماعة اإلخواف المسمميف ألسباب كثيرة لـ تتخمى الواليات المتحدة األمريكّية عف عبلق         
مف أىميا أف جماعة اإلخواف ما زالت تشكؿ مكونًا ميمًا مف مكونات المنطقة العربية، التي مازلت 
ضمف اليات التفكير االستراتيجّية األمريكّية، خاصة بعد اف تداعت عبلقات الواليات المتحدة األمريكّية 

عد أدراؾ األنظمة العربية بأنيا المستيدفة مف المخططات األمريكّية. كما مع األنظمة العربية؛ وذلؾ ب
تشكؿ عوامؿ أخرى ألسباب االستمرار في ىذه العبلقة، مثؿ تجارب التعاوف السابقة بيف الواليات 
المتحدة، والتفاىمات التي توصمت ليا اإلدارة األمريكية مع اإلخواف بخصوص حفظ المصالح 
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تراؼ باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيؿ، وتسوية القضية الفمسطينية، كما أف جماعة األمريكّية، واالع
اإلخواف تتمسؾ بيذه العبلقة لتحقيؽ مصالحيا في الوصوؿ إلى الحكـ، مبرريف ىذه العبلقة بأنيا تأتي 

تحدة في إطار تحقيؽ غايتيـ بالطرؽ الممكنة والمتاحة مف وجية نظرىـ. وقد أثرت عبلقة الواليات الم
بجماعة اإلخواف المسمميف عمى مستقبؿ اإلخواف بالنظاـ السياسي العربي، والتي قد تتراوح بيف 
قصائيـ مف المشيد أو  المراجعة البناءة والتصالح مع الدولة والمجتمع، أو المواجية باتجاه ىزيمتيـ وا 

أو التفؾ إلى فصائؿ أو انتصارىـ وعودتيـ لممشيد السياسي، أو التكيؼ المؤقت والتراجع عف العنؼ، 
 (2016،223االحتواء في دولة المواطنة والقانوف.) نجـ،

 انًطهت األٔل: رؤٌخ اإلدارح األيرٌكٍّخ نزًبػخ اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ ثؼذ سقٕط حكًٓى

بعد اف وصؿ منحنى العداء العربي واإلسبلمي لمواليات المتحدة األمريكّية قمتو وتصاعدت أشد        
و في حرب مفتوحة مركزىا في أفغانستاف والعراؽ، وامتدادىا في أرجاء العالـ، ظيرت المواجيات مع

معالـ التغير في مواقؼ اإلخواف مف الواليات المتحدة األمريكّية، نرصد منيا عمى سبيؿ المثاؿ قبوؿ 
 جماعة اإلخواف المسمميف في مصر بعبلقات مباشرة كانت ترفضيا مف قبؿ مع اإلدارة األمريكّية،
وصدور تصريحات متفرقة مف مرشدىا ثـ رئيس القسـ السياسي بالجماعة يتعيد بااللتزاـ مستقببًل 

 (2010 باتفاقيات السبلـ مع إسرائيؿ. ) تماـ،

وقد كشؼ ىذا التحوؿ في مواقؼ اإلخواف انيا كانت موافقة عمى مخطط الشرؽ األوسط          
ـ، والذي يقوـ عمى فكرة إعادة تقسيـ 2003بف منذ العاـ الجديد الذي أعمنة عنو إدارة الرئيس بوش اال

( وجاءت وثيقة 2015دوؿ منطقة الشرؽ أوسط عمى أسس عرقية وطائفية ومذىبية وسياسية، )سويمـ،
بتاريخ  MEBمبادرة الشراكة الشرؽ أوسيطة نظرة عامة التي نشرتيا وحدة أبحاث الشرؽ األوسط 

ارجية األمريكّية مف خبلؿ قانوف حرية المعمومات " لتؤكد بأف والتي تصدرىا وزارة الخ 22/10/2010
إدارة الرئيس أوباما تواصؿ تنفيذ سياسة الدعـ السري لجماعة اإلخواف المسمميف وحركات التمرد 

ـ، حيث يعتقد الرئيس أوباما بأف ىذه الحركات اإلسبلمية 2010األخرى في الشرؽ األوسط منذ العاـ 
  ) Briefing East Middle(2010,ياسة الخارجية األمريكّية في المنطقة.متوافقة مع أىداؼ الس

 وبرغـ مف سقوط حكـ جماعة اإلخواف المسمميف في مصر، وتصنيفيا كحركة إرىابية في مصر     
ومعظـ دوؿ الخميج العربي وعدد مف الدوؿ األوربية، ومحاصرة أنشطتيا في ىذه الدوؿ، إال أف  إدارة 
الرئيس أوباما لـ تصنفيا منظمة إرىابية وال تزاؿ تراىف عمييا، معتقدة أنو بإمكاف جماعة اإلخواف 

https://www.globalresearch.ca/author/middleeastbriefing
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التي أثبت رفض  2013حزيراف  30وحمفائيا أف يستعيدوا مواقعيـ التي خسروىا، في مصر منذ ثورة 
الشعب المصري ليذه الجماعة، وأنو بعودة اإلخواف إلى حكـ في مصر أو حتى المشاركة فيو مع 
القوى السياسية المعارضة ليا، يمكف أف تستعيد مواقعيا في باقي بمداف الشرؽ األوسط. 

