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اآليات


"يَزْفَـعِ اهللَّ الـذِّيهَ أمنـوا مِنكُمْ وَاَّلذِيهَ أوتُـوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاهللَّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريٌ"
"سورة المجادلة /اآلية"11

ب

إهــــــداء
إنى رٔح ٔانذي ٔرٔح ٔانذذً انهذاٌ عهًاًَ انصثز ٔانًثاتزج…
إنىىى سٔجرىىً ٔأٔالدي انىىذٌٍ ذحًهىىٕا يعىىً األعثىىاو ٔيُحىىًَٕ اإلرادج
ٔانعشًٌحٔ ،قذيٕا نً كم انذعى ٔانًساَذج.
إنى كم يٍ عهًًُ حزفاً نٍضًو تّ انطزٌق أيايً ..إنى كم أسىاذذذً
انكزاو فً قسى انعهٕو انسٍاسٍح فً جايعح األسْز-غىشج ،انىذٌٍ يىا
تخهٕا تعهًٓىٔ ..ال ادخزٔا يٍ جٓذْى.
إنى كىم أصىذقايً ..انىذٌٍ ذحهىٕ تاإلخىاو ٔذًٍىشٔا تانٕفىاو ٔانعطىاو ..
ٔانذٌٍ تزفقرٓى فً درٔب انعهى ٔانُجاح سزخ ٔيعٓى سعذخ.
إنى كم أْهً ٔرتعً ٔكم يٍ نّ فضم فً ذزتٍرً ٔذعهًًٍ.
إنى كم انًخهصٍٍ يٍ أتُاو شعثً.
انى كم ْؤالو اْذي ثًزج جٓذي انًرٕاضع.

انثاحث

ج

شكر كتقدير
الحمد هلل كما ينبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو كالصبلة كالسبلـ عمى معمـ البشرية كىادم

اإلنسانية كعمى آلو كصحبة كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف ،الشكر هلل عز كجؿ الذم أنار لي

الدرب ،كفتح لي أبكاب العمـ كأمدني بالصبر كاإلرادة.

أتقدـ بعميؽ الشكر كاالمتناف بعد اهلل -سبحانو كتعالى -إلى كؿ ىمف ىمد لي يد العكف في
إنجاز ىذا البحث كاخراجو إلى حيز النكر مف أساتذة كراـ أفاضؿ ،كأتقدـ بالشكر كالعرفاف كالتقدير

لمدكتكر /إب ارىيـ أب ارش يمشرفان كمرشدان كأستاذا ،كالذم قاـ باإلشراؼ كالمتابعة كتزكيدم بالتكجييات
كالنصائح العممية ،كلـ يأ يؿ جيدان بمنحي الكثير مف كقتو كجيده كعممو في سبيؿ الخركج بدراسة عممية
ممنيجة أكاديمية ،كلـ يبخؿ بجيد كال بنصح خبلؿ إعداد ىذه الرسالة ،باإلضافة إلى كرمو كصبره
كتحممو ،كأسأؿ اهلل -العمي القدير -أف يجزيو عني خير الجزاء ،كما أشكر المناقشيف الفضبلء
االستاذ الدكتكر  /عبد الناصر سركر مناقشان خارجيان.
الدكتكر  /مخيمر أبك سعدة مناقشان داخميان.
القائميف عمى البحث كالتكرـ بقراءتو كنقده كصياغة مبلحظاتيـ القيمة التي حظى بيا ىذا البحث رغـ
مشاغميـ كضيؽ كقتيـ كحرصيـ عمى خدمة العمـ كالتجسير عمى طمبو.

كما أتقدـ بعميؽ الشكر إلى الدكتكر /محمد نجـ عميد كمية الشريعة الذم ما بخؿ بجيده كال

بكقتو في تدقيؽ ىذه الرسالة كاخراجيا بأفضؿ صكرة ،كأتقدـ أيضان بالشكر كالتقدير إلى أساتذتي كافة
في قسـ العمكـ السياسية في جامعة األزىر-غزة ،كالزميبلت كالزمبلء كافة في قسـ العمكـ السياسية في
جامعة األزىر.

قدمت فيو،
كفي الختاـ أرجك مف اهلل -العزيز الحكيـ -أف أككف قد يكفقت في ىذا البحث كما
ي
كال أزعـ أني قد أحطت بو مف جميع جكانبو ،كلكف أرجك أني قاربتو كحسبي أني قد منحتو كقتي

كجيدم في البحث كالتنقيب كاالستنباط ،كأنو ال يكتب إنساف كتابان في يكمو إال قاؿ في غده لك يغٌير
ىذا لكاف أحسف ،كلك ًزيد كذا لكاف ييستحسف ،كلك قي ٌدـ ىذا لكاف أفضؿ ،كلك تيرؾ ىذا لكاف أجمؿ،
كىذا مف أعظـ العبر ،كىك دليؿ عمى استيبلء النقص عمى جميع البشر ،كأف الكماؿ هلل كحده ،كحسبو

أف ينجك مف المكـ ،فإف أصبت فيك مف عند اهلل ،كاف أخطأت فيك مف نفسي كالشيطاف ،كمف أصاب

فمو أجراف ،كمف أخطأ فمو أجر ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.

د

ممخص الدراسة
أظيرت األحداث االخيرة التي مرت بيا دكؿ المنطقة العربية في عيد إدارة الرئيس األمريكي
باراؾ أكباما إص ار انر أمريكيا عمى دعـ عمميات التحكؿ في ىذه الدكؿ ،كذلؾ رغـ المعرفة الراسخة

لئلدارة األمريكية بأف الجية المرشحة لمحمكؿ مكاف األنظمة بعد إسقاطيا ىي جماعة اإلخكاف

المسمميف-األكثر تنظيمان كانتشا انر في دكؿ المنطقة .-لذلؾ ىدفت ىذه الدراسة إلى استجبلء ماىية
أسباب السياسة الخارجية األمريكية كأىدافيا كراء القبكؿ بكصكؿ اإلخكاف إلى الحكـ ،كأسباب اإلصرار
األمريكي عمى دعـ التحكالت في المنطقة العربية رغـ األثار الكبيرة التي تركتيا عمى المنطقة ،كطبيعة
عبلقة الكاليات المتحدة األمريكية بجماعة اإلخكاف المسمميف ،كتداعيات السياسة األمريكية تجاه

اإلخكاف عمى المنطقة العربية كعمى جماعة اإلخكاف المسمميف نفسيا ،كمستقبؿ ىذه العبلقة ،كمستقبؿ
اإلخكاف في النظاـ السياسي العربي .كقد تمت االجابة عمى تساؤالت الدراسة باستخداـ المنيج
التاريخي لمبحث في تاريخ السياسة األمريكية تجاه المنطقة ،كأبرز المحطات التي جمعت بيف أمريكا

كجماعة اإلخكاف المسمميف؛ لفيـ الحاضر كاستخبلص النتائج كالتعميمات ،ككذلؾ باستخداـ المنيج

الكصفي التحميمي لكصؼ المعطيات كالمعمكمات كتحميميا؛ لمتعرؼ إلى السياسات األمريكية تجاه

المنطقة العربية كجماعة اإلخكاف المسمميف.

تقكؿ الدراسة أنو في إطار استراتيجية تحقيؽ الييمنة عمى العالـ عممت الكاليات المتحدة
األمريكية عمى السيطرة عمى المنطقة العربية كذلؾ مف خبلؿ تقسيميا كتجزئتيا؛ نظ انر إلى احتياطاتيا

الميمة مف النفط كالغاز ،كمكقعيا المتكسط بيف الشرؽ كالغرب كممر إجبارم لمسيطرة عمى الشرؽ

كتحقيؽ الييمنة .لذلؾ استبدلت الكاليات المتحدة األمريكية استراتيجية القكة الصمبة بالقكة الذكية كنشر

الديمقراطية فيما عرؼ "بثكرات الربيع العربي" ،ككاف ىدؼ الكاليات المتحدة األمريكية مف ىذه

االستراتيجية إسقاط الدكؿ الكطنية تمييدان لتقسيـ المنطقة عمى أسس عرقية كدينية كطائفية ،يسيؿ عمى

حميفتيا إسرائيؿ السيطرة عمييا كادارتيا عندما تنسحب منيا باتجاه شرؽ آسيا.

كقد خمصت الدراسة إلى أف االلتقاء قد حدث بيف الكاليات المتحدة األمريكية كجماعة اإلخكاف
باعتبارىا القكة الكحيدة القادرة عمى مؿء الفراغ بعد سقكط الدكؿ العربية ،فتبعو رفع الكاليات المتحدة

األمريكية لمفيتك عف كصكؿ اإلخكاف إلى الحكـ؛ نظ انر إلى تجربة التعاكف الناجحة بينيما ضد القكمية

العربية كضد االتحاد السكفيتي في أفغانستاف ،باإلضافة إلى إمكانية استفادة الكاليات المتحدة األمريكية
مف كجكد جماعة اإلخكاف في كؿ دكؿ الحزاـ اإلسبلمي "قكس األزمات" كعنصر مشترؾ قادر عمى

ربط قكل اإلسبلـ السياسي مع بعضيا بعضان كزجيا مرة أخرل في حرب استنزاؼ ضد القكل الدكلية
الصاعدة كتحديدان ركسيا ،كالصيف القطبية القادمة .في المقابؿ يحافظ اإلخكاف عمى المصالح األمريكية
ق

في المنطقة كعمى رأسيا االعتراؼ باالتفاقيات مع إسرائيؿ كتسكية القضية الفمسطينية ،كبذلؾ تحكؿ
اإلخكاف إلى طرؼ أساسي في االستراتيجية األمريكية ،كتمكنكا مف الصعكد إلى الحكـ في تكنس
كمصر كليبيا ،كالمشاركة فيو في اليمف ،كمحاكلة الكصكؿ إليو في سكريا ،كلكف ردكد الجماىير العربية
تجاىيـ تفاكتت حيث أسقطتيـ مصر شعبيان ،كليبيا ،كتكنس انتخابيان ،كانحدرت مسيرة صعكدىـ إلى

الحكـ في سكريا كباقي دكؿ المنطقة.

كأكصت الدراسة بتعزيز الكحدة الكطنية في دكؿ المنطقة العربية ،كبث ثقافة الحكار ،كالعمؿ

عمى استقطاب المعارضة الكطنية لتككف شريكان في الدفاع عف الكطف ،ال أداة بيد المحتؿ ،كفضح

ارتباطات المعارضة غير الكطنية التي تتعاكف مع الخارج ،كتنمية سياسات اإلصبلح اإلدارم
كالسياسي دكف أف يككف ىناؾ تدخؿ أجنبي ،كاقامة دكلة المكاطنة العربية التي تضمف الحقكؽ المدنية
كالسياسية كاالجتماعية لكؿ مكاطنييا ،كحرياتيـ العامة.

ك

Abstract
The study across four chapters has addressed the issue of us policy
toward the Muslim brotherhood. Recent events experienced by the countries
of the Arab region in the era of US President Barack Obama administration
showed US insistence to support the processes of transformation in these
countries, despite its well-established knowledge, that the Muslim
Brotherhood -the most organized and widespread in the region- is the
candidate to replace the regimes after being dropped. Therefore, this study
aimed to elucidate the nature of the reasons and objectives of American
foreign policy behind the acceptance of the rise of the Muslim Brotherhood to
power, and the reasons for the US insistence on supporting transitions in the
Arab region despite the large effects they left on the region. The study also
tried to clarify the nature of America's relationship with the Muslim
Brotherhood, and the implications of US policy toward the Brotherhood on
the Arab region and the Muslim Brotherhood itself. Moreover, the study tried
to explore the future of the Muslim Brotherhood in the Arab political system.
For each of the foregoing, the study looked at the history of US policy toward
the region, and highlighted the stations that brought together America and
Brotherhood; to understand the present and to draw conclusions and
generalizations. For this purpose, the study used descriptive and analytical
approach to describe and analyze the data and information from scientific
papers, books, researches, and reports; to learn about American policies
toward the Arab region and the Muslim Brotherhood.
This thesis argues that, as part of the strategy of achieving American
hegemony over the world, the US has sought to control the Arab region
through division and fragmentation due to its huge reserves of oil and gas,
and its location between the East and the West as a compulsory passage to
control the East and achieve hegemony. Therefore, US has replaced the hard
power strategy with the smart power strategy and democracy promotion in the
Middle East in what became known as the Arab Spring revolutions. The goal
was to topple national states as a prelude to divide the region along ethnic,
religious and sectarian lines, making it easier for its ally Israel to dominate
and run the region when US withdraws from the region toward East Asia.
The study concluded that convergence has taken place between
America and the Muslim Brotherhood as the only force capable of filling the
void after the fall of the Arab states. US raised the American veto on the
ز

arrival of the Muslim Brotherhood to power; due to the successful
cooperation experience against Arab nationalism and against the Soviet Union
in Afghanistan. US sought also to take advantage of the presence of
Brotherhood in each of the Islamic belt states "arc of crises" as a common
element capable of linking the forces of political Islam with each other and
throwing them again in a war of attrition against the emerging international
powers, particularly Russia and China the upcoming polarity.
In return, Brotherhood maintains American interests in the region,
chiefly the recognition of the agreements with Israel and the settlement of the
Palestinian issue, thereby transforming the Brotherhood to a key party to the
American strategy. Brotherhood managed to ascend to power in Tunisia,
Egypt and Libya, and participated in power in Yemen, and tried to reach to
power in Syria, but the reactions of the Arab masses towards them have
varied as Egypt dropped them revolutionary; Libya, and Tunisia electorally.
While, in Syria and the rest of the Arab countries their march of ascending to
power declined.
The study recommended the promotion of national unity in the Arab
region, spreading the culture of dialogue, and work to attract national
opposition to be a partner in the defense of the homeland, not a tool of the
occupier. Moreover, exposing non-National opposition, which cooperates
with foreign powers; developing political and administrative reform policies
with no foreign interference, and the establishment of the state of equal
citizenship, which guarantees civil, political, and social rights of all its
citizens, and their public freedoms.
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مقدمة:
عممػػت القػػكل االسػػتعمارية عمػػى خمػػؽ تحالفػػات ليػػا فػػي كػػؿ األمػػاكف التػػي اسػػتعمرتيا؛ لغػػرض

ضماف استمرار االستعمار أك الحفاظ عمى مصالحيا عمى األقؿ ،كفي ىذا السياؽ عممت بريطانيػا بعػد

الثػػكرة الصػػناعية التػػي شػػيدتيا أكركبػػا عمػػى التكسػػع فػػي معظػػـ بقػػاع العػػالـ ككػػذلؾ فػػي المنطقػة العربيػػة،
كنظ انر إؿ اف المنطقة العربية كانت تخضع لمحكـ العثماني الذم تحالؼ مع ألمانيػا فػي الحػرب العالميػة

األكل ػػى ض ػػد بريطاني ػػا كفرنس ػػا ،فق ػػد عمم ػػت بريطاني ػػا عم ػػى التح ػػالؼ م ػػع ق ػػكل محس ػػكبة عم ػػى اإلس ػػبلـ
السياسي ،منيا :آؿ سعكد ،كالكىابيكف ،كالياشميكف إلسقاط الدكلة العثمانية في الحرب العالميػة األكلػى
مقابؿ االستقبلؿ كنقػؿ الخبلفػة مػف األتػراؾ إلػى العػرب األحػؽ بيػا كمػا أكىمػتيـ ،بينمػا كانػت قػد اتفقػت

مػػع فرنسػػا عم ػى تقسػػيـ المنطقػػة العربيػػة فيمػػا عػػرؼ باتفاقيػػة سػػايكس بيكػػك قبػػؿ بػػدء العػػرب بػػالثكرة ضػػد
الدكلػة العثمانيػة ،كبعػد سػقكط الدكلػة العثمانيػة اقتسػمت تركتيػػا مػع فرنسػا ،كعممػت عمػى خمػؽ حػزاـ مػػف

الدكؿ اإلسبلمية ،لمنع التدخؿ الركسي في المنطقة خاصة بعد اكتشاؼ النفط.

كبعد أف كضعت بريطانيا كفرنسا أقداميما في المنطقة كقكل استعمارية ظيرت حركات التحرر

الكطنية لطرد االستعمار ،فعممت عمى التحالؼ مع قكل اإلسبلـ السياسي؛ إلضػعاؼ الحركػات القكميػة

التي كانت تسعى لمتخمص مف االستعمار ،كخمؽ سياسة خارجية مستقمة ،كانياء االعتماد عمى الغرب.
كالحتكاء ىذا التيديد أقامت عبلقة مع حركات اإلسبلـ السياسي عمى قاعدة مبدأ فرؽ تسد؛ الستخداميا
في زعزعة استقرار الدكؿ ذات النزعة القكمية كاإلطاحة بيا بما يسيـ في إضػعاؼ مقاكمتيػا لبلسػتعمار

كالحفاظ عمى مصالحيا.

كت ارجػػع النفػػكذ البريطػػاني كالفرنسػػي فػػي المنطقػػة العربيػػة بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ،فتقػػدمت

الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لمػػؿء الفػراغ كاتبعػػت فػػي ىػػذا السػػبيؿ سياسػػات مشػػابية لسياسػػات أسػػبلفيا،
كب ػػرز دكرى ػػا ف ػػي أح ػػداث عدي ػػدة ب ػػارزة أث ػػرت عم ػػى مس ػػارات المنطق ػػة السياس ػػية ك االقتص ػػادية كحت ػػى
االجتماعيػػة كالدينيػػة ،فتحالفػػت مػػع قػػكل اإلسػػبلـ السياسػػي كشػػجعتيا كتحالفػػت معيػػا فػػي إسػػقاط القكميػػة

العربيػػة التػػي عجمػػت ىزيمػػة  1967مػػف سػػقكطيا فػػي السػػبعينيات ،ككصػػؿ ىػػذا التعػػاكف إلػػى ذركتػػو فػػي

مقاكمة االحتبلؿ السكفيتي ألفغانستاف ،إال أف السياسة األمريكية لـ تقنع بما أرستو بريطانيا كفرنسا مف
حقػػائؽ جغرافيػػة فػػي المنطقػػة ،كظيػػر ذلػػؾ عمػػى لسػاف مستشػػار األمػػف القػػكمي زبيغينػػك برجنسػػكي الػػذم

قاؿ" :إف المنطقة بحاجة إلى حرب جديدة عمى غرار حػرب إيػراف كالعػراؽ؛ إلعػادة تقسػيـ المنطقػة التػي
أخطا سايكس بيكك في تقسيميا" ،كمف ىنا بدا التخطيط األمريكي لسياسة جديدة تقكد إلى إعػادة تقسػيـ

المنطقة العربية ،كاعادة رسـ حدكد دكليا اعتمادا عمى مبدأ مف الخراب يخرج النظاـ.

كبعػػد انتيػػاء الحػػرب البػػاردة حافظػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػى عبلقتيػػا بحركػػات اإلسػػبلـ

السياسي؛ لخدمة أىدافيا في الحفاظ عمى شرؽ أكسط منقسـ سياسيان ،كالتأثير عمى السياسات الخارجية
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لحككمػػات المنطقػػة ،كبعػػد أحػػداث  11سػػبتمبر كقػػع الف ػراؽ بػػيف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ك اإلسػػبلـ

السياسي ،فتغيرت النظرة األمريكية لحركات اإلسبلـ السياسي كبػدأت بحػرب مفتكحػة ضػد مػف كصػفتيـ

باإلرىػ ػػاب مػ ػػف ىػ ػػذه الحركػ ػػات ،كلكػ ػػف الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة أيقنػ ػػت أف الحػ ػػرب عمػ ػػى اإلرىػ ػػاب
ستسػػتنزؼ قكاىػػا كتػػدخميا ف ػي أزمػػات ال تنتيػػي مػػع عػػدك خفػػي ،فاقتربػػت م ػرة أخػػرل مػػف قػػكل اإلسػػبلـ

السياس ػػي المعتدل ػػة ،لتنفي ػػذ مش ػػركع الش ػػرؽ األكس ػػط الكبي ػػر ،كحج ػػزت المقع ػػد األكؿ لحرك ػػات اإلس ػػبلـ

السياسي في مشركع الشرؽ األكسط الجديد.

