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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

 