 (2015)سويمـ،

 2015اد اإلخواف في كانوف الثاني ثـ جاء استقباؿ وزارة الخارجية األمريكية وفدًا مف مكتب ارش      
عمى قوة العبلقة التي تربط اإلدارة األمريكّية بجماعة اإلخواف، رغـ االنتقادات الدولية العديدة التي 
وجيت لئلدارة األمريكّية، بسبب استقباليـ وفد اإلخواف في مقر الوزارة، كما أبدت اإلدارة األمريكّية عدـ 

العتراؼ بالتنظيـ كمنظمة سياسية، بمقتضى قانوف تسجيؿ الوكبلء اعتراضيا عمى مطمب اإلخواف ا
االجانب المعروؼ بأسـ )فارا(، والذي يتيح لمجماعة حرية التحرؾ في الواليات المتحدة، والحصوؿ 

( وأضحت المتحدثة بأسـ الخارجّية 24،2015عمى الدعـ المالي والسياسي والحماية األمريكّية،)كفى
ـ، بأف الواليات المتحدة األمريكّية تبقي عمى التواصؿ مع 2015رؼ( في شباط األمريكّية )ماري ىا

كؿ األطياؼ السياسّية كجزء مف سياستيا العامة، وىو موقؼ مراوغ يبقي الجسور مفتوحة سواء بشكؿ 
معمف أو غير معمف، لضماف التدخؿ في حالة الضرورة وانييار األوضاع في مصر، أو حفاظًا عمى 

اإلخواف والمعارضة في حاؿ عودتيـ إلى الحكـ مستقببًل، بما ال يؤثر عمى المصالح متواصمة مع 
 ( 2015األمريكّية.)مصطفى،

مع جماعة  عبلقتيامريكية سعت في اإلبقاء عمى الواليات المتحدة األ عميو يرى الدارس إفو         
قائيا مرتبط بتنفيذ االستراتيجية اإلخواف المسمميف كقوة مؤثرة في المنطقة وقادرة عمى تحرييا، الف اب

األمريكّية في السيطرة عمى العالـ وتقسيـ الشرؽ األوسط، وأف إدارة الرئيس أوباما ما زالت تراىف عمى 
جماعة اإلخواف المسمميف لتكوف طرفًا فاعبًل في الحياة السياسية داخؿ الدوؿ العربية وذلؾ بما يخدـ 

 مصالحيا في المنطقة.

 يستقجم رًبػخ اإلخٕاٌ فً انُظبو انسٍبسً انؼرثً ثؼذ اَحسبر حكًٓى  انًطهت انخبًَ:

لقد شكؿ تطور المنطقة العربية وما لحؽ بجماعة اإلخواف مف سقوط في مصر، وخسارة الحكـ       
في تونس، ومشاركتيا الصراعات الدائرة في سوريا وليبيا واليميف والعراؽ، واستمرار حكميا في 

لمغرب، وحضورىا السياسي في الجزائر، وتصنيفيا كمنظمة إرىابية في مصر ودوؿ السوداف، وغزة، وا
الخميج ظيور خطاباف بارزاف أوليما: ينبئ بأف جماعة اإلخواف في حالة مف التراجع واالنييار، وأبرز 
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شواىده الخبلفات الداخمية التي عصفت بوحدتيا في مصر، واعبلف إخواف تونس نيتيـ فصؿ الدعوة 
ياسة، والتمويح باالنفصاؿ عف التنظيـ الدولي، والثاني: خطاب يعتبر أف جماعة اإلخواف عف الس

ستعود إلى المواجية مجددًا بسبب استمرار االضطرابات في المنطقة، وما ينتج عنيا مف أزمات 
اقتصادية واجتماعية، وضغط دولي، باعتبارىا عوامؿ يمكف اف تساىـ في إعادة إدماجيا في الحياة 

سياسية في دوؿ المنطقة. وقد نتج عف ىذه الجدؿ عدد مف السيناريوىات المطروحة حوؿ مستقبؿ ال
 (232-2016،231جماعة اإلخواف بناًء عمى استقراء الطريقة التي يفكر بيا اإلخواف.)نجـ،

 أوًل: سيناريو الهراجعة البناءة والتصالح هع الدولة والهجتهع

مراجعة الفكرية لمجماعة، واإلقرار باألخطاء، وتقديـ نموذج جديد يقـو يقوـ ىذا السيناريو عمى ال      
( والتخمي عف التنظيـ الدولي لمجماعة واالرتباط الروحي بو فقط 2014،22عمى فكرة الوطنية، )حسف،

وليس االرتباط التنظيمي والحركي، فارتباط إخواف التنظيـ الدولي بمصر سيؤدي إلى جمود حركتيـ 
التي ابتدعيا حسف البنا، وبالتالي سيؤدي إلى تخمفيـ عف الواقع سريع التطور، خصوصا عمى اآلليات 

وأف تشعبات جماعة اإلخواف المسمميف في معظـ األقطار قد سبقت الجماعة في مصر في قدرتيا 
 (2003عمى التعامؿ بآليات جديدة وبعقميات مبدعة غير جامدة.)األىراـ،

إيماف الجماعة بالتعددية السياسية والفكرية، وتداوؿ السمطة، وكذلؾ  وييدؼ ىذا السيناريو إلى إظيار
إعادة ترتيب صفوؼ الجماعة بما يقود إلى تنحية القادة المقربيف مف فكر التنظيـ الخاص الذي مارس 
العنؼ واإلرىاب، وفي ىذه الحالة يمكف لممجتمع أف يعيد  بشكؿ طوعي دمج اإلخواف، فكرًا وتنظيمًا، 