بدأ المشركع األمريكي تجاه المنطقة يتدحرج بدءان بإسقاط دكلة العراؽ كصكالن إلى ما يسػمى "الربيػع
العربي" ،كاستخدمت الكاليات المتحدة األمريكية إلعادة تقسيـ المنطقة كسائؿ جديدة غير تقميدية؛ لتنفيذ
سياسػػتيا بمػػا فػػي ذلػػؾ الفكضػػى الخبلقػػة كالجيػػؿ ال اربػػع مػػف الحػػركب كاإلعػػبلـ كالتػػدخؿ غيػػر العنيػػؼ

كككبلء إقميمييف متماىيف مع استراتيجيتيا ،كخاطبت رغبات اإلسػبلـ السياسػي فػي الكصػكؿ إلػى الحكػـ

لػػدعـ سياس ػػتيا ف ػػدخمت قػػكل اإلس ػػبلـ السياس ػػي فػػي إط ػػار االس ػػتراتيجية األمريكي ػة رغ ػػـ تمي ػػز السياس ػػة

األمريكي ػة تجػػاه قػػكل اإلسػػبلـ السياسػػي بعػػدـ الثبػػات حيػػث مػػرت بحػػاالت مػػف المػػد كالجػػزر ،إال أنيػػا
حاكلت عبر حمفائيا اإلقميمييف احتكاءىـ كتركيضيـ لتنفيذ ىذه السياسة.

كت ػدرجت االسػػتراتيجية األمريكي ػة إلػػى م ارحػػؿ مػػف االقت ػراب الحػػذر مػػف حركػػات اإلسػػبلـ السياسػػي

كالتفتيػػت الػػديني كالعرقػػي كالط ػػائفي كالقبمػػي لممنطقػػة العربي ػػة ،كخمػػؽ أنظمػػة حك ػػـ طائفيػػة ضػػعيفة ف ػػي

المنطق ػػة تبق ػػى ف ػػي الفم ػػؾ األمريك ػػي اإلسػ ػرائيمي ،كتخ ػػدـ م ػػف جدي ػػد كمػ ػا كان ػػت تخ ػػدـ الكتائ ػػب اليندي ػػة
االستعمار البريطاني في حركبو ،في صكرة جديدة تستدعي تجربة لكرنس العرب مقابؿ خبلفػة ال تحكػـ

كطائفية تشتد.

سعت الكاليات المتحدة األمريكية في إطار تحقيؽ استراتيجيتيا في الييمنة الككنيػة إلعػادة تكظيػؼ

حركات اإلسبلـ السياسي في استنزاؼ القكل الدكلية الصاعدة ،كتحديدان ضػد ركسػيا االتحاديػة الطامحػة
لدكر أكبر في المنطقة ،كالصيف التي تتمدد ببطء فػي إقميميػا كخارجػو عبػر اسػتخداـ العنصػر المشػترؾ
في ىذه الحركات ،كىي جماعة اإلخػكاف المسػمميف المكجػكدة فػي كػؿ دكؿ الحػزاـ اإلسػبلمي مػف الشػرؽ

األكسط حتى آسيا الكسطى كربطيا مع بعضيا ،كزجيا مرة أخرل فػي حػرب اسػتنزاؼ دكف الػدخكؿ فػي
حرب عالمية ثالثة.

مشكمة الدراسة:
أظيرت األحداث االخيرة التي مرت بيا دكؿ المنطقة العربية في عيد إدارة الرئيس األمريكي باراؾ

أكباما إص ار انر أمريكيا عمى دعـ عمميات التحكؿ في ىذه الدكؿ ،كالتي اتخػذت صػك انر عػدة منيػا السػممي
كمنيا العنيؼ ،كذلؾ رغـ عمـ اإلدارة األمريكية أف الجية المرشحة لمحمكؿ مكاف األنظمػة بعػد إسػقاطيا

ى ػػي جماع ػػة اإلخػ ػكاف المس ػػمميف األكث ػػر تنظيمػ ػان كانتش ػػا انر ف ػػي دكؿ المنطق ػػة .كل ػػذلؾ ف ػػاف ى ػػذه الد ارس ػػة
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سػػتحاكؿ اسػػتجبلء ماىيػػة أسػػباب السياسػػة الخارجيػػة األمريكي ػة كأىػػدافيا تجػػاه اإلخ ػكاف المسػػمميف كالػػذم
بدكره سيكشؼ أسباب اإلصػرار األمريكػي عمػى دعػـ التحػكالت فػي المنطقػة العربيػة رغػـ عمميػا المسػبؽ

بأف اإلخكاف ىـ البديؿ ،كبياف طبيعة العبلقة مع جماعة اإلخكاف المسمميف ،كالمشػركعات االسػتراتيجية

األمريكية كراء ىذا الدعـ كمصير ىذه المشركعات في المنطقة العربيػة ،كتسػميط الضػكء عمػى تػداعيات
ىذه السياسة عمى المنطقة العربية كعمػى جماعػة اإلخػكاف المسػمميف نفسػيا ،كاستشػ ارؼ مسػتقبؿ العبلقػة

بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاإلخكاف ،كمستقبؿ اإلخكاف في النظاـ السياسي العربي.

تساؤالت الدراسة:
تتحدد تساؤالت الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما ىي السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف في المنطقة العربية؟
كيتفرع مف السؤاؿ السابؽ األسئمة الفرعية اآلتية:
 .1ما ىي السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية؟ كما مرتكزاتيا كأىدافيا؟

 .2كيؼ تطكرت جماعة اإلخكاف المسمميف؟ كما ىي استراتيجيتيا في المنطقة العربية؟
 .3ما ىي العبلقة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كجماعة اإلخكاف المسمميف؟

 .4ما ىي انعكاسات السياسة الخارجية األمريكية عمى المنطقة العربية كعمى جماعة اإلخكاف
المسمميف؟

أىمية الدراسة:
تنبػػع أىميػػة ى ػذه الد ارسػػة فػػي ككنيػػا تتنػػاكؿ قضػػية ميمػػة تػػؤثر عمػػى كاقعنػػا المعاصػػر فػػي المنطقػػة

العربيػػة ،كىػػي السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػة تجػػاه جماعػػة اإلخػكاف المسػػمميف ،كىػػي قضػػية تيػػـ البػػاحثيف
كالسياسػػييف كال ػرأم العػػاـ عمػػى حػػد س ػكاء ،نظ ػ انر إلػػى التطػػكرات التػػي بػػرزت فػػي المنطقػػة خػػبلؿ األع ػكاـ

الثبلثة الماضية ،حيث لعب اإلخكاف دك انر ىامان فيما يسمى بالربيع العربي ،كأثبتت األحداث تقبؿ اإلدارة
األمريكية لكجكد اإلخكاف فػي الحكػـ ،بػؿ ك اتخػاذ الكاليػات المتحػدة األمريكيػة مكقفػان مػف ثػكرة  30يكنيػك

فػػي مصػػر تمثػػؿ فػػي كقػػؼ المسػػاعدات العسػػكرية ،كىػػك مػػا يػػدفعنا إلػػى البحػػث ف ػي تػػاريخ ىػػذه العبلقػػة
كطبيعتيا كأسبابيا كأىدافيا كاستجبلء حقيقة ىذه السياسة ،كىؿ تعبر عف كجكد عبلقة حقيقية أك تبلقي

مصالح؟

أىداؼ الدراسة:

 .1معرفة السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخػكاف المسػمميف فػي عيػد ادارة اكبامػا مػف خػبلؿ
دراسة السياسة االمريكية في المنطقة العربية كمرتكزاتيا كاىدافيا.
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 .2معرفػػة أىػػداؼ جماعػػة اإلخ ػكاف المسػػمميف فػػي المنطقػػة العربيػػة ،كدكر التنظػػيـ الػػدكلي كالفػػركع فػػي
تحقيقيا ،كاستراتيجية االخكاف في التعامؿ مع الكاليات المتحدة االمريكية.

 .3د ارسػػة العبلقػػة بػػيف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كجماعػػة اإلخػكاف المسػػمميف كتحميميػػا ،كالتعػػرؼ إلػػى
نقاط االلتقاء كنقاط االختبلؼ تجاه قضايا المنطقة العربية بينيمػا ،كالتحقػؽ مػف كجػكد تكظيػؼ مػف

جانب الكاليات المتحدة األمريكية لئلخكاف في تنفيذ أىداؼ سياستيا الخارجية.

 .4التع ػػرؼ إل ػػى انعكاس ػػات السياس ػػة الخارجي ػػة األمريكيػ ػة عم ػػى جماع ػػة اإلخػ ػكاف المس ػػمميف كالمنطق ػػة

العربيػة ،كد ارسػة مسػتقبؿ المشػاريع األمريكيػة فػي المنطقػة فػي ضػكء العبلقػة مػع اإلخػكاف كتحميميػػا،
كمستقبؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف ،كمستقبؿ اإلخكاف فػي النظػاـ السياسػي

العربي.

حدكد الدراسة:
الحد المكضكعي :السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية كجماعة اإلخكاف المسمميف.

الحد الزماني :ستركز الدراسة عمى السياسة األمريكية تجاه المنطقة العربية منذ نياية عاـ  2009حتى
عاـ  2014مع بياف لجذكر العبلقة.

الحد المكاني :ستركز الدراسة عمى دكؿ المنطقة العربية الكاقعة جغرافيان في قارتي آسيا كافريقيا.

منيجية الدراسة:

اعتمد الباحث عمى عدد مف المنيجيات في دراستو كىي:

المنيج الكصفي التحميمي:
استعاف الباحث بالمنيج التحميمي لجمع المعطيات كالمعمكمات الدقيقػة مػف الرسػائؿ العمميػة كالكتػب

كاألبح ػػاث المحكم ػػة كالتق ػػارير؛ لكصػػػؼ سياس ػػات الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكيػػػة تج ػػاه المنطق ػػة العربيػػػة
كجماعة اإلخكاف المسمميف كتحميميا.

المنيج التاريخي:
استعاف الباحث بالمنيج التاريخي الستعراض األحداث التاريخية لمسياسة الخارجية األمريكية تجاه

المنطقة كتجاه حركة اإلخكاف المسمميف خبلؿ السنكات الست المنصرمة كسردىا ،كخاصة األحداث

التاريخية ذات الداللة التي تخدـ فيـ الحاضر ،كاستخبلص النتائج كالتعميمات بما يخدـ الغرض مف

الدراسة.

المنياج الذم يركز عمى فكرة المصالح القكمية:

استعاف الباحث كذلؾ بمنياج المصالح القكمية لبلستدالؿ عمى العكامؿ التي تحدد السمكؾ

الخارجي لمكاليات المتحدة االمريكية؛ حيث يعتبر ىذا المنياج أف السعي نحك تحقيؽ المصمحة القكمية
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لمدكلة ىك اليدؼ النيائي كالمستمر لسياستيا الخارجية .بمعنى آخر ،فإف المصمحة القكمية تشكؿ

عامؿ االرتكاز األساسي في تخطيط السياسة الخارجية ألم دكلة في العالـ ،كبيرة كانت أك صغيرة،

كأف السياسات الخارجية لمدكؿ تتسـ باالستمرار رغـ تبدؿ الزعامات السياسية أك في نمط األيديكلكجية

المسيطرة (.)1

مصطمحات الدراسة:
 السياسة الخارجية
برنامج العمؿ العمني الذم يختاره الممثمكف الرسميكف لمكحدة الدكلية مف بيف مجمكعة البدائؿ

المتاحة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة في المحيط الخارجي ،كتنصرؼ مكضكعاتيا إلى المؤثرات
الداخمية كالخارجية في السياسة الخارجية كالقضايا السياسية كاالقتصادية كالثقافية التي تيتـ بيا الكحدة

الدكلية في المحيط الخارجي ،كطبقان ليذا التعريؼ فاف السياسة الخارجية تنصرؼ إلى مجمكعة أساسية
مف األبعاد ىي الكاحدية ،كالرسمية ،كالعمنية ،كاالختيارية ،كاليدفية ،كالخارجية ،كالبرنامجية (.)2
أم البرامج التي تنتيجيا
الكاحدية :تعني أف السياسة الخارجية تنصرؼ إلى سياسة كحدة دكلية كاحدةٌ ،
تمؾ الكحدة إزاء الكحدات الدكلية األخرل كتعبير عف حركتيا الذاتية في البيئة الدكلية.
الرسمية :تعني أف السياسة الخارجية يصكغيا الممثمكف الرسميكف لمكحدة الدكلية أك األشخاص

المخكلكف باتخاذ الق اررات الممزمة ،مثؿ :رئيس الدكلة ،رئيس الحككمة ،كزير الخارجية ،كزير الدفاع.

إضافة إلى غيرىـ مف الذيف يعممكف رسميان في مجاؿ السياسة كيتحدثكف باسـ الدكلة.

العمنية :تعني أف برامج العمؿ الخارجي برامج مقصكدة كقابمة لممبلحظة ،كلـ تكف عفك الخاطر أك
بمحض الصدفة ،كلكف صانعييا قصدكا إتباعيا لتحقيؽ أىداؼ معينة كاعترفكا بمسؤكليتيـ عنيا.

االختيارية :تعني أف السياسة الخارجية اختيار مف يدعكف صنعيا مف بيف سياسات بديمة أخرل
متاحة.

اليدفية :تعني أف السياسة الخارجية ليست مجرد رد فعؿ آلي لمبيئة الخارجية ،كلكنيا في األساس
عممية كاعية تنطكم عمى محاكلة التأثير عمى البيئة الخارجية ،أك عمى األقؿ التأقمـ معيا؛ لتحقيؽ

مجمكعة مف األىداؼ.

الخارجية :تعني أف السياسة الخارجية تسعى لتحقيؽ أىداؼ إزاء كحدات خارجية ،كىذا ما يميزىا عف
السياسة الداخمية ،أم أف مكضكع السياسة الخارجية يقع خارج نطاؽ سيطرة الدكلة ،بينما يقع مكضكع

السياسة الداخمية في إطار سيطرة الدكلة .كالسياسة تصنؼ عمى أنيا خارجية طالما أنيا تيدؼ إلى

) (1اسممميل تب طمممقلد ،العمممت ،لسياسممملل لسيتلسمممت لستألستممم نظلسممم لمممب لاطممميم أللسطبلةممملل ،لسي قممم لا لنةيتممم  ،ؽقيممم
.1991ص.23
) (2اسيت ،لسيتت سعتم ،تسعتب لسيتلس لسخلظخت  ،ا ق لسطهؼ لسيظلة  ،ؽ ،2لسلل،ل  ،1998 ،ص.36-12
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لطممم  ،لسلمممل،ل ،

تحقيؽ نتائج خارج حدكد الدكلة بشكؿ عمني صريح حتى كاف كانت تمؾ السياسة تيدؼ في التحميؿ

النيائي لتحقيؽ نتائج في الداخؿ.

البرنامجية :تعني أف عممية التصرؼ في المحيط الخارجي لمدكلة يتطمب منيا صياغة مجمكعة مف

األىداؼ كتحديد مجمكعة مف الق اررات كالسمككيات التي تشكؿ في مجمكعيا سياستيا الخارجية.
كتنصرؼ السياسة الخارجية إلى برنامج يتضمف بعديف :البعد العاـ ،كينصرؼ إلى التكجيات ،كاألدكار
كاألىداؼ كاالستراتيجيات ،كالبعد المحدد ،كينصرؼ إلى مجمكعة الق اررات كالسمككيات (.)1
العالقات الدكلية:
تنصرؼ إلى مجمكعة التفاعبلت التي تحدث بيف كحدتيف دكليتيف أك أكثر ،أم الفعؿ كرد الفعؿ،

في حالة مستمرة مف التتابع كالتشابؾ ،كىي محصمة لتفاعؿ مجمكعة السياسات الخارجية لمختمؼ

الكحدات الدكلية ،كمكضكعاتيا تشمؿ القضايا التفاعمية كالصراع الدكلي كالتكامؿ الدكلي كسباؽ التسمح

كغيرىا (.)2

كىذا االختبلؼ المفيكمي بينيما ال ينفي الترابط بيف السياسة الخارجية كالعبلقات الدكلية؛ فالعبلقات
الدكلية ىي محصمة لتفاعؿ مجمكعة السياسات الخارجية لمختمؼ الكحدات الدكلية.
 اإلسالـ السياسي:
مصطمح سياسي كاعبلمي كأكاديمي استخدـ لتكصيؼ حركات تغيير سياسية تؤمف باإلسبلـ

باعتباره "نظاما سياسيا لمحكـ" .كيمكف تعريفو كمجمكعة مف األفكار كاألىداؼ السياسية النابعة مف
الشريعة اإلسبلمية التي يستخدميا مجمكعة "المسمميف األصكلييف" الذيف يؤمنكف بأف اإلسبلـ "ليس

عبارة عف ديانة فقط كانما عبارة عف نظاـ سياسي كاجتماعي كقانكني كاقتصادم يصمح لبناء مؤسسات
دكلة" .كتعتبر دكؿ مثؿ إيراف كالسعكدية كنظاـ طالباف السابؽ في أفغانستاف كالسكداف ،كالصكماؿ
أمثمة عف ىذا المشركع ،مع مبلحظة أنيـ يرفضكف مصطمح إسبلـ سياسي كيستخدمكف عكضا عنو

الحكـ بالشريعة أك الحاكمية اإلليية (.)3

كاإلسبلـ السياسي -كفقا لسامي زبيدة في كتابو االسبلـ كالدكلة كالمجتمع-نصي تقميدم ال

ميادنات في تطبيقاتو السياسية كاالجتماعية ،كأصكلي أم يعتمد عمى األصكؿ كالمرجعيات اإلسبلمية

تماما ،كصفة األصكلية تشير في الغالب األعـ إلى تمؾ الحركات كاإليديكلكجيات التي تصر عمى

تطبيؽ عقائد الديف اإلسبلمي ،كفي مقدمتيا الشريعة ،عمى كؿ مناحي الحياة االجتماعية كاالقتصادية،

) (1اسيت ،لسيتت سعتم ،تسعتب لسيتلس لسخلظخت  ،ا ق لسطهؼ لسيظلة  ،ؽ ،2لسلل،ل  ،1998 ،ص.36-12
) (2لسيظتظ لسيلبق ،ص.13
) (3لسييسي لسسل https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،
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كتقكـ ىذه الحركات باستغبلؿ العامؿ اإليماني االعتقادم لدل الناس لمكصكؿ إلى الحكـ كتطبيؽ

برامجيا الرامية إلنشاء دكلة الخبلفة (.)1

كتقكؿ مكسكعة الحركات اإلسبلمية أف اإليديكلكجية السياسية لئلسبلـ السياسي تعتمد عمى االلتزاـ

بالحاكمية ،كدحض الجاىمية ،كرفض المقكلة أف لمناس السمطة النيائية ،إذ تعتبر أف السمطة النيائية
ىي هلل ،كتعتبر حركات اإلسبلـ السياسي أف المجتمعات القائمة عمى سطح األرض اليكـ ىي جميعيا

مجتمعات جاىمية ،كما أف الدكؿ القائمة اليكـ فييا دكؿ جاىمية ،عمى الرغـ مف زعـ بعضيا االنتماء

إلى اإل سبلـ ،لذلؾ يجب عمى الدعكة اإلسبلمية الدعكة إلى أصؿ التكحيد كال سيما االحتكاـ بالمعنى

السياسي إلى المبادئ األساسية لئلسبلـ إلقامة مجتمعات عادلة كمستقيمة تعتمد اإلسبلـ كمنيج حياة،
ال إلى شكؿ مف أشكاؿ الدكلة ،)2( ،كبينما يتقبؿ بعض األصكلييف التعددية الدينية ،كمنيجية العمؿ

السياسي الحديث القائـ عمى المشاركة السياسية كخكض االنتخابات كاالحتكاـ إلى صناديؽ االقتراع

في السمطة لمكصكؿ إلى الحكـ ،فإف ىناؾ جماعات أخرل ال تستبعد العنؼ مف برامجيا مف أجؿ
تطبيؽ نظاميا الديني الرامي لمكصكؿ إلى السمطة( ،)3كقد بيف الدكتكر مصطفى محمكد رأيو في

جماعات اإلسبلـ التي تتبنى العنؼ فقاؿ "إننا بحاجة كتيبة تحقؽ الديف كتقاتؿ خصكمو بأسمحة
العصر كليس بفتاكل الؼ سنة مضت ،بالكممة الطيبة كبالحجة كالبينة كليس بتفجير الطائرات كخطؼ

الرىائف ،بالحكار الحضارم ال باالشتباؾ العسكرم كلكنيـ لف يعطكا الفرصة ليذا الحكار الحضارم
كىـ ينتظركف سقطة مف زعامة متخمفة كيتعممكف بصيحة عنؼ يصرخ بو منبر ضاؿ أك عربة يفجرىا
عميؿ ثـ يتطكع عميؿ آخر ليقكؿ انيا مف عمؿ الجياد اإلسبلمي ليثيركا بيا ثائرة األبيض كاألحمر

كاألصفر عمى اإلسبلـ كأىمو (.)4

كيرفض المستشار محمد العشماكم في كتابو " اإلسبلـ السياسي " الخمط بيف الديف كالسياسة،