 (2014،22ظيـ اإلخواف تحت سمطة الدولة مراقبًا ومحاسبًا.)حسف،ويبقي تن

 ثانيًا: سيناريو الهواجية وعودتيم لمحكم بقوة

رىابية ضد المجتمع ومؤسسات الدولة؛        وىو دخوؿ الجماعة في مواجية عنيفة وأعماؿ عدائية وا 
رىاؽ الدولة انتقامًا مف إسقاط سمطة اإلخواف في مصر، ورغبة في إفشاؿ السمطة الت ي حمت محميـ، وا 

جبار النظاـ الحاكـ عمى تقديـ تنازالت جذرية أو فارقة، وىذا الخيار بسيولة أقرب إلى  نياؾ قواىا، وا  وا 
مفيوـ االنتحار، ألنو يسقط الدولة الوطنية ومؤسساتيا ويخضعيا لحكـ المميشيات، ويصطدـ بمجتمع 

 (2014،22ودولة قوييف كما في مصر.)حسف،

 سيناريو التكيف الهؤقت: ثالثاً 
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  عمى تغير ىيكؿ القيادة الخاص بالجماعة، وذلؾ بوصوؿ قادة يقوـ     

( دوف التغير في األسس المعرفية لمتنظيـ، يؤدي ذلؾ إلى االعتراؼ 2013اصبلحييف،)اإلسناوي،
في  بشرعية الوضع القائـ، مع وقؼ العنؼ والصراع مع المجتمع، وذلؾ ألف استمرار مشروعيـ ييدد

بقائو إسبلمي، وأف االلتزاـ بقواعد المعبة السياسية، يعني أف الجماعة سوؼ تدخؿ في مرحمة تكيؼ 
مؤقت مع المجتمع. ولكف يرى ىذا السيناريو أف الجماعة تبطف عكس ذلؾ مف خبلؿ تمويؿ وتحريؾ 

التنظيـ كالقنبمة بعض التنظيمات التكفرية التي تمارس االرىاب الستنزاؼ الدولة، ويعني ذلؾ أف يبقى 
 (2014،22الموقوتو يمكف أف ينفجر في أي لحظة، لمسيطرة مجددًا لمحكـ)حسف،

 رابعًا: سيناريو التفكك إلى فصائل هتباينة

يتضمف احتماؿ تفكؾ جماعة اإلخواف إلى جزأيف رئيسيف يتبادالف توزيع األدوار، جزء يتألؼ        
لمجماعة عمى أنيا قائمة عمى كثير مف المواجية،  مف معتدليف ينظروف إلى السياسة التقميدية

( ويدعوف إلى مراجعة األخطاء، وعودة الجماعة إلى ممارسة العمؿ الدعوي 2014)الشريؼ، 
الصريح، والتصالح مع المجتمع، ويتشكؿ مف الكوادر المينية التي تنتمي إلى الطبقة 

وف إلى السياسة نفسيا عمى أنيا قائمة ( والجزء األخر يتكوف مف متشدديف ينظر 2014الوسطى،)بدوي،
( ويسعى كؿ مف المجموعتيف إلى 2014عمى كثير مف التنازؿ ومخطئة أيديولوجيًا،)الشريؼ،

 استقطاب أعضاء مف الجماعة في مصر والمنفى.

 خاهسًا: سيناريو الحتواء هن خالل بناء دولة الهواطنة والقانون

اؿ التحوؿ الديمقراطي مف خبلؿ بناء دولة المواطنة فأف ىذا السيناريو يسعى إلى استكم      
عادة بناء الدولة ثقافيًا، وسياسيًا، واجتماعيًا، مع مراعاة  والقانوف، وجوىرىا الحد مف السمطة المطمقة وا 

( ودفع 2014،البربري  اطنيف، وتجريـ التميز بينيـ،)أف تكوف نقطة االنطبلؽ ىي المساواة بيف المو 
يور المجتمع الديمقراطي القائـ عمى المحاسبة والشفافية والنزاىة، مما يدفع إلى تأكؿ ىذا التحوؿ إلى ظ

تمقائي الدعاءات الجماعة، وتيافت أفكارىا، وانصراؼ األعضاء عنيا، لتصبح رقمًا سيبًل في المعادلة 
يا بتصفّية السياسّية، وىذا السيناريو مرتبط بتبني سياسة ثقافية شاممة لتصفية األساس االجتماعي ل
 (2014المنابع الثقافّية التي تغذي ىذه األفكار، وضبط مجاؿ الدعوة تحت مرجعية الدولة.)بدوي،
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ف السياسة الخارجّية األمريكّية متغيرة تجاه حركات اإلسبلـ السياسي عمى إالدارس  عميو يرىو        
عامميـ مع اإلسبلمييف يتـ حسب رؤية واضعي السياسة ألنسب وسيمة تحقؽ أىدافيـ ومصالحيـ، وأف ت

عمى أىداؼ  وجودىـ عمى قاعدة انيـ أمر واقع، يراد مف ذلؾ بقاؤىـ تحت السيطرة حتى ال يؤثر
 السياسة الخارجية.
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 : انُتبئذ

شيدت السياسة الخارجّية األمريكّية تجاه جماعة اإلخواف المسمميف اختبلفًا بيف إدارة الرئيس   -1
دارة الرئ يس باراؾ أوباما، إال أّف ىذا االختبلؼ ظؿ محدودا نتيجة بنية جورج بوش االبف وا 

النظاـ األمريكّي، فتأثرت السياسة الخارجية األمريكّية تجاه جماعة اإلخواف المسمميف في عيد 
الرئيس جورج بوش االبف بشكؿ سمبي، بسبب صعود المحافظيف الجدد إلى السمطة في أمريكا، 

إلدارة األمريكّية لمقضاء عمى الجماعة، وفي المقابؿ لعبت وضغط الموبي اإلسرائيمي عمى ا
مراكز األبحاث والتفكير دورًا في كسر حالة الجمود الناتجة عف العداء المطمؽ  بيف الواليات 
المتحدة وجماعة اإلخواف، كما شكؿ صعود التيارات المتطرفة والراديكالية نتيجة السياسات 

ه المنطقة العربية تغييرًا في نظرة الواليات المتحدة األمريكّية األمريكّية لمرئيس بوش االبف تجا
إلى جماعة اإلخواف كتيار معتدؿ؛ ما دفع الواليات المتحدة إلى المطالبة باإلصبلحات السياسّية 
لمنظاـ المصرّي، ودمج اإلخواف المسمميف في الحياة السياسّية؛ لمواجية خطر انتشار التيارات 

مف نفوذىا، فكانت ردة فعؿ النظاـ المصرّي بمزيد مف القمع تجاه  المتطرفة، والتقميص
الجماعة، ومطالبة إدارة الرئيس بوش االبف بقطع االتصاالت الدبموماسية مع جماعة اإلخواف 
المسمميف، وشكمت السياسّية الخارجية تجاه اإلخواف المسمميف في عيد الرئيس باراؾ أوباما 

 ؽ أماـ جماعة اإلخواف في الوصوؿ إلى الحكـ في مصر.تغييرًا إيجابيًا، ميد الطري
تأثرت السياسة الخارجّية األمريكّية بمجموعة مف العوامؿ الداخمية والخارجية، والتي حددت   -2

توجيات السياسة األمريكّية تجاه جماعة اإلخواف المسمميف، خبلؿ حكـ الرئيسيف جورج بوش 
راكز االبحاث والتيارات المتطرفة في كسر الجمود االبف والرئيس باراؾ اوباما، فقد ساىمت م

بيف إدارة الرئيس بوش االبف والجماعة، وتأثر السياسة األمريكّية بشكؿ سمبي نتيجة جماعات 
 الضغط تجاه الجماعة.  

ـ الساسة والمفكروف األمريكيوف بطريقة التعاطي مع جماعة اإلخواف المسمميف، فشكؿ انقس   -3
صاره أّف جماعة أنويرى  ،التيار األولظيور تياريف رئيسيف، ىما: ىذا االنقساـ الفكري 

اإلخواف المسمميف ىي حركة معتدلة، ويمكف دمجيا في الحياة السياسّية المصرّية لمواجية 
ودعا إلى  ،حركات التطرؼ اإلسبلمية والراديكالية، وظير ىذا التيار عقب االحتجاجات الشعبية

: فيرى أّنصاره أّف التيار الثانيتقاؿ إلى المرحمة االنتقالية، أما واالن مبارؾعزؿ الرئيس حسني 
جماعة اإلخواف المسمميف ىـ سبب ظيور التيارات المتطرفة، وأّف أعضاء ىذا التنظيـ يؤمنوف 



119 
 

بالعنؼ، وىـ يخفوف أفكارىـ المتطرفة بيدؼ الوصوؿ إلى الحكـ، ويطالبوف اإلدارة األمريكّية 
ماعة اإلخواف، وعقب االحتجاجات الشعبية دعا أّنصار ىذا التيار إلى بأخذ موقؼ العداء مف ج

لقيادة المرحمة االنتقالية، وسيطر ىذا التيار عمى توجيات السياسة  مبارؾدعـ الرئيس حسني 
 .الخارجية في عيد الرئيس بوش االبف

وقت مبكر مف نشأت العبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكّية وجماعة اإلخواف المسمميف في   -4
نشوء الجماعة، فكاف يسودىا الود بيف الطرفيف، وكاف حسف البنا يجري اتصاالت مع المممكة 
العربية السعودية بيدؼ الدعـ المادي لمجماعة، التي أسيمت في تكويف عبلقة مع الواليات 

مريكّية المتحدة األمريكّية، فكاف المؤسس حسف البنا ال يتردد في لقاء الشخصيات الغربية واأل
في عيد الرئيس جماؿ عبد  كبيراً  في القاىرة، وشيدت العبلقة مع الواليات المتحدة تطوراً 

الناصر، بيدؼ مواجية الجماعة خطر المد الشيوعي والقومي، مستغمة الواليات المتحدة ىذه 
 العبلقة لحماية مصالحيا في المنطقة.

وجماعة اإلخواف المسمميف حتى نياية الحرب  استمرت العبلقة بيف الواليات المتحدة األمريكّية  -5
الباردة، والتي ألقت في ظبلليا عمى الحياة السياسّية لمجماعة في مصر، وبعد أحداث الحادي 

تحواًل كبيرًا، بظيور فكرة العداء لمحركات السياسة الخارجّية األمريكّية عشر مف سبتمبر شيدت 
حركاتو، تحت مسمى الحرب عمى اإلرىاب، إال أّف اإلسبلمية السياسّية، والحرب عمى اإلسبلـ و 

جماعة اإلخواف المسمميف تأثرت بشكؿ أقؿ مف باقي حركات اإلسبلـ السياسّي، فشيدت ىذه 
المرحمة تغييرًا في رؤية اإلخواف المسمميف، وتقميبًل مف حدة مواقفيا تجاه القضايا السياسّية في 

 المنطقة.
اف تغييرًا واضحًا في العديد مف القضايا، وذلؾ بيدؼ شيد الخطاب الرسمي وموقؼ اإلخو    -6

إقناع الواليات المتحدة األمريكّية لتسييؿ وصوليـ إلى سدة الحكـ، وكاف وصوؿ الجماعة 
اإلسبلمية السياسّية إلى الحكـ عقب االحتجاجات الشعبية ناتجًا عف الرؤية األمريكّية لتغيير 

كات اإلسبلمية بيدؼ مكافحة التيارات المتطرفة، إال أّف أنظمة الحكـ الفاسدة، واستبداليا بالحر 
 ىذه الرؤية لـ تضع استراتيجية ما بعد االحتجاجات الشعبية.