حيث يرل أف تسييس الديف أك تدييف السياسة ال يككف إال عمبل مف أعماؿ الفجار االشرار أك عمبل
مف أعماؿ الجياؿ غير المبصريف ،ألنو يضع لبلنتيازية عنكانا مف الديف ،كيقدـ لمظمـ تبري ار مف

اآليات ،كيعطي لمجشع اسما مف الشريعة ،كيضفي عمى االنحراؼ ىالة مف االيماف ،كيجعؿ مف سفؾ
الدماء ظمما كعدكانا ،عمبل مف أعماؿ الجياد ،كيرل أف ممارسة السياسة باسـ الديف أك مباشرة الديف

بأسمكب السياسة يحكلو إلى حركب ال تنتيي كتحزبات ال تتكقؼ كصراعات ال تخمد كآتكف ال ييمد،

فضبل عف أنيا تحصر الغايات في المناصب كتخمط األىداؼ بالمغانـ كتفسد الضمائر بالعركض (.)5

) (1سلاب ،زبتت  ،لإلسام :لستألس أللسيد يع" تلخي قت لإلسه لسطيتيب ،ناشق ،سيظةل ،نلظ لسيتى سعطقل أللسطشل ،ؽ ،1995 ،1ص .30- 29
) (2أزيت ،لسييطععب ،ايسي لسسل لل لالساات  ،ال ز نظلسلل لسيزت لسيلبت  ،ؽ ،1بتلألل ،2004 ،ص.70-69
) (3ظلئت ،نبيب ،أسلستب لس غتتل لسيتلسب سمتى زل ملل لإلسمام لسيتلسمب بمتك لسا مل أللسييلظسم "لإل ميلي لسييمعيتك لمب اظمل سييةخمل" ،ظسملس
الخي تل غتل اطشيظ  ،خلاي لسطدلذ لسيؽطت  ،لعيطتك ،2012 ،ص.12
) (4اظطاى ،اسيين ،لالسام لسيتلسب أللسييل لسللنا  ،اطقي لل أ قلظ لستيم سطلع لسثللل  ،لسلل،ل  ،ن ل ،1992 ،ص.13-12
) (5اسيت ،سيتت لسيشيلألد ،لالسام لسيتلسب ،ا ق اتبيسب لسظغتل ،ؽ ،4لسلل،ل  ،1996 ،ص.17
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 التغيير السياسي
مجمؿ التحكالت التي قد تتعرض ليا البنى السياسية في المجتمع أك طبيعة العمميات السياسية

كالتفاعبلت بيف القكل السياسية كتغيير األىداؼ ،بما يعنيو كؿ ذلؾ مف تأثير عمى مراكز القكة بحيث

يعاد تكزيع السمطة كالنفكذ داخؿ الدكلة نفسيا أك بيف عدة دكؿ (.)1
 حركب الجيؿ الرابع

ىي حرب تستخدـ فييا كسائؿ اإلعبلـ الجديد غير التقميدم كمنظمات المجتمع المدني كالمعارضة

كالعمميات االستخبارية كالنفكذ األمريكي في أم بمد لخدمة مصالح الكاليات المتحدة األمريكية
كسياسات البنتاغكف ،كتعرؼ بالحرب البلمتماثمة بيف دكلة كتنظيمات محترفة منتشرة حكؿ العالـ،

كتممؾ إمكانيات ممتازة ،كليا خبليا خفية تنشط لضرب مصالح الدكؿ األخرل الحيكية كالمرافؽ

االقتصادية كخطكط المكاصبلت؛ لمحاكلة إضعافيا أماـ الرأم العاـ الداخمي بحجة إرغاميا عمى
االنسحاب مف التدخؿ في مناطؽ نفكذىا ،كمثاؿ عمى ىذه التنظيمات  :القاعدة  ،حزب اهلل ...إلخ (.)2

 الفكضى الخالقة
إحػػداث فكضػػى مقصػػكدة لمنػػع أم اسػػتقرار كسػػبلـ كتطػػكر فػػي الدكلػػة اليػػدؼ ،مػػف خػػبلؿ حػػركب

أىمية تبقييا دائمان ضعيفة متكترة متخمفة؛ لتعيد بناءىا بالصكرة المبلئمة تماما لمصالحيا(.)3

أدبيات الدراسة:
الرسائؿ العممية العربية:
دراسة (رايؽ سميـ البريزات) المكسكمة "مشركع الشرؽ ألكسط الكبير كالسياسة الخارجية األمريكية

االدكات كالمعكقات" ،دراسة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ االكسط لمدراسات العميا.2008 ،

تناكلت الدراسة مشركع الشرؽ األكسط الكبير ،كبينت المعكقات التي تقؼ أماـ المشركع الذم

أرادت الكاليات المتحدة األمريكية مف خبللو تفتيت المنطقة العربية كمف ثـ الييمنة عمى مقدراتيا تحت

كبينت الدراسة أدكات
ظكاىر براقة كبناء المجتمع المثالي في المنطقة كزيادة الفرص االقتصادية فيياٌ ،
تنفيذ المشركع ،ككضعت الدراسة فرضية مفادىا اف مشركع الشرؽ األكسط الكبير ستعترضو الكثير مف

المعكقات تحكؿ دكف تنفيذه؛ ألف ىدفو بات مكشكفان يتمثؿ في الييمنة عمى المنطقة مف أجؿ حماية
المصالح األمريكية اكالن كأمف إسرائيؿ ثانيان .كقد تكصمت الدراسة إلى اف المشركع يحمؿ مضاميف

سمبية ،كأف عممية تنفيذه تكاجو عقبات كثيرة منيا عقبات أيديكلكجية تعتنقيا بعض الحركات كاألحزاب،

كعقبات سياسية تحمؿ لكائيا األنظمة السياسية ،كأف أدكات تنفيذ المشركع غير مشركعة.
) (1اسيل تب ،طقلد العت ،ظبتع ،اسيت اسيين ،ايسي لسيعيم لسيتلست  ،لس يةت ،خلاي لس يةت ،1999 ،ص.47
) (2لسييسي لسسل /https://ar.wikipedia.org/wiki ،
) (3ظازد ،لسيطتلألد ،لسايػى لسخاس  ،نلظ لس لب لسيلبب ،ؽ ،1ناشق-لسلل،ل  ،2012،ص.11
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دراسة (عمي دعساف اليقيش) المكسكمة "السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ

السياسي في العالـ العربي" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ األكسط.2012 ،

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ تكجيات السياسة الخارجية األمريكية تجاه الحركات اإلسبلمية بعد

أحداث  11سبتمبر  ،2001كالتعريؼ بالمكاقؼ األمريكية مف الثكرات العربية  ،2011ككصكؿ بعض
حركات اإلسبلـ السياسي إلى السمطة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف التساؤؿ التالي :ما مكاقؼ الكاليات

المتحدة األمريكية مف حركات اإلسبلـ السياسي في العالـ العربي "تنظيـ القاعدة ،حزب اهلل ،حماس،
جبية االنقاذ الكطني ،اإلخكاف المسمميف"؟ كتكتسب دراسة السياسة الخارجية األمريكية أىمية كبيرة مف

منظكر فيـ طبيعة السياسة الدكلية نظ انر لتأثيرىا المباشر عمى نسؽ العبلقات الدكلية ،كقد كاف ليذه
السياسة تأثيرىا الفعمي عمى الرأم العالمي بعد أحداث  11سبتمبر عمى تكجيات السياسة العالمية نحك
اإلسبلـ كالمسمميف ،حيث حاكلت الكاليات المتحدة األمريكية الربط بيف اإلرىاب كاإلسبلـ كالمسمميف
نتيجة لسمككيات بعض الحركات اإلسبلمية المتطرفة ،مما أدل إلى تأثير ذلؾ عمى العبلقات العربية

كاإلسبلمية األمريكية.

كقد خمصت الدراسة إلى أف الكاليات المتحدة األمريكية تنظر إلى الحركات السياسية المعاصرة

ككتمة كاحدة متجانسة ،كبالتالي اصدار أحكاـ ذات طابع تعميمي عمييا ،فيذه الحركات كاف كانت
تتفؽ في تبنييا لئلسبلـ كمرجعية أساسية تشتؽ منيا نظرياتيا السياسية ،فإنيا تختمؼ فيما بينيا في

االليات التي تكظفيا في تفعيؿ ىذه النظريات ،كضمف ىذا اإلطار ينبغي فيـ مكاقؼ ىذه الحركات

المتفاكتة مف ظاىرة العنؼ السياسي ،كتكصي الدراسة بضركرة أف تتعامؿ الكاليات المتحدة األمريكية
مع حركات اإلسبلـ السياسي بطريقة مكضكعية ،فقد ظيرت األحزاب اإلسبلمية في المنطقة برمتيا

كفاعميف رئيسييف كفائزيف محتمميف عند السماح ليـ بالتنافس دكف قيكد ،كيطبؽ بعض ىذه األحزاب

برامج محافظة كيعد بتطبيؽ الشريعة.

الكتب كالدراسات العربية:
دراسة (د .فكاز جرجس) المكسكمة "الكاليات المتحدة األمريكية كاإلسالـ السياسي :صراع الحضارات

أـ تضارب المصالح"2001 ،

تكشؼ الدراسة حقائؽ جديدة مذىمة عف طريقة التفكير األمريكية تجاه اإلسبلـ كالمسمميف،

فالكاليات المتحدة األمريكية -رغـ أنيا لـ تحتؿ البمداف اإلسبلمية كما فعمت دكؿ استعمارية أخرل -
كرثت الكراىية كالحساسية كالغمكض كالتكتر تجاه عالـ اإلسبلـ كدينو كأبنائو ،كتكشؼ أف التراث
الفكرم األمريكي تجاه اإلسبلـ كالمسمميف مشحكف بالعداء كالرغبة في الصراع ،المدفكعيف بالخكؼ

كالحذر ،كحتى الكراىية.
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دراسة (مركاف بشارة) المكسكمة "أىداؼ الكاليات المتحدة األمريكية كاستراتيجيتيا في العالـ

العربي" ،المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات ،قطر-الدكحة ،مارس .2013

تسعى ىذه الدراسة لتحديد مصالح الكاليات المتحدة األمريكية كأىدافيا في المنطقة العر ٌبية مف
خبلؿ العمؿ عمى اإل جابة عف سؤاليف رئيسيف :األكؿ ،ما االختبلؼ بيف إدارة أكباما كسابقاتيا في
التحكالت المأساكية التي تعصؼ بالمنطقة العر ٌبية حاليًّا؟ كالثاني،
ضكء كعكدىا بالتغيير ،خاصةن بعد
ٌ
الحرية كالعدالة في
أم مدل تعكس استراتيجية ىذه اإلدارة دبمكماسيتيا
إلى ه
العامة بشأف الديمقراطية ك ٌ
ٌ
المنطقة؟
تبيف الدراسة كيؼ رفع أكباما سقؼ التكقٌعات عندما لـ تقتصر كعكده عمى تغيير سياسة الكاليات
ك ٌ
المتحدة األمريكية الخارجية فحسب ،كانما شممت كضع ٍّ
حد لمعقمية التي دفعت بكاشنطف إلى الحرب.
اف األىداؼ
فعمى الرغـ مف اختبلؼ األسمكب كالمنيج لدل إدارة أكباما عف سمفو بكش األبف ،إال ٌ
الكمٌية كاالستراتيجيات اإلقميمية لئلدارة الجديدة بقيت منسجمة مع المبادئ األمريكية التقميدية في

حرية الكصكؿ إلى مصادر الطاقة في
المنطقة التي ٌ
تتمخص في ثبلث مصالح رئيسة :أكلكية ضماف ٌ
تفكؽ الكاليات المتحدة األمريكية عمى جميع القكل الدكلية كالعالمية ،كاحتكاء
المنطقة ،كالحفاظ عمى ٌ
جميع قكل الممانعة العر ٌبية لضماف سيطرة األجندة االستراتيجية األمريكية في المنطقة العر ٌبية ،كمف
بينيا ضماف أمف إسرائيؿ.
دراسة (حسيف حافظ كىيب) المكسكمة "استراتيجية اإلدارة األمريكية الجديدة إزاء الشرؽ األكسط"،

قسـ الدراسات االستراتيجية-مركزالدراساتالدكلية-جامعة بغداد،العدد .2013 ،46

أدل انتياء حكـ الرئيس األمريكي السابؽ جكرج دبميك بكش ليس إلى تبدؿ في األىداؼ األمريكية،

بؿ إلى محاكلة معالجة الخمؿ الناجـ عف سكء تحقيؽ تمؾ األىداؼ ،ال سيما عمى مستكل سياسة

كتحديدا في منطقة الشرؽ األكسط ،تمؾ المنطقة التي ستبقى
الكاليات المتحدة األمريكية الخارجية،
ن
كلعقكد قادمة منطقة حيكية لمصالح الكاليات المتحدة األمريكية؛ بالنظر إلى مكقعيا االستارتيجي
التزـ الكاليات المتحدة األمريكية بأمف إسرائيؿ كسبلمتيا ككجكدىا ،كالسعي
كثركاتيا النفطية كالمالية ،ك ا

إلمكانية السيطرة كمنع انتشار األسمحة النككية.

كبحثت الدراسة عف األدكات الجديدة التي مف خبلليا تستطيع إدارة الرئيس أكباما أف تعالج العبلقة
السببية التي أنتجت ليس منطقة مأزكمة مف الداخؿ فقط ،كلكف أيضان عبلقة أكثر تأزمان مع الكاليات
المتحدة األمريكية ذاتيا كعمى أكثر مف صعيد ،تكاد تيذىب بالمصالح األمريكية في أكثر مف دكلة في
منطقة الشرؽ األكسط ،بمعنى أننا أماـ بحث غاية في األىمية كاالتساع كالذم ال يتناكؿ حيثيات صنع

القرار األمريكي ،إنما اإلمكانيات المتاحة كالسبؿ الضركرية لمتغيير ،كتـ التركيز عمى المتبنيات
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المطركحة لخطاب التغيير الذم افتتح بو الرئيس أكباما عيده الجديد مباشرة بتبني سياسة اليد الممدكدة
ألكثر مف طرؼ دكلي في ىذا العالـ.

الرسائل العلمية األجنبية:
دراسة (عبد اهلل بف عكدة) المكسكمة "سياسة الكاليات المتحدة األمريكية الخارجية في الشرؽ

األكسط كحرب بكش عمى اإلرىاب :رأم النخبة كفشؿ استراتيجية الكاليات المتحدة األمريكية" ،رسالة
دكتكراة ،جامعة شيفمد.2006 ،

(Abdullah Bin-Odah) U. S. foreign policy in the Middle East and the Bush War on
Terror: elite opinion and the failure of U.S. strategy, 2006.

تناكلت ىذه الدراسة السياسة الخارجية لبكش في الشرؽ األكسط ،كأشارت بانيا كلدت مزيدان مف

الغضب في المنطقة ،كزادت حرب الكاليات المتحدة األمريكية ضد العراؽ مف مستكل العداء لمكاليات
المتحدة بشكؿ كبير عمى مستكل اإلقميـ كىذا ال يعني أف العداء لمكاليات المتحدة كاف سببو األحداث

التالية لػ  ،2001/9/11كانما جاء نتيجة المكاقؼ كالتصكرات تجاه ما يسميو كثير مف العرب
كالمسمميف بالسياسة الخارجية "المعادية لمعرب كالمسمميف" ،كخاصة فيما يتعمؽ بالصراع العربي

اإلسرائيمي ،الذم كاف مكجكدان لفترة طكيمة مف الزمف ،كبطبيعة الحاؿ ،فإف إدارة بكش تدرؾ العداء
لمكاليات المتحدة في العالـ العربي كاإلسبلمي ،كاعترفت أنو قد بمغ مستكل غير مسبكؽ.

كبينت ىذه الدراسة الجدؿ حكؿ السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط مف منظكر شرؽ

أكسطي ،كما بينت نتيجة سياسة الكاليات المتحدة األمريكية التي أدت إلى تفاقـ السخط كالتطرؼ،

الذم دعـ أعماؿ الجماعات اإلرىابية .كابرزت كجية نظر السعكدييف مف ىذه السياسة ،حيث يعتقد
 ٘90مف النخب السعكدية الذيف تمت مقابمتيـ ليذه الدراسة ،أف السياسة الخارجية األميركية قد

ساىمت في نمك اإلرىاب .كاتفؽ معظـ المشاركيف ( )٘90.5عمى أف دعـ الكاليات المتحدة األمريكية
إلسرائيؿ ىك السبب الرئيس لمعاداة الكاليات المتحدة األمريكية.
دراسة (محمد عمي) المكسكمة "السياسة الخارجية التركية تجاه الشرؽ األكسط في بداية القرف

الحادم كالعشريف مف خالؿ منظكر العالقات التركية -األمريكية :حالة العالقات التركية-العراقية"،

.2013

(Muhamed Ali( Turkish Foreign Politics Towards The Middle East At The Beginning
Of XXI Century Through The Prism Of Turkish – American Relationships: The
Case Of Turkish-Iraqi Relations, New Balkan Politics, Issue 13، 2013.

تتزايد أىمية العبلقات التركية األمريكية يكما بعد يكـ منذ بداية القرف اؿ  .21ىذه العبلقات ليا

أىمية خاصة مع األخذ في االعتبار حقيقة أنو إلى جانب آثارىا المتبادلة ،فإف ليا انعكاسات ميمة
عمى المستكل اإلقميمي كالعالمي .بالترافؽ مع بداية مبادرة الشرؽ األكسط الكبير ،كالتي نظر فييا إلى
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تركيا بكصفيا البمد الرئيس لتطبيقيا ،اضطرت الفكاعؿ السياسية التركية لخمؽ استراتيجيات خاصة بيا

لذلؾ ،كتزامنت بداية تطبيؽ ىذه الرؤية الجديدة مع حكـ حزب العدالة كالتنمية الذم كاف يطكر
استراتيجية خارجية جديدة تقكـ عمى عقيدة العمؽ االستراتيجي في الشرؽ األكسط ،كفي بداية القرف
 ،21مثؿ العراؽ كاحدان مف أىـ الدكؿ في الشرؽ األكسط التي تنعكس فييا المصالح المشتركة
كالخبلفات بيف االستراتيجيات التركية كاألمريكية .باإلضافة إلى حقيقة أف السياسة الخارجية التركية
تجاه العراؽ تكاجو في اآلكنة األخيرة سمسمة مف التحديات ،إال أف العبلقات االقتصادية التركية-

العراقية في نمك مستمر.
الدراسات االجنبية:

دراسة (كريستكفر ىينز) المكسكمة "أصكؿ فكر تنظيـ القاعدة :اآلثار المترتبة عمى استراتيجية

الكاليات المتحدة األمريكية" ،تقرير فصمي لكمية حرب الجيش األمريكي.2005 ،

(CHRISTOPHER HENZE) The Origins of al Qaeda’s Ideology: Implications for US
Strategy Parameters, US Army War College Quarterly, spring 2005.

زعيـ قتمة السادات ،كمنظر ابف الدف الرئيسي ،كمؤيد أمريكي بارز إلسرائيؿ مف المحافظيف الجدد

دعيا إلى تحكؿ ثكرم في منطقة الشرؽ األكسط .كمع ذلؾ ،فإف الكاليات المتحدة األمريكية كاألنظمة
العربية القائمة كالمؤسسات الدينية السنية التقميدية تشترؾ جميعيا في مصمحة تجنب الفكضى كالثكرة.

كىذه المصمحة المشتركة تجعؿ مف المؤسسات في العالـ السني شركاء طبيعييف لمكاليات المتحدة في
النضاؿ ضد تنظيـ القاعدة كالحركات المماثمة ليا .كاذا فشؿ االستراتيجيكف األمريكيكف في فيـ

كاستغبلؿ الفجكة بيف المؤسسات كالثكار داخؿ اإلسبلـ السني ،فإف الكاليات المتحدة سكؼ تخدـ

اإلسبلمييف ال ارديكالييف ،كتحكؿ السنة إلى أعداء.

دراسة (ليفنت جككديمير) المكسكمة "حرب الخميج الثانية ،الكاليات المتحدة األمريكية كمشركع

الشرؽ األكسط الكبير كتركيا" ،مجمة البحكث األكاديمية في االقتصاد ،تركيا.2009 ،

(LEVENT GOKDEMIR) II. Gulf War, USA, Great Middle East Project and Turkey,
Journal of Academic Research in Economics, vol. 1, number 3 (December).2009.