لعب الديف دورًا أساسيًا في توجيات السياسة الخارجية األمريكّية في عيد الرئيسيف جورج بوش   -7
ارجية األمريكّية تأثرت منذ أحداث االبف والرئيس باراؾ أوباما، فالعبلقة بيف الديف والسياسة الخ

سبتمبر بوصوؿ المحافظيف الجدد إلى الحكـ الذيف وظفوا الديف لتبرير اإلستراتيجية األمريكّية 
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المتبعة في المنطقة العربية وتجاه الحركات اإلسبلمية. حيث استمر تأثير الديف في عيد 
رئيس بوش، برغـ االختبلؼ الحزبي الرئيس أوباما عمى نفس الوتيرة التي كاف عمييا في عيد ال

والعقائدي لكؿ مف اإلدارتيف، إال أّف تأثيره كاف واضحًا في عيد الرئيس بوش االبف مف خبلؿ 
 تصريحاتو الدينّية. 

تعاطت إدارة الرئيس أوباما مع االحتجاجات الشعبية ضد حكـ جماعة اإلخواف المسمميف،  -8
وذلؾ مف باب غـ مف تحفظيا عمى حكـ الجيش، وأقرت بحكـ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالر 

 التعاطي مع الوقائع عمى األرض وحرصًا عمى المصالح األمريكّية في المنطقة.
سعت إدارة الرئيس أوباما في اإلبقاء عمى عبلقتيا مع جماعة اإلخواف المسمميف بعد أنحسار  -9

اإلخواف، فمـ تتخذ وأف إدارة الرئيس أوباما مازالت تراىف عمى جماعة  ،حكميـ في مصر
 إجراءات عقوبية بحقيا وفيي تنظر الييا كجماعة معتدلة.
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 .2002، 107األوسط، العدد 
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 .2014 رسالة ماجستير منشورة، لمدراسات الدولّية،أبو لغد  بيرزيت: معيد إبراىيـ، األهريكي ة
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فمسطيف راـ اهلل، رسالة ،  هرجعية الخطاب السياسي  اإلسالهي في فمسطينخالد زواوي،  .4
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لكتروني فرج بوالعشة، دعوة لمحجر عمى أمريكا، ) مقاؿ منشور عمى الموقع اال .25
(، متاح عمى الرابط: 19/09/2002لجريدة الشرؽ األوسط  الدولّية بتاريخ 

http://archive.aawsat.com/ 
قناة الجزيرة اإلخبارية، أوباما يمقي خطاب الربيع العربي، ) الدوحة، موقع قناة الجزيرة  .26

عمى الرابط:  ( متاع19/5/2013األلكتروني، 
http://www.aljazeera.net/news/international/2011/5/19/ 

قناة الجزيرة اإلخبارية، ضغوط دولية متزايدة عمى القاىرة، ) الدوحة، الموقع  .27
ى الرابط: ( متاح عم28/1/2011االلكتروني لقناة الجزيرة، 

-4ca1-4dff-http://www.aljazeera.net/mob/f6451603
c1ebafd47352-8477-43f1-8aaa-9c10122741d17432/d627b256 

http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=103213925920130812160851
http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=103213925920130812160851
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2cbb0daf-5b9e-4caa-a251-9f229e5ee588
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2cbb0daf-5b9e-4caa-a251-9f229e5ee588
http://www.islamtoday.net/bohooth/services/printart-19-109032.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/services/printart-19-109032.htm
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=271596&r=0&cid=0&u=&i=3668&q
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=271596&r=0&cid=0&u=&i=3668&q
http://www.noonpost.net/content/360
http://archive.aawsat.com/
http://archive.aawsat.com/
http://www.aljazeera.net/news/international/2011/5/19/
http://www.aljazeera.net/mob/f6451603-4dff-4ca1-9c10122741d17432/d627b256-8aaa-43f1-8477-c1ebafd47352
http://www.aljazeera.net/mob/f6451603-4dff-4ca1-9c10122741d17432/d627b256-8aaa-43f1-8477-c1ebafd47352


144 
 

، 2015واف : استمرار سياسة التخبط واالزدواجية، ، موقؼ أمريكا مف اإلخ24كفى .28
  http://www.kafa24.net/arabic/?action=detail&id=68246متاح عمى الرابط: 

مارؾ وبر، دراسة عف قوة الموبي الييودي في الواليات المتحدة، ترجمة محمد  .29
( متاح 24/11/2006حجازي، ) مقاؿ منشور عمى موقع حزب االستقبلؿ االلكتروني بتاريخ 

 http://www.estqlal.com/article.php?id=3229عمى الرابط: 
ني لصحيفة مجدي خميؿ ، أمريكا واإلخواف المسمميف، ) القاىرة، الموقع االلكترو  .30

now.com/news-http://www.cairo-13-(، متاح عمى الرابط: 2013القاىرة األّف، 
18153.html 

/ 25محمد الشناوي، مبارؾ في أخر رحمو لو في أمريكا، موقع جريدة الشروؽ،  .31
 http://www.shorouknews.com، 2014أبريؿ/

سبتمبر خبلفات وخمفيات، موقع  11محمد الشنقطي، الحركات اإلسبلمية وىجمات  .32
، متاح عمى الرابط: 2004الجزيرة اإللكتروني، 

t/knowledgegate/opinions/2004/10/3/http://www.aljazeera.ne 
مف االحتواء إلى تغيير األنظمة السياسة األمريكّية في   محمد سميماف أبو رماف، .33

،  11الشرؽ األوسط بعد  ، متاح عمى الرابط: 2001أيموؿ، موقع اإلسبلـ اليـو
http://www.islamtoday.net/files/september11/research3.html#2 

المغرب: المركز العربي  دور الثقافة في ىندسة العالقات الدولية،محمد شمبي،  .34
لمدراسات االستراتيجية، متاح عمى الرابط: 

ww.cmiesi.ma/acmiesi/ar/notes_hal.php?id=21http://w 

مسعد حجازي , األمريكاف واالتصاالت السريو مع اإلخواف ,) كندا , موقع  .35
     https://alwafd.news( صفحة حزب الوفد متاح عمى الرابط: 2011اإللكتروني، 

، متاح عمى 2015عة اإلخواف المسمميف،خواف ويكي، النظاـ العاـ لجماإموقع  .36
 http://www.ikhwanwiki.com/index.phpالرابط: 

نيكوالس جيفسديؼ، راي تاكيو، تحوالت السياسة األمريكّية في الشرؽ األوسط بعد  .37
: ، متاح عمى الرابط2/3/2012الثورات، السياسة الدولية، 

http://www.siyassa.org.eg/News/2213.aspx  

http://www.kafa24.net/arabic/?action=detail&id=68246
http://www.estqlal.com/article.php?id=3229
http://www.cairo-now.com/news-13-18153.html
http://www.cairo-now.com/news-13-18153.html
http://www.cairo-now.com/news-13-18153.html
http://www.shorouknews.com/
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-11-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-11-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.islamtoday.net/files/september11/research3.html#2
http://www.islamtoday.net/files/september11/research3.html#2
http://www.cmiesi.ma/acmiesi/ar/notes_hal.php?id=21
http://www.cmiesi.ma/acmiesi/ar/notes_hal.php?id=21
https://alwafd.news/
http://www.ikhwanwiki.com/index.php
http://www.siyassa.org.eg/News/2213.aspx
http://www.siyassa.org.eg/News/2213.aspx


145 
 

، متاح عمى الرابط: 2015ىالة مصطفى، أمريكا واإلخواف وبداية التقسيـ،  .38
06909.aspxhttp://www.ahram.org.eg/NewsQ/4 

ىشاـ عبد الخالؽ، مف ناصر إلى السيسّي. كيؼ استقبؿ البيت األبيض رؤساء  .39
، متاح عمى الرابط:  2/4/2017مصر؟، موقع التحرير اإلخباري: ممفات، 

https://www.tahrirnews.c       
ية جديدة في العبلقات الدولّية، )مقاؿ ياسر قطيشات، الضربة االستباقية كاستراتيج .40

( متاح عمى الرابط: 09/12/2009منشور عمى موقع دنيا الوطف اإلخباري بتاريخ 
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/182172.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/406909.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/406909.aspx
https://www.tahrirnews.c/
https://www.tahrirnews.c/
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/182172.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/182172.html


146 
 

:ميزيةنجاإل بالمغة  هراجعال  

1- Leiken, Robert.& Brook, Steven, The Moderate Muslim Brotherhood, Friend Or 

Foe?. Foreign Affairs Journal. Volume 86, 2007. 

2- Brooke, Steven, The West And The Muslim Brotherhood After The Arab Spring. 

Editor : Lorenzo Vidino. Al Mesbar Studies & Research Center with The Foreign 

Policy Research Institute : Dubay. 2013. 

3- Snyder, Jack,  One World, Rival Theories. Foreign Policy, Issue 145, 

Nov/Dec,  2004. 

4- Rathbun, Brian C, Uncertain about Uncertainty: Understanding the Multiple 

Meanings of a Crucial Concept in International Relations Theory.International 

Studies Quarterly 51,  2007. 

5- Best.Richard .The National Security Council: An Organizational Assessment, 

Washington: Congressional Research Service,2011. 

6- Ramsey,Michael D. The Constitution،s Text in Foreign Affairs , Cambridge: 

President and Fellows of Harvard College,2007. 

7- Petras  James. The Power Of Israel in the United States. Clarity press : New York, 

2006. 

8- Mast  Nina, The Israel Lobby and US Policy in the Middle East: The Iraq war, The 

Egyptian Arab Spring, and Iran's Nuclear program. Carnegie Mellon University : 

U.S.A, 2014. 

9- Waxma, Dov, The Real Problem in U.S. Israeli Relations. (The Washington 

Quarterly Journal. Spring 2012 

10- Marquardt, Erich, Heffelfinger, Christopher, Terrorism& Political Islam Origins, 

Ideologies, And Methods, (Combat Terrorism Center : U.S.A, 2008. 

11- Dreyfuss Robert, Devi'ls Game : How the United States Helped Unleash 

Fundamentalist Islam, Dell publishing, 2006 

12- Schulze Reinhard, A Modern History of Islaic World Trans. Azizeh Azodi , london 

I.B.Tauris Publishers, 2002. 

13- Mamdani Mahmoud, Good Muslem Bad Muslem, (Panthon Books, United State, 

2004 

14- Brzezinski Zbigniew, The Grand Chessboard: American Primacy And Its 

Geostrategic Imperatives, Basic Books, Library of Congress, 1998 

15- Gerges Fawaz, America and Political Islam, (Cambridge: Cambridge university 

Press), 1999 

16- The White House, The National Security Strategy Of The United State Of America, 

The white House: Washington DC,17/09/2002. 