لقد كاف الشرؽ األكسط دائمان المنطقة ذات األكلكية األكلى في قبمة أنظار الكاليات المتحدة

األمريكية لسببيف :أكؿ سبب كأىمو ىك البتركؿ ،حيث تقع  ٘61.9مف احتياطيات البتركؿ عمى
األرض في منطقة الشرؽ األكسط؛ كلذلؾ كانت تمبية حاجة الكاليات المتحدة األمريكية كحمفائيا

لمبتركؿ بسعر معقكؿ ،كتكفير تدفؽ مستمر لمنفط مف ىذه المنطقة عامميف ميميف في سياسة الكاليات
المتحدة األمريكية التي طكرتيا لممنطقة .كما أف الحاجة إلى النفط العالمي سترتفع مف  75مميكف
برميؿ يكميان إلى  120مميكف برميؿ يكميان حتى عاـ  2030بزيادة  %1.6في كؿ عاـ كفقان لمحسابات
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التي أجريت مف قبؿ خبراء االقتصاد مف الكاليات المتحدة األمريكية .كسيتعيف عمى الكاليات المتحدة

األمريكية دفع  150مميار دكالر أمريكي في عاـ  2029لمبتركؿ الذم تستكرده .كستزداد حاجة الصيف
إلى النفط بنسبة مائة في المائة ،كسيستكرد االتحاد األكركبي  ٘92مف البتركؿ الذم يستيمككنو في
ىذا التاريخ .كالزيادة المبينة في الطمب العالمي عمى الطاقة بيذه الطريقة تكضح الغرض الحقيقي

لمكاليات المتحدة األمريكية في محاكلتيا إعادة ىيكمة منطقة الشرؽ األكسط.

السبب الثاني ىك إعاقة القكل العظمى كالدكؿ القكية في المنطقة مف بسط نفكذىا عمى ىذه

المنطقة ،كالحفاظ عمى المنطقة تحت إشراؼ الكاليات المتحدة األمريكية؛ حيث تحظى جغرافيا الشرؽ
األكسط بأىمية سياسة كاقتصادية كأمنية بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية؛ مف أجؿ ضماف سيادتيا

العالمية ،فإذا تمكنت الكاليات المتحدة األمريكية مف تحقيؽ (مشركع الشرؽ األكسط الكبير) ،فإنيا

ستككف قد رسخت ىيمنتيا المطمقة عمى المنطقة .فمشركع الشرؽ األكسط الكبير ىك اسـ آخر إلعادة
ىيكمة المنطقة مف الجكانب الجيك استراتيجية كالعسكرية كالسياسية كاالقتصادية .كنظ ار الختبلؼ

المصالح بيف تركيا كالكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة ،فقد تـ تكضيح التكازنات المتغيرة في

المنطقة جنبان إلى جنب مع حرب الخميج الثانية ،كبعد ذلؾ تـ إجراء تقييـ لمشركع الشرؽ األكسط

الكبير الذم تنفذه الكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة مف كجية نظر تركيا.

دراسة (جيرمي أـ شارب) المكسكمة "سياسة تعزيز الديمقراطية األمريكية في الشرؽ األكسط:

معضمة اإلسالمييف" ،تقرير لمككنغرس األمريكي 15 ،يكنيك .2006

(Jeremy M. Sharp) U.S. Democracy Promotion Policy in the Middle East: The
Islamist Dilemma, CRS Report for Congress, June 15, 2006.

يقيـ ىذا التقرير سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه المنظمات اإلسبلمية في العالـ العربي،
كتحديدا تمؾ الجماعات اإلسبلمية كيحقؽ كيؼ يتـ تطبيؽ سياسة الكاليات المتحدة األمريكية لتعزيز

الديمكقراطية في ثبلث دكؿ عربية يتمتع فييا اإلسبلميكف بكجكد كبير في المجاؿ السياسي :المغرب،
كمصر ،كاألردف .كيشير التقرير إلى أف إدارة بكش قد جعمت تعزيز الديمقراطية في الشرؽ األكسط
أكلكية أمف كطني ،معتبرة أف المزيد مف الحرية السياسية يمكف أف يقكض قكل التطرؼ اإلسبلمي

كالتمقيف المذىبي ،كمع تقدـ سياسات تعزيز الديمقراطية في الكاليات المتحدة األمريكية ،كاجو صناع
السياسات معضمة كبيرة ،كىي كيفية الرد عمى التحديات التي تطرحيا الحركات اإلسبلمية السياسية
التي تدعـ اإلصبلح االجتماعي كالسياسي كفقان لممبادئ الدينية اإلسبلمية؛ كالتي قد تؤدم بيـ إلى

معارضة سياسة الكاليات المتحدة األمريكية الخارجية التي نبذت العنؼ كاإلرىاب ،كيحمؿ التقرير
مكاقؼ حككمة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه الحركات.
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كردان عمى ىذه المعضمة ،تساءؿ بعض المراقبيف فيما إذا كاف عمى الكاليات المتحدة األمريكية

ممارسة الضغط عمى الحككمات العربية لفتح أنظمتيا السياسية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف اك ال ،مع العمـ

بأف مثؿ ىذه الخطكات في حاؿ نجاحيا قد تفيد الجماعات اإلسبلمية التي تعارض جكانب رئيسة

لمسياسة الخارجية األميركية في الشرؽ األكسط ،مثؿ :دعـ إسرائيؿ ،كاحتبلؿ العراؽ ،كالكجكد العسكرم

األمريكي الكبير في الخميج العربي .كقد عززت االنتخابات في الع ارؽ كمصر كالسمطة الفمسطينية،
المدعكمة أمريكيان ،مف المكاقؼ السياسية لممنظمات اإلسبلمية ،بما فييا حالة حماس ،كالجماعات

المسمحة التي رفضت التخمي عف العنؼ.

كيثير ىذا التقرير األسئمة التالية :ىؿ اإلسبلميكف ديمقراطيكف ليبراليكف أـ أصكلييف؟ ىؿ ينبغي

أف تدعـ الكاليات المتحدة األمريكية مشاركتيـ في الحياة السياسية الديمقراطية؟ ىؿ يرحب اإلسبلميكف

البلعنفييف بالحكار مع الكاليات المتحدة األمريكية أك أف مثؿ ىذا اإلجراء تشكيو لسمعتيـ بيف أتباعيـ؟
كمع استمرار التكيف باتجاه سياسة تعزيز الديمقراطية األمريكية في الشرؽ األكسط ،فإف الككنجرس قد

يستخدـ سمطتو الرقابية لجمب مزيد مف الكضكح لبلستراتيجية اإلقميمية لئلدارة األمريكية خاصة في
مسألة التعامؿ مع الجماعات اإلسبلمية .كما أف الككنجرس سيرصد األمكاؿ لبرامج الديمقراطية في

المنطقة كمشركعات المساعدات الخارجية ،كيمكف اف يحدد استخداـ ىذه األمكاؿ لمشركعات معينة أك
تكجيييا لجماعات معينة.

التعميؽ عمى الدراسات السابقة:
تصكر متكامبلن لمسياسة األمريكية تجاه المنطقة العربية مع اإلشارة الى مكقع جماعة
الدراسة تقدـ
ان

اإلخكاف السياسي فييا كمكقفيا منيا ،كبياف منحنى العبلقة بيف الكاليات المتحدة كجماعة االخكاف

المسمميف ،كتتناكؿ الدراسة أحدث مخطط أمريكي إلعادة صياغة المنطقة سياسيان كجيكاستراتيجيان
كالحفاظ عمى إسرائيؿ دكلة متفكقة قكية إلى جانب تعظيـ مصالح الكاليات المتحدة األمريكية ،كقد
تميزت ىذه الدراسة بتناكؿ العبلقة بيف الكاليات المتحدة كجماعة االخكاف المسمميف ،كىي عبلقة أغفمت

الدراسات السابقة تناكليا ،أك تناكلتيا بشكؿ سطحي ،فقد تناكلت الدراسات السابقة السياسة الخارجية

األمريكية تجاه المنطقة ،دكف اإلشارة إلى عمميات التكظيؼ لحركات اإلسبلـ السياسي بشكؿ مباشر أك
حتى غير مباشر ،لتحقيؽ أىداؼ السياسة األمريكية المختمفة في المنطقة.

فقد أكضحت دراسة فكاز جرجس إلى أف الكاليات المتحدة قد كرثت الكراىية كالحساسية كالغمكض

كالتكتر تجاه عالـ اإلسبلـ كدينو كأبنائو ،كأف التراث الفكرم األمريكي تجاه اإلسبلـ كالمسمميف مشحكف
بالعداء كالرغبة في الصراع ،المدفكعيف بالخكؼ كالحذر ،كحتى الكراىية ،بينما تناكلت دراسة رايؽ
البريزات مشركع الشرؽ األكسط الكبير ،كبينت المعكقات التي تقؼ أماـ المشركع الذم أرادت الكاليات
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المتحدة األمريكية مف خبللو تفتيت المنطقة العربية كمف ثـ الييمنة عمى مقدراتيا .كىدفت دراسة عمي

اليقيش إلى تحميؿ تكجيات السياسة الخارجية األمريكية تجاه الحركات اإلسبلمية بعد أحداث 11
سبتمبر  ،2001كالتعريؼ بالمكاقؼ األمريكية مف الثكرات العربية  ،2011كخمصت الدراسة إلى أف

الكاليات المتحدة األمريكية تنظر إلى الحركات السياسية المعاصرة ككتمة كاحدة متجانسة ،كبالتالي

اصدار أحكاـ ذات طابع تعميمي عمييا .كتناكلت دراسة مركاف بشارة مصالح الكاليات المتحدة

األمريكية كأىدافيا في المنطقة العر ٌبية مع بياف االختبلؼ بيف إدارة أكباما كسابقاتيا في ضكء كعكدىا
التحكالت المأساكية التي عصفت بالمنطقة العر ٌبية ،كخمصت إلى أف األىداؼ
بالتغيير ،خاصةن بعد
ٌ

الكمٌية كاالستراتيجيات اإلقميمية لئلدارة الجديدة بقيت منسجمة مع المبادئ األمريكية التقميدية في

حرية الكصكؿ إلى مصادر الطاقة في
المنطقة التي ٌ
تتمخص في ثبلث مصالح رئيسة :أكلكية ضماف ٌ
تفكؽ الكاليات المتحدة األمريكية عمى جميع القكل الدكلية كالعالمية ،كاحتكاء
المنطقة ،كالحفاظ عمى ٌ
جميع قكل الممانعة العر ٌبية لضماف سيطرة األجندة االستراتيجية األمريكية في المنطقة العر ٌبية ،كمف
بينيا ضماف أمف إسرائيؿ .كناقش حافظ كىيب استراتيجية اإلدارة األمريكية الجديدة إزاء الشرؽ األكسط

كاإلمكانيات المتاحة لمتغيير كمعالجة الخمؿ الناجـ عف سكء تحقيؽ األىداؼ االمريكية في عيد بكش

االبف مع التركيز عمى المتبنيات المطركحة لخطاب التغيير الذم افتتح بو الرئيس أكباما عيده الجديد.

كتناكلت دراسة كريستكفر ىينز اآلثار المترتبة عمى فشؿ الكاليات المتحدة األمريكية في فيـ
كاستغبلؿ الفجكة بيف األنظمة العربية القائمة كالمؤسسات الدينية السنية التقميدية مف جية ،كالثكرة

كالثكار داخؿ اإلسبلـ السني مف جية أخرل ،حيث يرل أف الفشؿ سكؼ يخدـ اإلسبلمييف الراديكالييف،

كيحكؿ إلى أعداء السنة الذيف يشارككىا في مصمحة تجنب الفكضى كالنضاؿ ضد تنظيـ القاعدة

كالحركات المماثمة ليا .كناقش عبد اهلل بف عكدة السياسة الخارجية لبكش في الشرؽ األكسط ،كأشار

بانيا كلدت مزيدان مف الغضب في المنطقة ،كأف حرب الكاليات المتحدة األمريكية ضد العراؽ قد زادت

مف مستكل العداء ضدىا بشكؿ كبير عمى مستكل اإلقميـ نتيجة السياسة الخارجية االمريكية "المعادية

لمعرب كالمسمميف" ،كخاصة فيما يتعمؽ بالصراع العربي اإلسرائيمي

كرأل ليفنت جككديمير أف الشرؽ األكسط قد كاف دائمان المنطقة ذات األكلكية األكلى في قبمة

أنظار الكاليات المتحدة األمريكية لسببيف :األكؿ ىك البتركؿ ،كالثاني ىك إعاقة القكل العظمى كالدكؿ

القكية في المنطقة مف بسط نفكذىا عمى ىذه المنطقة ،كالحفاظ عمى المنطقة تحت إشراؼ الكاليات

المتحدة األمريكية؛ حيث تحظى جغرافيا الشرؽ األكسط بأىمية سياسة كاقتصادية كأمنية بالنسبة

لمكاليات المتحدة األمريكية؛ مف أجؿ ضماف سيادتيا العالمية ،كاعتبر أنو إذا ما تمكنت الكاليات

المتحدة األمريكية مف تحقيؽ مشركع الشرؽ األكسط الكبير الذم يعتبر االسـ اآلخر إلعادة ىيكمة

المنطقة مف الجكانب الجيك استراتيجية كالعسكرية كالسياسية كاالقتصادية فإنيا ستككف قد رسخت
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ىيمنتيا المطمقة عمى المنطقة .ككجد جيرمي أـ شارب أف تعزيز الديمقراطية في الشرؽ االكسط كالمزيد

مف الحرية السياسية يمكف أف يقكض قكل التطرؼ اإلسبلمي ،لذلؾ جعمت إدارة بكش تعزيز
الديمقراطية في الشرؽ األكسط أكلكية أمف كطني .كناقشت دراسة محمد عمي دكر تركيا في مبادرة

الشرؽ األكسط الكبير كالتي نظر فييا إلى تركيا بكصفيا البمد الرئيس لتطبيقيا ،كاضطرت الفكاعؿ
السياسية التركية لخمؽ استراتيجيات خاصة بيا لذلؾ ،كتزامنت بداية تطبيؽ ىذه الرؤية الجديدة مع

حكـ حزب العدالة كالتنمية الذم كاف يطكر استراتيجية خارجية جديدة تقكـ عمى عقيدة العمؽ

االستراتيجي في الشرؽ األكسط.

المبلحظ اف ىناؾ عناصر مشتركة بيف ىذه الدراسات حيث تكضح اغمبيا المصالح كاالىداؼ

االمريكية في المنطقة ،كتسمط في أغمبيا الضكء عمى مشركع الشرؽ االكسط الكبير في المنطقة
كمقدمة لفرض ىيمنيا الككنية عمى العالـ ،كتبيف عبلقة الكاليات المتحدة بالجماعات االسبلمية في
إطار تنفيذ سياسة نشر الديمقراطية مع التكازف في ادارة العبلقة مع االنظمة القائمة ،كتناكؿ عدد منيا

الدكر التركي في مشركع الشرؽ االكسط ،إال أف الدراسات لـ تركز عمى عمميات التكظيؼ لجماعة
االخكاف المسمميف في تنفيذ السياسة األمريكية في المنطقة.
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الفصل األول

السٍاسة اخلارجٍة األرمرٌيٍة جتاه املنطقة
العربٍة

.

انًثحث األٔل  :يزذكشاخ انسٍاسح انخارجٍح األيزٌكٍح فً انًُطقح انعزتٍح ٔأْذافٓا.
انًطهة األٔل :يزذكشاخ انسٍاسح انخارجٍح األيزٌكٍح فً انًُطقح انعزتٍح.
انًطهة انثاًَ :أْذاف انسٍاسح انخارجٍح األيزٌكٍح فً انًُطقح انعزتٍح

انًثحث انثىاًَ :يعىانى انسٍاسىح انخارجٍىح األيزٌكٍىح ٔذطىٕر االسىرزاذٍجٍح األيزٌكٍىح فىً
انًُطقح انعزتٍح.
انًطهة األٔل :انسٍاسح األيزٌكٍح فً انًُطقح انعزتٍح.
انًطهة انثاًَ :ذطٕر االسرزاذٍجٍح األيزٌكٍح يٍ انقٕج انصهثح إنى انقٕج انُاعًح.

انًثحث انثانث :انسٍاسح انخارجٍح األيزٌكٍ ح ذجاِ انًُطقح انعزتٍح فً عٓذ أٔتايا.
انًطهة األٔل :سٍاسح إدارج أٔتايا ذجاِ انًُطقح انعزتٍح.
انًطهة انثاًَ :سٍاسح إدارج أٔتايا ذجاِ جًاعح اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ.

مقدمة:
ظير المشركع االمبراطكرم األمريكي منذ نياية الحرب العالمية الثانية ،كفي إطار تحقيؽ ىذا

المشركع اىتمت الكاليات المتحدة األمريكية بالمنطقة العربية العتبارات جيك سياسية كجيكعسكرية كجيك
اقتصادية كأخرل دينية كفمسفية ،كاتضحت أىدافيا في المنطقة العربية في السيطرة المطمقة عمى

مخزكنات الطاقة ،كالتحكـ في عممية اإلنتاج كتحديد األسعار ،كحماية طرؽ اإلمداد ،كاحتكاء النفكذ
السكفياتي خبلؿ مرحمة الحرب الباردة ،كالحيمكلة دكف بركز نفكذ دكلي كاقميمي منافس لييمنة الكاليات

المتحدة األمريكية بعد الحرب الباردة ،كحماية إسرائيؿ ،كضماف أمنيا كتعزيز دكرىا الكظيفي في خدمة

المصالح األمريكية ،كالحرص عمى اإلبقاء عمى تفكقيا العسكرم النكعي ،كضماف كالء النظاـ الرسمي
العربي كتبعيتو ،كحمايتو مف أم تيديد لبقائو ،كاقامة قكاعد عسكرية كتسييبلت تضمف االستخداـ
المكجستي في االستراتيجيات اإلقميمية كالككنية لمكاليات المتحدة ،كتيميش دكر مؤسسات العمؿ
اإلقميمي المشترؾ ،أك أم ترتيبات أمنية أك اتحاد أك تعاكف إقميمي ،إال إذا كانت بمبادرة أك رعاية

أمريكية كلخدمة أىدافيا.
يسمى اإلرىاب
كفي مرحمة ما بعد ىجمات  00سبتمبر ،تـ إضافة أىداؼ جديدة ،ىي محاربة ما ٌ
كالتطرؼ اإلسبلمي ،كالتيديد كالتمكيح بمشركعات اإلصبلح كالتغيير كنشر الديمقراطية ككسيمة ضغط
كابتزاز لمنظاـ الرسمي العربي ،كحرماف البمداف العربية كايراف مف تطكير برامج نككية ،كاتخاذ أم

محاكلة باتجاه مثؿ ىذه البرامج ذريعة لمتدخؿ العسكرم تحت عنكاف :الحد مف انتشار أسمحة الدمار
الشامؿ .كيجمع الجميكريكف كالديمقراطيكف عمى ىذه األىداؼ ،كيختمفاف في أساليب التنفيذ .فبعد

ىجمات  00سبتمبر تـ الشركع في مخطط المشركع األمريكي لمقرف الجديد ،الذم يدعك إلى استخداـ

فائض القكة العسكرية كالتقنية لمكاليات المتحدة لصكغ نظاـ عالمي جديد تتفرد فيو الكاليات المتحدة

األمريكية بعرش النظاـ الدكلي إلى أقصى مدة ممكنة ،عبر التحكـ في مصادر مخزكنات الطاقة،
كالحيمكلة دكف تمكيف أية دكلة أخرل مف منافسة الكاليات المتحدة األمريكية عسكريان كاقتصاديان .كتـ

احتبلؿ العراؽ بغرض إعادة رسـ خريطة المنطقة بما يضمف تحقيؽ ىذه األىداؼ ،كتحقيؽ أمف

إسرائيؿ كبقائيا ،كازاحة أم خطر كامف ييدد ىذا الكياف .كمع التعثر في إنجاز المشركع عسكريان ،جاء
الرئيس األمريكي براؾ أكباما ليقدـ استراتيجية جديدة تعتمد عمى القكة الناعمة الستكماؿ المشركع

االمبراطكرم ،كالذم يمر اجباريان في المنطقة العربية لتقسيميا كاعادة رسـ خرائطيا بما يحقؽ المشركع.
كفي إطار التنفيذ كقع االختيار عمى اإلخكاف المسمميف كالقكل المدنية ليككنكا بديبل مؤقتا عف الدكؿ

الكطنية في المنطقة لحيف استكماؿ مخطط التقسيـ ،كاحراز التقدـ المطمكب في تنفيذ المشركع

االمبراطكرم األمريكي.
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المبحث األكؿ :مرتكزات السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة العربية كأىدافيا.
تصكغ الكاليات المتحدة األمريكية استراتيجيتيا في مناطؽ العالـ المختمفة كمنيا المنطقة

العربية عمى ىدم مرتكزات أساسية تحاكؿ مف خبلليا تمرير سياساتيا الخارجية بغية تحقيؽ األىداؼ

النيائية لمصالحيا القكمية ،كيحتؿ الشرؽ األكسط كفي القمب منو المنطقة العربية مكانة مفصمية في
تحقيؽ تمؾ األىداؼ نظ ار لمكقعو الميـ في جيكسياسة الكاليات المتحدة األمريكية كمشركعيا الخاص

بالييمنة عمى العالـ بامتداداتيا في اتجاه القكقاز كآسيا الكسطى ،كثركتو النفطية كككنو بات يشكؿ

البطف الرخك في النظاـ العالمي ،فضبل عف تحكؿ بعض دكلو مصدر لئلرىاب مف كجية النظر
األمريكية.