17- Rabasa Angel M, & Other, The Muslim World After 11/9, Rand National Defense 

Research Institue, U.S.A,2004. 

18- Erin Snider. Faris David, The Arab Spring : U.S. Democracy Promotion in Egypt. 

Middle East Policy, 2011 



147 
 

19- The White House. The National Security Strategy of the United State of America. 

The white House: Washington DC, 2002,  

20- Sean Yom, The Dilemmas of American Democracy Promotion in the Arab World. 

Harvard University: U.S.A, 2008, 

21- Bedford Row, the History Of The Muslim Brotherhood. London British, 2015 

22- Sherp Jeremy. Egypt: The January 25 Revolution and Implications For U.S.Foreign 

Policy. Congressional Research Service : The United States,2011 

23- Lynch Marc, To: Mohammed Mahdi Akef Supreme Guide Muslim Brotherhood. 

How to Talk to America. Foreign Affairs Journa, 2007 

24- Martini Jeffery, Dalia Dassa Kaye, Erin York, The Muslim Brotherhood, its Youth, 

and Implications for U.S. Engagement. RAND Corporation. U.S.A, 2012 

25- Lindsay, James M.George W. Bush, Barack Obama and the future of US global 

leadership. Royal Institute of international Affairs : Blackwell publishing. 2011 

26- Eisenstadt, Michael. Pollock, David. How the United States. Benefits from its 

alliance with Israel. The Washington Institute For Near East Policy : United States, 

2012 

27- Alterman, Jon.  Egypt in Transition Insights And Options For U.S. Policy. CSIS : 

Washington DC. 2012. 

28- Shields, E Nathan.Unrest in the Middle East: Potential Implications for 

International Terrorism and Counterterrorism Policy. Global Security Studies. 

Volume 3. Issue "2". Spring,2012 

29- Sharp, Jeremy, Egypt : Background and U.S. Relations. Congressional Research 

Service : Washington. 2014. 

30- Zunes, Stephen, The United States and the Breakdown of the Israeli-Palestinian 

Peace Process, Middle East Policy, Volume VIII, Number 4, 2001 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mepc.org/experts/stephen-zunes-3
http://www.mepc.org/experts/stephen-zunes-3
http://www.mepc.org/experts/stephen-zunes-3
http://www.mepc.org/experts/stephen-zunes-3


148 
 

 الهواقع اللكترونية بالمغة اإلنجميزية

1. Aljazeera.(30/6/2011).US to 'resume ties' with Egypt's Brotherhood. Qatar. 

available at: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/06/20116301942 

35350694.html 

2. Ambinder Marc.(3/6/2009).Brotherhood" Invited to Obama Speech By U.S. 

Atlantic institution : The United State. available at : 

http://www.theatlantic.com/politics/archive/2009/06/brotherhood-invited-to-

obama-speech-by-us/18693/ 

3. Asharq  Al-Awsat (5/6/2010). A Talk Muslim Brotherhood Spokesman Isam al-

Iryan. Access at 16/7/2015. Available at: https://eng-

archive.aawsat.com/theaawsat/features/a-talk-with-muslim-brotherhood-

spokesman-isam-al-iryan 

4. Blair, Edmund.(2/10/2011). U.S. met with Egypt Islamists: U.S. diplomat. Reuters 

agency : Cairo. Available at   http://www.reuters.com/article/2011/10/02/us-egypt-

usabrotherhood-idUSTRE7910J420111002 

5. Bush George. W, President Bush Delivers Graduation Speech at West Point, ( 

New York,  United States Military Academy West Point, June 1, 2002) , . 

Available at: https://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html 

6. El-Shatir Khairat.(23/11/2005).No Need to Be Afraid of Us. The Guardian Journal: 

UK. Access at 13/2/2015. Available at: 

https://www.theguardian.com/world/2005/nov/23/comment.mainsection 

7. Fox News.( June 03, 2009).Muslim Brotherhood Members to Attend Obama's 

Cairo Speech. Available at: http://www.foxnews.com/politics/2009/06/03/muslim-

brotherhood-members-attend-obamas-cairo-speech.html 

8. Hamid  Shadi  . (Summer,2007). Parting The Veil. Democracy A Journal of Ideas. 

Issue (5). Available at : https://democracyjournal.org/magazine/5/parting-the-veil/  

9. Ignatius, David.(15/2/2012). A'cosmic wager' on the Muslim Brotherhood. The 

Washington Post journal : U.S.A . Available at 

https://www.washingtonpost.com/opinions/a-cosmic-wager-onthe-muslim-

brotherhood/2012/02/15/gIQAvIxbGR_story.html 

10. Kirkpatrick David.& Myers, Steven.(3/1/2012).Overtures to Egypt's 

Islamists Reverse Longtime U.S. Policy. The New York Times Journal : New 

York. Available at : https://www.nytimes.com/2012/01/04/world/middleeast/us-

reverses-policy-in-reaching-out-to-muslim-brotherhood.html 

11. Labott, Elise.(7/4/2012). The Muslim Brotherhood courts Washington. 

CNN website. Available at  :http://security.blogs.cnn.com/2012/04/07/the-muslim-

brotherhood-courts-washington/ 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/06/20116301942%2035350694.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/06/20116301942%2035350694.html
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2009/06/brotherhood-invited-to-obama-speech-by-us/18693/
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2009/06/brotherhood-invited-to-obama-speech-by-us/18693/
https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/features/a-talk-with-muslim-brotherhood-spokesman-isam-al-iryan
https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/features/a-talk-with-muslim-brotherhood-spokesman-isam-al-iryan
https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/features/a-talk-with-muslim-brotherhood-spokesman-isam-al-iryan
http://www.reuters.com/article/2011/10/02/us-egypt-usabrotherhood-idUSTRE7910J420111002
http://www.reuters.com/article/2011/10/02/us-egypt-usabrotherhood-idUSTRE7910J420111002
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html
https://www.theguardian.com/world/2005/nov/23/comment.mainsection
http://www.foxnews.com/politics/2009/06/03/muslim-brotherhood-members-attend-obamas-cairo-speech.html
http://www.foxnews.com/politics/2009/06/03/muslim-brotherhood-members-attend-obamas-cairo-speech.html
https://democracyjournal.org/magazine/5/parting-the-veil/
https://www.washingtonpost.com/opinions/a-cosmic-wager-onthe-muslim-brotherhood/2012/02/15/gIQAvIxbGR_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/a-cosmic-wager-onthe-muslim-brotherhood/2012/02/15/gIQAvIxbGR_story.html
https://www.nytimes.com/2012/01/04/world/middleeast/us-reverses-policy-in-reaching-out-to-muslim-brotherhood.html
https://www.nytimes.com/2012/01/04/world/middleeast/us-reverses-policy-in-reaching-out-to-muslim-brotherhood.html
http://security.blogs.cnn.com/2012/04/07/the-muslim-brotherhood-courts-washington/
http://security.blogs.cnn.com/2012/04/07/the-muslim-brotherhood-courts-washington/


149 
 

12. Lake  Eli.(3/3/2011)."Look Who's Talking," New Republic journal, 

available at: https://newrepublic.com/article/84506/egypt-muslim-brotherhood-

obama-mubarak 

13. Massad, Joseph,  Arab instability and US strategy  ( Doha, Aljazeera net,  

17 Jul - 2012). 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/07/201271511521721772.html 

14. Massad, Joseph, The Arab Spring' and other American seasons (Doha, 

Aljazeera net, 29 Aug - 2012) 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/08/201282972539153865.html. 

15. Middle East Briefing, Color Revolutions: US State Department Document 

Confirms Regime Change Agenda in the Middle East , 2010 

http://www.globalresearch.ca/us-state-department-document-confirms-regime-

change-agenda-in-middleeast/5388948  

16. Mintz  John, Farah, Douglas, In Search Of Friends Among The Foes,  The 

Washington Post Journal, 11/9/2004,  available at: 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A12823-2004Sep10.html 

17. Sanger David,  Eichenwald ,Kurt , A nation Challenge : Money Trail  : 

U.S. Moves To Cut Financial Link For Terror Group. The New York Journal, 

8/11/2001,  Available: https://www.nytimes.com/2001/11/08/world/nation-

challenged-money-trail-us-moves-cut-2-financial-links-for-terror-

group.html?pagewanted=all 

18. Shaded, Anthony.(1/2/2011).Obama Urges Faster Shift of Power in Egypt. 

The New York Times : Washington. Available at: 

https://www.nytimes.com/2011/02/02/world/middleeast/02egypt.html?pagewanted

=all&_r=0 

19. Shihade, Majid, Cristina Flesher, Lauren Cox, The Season of Revolution: 

The Arab Spring and the European Mobilizations (USA, Interface journal, 

Volume4, 2012 

20. The White House, (February 15, 2011), Press Conference by the President, 

The White House : Washington DC. Available at: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/02/15/press-

conference-president 

21. The White House, The National Security Strategy Of The United State Of 

America, The white House : Washington DC, , 17/9/2002, p: 9.  Available at 

http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf 

22. Traub,  James, (29/4/2007).Islamic Democrats?. The New York Times 

Magazine. Available at : 

https://www.nytimes.com/2007/04/29/magazine/29Brotherhood.t.html?pagewanted

=all&_r=1& 

 

https://newrepublic.com/article/84506/egypt-muslim-brotherhood-obama-mubarak
https://newrepublic.com/article/84506/egypt-muslim-brotherhood-obama-mubarak
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/07/201271511521721772.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/08/201282972539153865.html
https://www.globalresearch.ca/author/middleeastbriefing
http://www.globalresearch.ca/us-state-department-document-confirms-regime-change-agenda-in-middleeast/5388948
http://www.globalresearch.ca/us-state-department-document-confirms-regime-change-agenda-in-middleeast/5388948
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A12823-2004Sep10.html
https://www.nytimes.com/by/kurt-eichenwald
https://www.nytimes.com/2001/11/08/world/nation-challenged-money-trail-us-moves-cut-2-financial-links-for-terror-group.html?pagewanted=all
https://www.nytimes.com/2001/11/08/world/nation-challenged-money-trail-us-moves-cut-2-financial-links-for-terror-group.html?pagewanted=all
https://www.nytimes.com/2001/11/08/world/nation-challenged-money-trail-us-moves-cut-2-financial-links-for-terror-group.html?pagewanted=all
https://www.nytimes.com/2011/02/02/world/middleeast/02egypt.html?pagewanted=all&_r=0
https://www.nytimes.com/2011/02/02/world/middleeast/02egypt.html?pagewanted=all&_r=0
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/02/15/press-conference-president
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/02/15/press-conference-president
http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf
https://www.nytimes.com/2007/04/29/magazine/29Brotherhood.t.html?pagewanted=all&_r=1&
https://www.nytimes.com/2007/04/29/magazine/29Brotherhood.t.html?pagewanted=all&_r=1&