المطمب األكؿ :مرتكزات السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة العربية.
خص الخطاب األمريكي المنطقة بنكع مف االستثنائية بعد انتياء الحرب الباردة كالتحكؿ الذم

حصؿ في النظاـ الدكلي ،كالمتمثؿ في شيكع النظاـ الرأسمالي ،كانييار التكازنات التقميدية لحساب

الييمنة األمريكية ،فقد عاد االحتبلؿ العسكرم المباشر (العراؽ) ،كعجزت الدكؿ عف البقاء متماسكة

في كجو نتائج العكلمة ،كتراجع دكر الدكلة في بعض اجزاء المنطقة لصالح التنظيمات المسمحة مما
سمح بظيكر نماذج مف الدكؿ الفاشمة ،كبرز صراع محاكر بيف مككنات المنطقة فيما يعرؼ بصراع
االعتداؿ كالتطرؼ ،كتحكلت طبيعة التحالفات كالصراعات مع صعكد الخطر اإليراني في المنطقة،

لذلؾ البد لممرتكزات األساسية لبلستراتيجية األمريكية التي تصاغ بمكجبيا مبررات التدخؿ األمريكي

في الشؤكف الدكلية كالتي كانت سائدة في مرحمة ما أف تشيد تحكال أك تكيفا مع معطيات المرحمة
الراىنة ،تساكقان مع ما ىك حاصؿ في البيئة الدكلية (.)1

أكالن :المرتكزات الجيكستراتيجية.
تيتـ الجيكستراتيجية بدراسة المكقع االستراتيجي لمدكلة أك المنطقة اإلقميمية ،كمدل تأثير ىذا

المكقع كتمؾ المنطقة في العبلقات السممية كالحربية( ،)2كقد ظيرت حيكية المكقع الجيكستراتيجي لمشرؽ
األكسط في السياسة األمريكية في تصريح الفريد ماىاف القيادم في البحرية األمريكية بأف الشرؽ

األكسط سكاء كمفيكـ استراتيجي أك كمكقع عمى الحدكد الجنكبية لمبحر المتكسط كآسيا ىك مسرح
مكاجية استراتيجية بيف القكل المتصارعة ( ،)3كيضـ الكطف العربي الذم يحتؿ بامتداده القارم في آسيا
كافريقيا ،كسكاحمو الطكيمة عمى البحار كالمحيطات ،مكقعان جغرافيان متكسطان ىك بمنزلة حمقة الكصؿ
محكر رئيسان مف محاكر االستراتيجية الدكلية مف
بيف القكل الدكلية الكبرل في الشرؽ كالغرب ،كيعد
ان

) (1زيممتك ،زممللع أل،تممب ،لس م للتتدت لإلنلظ لاالة ت م لسدتةممت لزلط لسشمملد لاألسممؾ ،ادع م نظلسمملل نألست م
ص.51
) (2سيين ،لبت ،لسالد بتك لالس للتتدت أللسدتيس للتتدت  ،طستا لسلةلع لإلس لألست  ،لسيتن .2010 ،15249
http://www.alriyadh.com/509799
) (3زيتك ،زللع أل،تب ،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.58
ممتن  ،46خلاي م بغممتلن،2010 ،
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النكاحي االقتصادية كالسياسية كالعسكرية كالحضارية في السمـ كالحرب عمى حد سكاء ،كالكضع الجيك
 -استراتيجي لمكطف العربي عمى الكرة األرضية يتككف مف أربعة مقكمات تمثؿ في ذاتيا قكة جذب

لمقكة الدكلية كىي :المكقع الجغرافي الفريد ،كثركات الطبيعية التي تممكيا األقطار العربية ،المركز

الحضارم لمكطف العربي ،كمكقع الكطف العربي في مركز الحركب كاألزمات اإلقميمية كاألىمية التي
باتت تيدد مصالح الكاليات المتحدة األمريكية الحيكية (.)1

كتتككف الجيكستراتيجية مف عناصر ىي الجيكسياسية كتيتـ بمدل تأثير المحيط الطبيعي لدكلة ما

عمى الحياة السياسية فييا سكاء الداخمية أك الخارجية ،كالجيكاقتصادية كتدرس العبلقة بيف األرض

كالمعطيات االقتصادية ،كمدل تفاعميا كأثارىا عمى المستكيات المحمية كاإلقميمية كالدكلية،
كالجيكعسكرية كتركز عمى العبلقة بيف األرض كبيئة لمعمميات العسكرية ،كأثرىا في تحديد مكاف كزماف
كمسار كطبيعة العمميات العسكرية بمختمؼ أنكاعيا ،كالجيكمعمكماتية ،كتيتـ بأثر المكاف في طبيعة

جمع كمعالجة كتحميؿ المعمكمات كأنظمة المعمكمات ( .)2كعميو فاف دراسة المرتكزات الجيكستراتيجية

لمكاليات المتحدة إزاء منطقة الشرؽ األكسط تقكدنا إلى تسميط الضكء عمى بعض المفردات ،كبياف
أىميتيا كتأثيرىا في صناع القرار كمحددات أك دكافع تتحكـ في صياغة السمكؾ األمريكي إزاء

المنطقة.

 -7المرتكز الجيكسياسي:
يتكسط الشرؽ األكسط كإقميـ جغرافي دائرة تضـ القارات الثبلث "آسيا كافريقيا كأكركبا التي يعيش

عمييا أكثر مف ثبلثة أرباع سكاف الكرة األرضية ،كفيو تتضارب المصالح السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية المحمية كالعالمية ،لذلؾ فإنو يمثؿ نقطة تماس استراتيجي كساحة تنافس دكلي خطير،

كيضـ منطقتيف متميزتيف ىما جكار إسرائيؿ كالخميج النفطي ،كتختمؼ كؿ كاحدة منيما مف حيث

كظيفتيا الجيكسياسية كالجيكعسكرية ،كتتنازع ىذه المنطقة عكامؿ عدة أكثرىا برك انز عامبلف احدىما
جغرافي ،كاآلخر بنيكم اقتصادم سياسي كأمني كأم منيا يشكؿ أىمية خاصة لمكاليات المتحدة،
فالبتركؿ كحده لـ يكف ىك الذم شكؿ مصير الشرؽ األكسط؛ ألنو كاف قديمان قبؿ اكتشاؼ البتركؿ
بمثابة ممتقى استراتيجي لمطرؽ بيف أفريقيا كأكراسيا كما ىي الحاؿ اليكـ كلكف بعد التغير الكظيفي

لممنطقة كبالنفط أك بدكنو ستظؿ األىمية االستراتيجية كخاصة الجيكعسكرية قائمة (.)3

يقسـ الكطف العربي تقسيما جيكسياسيان في االستراتيجية السياسية األميركية إلى أربع دكائر
جغرافية ،لكؿ منيا مقكماتيا أك خصائصيا التي تربطيا بأىداؼ كمصالح الكاليات المتحدة األمريكية

في ىذه المنطقة ،كتشمؿ الدائرة األكلى منطقة الخميج العربي ،كتضـ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي،
) (1عف ،لسدللن ،اظتظ سقق ة له  ،2005ص1
) (2سيين ،لبت ،اظتظ سقق ة له.2010 ،
)) (3زيتك ،زللع أل،تب ،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.60-59
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كالعراؽ كاليمف ،باإلضافة إلى إيراف ،كتتركز مصالح الكاليات المتحدة األمريكية في ىذه الدائرة في

المجاالت االقتصادية كالسياسية كاالستراتيجية ،كتشمؿ الدائرة الثانية لبناف كسكرية كاألردف كفمسطيف
كمصر ،كتنبع أىمية ىذه المنطقة مف مكقعيا االستراتيجي في قمب الكطف العربي ،باإلضافة إلى
كجكد إسرائيؿ في مركز ىذه الدائرة ،كالدكر الذم تمعبو لخدمة مصالح كأىداؼ أميركا في المنطقة

العربية (.)1

كتقع الدائرة الثالثة غرب كجنكب الكطف العربي كتشمؿ كادم النيؿ كالبحر األحمر كالقرف

األفريقي ،كتضـ كبلن مف مصر كالسكداف كجيبكتي كالصكماؿ كجزر القمر ،كاليدؼ المركزم لمسياسية
األميركية تجاه ىذه الدائرة ىك عزليا عف محيطيا العربي كاألفريقي؛ ألف التبلحـ العربي األفريقي

يشكؿ قكة إقميمية تقاكـ أميركا كجكدىا ،كتشكؿ الدائرة الرابعة الجناح الغربي لمكطف العربي كالجزء

الشمالي مف إفريقيا ،كتمتد مف حدكد مصر الغربية لشكاطئ المحيط األطمنطي كتشمؿ كبلن مف ليبيا
كتكنس كالجزائر كالمغرب كمكريتانيا ،كتتركز أىداؼ الكاليات المتحدة األمريكية في ىذا الجزء في
مشاركة أكركبا في استغبلؿ ثركاتو االقتصادية كتأميف المصالح كالكجكد األمريكي الفاعؿ (.)2

في سعييا ألحكاـ السيطرة عمى الشرؽ األكسط تنشط الكاليات المتحدة األمريكية بتعاكف كثيؽ مع

ركائز إقميمية كانت تمثميا إيراف (الشاه سابقا)ن كالمممكة العربية السعكدية في ما كاف يسمى بالدعامتيف،

فضبلن عف التحالفات السياسية كالعسكرية التي تقيميا مع بعض دكؿ الشرؽ األكسط غير العربية مثؿ
تركيا كاسرائيؿ لحماية مصالحيا كتحقيؽ أىدافيا القريبة كالبعيدة في الكطف العربي ،أما اليكـ فيي تزيد
تمؾ الركائز لتضـ دكالن أكثر مثؿ مصر كاألردف كالعراؽ كأفغانستاف ،فضبلن عف دكؿ الخميج الست
كتعمؿ عمى تنسيؽ سياستيا معيا حتى تحتكييا كال تككف معادية لسياستيا؛ كذلؾ ألف الشرؽ األكسط
يمثؿ الرئة التي تتزكد منيا بما يمزميا مف الطاقة لمكاجية عناء التنافس الدكلي كالدفاع عف مصالحيا

الحيكية ( .)3كمنذ احتبلؿ العراؽ عاـ  2003ـ ظيرت مرحمة جديدة كانت مبلمحيا األساسية اختفاء
المظاىر السيادية لبعض الدكؿ الشرؽ أكسطية ،كظيكر نظاـ إقميمي جديد يتميز بالكجكد العسكرم
األمريكي المباشر ليس في العراؽ فحسب ،بؿ في دكؿ عربية شتى ،كييدؼ النظاـ اإلقميمي الجديد

إلى إعادة تشكيؿ نظاـ األمف الدكلي بما يخدـ المصالح األمريكية ،كيحيد القكل المنافسة لمكاليات

المتحدة في مناطؽ الصراع الدكلي ،ما يعكس تخطيطان أمريكيان جيكسياسيان عالمي األبعاد لـ تراع فيو
حقكؽ الدكؿ األساسية الرئيسة في النظاـ الدكلي (.)4
 -2المرتكز الجيك اقتصادم:

) (1عف ،لسدللن ،اظتظ سقق ة له ،2005 ،ص1
) (2لسيظتظ لسيلبق ،ص1
) (3لسيظتظ لسيلبق ،ص1
) (4زيتك ،زللع أل،تب ،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.61
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اىتمت نظريات المجاؿ الحيكم الجديدة بمنطقة الشرؽ األكسط ككاحدة مف أىـ المناطؽ

الجيكاستراتيجية لمسيطرة عمى العالـ؛ فمف يسيطر عمى الشرؽ األكسط يسيطر عمى النفط العالمي؛
كمف يسيطر عمى النفط العالمي يسيطر عمى اقتصاد العالـ عمى األقؿ في مدل المستقبؿ المنظكر،

كقد سيطرت القكة األمريكية بدالن مف القكل األكركبية بعد الحرب العالمية الثانية؛ ألف السيطرة عمى
ىذه المنطقة التي تعد خزانان لمعظـ احتياطي نفط العالـ ضركرة لتحقيؽ مصالح الكاليات المتحدة

األمريكية ،كلمسيطرة عمى العالـ اقتصاديان كعسكريان كسياسيان(.)1

ىناؾ ثبلثة عكامؿ رئيسة تجعؿ مف منطقة الشرؽ األكسط مرتك انز جيكاقتصاديان بالغ الخطكرة عمى
االقتصاد األمريكي أكليا :حماية االقتصاد األمريكي مف أم ىزة قد يتعرض ليا نتيجة انقطاع تدفؽ

النفط ،أك حتى ارتفاع أسعاره بشكؿ كبير؛ بسبب الطمب المتزايد عميو مف قبؿ الصيف كأكركبا كالياباف،
كثانييا :الحفاظ عمى مستكل الحياة كنمطيا في الكاليات المتحدة األمريكية القائميف عمى االستيبلؾ

الكثيؼ لمطاقة ،كعدـ تعريض ىذا المستكل كالنمط ألل تيديد ميما كانت الكمفة ،كثالثيا :التحكـ
بأسعار النفط كتكزيعو ،كمف ثـ التحكـ بعصب اقتصاديات الدكؿ الصناعية المنافسة لمكاليات المتحدة

كالصيف كالياباف كأكركبا أك بمعنى آخر حؿ مأزؽ تراجع مكقع االقتصاد األمريكي عالميان مف خبلؿ
استعماؿ أدكات الييمنة الككنية بما فييا الكسائؿ العسكرية المتفكقة لدييا (.)2
بناء عمى ذلؾ أصبح مف اىداؼ الكاليات المتحدة األمريكية االقتصادية الميمة في المنطقة
ن
العربية المحافظة عمى استمرار تدفؽ النفط مف منطقة الخميج بشكؿ أمف كبأسعار معقكلة ،كمنع أم

قكة محمية أك إقميمية أك دكلية مف التعرض ليذه المصالح ،فيي ما زالت مف أكبر مستكردم النفط في

العالـ كتعتمد عمى النفط العربي لسد النقص في إنتاجيا المحمي ( ،)3في مكاجية زيادة استيبلؾ الطاقة

ال سيما كاف عج انز تصاعديان بدأ يطبع ميزاف النفط منذ مطالع السبعينيات مف القرف الماضي بمغ ٘69
عاـ  ،2015كسيصؿ إلى  ٘74عاـ .)4( 2030
لقد أدركت الرأسمالية األمريكية أف السبيؿ االمثؿ لتجاكز أزمتيا الداخمية يكمف في امتصاص

الفكائض النفطية كتكظيفيا في تأميف حراؾ رأسمالي تراكمي الزـ الستمرار النظاـ الرأسمالي ،حيث

يمعب الماؿ العربي دك انر ميمان في االقتصاد األمريكي مف خبلؿ الحسابات الجارية كالكدائع في البنكؾ
األمريكية كشراء األسيـ كسندات الخزانة األمريكية كاالستثمار المباشر ،كما تعتبر األسكاؽ العربية مف
األسكاؽ القابمة لمتكسع ( ،)5كالميمة لتصريؼ فائضيا السمعي ،عبلكة عمى اف الكاليات المتحدة

األمريكية تحصؿ مف المنطقة عمى المكاد الخاـ الضركرية لتكظيفاتيا الصناعية ( ،)6لذلؾ ظمت منطقة
) (1لسيظتظ سايه ،ص.61
) (2زيتك ،زللع أل،تب ،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.62
) (3عب ،لستةك ،ام ،أالة ل أللسيزت لسيلبت  ،1982 – 1945 ،ال ز نظلسلل لسيزت لسيلبت  ،ؽ.1989 ،1ص49
) (4زيتك ،زللع أل،تب ،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.62
) (5عى لستةك، ،ام ،اظتظ سقق ة له ،ص50-49
) (6زيتك ،زللع أل،تب ،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.60
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الشرؽ األكسط حمقة أساسية في مشركع الكاليات المتحدة األمريكية لمسيطرة عمى العالـ برمتو ،كتتدخؿ
الكاليات المتحدة األمريكية اليكـ عسكريان؛ مف أجؿ تحقيؽ مصالحيا االقتصادية بالدرجة األساس،
حيث ال يكفر احتبلؿ العراؽ كأفغانستاف لبلحتبلؿ األمريكي قكة األمف العسكرم كالسياسي االستراتيجي

فقط ،كانما قكة األمف االقتصادم االستراتيجي بفعؿ المخزكف اليائؿ مف النفط في بحر قزكيف مف

جية ،كفي شماؿ كجنكب العراؽ مف جية أخرل(.)1
 -4المرتكز الجيكعسكرم:

يتنػػاكؿ ىػػذا المرتكػػز أىميػػة المنطقػػة عسػػكريان بالنسػػبة إلػػى الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كيركػػز عمػػى
العبلقة بيف األرض كبيئة لمعمميات العسكرية ،كأثرىا في تحديػد مكػاف كزمػاف كمسػار كطبيعػة العمميػات

العسكرية بمختمؼ أنكاعيا( ،)2كقد اكتسػبت الكظيفػة االسػتراتيجية لمشػرؽ األكسػط خػبلؿ الحػرب العالميػة

الثانية قد انر كبي انر لمضركرات العسكرية األمريكية ،حيث ثبت أف المنطقة مركز رئػيس لممكاصػبلت البريػة

كالبحريػػة كالجكيػػة كمسػػرح مكاجيػػة اسػػتراتيجية بػػيف القػػكل المتصػػارعة كفق ػان اللفريػػد ماىػػاف ،فضػػبل عػػف
ظيكر النفط الذم ساعد الحمفاء عمى مكاصمة الحرب(.)3
كقد أدل ازدياد مقاكمة الشعب المصرم الحتبلؿ قناة السكيس مف قبؿ بريطانيا إلى بركز الحاجة

إلى ضماف قاعدة استراتيجية جديدة في ىذه المنطقة الحيكية لمنع الكحدة العربية ،كربط المنطقة

باالستراتيجية األمريكية كالغربية ( ،)4فأيد تركماف تقسيـ فمسطيف كانشاء دكلة إسرائيؿ ،كحفاظان عمى
إسرائيؿ أصدر مع بريطانيا كفرنسا اإلعبلف الثبلثي عاـ  1950لمنع استخداـ العرب القكة لتغيير

الكاقع ( ،)5كتكرست المنطقة مرتك انز جيكعسكريان أمريكيان بعد نجاح الكاليات المتحدة األمريكية في ربط
بعض األقطار العربية في عجمتيا كارساء قكاعد تحالفيا االستراتيجي مع إسرائيؿ كالذم ىدفت مف
ك ارئو إلى تحقيؽ ىدفيف ،األكؿ :إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة جنكب االتحاد السكفييتي كقريبة مف

أراضيو دكف أف ترتبط معو في حدكد مشتركة يسيؿ عمى الجيش األحمر اجتياحيا ،كالثاني :تحكيؿ
إسرائيؿ بالفعؿ إلى قكة تدخؿ سريع خاضعة لمكاليات المتحدة األمريكية كتعمؿ بتنسيؽ كتعاكف تاميف
مع البنتاجكف؛ بيدؼ حماية المصالح األمريكية في المنطقة ،كمقاكمة أم تحركات سكفيتية أك مدفكعة
مف قبؿ السكفييت تيدد مصالحيا .كقد اعترؼ كيسنجر لئلسرائيمييف صراحة أف المخطط االستراتيجي

األمريكي ييدؼ إلى إدخاؿ المنطقة تحت مظمة حمؼ األطمسي كذلؾ عف طريؽ إنشاء مراكز مراقبة
كاستكشاؼ متصمة مباشرة بمراكز قيادة األطمسي (.)6

) (1لسيظتظ لسيلبق ،ص.62
) (2طاذ لستةك ،أبي ب ل لسزةتلسب ،لسدغلللت لالس للتتدت )لسدتيلس لتتدت (2013 ،
http://www.almusallh.ly/ar/thoughts/120-2013-07-03-22-50-33
) (3الأللي ،بستلد ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له ،ص50-49
) (4ب ممل اظممقلذ ،تطتممله ،ألآ مملألي ،لسيتلسم لاالة تم أللسيمملب ،لس طمميظ لالسم للتتدب سعيتلسم لاالة تم لممب لسمميؽك لسيلبممب ،ال ممز نظلسمملل
لسيزت لسيلبت  ،ؽ ،3بتلألل .1991 ،ص110
) (5ظلم عتب ،لسظلسسب ،اظتظ سقق ة له ،ص.16
) (6ب ل ،اظقلذ تطتله ،اظتظ سقق ة له .ص110
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تأكيدان ألىمية المنطقة لمكاليات المتحدة برز مبدأ تركماف بحصر الخطر الشيكعي مع ظيكر
االتحاد السكفييتي قكة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية ،فتـ تدشيف مشركع مارشاؿ إلعادة بناء
أكركبا كتقكيتيا في كجو التمدد السكفيتي ،كبرز نظاـ المحالفات األمريكية في المنطقة العربية ،حيث

عممت الكاليات المتحدة األمريكية عمى إنشاء أحبلؼ دفاعية مشتركة كاف أكليا مشركع قيادة الشرؽ

األكسط عاـ  ،1951ثـ حمؼ بغداد عاـ 1955؛ كذلؾ لتأميف المصالح الغربية في الشرؽ األكسط،
كالدفاع عف أمف دكؿ المنطقة ضد أم عدكاف ،كإلحباط محاكالت االتحاد السكفييتي في الحصكؿ عمى

قدر مف النفكذ أك المصالح الحقيقية في ىذه المنطقة ( ،)1حيث اعتبر الكجكد أك التغمغؿ السكفيتي في

المنطقة بمثابة تطكيؽ لمحمؼ األطمنطي مف الجنكب قد يحدث تغيي انر في التكازف العالمي ،خاصة كأف
قربو مف المنطقة سيمكنو مف السيطرة عمييا كعمى مضيؽ ىرمز ،كما اعتبرت السيطرة السكفيتية عمى
نفط الشرؽ األكسط سببان إلرباؾ االقتصاد الحر في العالـ (.)2

كتعززت المكانة الجيكعسكرية لممنطقة مع بركز نظرية نيككالس سبيكماف بعد الحرب العالمية

الثانية الذم عدؿ نظريو ماكندر ،فقد الحظ اف قمب العالـ يحتؿ إقميمان جغرافيان ال يتمتع بصفات تؤىمو
ليذه القيادة أك المركز الخطير الذم كضعو فيو ماكندر ،كليذا رأل أف الحافة التي تحيط بالقمب ،كىي

التي سماىا ماكندر المنطقة الكسطى كالتي تشمؿ الكطف العربي بمشرقو كمغربو كأكركبا عبر االتحاد

السكفيتي كايراف كأفغانستاف كجنكبي شرقي آسيا كالصيف كككريا ،أعظـ أىميو مف القمب نفسو؛ إذ اف

منطقو الحافو ىذه تعتبر منطقو التقاء القكل البريو الزاحفة مف االتحاد السكفيتي كدكؿ المعسكر

الشرقي بالقكل البحرية كالبرية لكتمو المعسكر الرأسمالي ،سكاء في أكركبا أك آسيا أك شمالي أفريقيا أك

البحار المحيط بيا ،لذلؾ حذر سبيكماف مف أم اتحاد بيف مراكز القكل في العالـ ألف ذلؾ سيشكؿ

خط ار عمى الكاليات المتحدة األمريكية ،كأكضح نمكذجيف عمى ذلؾ الدكلة العربية في عصكر الفتكحات
اإلسبلمية التي استطاعت أف تصؿ إلى تكلكز عمى حدكد فرنسا ،كاف تحكؿ البحر المتكسط إلى بحيرة
عربية ،كالثاني ىك الدكلة العثمانية التي كصمت جيكشيا إلى شرؽ ككسط أكركبا (.)3

مما سبؽ يتضح أىمية الشرؽ االكسط كفي القمب منو المنطقة العربية ككاحدة مف أىـ المناطؽ

الجيكاستراتيجية لمسيطرة عمى العالـ؛ فمف يسيطر عمى الشرؽ األكسط يسيطر عمى النفط العالمي؛

كمف يسيطر عمى النفط العالمي يسيطر عمى اقتصاد العالـ؛ كمف الناحية الجيكسياسية تحتؿ مكقعان
جغرافيان متكسطان ىك بمنزلة حمقة الكصؿ بيف القكل الدكلية الكبرل في الشرؽ كالغرب ،كتعد المنطقة
محك انر رئيسان مف محاكر االستراتيجية الدكلية مف النكاحي االقتصادية كالسياسية كالعسكرية كالحضارية
في السمـ كالحرب عمى حد سكاء ،فيي نقطة تماس استراتيجي كساحة تنافس دكلي خطير ،كتضـ
منطقتيف متميزتيف ىما إسرائيؿ كالخميج النفطي ،كمف الناحية الجيك اقتصادية تعد خزانان لمعظـ

) (1لسيظتظ لسيلبق ،ص.110
) (2ظلم عتب ،لسظلسسب ،اظتظ سقق ة له ،ص.14
) (3ب ل اظقلذ ،تطتله ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له ،ص110
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احتياطي نفط العالـ ضركرم لتحقيؽ مصالح الكاليات المتحدة األمريكية ،كلمسيطرة عمى العالـ

اقتصاديان كعسكريان كسياسيان مف خبلؿ المحافظة عمى استمرار تدفؽ النفط مف منطقة الخميج بشكؿ أمف
كبأسعار معقكلة ،كامتصاص الفكائض النفطية كتكظيفيا في االقتصاد االمريكي ،كاالستفادة مف
األسكاؽ العربية لتسكيؽ منتجاتيا ،كثبت جيكعسكريا أف المنطقة مركز رئيس لممكاصبلت البرية

كالبحرية كالجكية كمسرح مكاجية استراتيجية بيف القكل المتصارعة لذلؾ دعمت كانشاء دكلة إسرائيؿ،

كقاعدة عسكرية ضخمة جنكب االتحاد السكفييتي كقريبة مف أراضيو دكف أف ترتبط معو في حدكد

مشتركة يسيؿ عمى الجيش األحمر اجتياحيا ،لذلؾ ظمت منطقة الشرؽ األكسط حمقة أساسية في
مشركع الكاليات المتحدة األمريكية لمسيطرة عمى العالـ برمتو ،كلذلؾ ستكظؼ كؿ االدكات المتاحة

لمحفاظ عمييا تحت سيطرتيا كنفكذىا.
ثانيان :المرتكزات األيديكلكجية:

تتكافر مسكغات أيديكلكجية ترتكز عمييا السياسات األمريكية تجاه المنطقة لتمبية المصالح

األمريكية ،فالسمكؾ األمريكي تجاه المنطقة ىك انعكاس لمضمكف حزمو مف األفكار كالمبادئ التي
تؤمف بيا كتسعى لترجمتيا عمى أرض الكاقع فقد كاف لممياجريف األمريكييف األكائؿ دكر كبير في بمكرة

قاعدة فكرية سياسية أسيمت في صياغة طريقة تعامؿ الكاليات المتحدة األمريكية مع المنطقة (.)1
 -1المسوغ الدين:

لمعامؿ الديني دكر في رسـ السياسة األمريكية تجاه المنطقة العربية؛ فعقيدة البركتستانت الذيف
)(2

ككنكا المجتمع األمريكي بعد فرارىـ مف االضطياد الديني في أكركبا الغربية،

ترتكز عمى مفاىيـ

أساسية تعطي الكاليات المتحدة األمريكية مكانة فكقية كتميزىا بكاجبات حصرية في العالـ ،أكليا :أف

الكاليات المتحدة األمريكية كانت مكجكدة في عقؿ اهلل ألىداؼ محددة منذ بداية الخمؽ ،كاف ثمة خطةن
شاممةن لمككف مف تدبير اإلرادة اإلليية يمعب فييا الطيكريكف بيجرتيـ إلى العالـ الجديد دك انر ميمان؛
ألنيـ شعب اهلل المختار ،اختارتيـ العناية اإلليية لمخبلص مف فساد العالـ كآثامو إلنشاء مممكة اهلل

عمى االرض ،كىذه الشراكة التعاىدية مع الخالؽ تشمؿ ميمة تنكير بقية أمـ العالـ كانقاذىا مف الجيالة
كالظبلـ( ،)3لذلؾ فإف الكثير مف القادة األمريكييف يفسركف ق اررات السياسة الخارجية األحادية التي

تتخذىا بالمجكء عادة إلى الحقكؽ الطبيعية كالفضيمة االميركية كالعناية اإلليية ( .)4فيصفيا أيزنياكر
بأنيا مكمفو بتنفيذ مخطط اهلل لمخميقة ،كيقكؿ ركزفمت :إف أمركة العالـ ىي مصير كقدر أمتنا (.)5

) (1قمت لسلمملنظ ،اسيممت لهيممب ،لسيلتممت لستةطتم ألأجل،ممل لممب اممطهح لس ا تممل لسيتلسممب سعيالةمملل لسي سممت لاالة تم  ،ادعم لسيعمميم لسيتلسممت  ،ممتن ،35
 ،2007ص.22
) (2سزةه أزيت ،لس ل ب ،زيلبلل للئتة  ،لسقيت لستةطب لب لسيتلس لاالة ت تدله لسشلد لاألسؾ ،لسيتلس لستألست .2011 ،
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2566.aspx
) (3زيتك زللع ،أل،تب ،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.53
) (4لسيظتظ لسيلبق ،ص.55-54
) (5ةيسف لسيلطب ،لسطيةب ،لسقيت لستةطب سياس أالة ل بلستهين ألاسللئتب ألأجله عى لسلؼت لساعيطتطت ام لسا ل اك ) ،(2009-1984غمز ،
.2011ص63
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كما يدعـ مبلييف البركتستانت األمريكيكف إسرائيؿ عف إيماف كامؿ بأف دعـ الكاليات المتحدة

األمريكية إلسرائيؿ ىك السبيؿ األساسي لبقاء الكاليات المتحدة األمريكية السياسي كالركحي؛ فالتزاـ
ىؤالء بالدكلة الييكدية كاجب ديني ينبني عمى النبكءات التكراتية كاأليماف بأف الييكد ىـ شعب اهلل
المختار ،كما يؤمنكف بعكدة الييكد كشعب إلى أرضو المكعكدة في فمسطيف ،كاقامة كيانو الكطني

فييا ،تمييدان لمعكدة الثانية لممسيح التي يسبقيا معركة ىرمجدكف ثـ تأسيس مممكة األلؼ عاـ.
كيؤمنكف بأف مف شركط العكدة الثانية لممسيح بناء الييكؿ ،مكاف المسجد األقصى ،يعني تعطيؿ
مساعي التسكية كالسبلـ كدفع األمكر في الشرؽ األكسط بصكرة دائمة نحك االضطراب كنحك العداء

المتبادؿ بيف العرب كالييكد .فالسبلـ يعطؿ ىرمجدكف ،كبالتالي يؤخر العكدة المنتظرة ،أما الصراعات
فإنيا تميد ليرمجدكف كتعجؿ بالعكدة ،فاحتبلؿ القدس لـ يزؿ الخطكة قبؿ األخيرة لنياية التاريخ،

فالخطكة األخيرة ىي إعادة بناء الييكؿ فكؽ مكقعو التاريخي القديـ ،كىك المكاف عينو الذم تقاـ عميو
اآلف قبة الصخرة( ،)1كمف ىنا ال يمكف فيـ السياسة األمريكية تجاه المنطقة بعيدان عف أثر القيـ الدينية
البركتستانتية التي كانت كال ازلت تحتؿ دك نار مركزيان في تكجيييا (.)2
 -2المسكغ الفمسفي:
تستمد السياسة الخارجية األميركية عامة جذكرىا الفمسفية مف الفكر الميبرالي الذم يعكد إلى القرف

السابع عشر( ،)3كقد ارتبطت السياسة األمريكية بالذرائعية

()

التي شكمت نقطة ارتكاز ميمة فييا،

خصكصا بعد الصيغة التي استخدمت لتبرير النزعة التكسعية التي قادتيا الكاليات المتحدة األمريكية
مف خبلؿ تصدير الديمقراطية إلى شعكب العالـ( ،)4كجكىرىا قائـ عمى قياس كؿ عمؿ أك شيء بما

يحققو مف فائدة أك ضرر ،فالشيء جيد كصالح إذا كاف نافعان ،كىك سيئ إذا كاف ضا انر( ،)5فمثبلن كجد
الرئيس األمريكي جكرج بكش في أحداث  11سبتمبر سمسمة مف الذرائع كالفرص النادرة لتككف منطمقان

لسياستو الخارجية كالمتضمنة إدارة العالـ كالسيطرة عميو(.)6

كفي عالـ ما بعد الحرب الباردة قدـ فككياما كىتنجتكف اطركحتيف مف المفاىيـ تصمحاف لتحميؿ

السياسة الدكلية كفيـ التكجيات كاألىداؼ األمريكية الديمقراطية الميبرالية ،األكلى قدميا فرانسيس

فكككياما بعنكاف" :نياية التاريخ" ،كبيف فييا أف الديمقراطية الميبرالية بشقييا السياسي كاالقتصادم ىي
) (1شل،ل اسيل تب ،لسشل،ل ،أألسيةلل لسيتلس لسخلظخت لاالة ت بيت  11أةعيم  ،2011اطشيظلل لسهتئ لسييظة لسيلا سع ملب-ألزلظ لسثلللم ،
ناشق ،2009 ،ص.35-34
) (2ةيسف ،لسيلطب لسطيةب ،اظتظ سقق ة له ،ص62
) (3لللسيتس ،لي تلال ،سهلة لس لظةخ أل لتم لسقشل ،تلخي زيتك أاتك ،ال ز لا،للم سع لخي أللسطشل ،ؽ ،1لسلل،ل  ،1993 ،ص.181
) (اذ،ب لعياب سايب ةلى أي لسسلتل تيخت اك ام لسيلسع لسييعب أللس دلب لإلسيلست  ،ألأي طتد سؼت ال ة يك لب اتى يسهل ااتمت سعطمل،،
يل أي أل لظ لسطل، ،ب ادلن ةظلئمع ةيم يتك بهمل لإلسيملي سسامع بللئمه جمم لسقسمم مك لس يملم .أل طمتال ت ؼملظب لال ملظ لمبي أطمتسهل ،مي لاسامع
أللاختى بغغ لسطبل ك لسيس يى لسا لد أأل لا اسب أأل لسيللئتد.
) (4سزلظ ،سدتب زيتمت ،لسذظةيم لمب لساعيما لسقلل يلتتم أللسي لسمهل عمى لسيتلسم لسخلظختم لاالة تم لمب لسلملي لسسملند أللسيشملةك ،ادعم عتم
لسيعيم لإلساات  ،لسيدعت لسيلبع ،تن ،2013 ،14/2ص.3
) (5لسقـــللغـيـــلتـتـ  ،ستلةل ستيزhttp://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=80184 .2008 ،
) (6سزلظ سدتب زيتت ،اظتظ سقق ة له ،2013 ،ص.31
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خاتمة مطاؼ تطكر الفكر البشرم ،فقد حسـ صراع األيديكلكجيات نيائيا كالى األبد لصالح الديمقراطية

الميبرالية ( ،)1حيث يقكؿ فكككياما :إف إجماعان ممحكظان ظير في السنكات القميمة الماضية في جميع
أنحاء العالـ حكؿ شرعية الديمقراطية الميبرالية كنظاـ لمحكـ بعد أف لحقت اليزيمة باأليديكلكجيات

المنافسة مثؿ الممكية الكراثية كالشيكعية في الفترة األخيرة ،كأف الديمقراطية الميبرالية تشكؿ نقطة النياية

في التطكر األيديكلكجي لئلنسانية كالصكرة النيائية لنظاـ الحكـ البشرم ،كبالتالي فيي تمثؿ نياية
التاريخ ،كبينما شابت أشكاؿ الحكـ السابقة عيكب خطيرة أدت في النياية إلى سقكطيا ،فإف
الديمقراطية الميبرالية خالية مف مثؿ تمؾ التناقضات األساسية الداخمية (.)2

اما االطركحة الثانية فقد صاغيا ىنتنغتكف بعنكاف" :صراع الحضارات" ،معتب نار أف النزاعات

كاالنقسامات في العالـ سيككف مصدرىا حضاريان كثقافيان .كقسـ الحضارات إلى غربية ،كصينية،

كيابانية ،كاسبلمية ،كىندية ،كأرثكذكسية ،كأمريكية التينية ،كافريقية .كاف الصراع بيف الحضارات يتخذ
مستكييف الجزئي اإلقميمي عندما تككف بيف اإلسبلـ كجيرانو األرثكذكس كاليندكس كاألفارقة كالمسيحييف

كالغرب ،كالكمي العاـ يككف بيف الغرب كالشرؽ أم بيف الحضارات الغربية كالحضارات غير الغربية،
كقد صنؼ طبيعة العبلقة بيف الغرب كالحضارات األخرل في ثبلث دكائر ،الحضارات المتحدية كىما

حضارتا اإلسبلـ كالككنفكشكسية الصينية كتكقع تحالفان بينيما ضد الغرب ،كالحضارات المتأرجحة كىي

الركسية كاليابانية كاليندكسية ،كتككف عبلقاتيا مع الغرب عبلقات تعاكنية تارة كصراعية تارة أخرل،
كالحضارات الضعيفة كتتمثؿ في الكاليات المتحدة األمريكية البلتينية كافريقيا ،كطالب الغرب بعدـ
االنخداع باليدكء كاالسترخاء الذم ساد جبيات الصراع بعد الحرب الباردة ،كالحفاظ عمى التفكؽ

العسكرم ،ك السعي نحك الحد مف األسمحة كتصنيعيا لدل الدكؿ غير الغربية ( .)3كرغـ تناقض

المدرستيف ،إال أنيما تتفقاف عمى ضركرة بناء نظاـ عالمي جديد تقكده الكاليات المتحدة األمريكية،

إضافة إلى معاداة الحضارة اإلسبلمية باعتبارىا نقيضان ثقافيان كقيميان لمحضارة الغربية (.)4

مف كؿ ما تقدـ يمكف القكؿ إف مستقبؿ العالـ كالمنطقة العربية سيتأثراف بمبادئ فمسفية إلى جانب

المبادئ الجيكسياسية تقسـ األمـ إلى قسميف األكؿ :الدكؿ الحضارية التي استحقت الفكز بكماؿ
التاريخ كالكصكؿ إلى نيايتو ،كالثانية األمـ العاجزة عف الكصكؿ إلى كماؿ التاريخ ،كتقع شعكب
الشرؽ األكسط ضمف األمـ العاجزة ،كمف ىنا تنطمؽ رسالة الرجؿ األبيض االستعمارية مجددان في
األخذ بيد المتخمفيف بغية إيصاليـ إلى ما يسميو فكككياما الجنة المكعكدة ،كلكف ىذه المرة ليس عمى

قاعدة التحرير ،بؿ عمى قاعدة اإلخضاع بالقكة ،كقد أمف الساسة كصناع االستراتيجيات الكبرل في
) (1اةلن ،ام ،لس طلسب ،ستلس لسايػى لسخاس لاالة ت -لاطيم لسا لة أللابيلن لستألست أللإلسعتيتم  ،ائسيم لسطميظ سعثلللم أللإل مام.2014 ،
http://www.alnoor.se/article.asp?id=232080
) (2لللسيتس ،لي تلال ،اظتظ سقق ة له ،ص8
) (3طلايةب، ،ط طغ يي ،طتلم لسسؼلظلل ا لن ططع لسطبلم لسيلسيب ،تلخي ؽعيت لسشلةب ،ؽ ،1999 ،2ص296- 295-293
) (4اةلن ،ام ،لس طلسب ،اظتظ سقق ة له.2014 ،
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إطار قرف أمريكي حقيقي يحتضف العالـ كمو بأف مثؿ ىذه األمركة الكريمة لمعالـ سكؼ تجمب السبلـ
كالكفرة لكف السبلـ ظؿ بعيدان ،لذلؾ ظمت ىذه المبادئ حاضرة في ظؿ تحكؿ الكاليات المتحدة ألكثر

مف عقديف إلى القكة المييمنة األكلى في العالـ كستظؿ حاضرة في مشاريعيا كمخططاتيا إلعادة
صياغة الجغرافيا السياسية لممنطقة.

المطمب الثاني :أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة العربية.
تشترؾ الدكؿ في أىداؼ سياساتيا الخارجية كيمكف حصر ىذه األىداؼ في حماية السيادة
اإلقميمية كدعـ األمف القكمي ،أم الحفاظ عمى كجكدىا ك تدعيـ أمنيا بأقصى ما تستطيع ،كتنمية
مقدرات الدكلة مف القكة لمحفاظ عمى كيانيا السياسي كالقكمي ضد الضغكط كالتيديدات ،كأحيانا لدعـ

رفاىيتيا كالحصكؿ عمى مستعمرات ،كزيادة مستكل الثراء االقتصادم لمدكلة؛ فالثراء يخدـ كركيزة لمقكة

كما تخدـ القكة كركيزة لمثراء ،كالتكسع الذم أصبح جزءان مف الطبيعة العامة لكؿ القكل في المجتمع
السياسي الدكلي ،كالدفاع عف أيديكلكجية الدكلة أك العمؿ عمى نشرىا في الخارج ،كاىداؼ ثقافية في
دعـ تراثيا كالحفاظ عميو كتصدير ثقافتيا عبر حدكدىا ،كتحقيؽ السبلـ لتجنب كيبلت الحرب كاعباء

التسمح التي تضر بمعدالت التنمية كتحط مف مستكل المعيشة (.)1
أكالن :األىداؼ السياسية:

دفعت مجمكعة مف األىداؼ الكمية كاالستراتيجيات اإلقميمية لمكاليات المتحدة األمريكية إلى

االىتماـ بيذه المنطقة حتى غدت تمثؿ جزءان أساسيان مف استراتيجيتيا الدكلية ،كتتمخص في مصالح

سياسية استراتيجية تتمثؿ في الحفاظ عمى األمف كاالستقرار كمنع السيطرة المعادية عمى الشرؽ
األكسط ،كاحتكاء جميع قكل الممانعة العربية؛ لضماف سيطرة األجندة االستراتيجية األميركية في

المنطقة العربية كفي القمب منيا ضماف أمف إسرائيؿ كتفكقيا العسكرم ( ،)2ك شؽ األمة العربية كمنع

كحدتيا ،كاخضاعيا حضاريان ،كالمحافظة عمى تكازف القكل اإلقميمية ،كمنع قياـ قكة إقميمية في الكطف
العربي ،كحماية النظـ المؤيدة لمكاليات المتحدة األمريكية كلمغرب في المنطقة ،كتأميف المركر عبر

الممرات المائية ،كتطكرت األىداؼ بعد أف كضعت الحرب الباردة أكزارىا مف تحجيـ دكر االتحاد
السكفييتي كقكة عظمى تقترب حدكدىا الجنكبية مف الكطف العربي إلى مكافحة اإلرىاب ،كمنع انتشار

أسمحة الدمار الشامؿ بيف دكؿ المنطقة.

) (1اسممميل تب طمممقلد ،العممم ت ،لسياسممملل لسيتلسمممت لستألستممم نظلسممم لمممب لاطممميم أللسطبلةممملل ،لسي قممم لا لنةيتممم  ،ؽقيممم
.1991ص.138-130
) (2امملأللي ،بشمملظ  ،أ،ممتلي لسيالةمملل لسي سممت أللسم للتتدت هل لممب لسيمملسم لسيلبممب -لس ممتل تلل لسدتيلسم للتتدت سعثمميظلل لسيلبتم  ،لسيل ممز لسيلبممب
سألبسلث ألنظلس لسيتلسلل ،ؽ ،1سطل.2014 ،ص108
لطممم  ،لسلمممل،ل ،
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 -1حفظ األمف كاالستقرار:
يأتي األمف في مقدمة أىداؼ الكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة العربية ،فاألمف العربي في

المنظكر األمريكي امتداد لؤلمف القكمي األمريكي ،كحتى تحافظ الكاليات المتحدة األمريكية عمى أمف
المنطقة تستخدـ كؿ الكسائؿ السيما العسكرية منيا؛ ألف األمف يمثؿ القاعدة األكلى التي تقكـ عمييا

األىداؼ كالمصالح األميركية األخرل ،أما االضطراب فإنو يؤثر عمى مصالح أميركا كأىدافيا (.)1
 -2منع السيطرة المعادية عمى الشرؽ األكسط:

انعكاسان لمدكر العالمي لمكاليات المتحدة كلكجكد مصالح ليا في الشرؽ األكسط تجيء مصمحتيا

في منع السيطرة المعادية عمى الشرؽ األكسط أك عمى أم جزء حيكم منو ،كقد كاف مصدر التيديد

الكحيد الخطير لمسيطرة األمريكية يتمثؿ في االتحاد السكفيتي خاصة كأنو لـ يدخؿ الشرؽ األكسط
اعتبا انر مف منتصؼ الخمسينات عف طريؽ التيديد بالقكة ،كانما بالتقاء في المصالح مع الحركة القكمية
العربية (.)2

 -3ضماف أمف إسرائيؿ كتفكقيا العسكرم:
يشكؿ مفيكـ الييكدية كتراث ركحي كثقافي عامبلن أساسيان في تبني دعكة الدكلة الييكدية في

العقمية األمريكية ،حيث ترل النخب السياسية األمريكية أف إسرائيؿ تجسيد لمدكلة الييكدية المنشكدة،

تمييدان لمعكدة الثانية لممسيح ثـ تأسيس مممكة األلؼ عاـ ،كينظركف بإيجابية لمييكد لكجكد تشابو كبير
بيف نشأة إسرائيؿ كنشأة الكاليات المتحدة األمريكية مف ناحية االعتماد عمى االستعمار االستيطاني

لتككيف الدكلة ،كقد كاف الرئيس ىارم تركماف أكؿ رئيس دكلة في العالـ يعترؼ بقياـ "إسرائيؿ" بعد

عشر دقائؽ مف إعبلنيا ،ككاف تركماف في ىذا يضع عينيو عمى النفكذ الييكدم في الداخؿ كىك
االعتبار الذم ظؿ يحكـ اختيارات كؿ رؤساء الكاليات المتحدة األمريكية التالييف بدرجات متفاكتة،

كمنذ ذلؾ التاريخ كالتأييد األميركي إلسرائيؿ يأخذ شكبلن متصاعدان (.)3

كأرست الكاليات المتحدة األمريكية قكاعد تحالفيا االستراتيجي مع إسرائيؿ لتحقيؽ ىدفيف ،األكؿ:

إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة جنكب االتحاد السكفييتي كقريبة مف أراضيو دكف اف ترتبط معو في
حدكد مشتركة يسيؿ عمى الجيش األحمر اجتياحيا ،فيي مكقع متقدـ لمدفاع عف المصالح األمريكية

في كجو الخطر الشيكعي ،كحاممة الطائرات التي ال تغرؽ ،كأكثر مف جزء مف نظاـ الدفاع

االستراتيجي لؤلمف األمريكي يجب حمايتو كتحصينو ،كالحميؼ الكحيد الذم يمكف االعتماد عميو حسب

) (1عف ،لسدللن ،اظتظ سقق ة له ،2005 ،ص.2
) (2أزيت ةيسف ،أزيت ،لسيتلس لاالة ت ألاسلألس لز يلط لسثيظ لب لستيك لسشيلست  ،1967-1962:غيلي ساا ألآ لألي ،لسيتلس لاالة تم
أللسيلب ،ال ز نظلسلل لسيزت لسيلبت  ،ؽ ،3بتلألل ،1991 ،ص.228
) (3لسيتت لاتك ،شعقب ،أالة ل أللسيلسم ا لبيلل لب لسيتلس لسخلظخت لاالة ت  ،2005-2000لسم لس ب ،ؽ ،1لسلل،ل  ،2005 ،ص.195
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كصؼ كزير سبلح الطيراف األمريكي ستيكارت سيمنغتكف في الفترة ( ،)1( )1950-1947كالثاني
تحكيؿ إسرائيؿ إلى قكة تدخؿ سريع خاضعة لمكاليات المتحدة األمريكية كتعمؿ بالتنسيؽ مع البنتاجكف؛
لحماية المصالح األمريكية في المنطقة كمقاكمة أم تحركات سكفيتية أك مدفكعة مف قبميـ تيدد

مصالحيا (.)2

كتعيدت الكاليات المتحدة األمريكية بحماية أمف إسرائيؿ كالحفاظ عمى التكازف العسكرم بينيا كبيف
األقطار العربية ،كيعني التكازف في ىذا الصدد الحفاظ عمى قدرة إسرائيؿ عمى ىزيمة أم طرؼ عربي
يتككف مف دكلة أك أكثر كفي فترة الستينات كالسبعينات تـ تكسيع ىذا المفيكـ ليشمؿ حماية كتأييد

التكسع اإلقميمي إلسرائيؿ ( ،)3في األمـ المتحدة كخارجيا ،كطالبت العرب بالتفاكض المباشر مع

()4
إسرائيؿ كاالعتراؼ بكجكدىا كبحدكد آمنة أيضان  ،كاستمرت في دعميا بمعدالت متصاعدة عسكريان

كاقتصاديان كازدادت أىميتيا كرصيد استراتيجي ،كقاعدة عسكرية تشكؿ ترسانة عسكرية إمبريالية
تستطيع أف تدمر أك تسكت أم مقاكمة لممشركع اإلمبريالي ،كاليدؼ ىك الحفاظ عمى تفكؽ إسرائيؿ ال
عمى أمنيا فحسب؛ لتتمكف مف التكسع العسكرم في المنطقة بما يحقؽ إخضاع كادماج دكؿ المنطقة

لصالح الدكلة اإلمبريالية ( ،)5كمكاجية اإلرىاب كالراديكالية كالخطر السكفيتي ،فيي قمعة حصينة يمكف
االتكاؿ عمييا في كؿ الظركؼ لممحافظة عمى المصالح األمريكية ،كإلسرائيؿ فائدة تكتيكية لمكاليات

المتحدة في تحسيف مكقعيا التفاكضي بشأف مسار القضية الفمسطينية ،كبشأف مستكل المساعدات

العسكرية كاالقتصادية لدل احتجاجيا عمى تزكيد الكاليات المتحدة األمريكية لمدكؿ العربية باألسمحة

المتطكرة (.)6

كرغـ الحركب كالصراعات العربية اإلسرائيمية عمى مدل نصؼ القرف الماضي ،فإف إسرائيؿ

كبتأييد أمريكي شامؿ عمني ،قد خرجت ليس فقط كدكلة معترؼ بيا مف الفمسطينييف كالدكؿ العربية،

بؿ كقكة إقميمية متفكقة كذات قدرات عسكرية كتكنكلكجية تقؼ بيف المستكيات المتقدمة في العالـ.
 -4المحافظة عمى تكازف القكل اإلقميمية:

تبذؿ الكاليات المتحدة األمريكية جيكدان مستمرة؛ مف أجؿ المحافظة عمى تكازف القكل بيف دكؿ

منطقة الشرؽ األكسط؛ لكف التكازف الذم يخدـ مصالحيا كأىدافيا كمصالح حمفائيا كالسيما "إسرائيؿ"
كقد أثبتت التجربة أف ىذا النمكذج مف تكازف القكل المتحيز ضد المصالح العربية لـ يحقؽ الغرض

) (1اسيت لسييتت ،انظةس ،لسلإة لاالة ت إلسللئتب ،لب لسيتلس لاالة ت أللسيلب ،غيلي ساا ألآ لألي ،ال مز نظلسملل لسيزمت لسيلبتم ،
ؽ ،1991 ،3ص.285-274
) (2ب ل اظقلذ ،تطتله ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له .1991 ،ص110
) (3عب لستةك، ،ام ،اظتظ سقق ة له ،ص57
) (4ب ل اظقلذ ،تطتله ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له .1991 ،ص110
) (5سيتل ،بطل ،ألآ لألي ،لسيتلسم لسخلظختم سعيالةملل لسي سمت لمب لسشملد لاألسمؾ :لل ملظ زميم ؽقتي همل لالاقلةلستم  ،لمب لسيتلسم لاالة تم
أللسيلب ،غيلي ساا ألآ لألي ،ال ز نظلسلل لسيزت لسيلبت  ،ؽ ،1991 ،3ص.268 ،264
) (6اسيت لسييتت ،انظةس ،اظتظ سقق ة له ،1991 ،ص.299-296
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منو كىك األمف كاالستقرار فقد شيدت المنطقة عمى مدل خمسيف عامان كنيؼ ما يزيد عمى عشرة

حركب حدثت سبعة منيا في محيط الكطف العربي.
 -5منع قياـ الكحدة العربية:

ترل الكاليات المتحدة األمريكية أف أكثر مناطؽ العالـ تكامبلن كقدرة عمى الكحدة ىي األقطار

العربية ما ييدد قاعدتيا االستراتيجية إسرائيؿ كيقيد دكرىا في مناطؽ كثيرة مف العالـ كبخاصة إفريقيا

كآسيا ،لذلؾ سعت لتفتيت الببلد العربية كحاربت الكحدة بينيا ،كقد كلجت الكاليات المتحدة األمريكية
لممنطقة عبر تأييد اليجرة الصييكنية كسياسة تيكيد فمسطيف كجزء مف استراتيجية ضرب الكحدة

العربية عمى المدل البعيد ،كتمكنت مف تجميد تجارب الكحدة العربية كدعـ الكضع االستراتيجي
()1

إلسرائيؿ بتأييد استراتيجيتيا التكسعية عمى حساب الحقكؽ العربية،

كمارست سياسة تتعارض مع

محاكالت الكحدة العربية حيث التزمت باحتراـ الكضع القائـ في المنطقة العربية بدعكل حماية سيادة

كاستقبلؿ الدكؿ ،أم بقاؤىا متفرقة ،فتدخمت عاـ  1957في األردف ،كعاـ  1958في لبناف تحت ىذه
الذريعة ،كشاركت في اإلعداد لبلنفصاؿ السكرم عاـ  ،1961مما سمح بزيادة نفكذىا االقتصادم
كالسياسي كالعسكرم كالحمكؿ محؿ بريطانيا كفرنسا ،كبفرصة أكبر إلسرائيؿ (.)2

كتتعمد الكاليات المتحدة األمريكية التعامؿ مع حككمات عربية منفردة؛ ألف استراتيجية شؽ األمة

العربية تطبؽ عمى نحك أفضؿ بالتعامؿ المنفرد األمر الذم ينقذ الدكلة اإلمبريالية مف مكاجية جبية

عربية مكحدة،

()3

فعندما تخطت القكمية حدكد التنسيؽ بيف البمداف العربية ،كربطت نفسيا بحركة

التحرر الكطني كبسياسة الحياد اإليجابي استخدمت ضدىا جميع األدكات كاألساليب االقتصادية
كالحصار االقتصادم ،كتجميد األرصدة ،كمنع المعكنات ،كقطع الغيار ،كاألساليب اإلعبلمية النفسية
كالحرب النفسية كالدعاية المضادة ،كالعسكرية كمحاكالت قمب نظاـ الحكـ كاالغتياالت ،كعممت عمى

إثارة التنافس بيف األنظمة العربية كالكقيعة بينيا؛ فيي تحتضف النظـ المعتدلة كتعمف عداكتيا لؤلخرل،
كتشجع الدكؿ العربية عمى الدخكؿ في محاكر كتكتبلت كتحذر مف كجكد قيادة قكمية كاحدة ،كتطرح

مبادرات ينقسـ حكليا الصؼ العربي كحمؼ بغداد كمبادرة ركجرز كاتفاقيتي كامب ديفيد ،كتعمؿ عمى

عزؿ مصر كاقامة محاكر ضدىا ،كابعاد منطقة الخميج عف تفاعبلت كتأثيرات المنطقة العربية ،كنقؿ
مركز الثقؿ كاألىمية االستراتيجية مف منطقة المشرؽ العربي كقضية الصراع العربي اإلسرائيمي إلى

منطقة الخميج (النفط كمضيؽ ىرمز كايراف) أم اف تصبح قضية الصراع العربي اإلسرائيمي أقؿ

إلحاحان (.)4

) (1ب ل اظقلذ ،تطتله ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له .1991 ،ص111-97
) (2عب لستةك، ،ام ،اظتظ سقق ة له ،ص.241-238
) (3سيتل ،بطل ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له ،ص.271-266
) (4عب لستةك، ،ام ،اظتظ سقق ة له ،ص.241-238
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كبرزت ثبلثة اتجاىات في السياسة األمريكية تجاه قضية الكحدة العربية ،أكليا :السعي إلضعاؼ

التنسيؽ الجماعي العربي ،كيتضح ذلؾ مف السياسة األمريكية في تقديـ مشركعات سبلـ إلجياض
المؤتمرات العربية ،كشغؿ القادة العرب بدراستيا بدالن مف اتخاذ ق ارراتيـ الخاصة ،كفي تجزئة عممية
تسكية الصراع العربي اإلسرائيمي كاحتكائو دكف حمو ،كثانييا :العمؿ عمى تشجيع االتجاىات االنعزالية
في منطقة الخميج عف بمداف المنطقة العربية كتدعيـ العبلقات الخميجية األمريكية ،كثالثيا :العمؿ عمى

تقميص عناصر القكة الجماعية العربية ،فتمثؿ ذلؾ في إجياض الدكر السياسي لمنفط مف خبلؿ

رفضيا استخداـ النفط كسبلح سياسي ،كتمكيحيا باستخداـ القكة المسمحة الستمرار ضخ النفط ،كفي

إنشائيا ككالة الطاقة الدكلية؛ لمحيمكلة دكف قياـ البمداف العربية باستخداـ سياسات تمييزية ضدىا (،)1
كالقبكؿ بدكر أكبر لدكؿ األكبؾ في جكانب عديدة مف السياسة النفطية ،عمى شرط استعادة الثركة

المالية لدييا لتدكيرىا في الغرب كالحاؽ األكبؾ في بنية االقتصاد األمريكي (.)2
 -6منع قياـ قكة إقميمية في الكطف العربي:

إف كجكد مثؿ ىذه القكة اإلقميمية يجعؿ التكازف االستراتيجي في المنطقة لصالح الببلد العربية،

كىذا ال يتفؽ مع سياسية الكاليات المتحدة األمريكية كمصالحيا؛ فالكاليات المتحدة األمريكية تعمف
بكضكح أنيا تعمؿ عمى أف تككف "إسرائيؿ" ىي القكة المتفكقة عسكريان في المنطقة ( ،)3كتسعى
االستراتيجية األمريكية في الحقيقة لتقييد حركة األمة العربية كاستغبلؿ ثركاتيا كاستغبلؿ أراضييا قكاعد

عسكرية ،كمف ثـ تصبح ىذه األراضي معرضة لميجمات الذرية المضادة ،كترفض قياـ قكة عربية
ذاتية تحقؽ الكحدة ،لذلؾ ساعدت إسرائيؿ عاـ  1967لتدمير القكات العربية كاحتبلؿ األراضي،
كغضت الطرؼ عف عدكاف إسرائيؿ عمى المفاعؿ الذرم في العراؽ؛ ألنيا تدرؾ أنو إذا تحققت القكة

ألم بمد عربي فيي قكة لكؿ العرب كضد أعدائيـ كمف أجؿ مستقبميـ (.)4
 -7حماية النظـ المؤيدة لمكاليات المتحدة في المنطقة:

في الكقت الذم سعت فيو الكاليات المتحدة األمريكية لتفريغ مصادر القكة العربية كشؽ الصؼ

العربي ،عممت عمى حماية النظـ المؤيدة ليا كلمغرب في المنطقة ،كذلؾ بتزكيدىا بالسبلح كالتدريب

دكف اإلخبلؿ بالتكازف العسكرم مع إسرائيؿ (.)5

) (1لسيظتظ لسيلبق ،ص.223-217
) (2يتب ،اطظيظ ،لسيتلس لاالة ت أللسشلد لاألسؾ :اك لظتل اسمى ظةغملي ،لمب لسيتلسم لاالة تم أللسيملب ،غيملي سماا ألل ملةك ال مز
نظلسلل لسيزت لسيلبت  ،ؽ ،1991 ،3ص77
) (3عف ،لسدللن ،اظتظ سقق ة له ،2005 ،ص.3
) (4ب ل اظقلذ ،تطتله ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له ،ص111-110
) (5عف ،لسدللن ،اظتظ سقق ة له ،2005 ،ص.3
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 -8اإلخضاع الحضارم:
تقع الحضارة العربية في نقطة التكسط جيكبكليتكيا بيف الحضارة الغربية كالحضارة الشرقية ،كمف

ثـ فإف التحرؾ اإلمبريالي مف أجؿ الييمنة العالمية ينظر إلى أمة عربية قكية عمى أنيا عقبة في
طريقو إلى الشرؽ ،كتيدؼ اإلمبريالية كتحرؾ حضارم إلى إخضاع األمة العربية ككياف حضارم

كادماجيا كاقامة معاقؿ إمبريالية في داخميا ،كتمثؿ الييمنة االقتصادية اإلمبريالية الكسيمة األكثر

فاعمية لتحقيؽ الييمنة الحضارية إلى جانب التكنكلكجيا كالكفرة ذات التكجو االستيبلكي ،كييدؼ
اإلخضاع العسكرم كاالقتصادم مف جانب اإلمبريالية األمريكية إلى إحباط كؿ نظـ التحرر الكطني

كاالشتراكية في الكطف العربي ،كما تستيدؼ اإلنساف العربي كىكيتو كثقافتو كثقتو الذاتية ،كما ف تتبدد

ثقتو الذاتية حتى يككف الطريؽ قد ميد إلدماجو كتحطيـ إرادة القتاؿ لديو مف أجؿ استعادة كؿ حقكقو،

كعندئذ يككف اإلخضاع كاإلدماج قد تحقؽ بالكامؿ (.)1

يعتقد ىنتنجتكف في إطار ما يسميو "بالحرب الحضارية" أف الحرب العالمية الثالثة إذا ما انفجرت،
فستككف مف نكع جديد ،إذ لف تككف نتيجة تنافس األكركبييف فيما بينيـ ،بؿ مجابية بيف حضارتيف،
ىما :حضارة المركز (الغرب) ،كحضارة المحيط (بمداف االستعمار القديـ) ،كما يعطي ليذيف الطرفيف

مفيكمان دينيان كىك الصداـ بيف حضارة "ييكدية مسيحية" كبيف حضارة "إسبلمية ككنفكشية" ،فبعد انييار
االتحاد السكفيتي ،كاستبداؿ "الشيطاف السكفيتي"" ،بالشيطاف اإلسبلمي" كحمفائو المحتمميف ممف نطمؽ

عمييـ اسـ العالـ الثالث ،ثـ تدمير العراؽ كي يككف مثاالن لآلخريف ،كسيحدث الصداـ الحضارم،

عندما تحاكؿ الكاليات المتحدة بسط نظاـ كحدانية السكؽ التي ستحطـ كؿ مف يريدكف االحتفاظ بنظاـ

آخر مف القيـ ،غير القيـ التجارية ،أك يدافعكف عف ىكيتيـ (.)2

يقكؿ كيمياـ اس ليند عف التحدم الحضارم في المنطقة" :اننا نجد أنفسنا اآلف نكاجو خصـ الغرب

المسيحي األقدـ كاألكثر ثباتا كىك اإلسبلـ .فبعد حكالي ثبلثة قركف مف الدفاع االستراتيجي بعد فشؿ

الحصار التركي الثاني عمى فيينا عاـ  1683استأنؼ اإلسبلـ اليجكـ االستراتيجي ،كتكسع لمخارج في
كؿ اتجاه ،كيمكف أف يشكؿ التكسع عبر الغزك باليجرة خط انر مساكيان لخطكرة الغزك بجيش الدكلة كفقان

لحركب الجيؿ الثالث" (.)3

 -9المركر عبر الممرات المائية:

) (1سيتل ،بطل ،،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له ،ص.266-262
) (2ظألختمه ،خملظألند ،لسيالةملل لسي سمت ؽعتيم لالسسطملؽ ،تلخيم املأللي لسسيميد ،نلظ لس ملب سعطقل م أللس يزةمع أللسطشمل أللس لخيم  ،ناشمق،
 ،1998ص.9-8
)(3
William, S Lind, Understanding Fourth Generation War, AntiWar.com, 2014.
http://www.antiwar.com/lind/?articleid=1702
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عمى الرغـ مف أف كحدات األسطكؿ السابع األمريكي في المحيط اليندم تدعـ أساسان بخطكط

مكاصبلت عبر المحيط اليادم ،فإف قناة السكيس كالبحر األحمر يمثبلف صمة ذات قيمة بيف
األسطكؿ السابع كاألسطكؿ السادس في المتكسط ،كذلؾ يجب اإلشارة إلى أىمية المركر التجارم مف

الطريؽ نفسو لمكاليات المتحدة ،فإف كؿ التجارة األمريكية تقريبا مع الخميج فضبلن عف نسبة كبيرة مف
صادرات النفط مف ىذه المنطقة إلى حمفاء الكاليات المتحدة األمريكية في أكركبا الغربية كشماؿ

الكاليات المتحدة األمريكية تنقؿ عبر البحر األحمر كقناة السكيس ،كتيتـ الكاليات المتحدة األمريكية
في إطار سياسة تأميف النفط بمكاجية أية محاكالت ،كال سيما مف إيراف بإغبلؽ مضيؽ ىرمز عند

مدخؿ الخميج العربي ،أك تعريض شحف النفط في الخميج لمخطر (.)1
 -10احتكاء الشيكعية:

بعد انتياء الحرب العالمية الثانية ظيرت مخاكؼ لدل األمريكييف كحمفائيـ مف اختبلؿ تكازف

القكل إذا تمكف االتحاد السكفيتي مف احتبلؿ الشرؽ األكسط كفي مقدمتو منطقة الخميج باعتبارىا
المصدر الرئيس لمطاقة ،كالسيطرة عمى أقصر طرؽ االتصاؿ البحرية كالجكية بيف الشرؽ كبيف آسيا
كافريقيا ،خاصة كأف في الشرؽ األكسط قكاعد بحرية ال غنى عنيا لمبحرية األمريكية أك البريطانية
يمكف استخداميا لمكصكؿ إلى قمب األراضي السكفياتية ،كفيو قكاعد جكية يمكنيا تيديد االستراتيجية

الحربية السكفياتية (.)2

كنفذت الكاليات المتحدة األمريكية مع حمفائيا الغربييف سمسة مف الترتيبات األمنية لمدفاع عف
الشرؽ االسط كتقكية الدكؿ التي ليا حدكد مشتركة مع االتحاد السكفيتي مف خبلؿ ربط ىذه الدكؿ
ببعضيا عبر أحبلؼ تككف تابعة لممعسكر الغربي ،فتـ إنشاء حمؼ بغداد الذم ضـ العراؽ كتركيا

كباكستاف كايراف كبريطانيا ( ،)3كقيادة الشرؽ األكسط كمنظمة دفاع الشرؽ األكسط في عامي -1951

 ،1952كما أنشأت عددان مف المشركعات االقتصادية مثؿ مشركع "النقطة الرابعة األمريكية(")ثـ
مشركع "إيزنياكر" لمؿء الفراغ في الشرؽ األكسط بعد حرب السكيس ُٔٓٗ ( ،)4كقد تراجعت مكانة

الكجكد السكفيتي في المنطقة بعد تكقيع اتفاقيات كامب ديفيد عاـ  ،1978كالتي كانت بمثابة إعبلف
عف انتصار الدبمكماسية األمريكية في المنطقة ( ،)5كتبنت إدارة ريغاف فكرتي تشكيؿ قكة التدخؿ السريع

) (1أزيت ةيسف ،أزيت ،اظتظ سقق ة له ،ص.228
) (2أسلا لسغزلسب ،زلب ،لالس للتتدت لاالة ت تدله لسخعتح لسيلبب :اظلسر جلب ألستلسملل ا غتمل  ،لمب لسيتلسم لاالة تم أللسيملب ،غيملي
ساا ألل لةك ،ال ز نظلسلل لسيزت لسيلبت  ،ؽ ،1991 ،3ص247
) (3لئلن ،شهلب ،تطيظ لالس للتتدت لاالة ت لب لسخعتح ،ا ق لخللألد .1994 ،ص.5
) (بلسلاح ايل تلل تلطت أالة ب اخظض سعتألم لسطلات الستيل ستألم آستل ألاللةلتل ألأاتل ل لساتتطت  ،أ عك طمه األم امل لمب طملب لسملئتس
لاالة ب ،لظد تلألالي لب  20ةطلةل  1949بيطلسق تيسته اطظب لسلئلسم سا مل ظئلسمت جلستم  ،ألأ مذ لسميه امك زلتلم أسمه ملي ،متي لسيتلسم
لسخلظخت لسللبع اك لا،تلي لس ب ة لل لب لسخطلب.
) (4تيى ،نظألةش ،ااامر لسيتلسم لاالة تم أللسييم دتلل لسلل،طم ألآللسهمل لسييم لقعت  ،ادعم لسا مل لسيتلسمب ،متن  ،19- 18سميظةل،2003 ،
ص .5
) (5لسيتت أاتك ،شعقب ،اظتظ سقق ة له ،ص195
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كالحصكؿ عمى قكاعد كتسييبلت عسكرية في المنطقة لمتصدم لمخطر الشيكعي ،كاستمر االحتكاء

حتى تفكؾ االتحاد السكفيتي في بداية التسعينات (.)1

ثانيان :األىداؼ السياسية بعد انقضاء الحرب الباردة:
بعد انقضاء الحرب الباردة كتفكؾ االتحاد السكفيتي كانتفاء ىدؼ احتكاء الشيكعية كنفكذىا في

منطقة الشرؽ األكسط ،تطكرت األىداؼ كالمصالح األمريكية كبمغت قمتيا في أحداث  11سبتمبر

التي تعرضت ليا الكاليات المتحدة األمريكية فأصبحت منع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ ،كمحاربة
اإلرىاب كشبكاتو كمنظماتو كقكاعده ،بؿ كالدكؿ التي تشجعو كتؤكيو.
 -1منع ظيكر أم منافس دكلي يحتؿ مكاف االتحاد السكفيتي:
يقكؿ المفكر األميركي جكف ميرشماير" :إف إحدل كثائؽ التخطيط الصادرة عف البنتاجكف عاـ

 1992قد أكدت أف اليدؼ الرئيس لمكاليات المتحدة األمريكية في ظؿ النظاـ الدكلي الجديد ىك "منع
نشكء أم منافس جديد يمكف أف يحتؿ مكاف االتحاد السكفيتي سابقا كميدد لمنظاـ الدكلي الجديد ،كأف

االستراتيجية األمريكية يجبأف تعيد التركيز عمى منع كعرقمة نشكء أم منافس دكلي محتمؿ مستقببلن(.)2
 -2منع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ بيف دكؿ المنطقة:

تسعى الكاليات المتحدة األمريكية لمنع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ بيف دكؿ المنطقة بمختمؼ
أ نكاعيا الذرية كالكيميائية كالبيكلكجية ،كالصكاريخ بعيدة المدل القادرة عمى حمميا كنقميا إلى مسافات
طكيمة ،كىذا يعد ىدفان مستجدان مف األىداؼ الدائمة لمكاليات المتحدة األمريكية بعد حدكث تغيرات

جكىرية عديدة في المنطقة خبلؿ العشريف سنة الماضية ،فانتشار ىذه األسمحة في منطقة مفعمة

بالمشكبلت كالنزاعات التي أدت إلى كقكع عدة حركب بيف دكليا ،يشكؿ تيديدان حقيقيان لؤلمف
كاالستقرار كمف ثـ لممصالح األميركية الحيكية فييا ،كفي المقابؿ ال تمارس أم ضغط عمى إسرائيؿ

انسجامان مع استراتيجيتيا بتفكؽ إسرائيؿ عمى بقية دكؿ المنطقة (.)3
 -3محاربة اإلرىاب:

تداخؿ ىدؼ مقاكمة األصكلية اإلسبلمية مع ىدؼ محاربة اإلرىاب حتى كاد اليدفاف يتطابقاف

في التصكر األمريكي خاصة بعد أحداث  11سبتمبر ،فخبلؿ التسعينات بدأ اإلسبلـ مجسدان في التيار

األ صكلي اإلسبلمي المتصاعد ،ىك العدك الجديد لمكاليات المتحدة بؿ كالحضارة الغربية كاعتماده في
)(1

يتب ،اطظيظ ،اظتظ سقق ة له ،ص87
Mearsheimer, John J, The Future of the American Pacifier, foreign affairs, 2001.
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2001-09-01/future-american-pacifier
عف ،لسدللن ،اظتظ سقق ة له ،2005 ،ص.3
)(2

)(3
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ذلؾ عمى رفض الحداثة ،كتصكره لمعالـ كساحة لمصراع بيف المؤمنيف كالكفار ،كنظرتو إلى الكاليات

المتحدة األمريكية باعتبار أنيا تؤيد الدكتاتكريات التي تمنع تطبيؽ المفيكـ اإلسبلمي في الحكـ ،كعمى
المستكل السياسي نظر ىذا التيار إلى الكاليات المتحدة األمريكية باعتبار أنيا تساند أعداء المسمميف

اقطار إسبلمية مثؿ العراؽ كليبيا كالسكداف (.)1
كما في فمسطيف ،كتضرب
ان

تعرضت الكاليات المتحدة األمريكية في التسعينيات لعدة ىجمات في الصكماؿ كالخبر ،ككينيا
كتنزانيا ،كاليمف ،ثـ جاءت ىجمات  11سبتمبر  ،2001كقد نسبت ىذه اليجمات إلى جماعات

كمنظمات إسبلمية تنتشر عبر العالـ ،كأصبحت ىذه الجماعات مرادفة لئلرىاب ،كأصبحت محاربة

اإلرىاب كتعقبو عالميان مف محاكر السياسة الخارجية األمريكية كالمعيار الذم يحدد أكلكياتيا كعبلقاتيا
بالعالـ كدكلو ،كتخكض ضده معركة "العقكؿ كالقمكب" عمى غرار معركتيا التي خاضتيا الحتكاء

الشيكعية كنفكذىا عمى مستكل العالـ ( ،)2كيرل الخبير الفرنسي أيمريؾ شكبراد أف ىناؾ جماعات
إرىابية في العالـ ،إسبلمية كغير إسبلمية ،كبالنسبة إلى الكاليات المتحدة األمريكية فإف استراتيجيتيا
تقكـ في جانب أساسي منيا عمى استغبلؿ ىذه الجماعات كاستخداميا إلشاعة الفكضى كعدـ

االستقرار ،مما يتيح لمكاليات المتحدة األمريكية التدخؿ كاستخداـ القكة كفرض سيطرتيا (.)3
ثالثان :األىداؼ االقتصادية
 -1تأميف النفط:

يحتؿ النفط المرتبة األكلى ضمف مصادر الطاقة ،كتعتبر الكاليات المتحدة المستيمؾ األكؿ لمطاقة

في العالـ كستظؿ تعتمد بشكؿ متصاعد عمى النفط المستكرد مف الخارج لسد النقص في إنتاجيا
المحمي ،كتمثؿ منطقة الخميج ،المنطقة األىـ في إنتاج النفط العالمي حاليان كمستقببلن ،كأىـ مصادر

النفط لمكاليات المتحدة ( ،)4كتستيمؾ الكاليات المتحدة األمريكية ربع اإلنتاج العالمي لمنفط كتستكرد
نصفو ،كمف المتكقع أف يزداد الطمب األمريكي عمى النفط إلى نحك  36.3مميكف برميؿ يكميان عاـ

 ،2025كلذا فإف الكاليات المتحدة األمريكية ستضطر إلى تأميف أكثر مف ثمثي احتياجاتيا ،كتحديدان

 %68منيا ،بحمكؿ عاـ  ،2025كذلؾ مقارنة بػ  %55عاـ  2001ك %42عاـ  ،1990كذلؾ كفؽ
بيانات إدارة الطاقة األمريكية ( ،)5كىناؾ مصالح لمشركات األمريكية العاممة في مجاؿ النفط التي

) (1لسيتت أاتك ،شعقب ،اظتظ سقق ة له ،ص.204-200
) (2لسيظتظ لسيلبق ،ص.204-200
) (3لةيلةك ،شيبللن ،أالة ل أللس للتتدت لسايػى أللسا ط لسطلئات لب لسيلسم لسيلبب ،شق لسقظل 2012 ،
http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0612/zahra_050612.htm
) (4أسلا لسغزلسب ،زلب ،اظتظ سقق ة له ،1991،ص.244-243
)(5
International Energy Outlook, Energy Administration Information (EAI) at: www.eia. doe.gov.
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تمارس عمميات اإلدارة كالنقؿ كالتسكيؽ ( ،)1حيث تسيطر الكاليات المتحدة األمريكية عمى خمس مف
الشركات السبع الدكلية ،كالتي تسيطر عمى إنتاج كتكزيع كتكرير كتسكيؽ النفط (.)2

كتعمؿ الكاليات المتحدة األمريكية عمى ضماف المحافظة عمى تدفؽ النفط بشكؿ آمف كبأسعار

معقكلة كمنع ارتفاع أسعاره بشكؿ كبير؛ بسبب الطمب المتزايد عميو مف قبؿ الصيف كأكركبا كالياباف
كذلؾ لحماية اقتصادىا كنمط الحياة القائـ عمى االستيبلؾ الكثيؼ لمطاقة ،كما تعمؿ الكاليات المتحدة

األمريكية عمى التحكـ بأسعار النفط كتكزيعو ،كمف ثـ التحكـ بعصب اقتصاديات الدكؿ الصناعية

المنافسة لمكاليات المتحدة كالصيف كالياباف كأكركبا ( ،)3كتحرص عمى تدكير عائدات النفط بحيث تعكد

مرة أخرل إلى العكاصـ الغربية في شكؿ أرصدة مالية كصفقات سبلح كأنماط استيبلكية ال حدكد ليا،

كتعمؿ عمى تكلي زماـ القرار النفطي العالمي ،كاستخدامو كأداة لفرض سيطرتيا عمى العالـ (.)4

كرغـ أف نفط الشرؽ األكسط يكفر أقؿ مف ثمث االستيبلؾ المحمي األمريكي ،إال أف نفكذ

المنتجيف في الشرؽ األكسط داخؿ أكبؾ يعطي المنطقة دك انر مييمنان في تحديد األسعار العالمية
كالمعركض العالمي مف النفط ،كالذم يتكقؼ عميو اقتصاد الكاليات المتحدة األمريكية في نياية

المطاؼ ،كنتيجة لذلؾ ،تحتفظ الكاليات المتحدة األمريكية بسيطرة تجارية كعسكرية مشددة عمى نفط
الشرؽ األكسط؛ لحماية مصالح حمفائيا ،كضماف إمدادات الطاقة لممشركعات التجارية األمريكية،
كلمحفاظ عمى تماسؾ النظاـ الرأسمالي العالمي ،الذم يعتمد عمى استقرار النفط ( ،)5خاصة بعد حرب

 1973كالتي لجأ فييا منتجك النفط العرب إلى فرض حظر جزئي عمى المستيمكيف األمريكييف
كاألكركبييف ،فعممت الكاليات المتحدة األمريكية عمى تككيف مخزكف استراتيجي كتجارم ،كاستطاعت

تقميص نفكذ منظمة األكبؾ كالحد مف ىيمنتيا عمى السكؽ مف خبلؿ إنشاء الككالة الدكلية لمطاقة،

كدفاعان عف مصالحيا البتركلية ككنت كاشنطف تحالفان دكليان لتحرير الككيت في حرب الخميج الثانية عاـ

 ،1990كجاءت نتيجة الحرب ليس بانسحاب العراؽ مف الككيت فحسب ،بؿ كتدميره كقكة إقميمية
كتأكيد الكجكد كالييمنة األمريكية في المنطقة؛ لتنفيذ مشركعيا االمبراطكرم في العالـ (.)6

كتيدؼ االستراتيجية األمريكية إلى إنشاء إقميـ نفطي متصؿ تابع إلدارة كاحدة كلخطة كاحدة

كإلرادة كاحدة ،كيضـ اإلقميـ مصادر الطاقة كىي النفط كالغاز الكاقعة في العراؽ كالجزيرة العربية
كالخميج العربي كاألحكاز -مركز النفط اإليراني -لتأميف حاجتيا منو مف جية كاحتكار منابعو مف جية
) (1عب لستةك، ،ام ،اظتظ سقق ة له ،ص50-49
)، (2لس  ،أبي ب ل سييند ،لسيتلس لاالة ت تدمله لسظمللع لسيلبمب لإلسمللئتعب  ،1973 – 1967ال مز نظلسملل لسيزمت لسيلبتم  ،ؽ ،2سقطملي،
.1986
) (3زيتك ،زللع أل،تب ،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.62
) (4شل،ل ،اسيل تب لسشل،ل ،اظتظ سقق ة له ،ص.60
)(5
Ismael, Tareq Y and Ismael Jacqueline S ,Government and Politics of the Contemporary Middle East,
Routledge, London and New York ,2011,p10
) (6لسيتت ،أاتك شعقب ،اظتظ سقق ة له ،ص.195-191
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ثانية ،كصكالن لجعؿ القرف قرنان أمريكيان كاخضاع كؿ الدكؿ األخرل عبر االبتزاز النفطي بالدرجة األكلى
كالرغبة في االستئثار بكرقة ضغط اقتصادية كسياسية مصيرية يطمؽ عمييا جكستف بكدر تسمية "الفيتك

النفطي الككني ،كىك الحمـ الذم ظؿ ىدؼ صناع القرار األميركي منذ السبعينيات ،كفي الترجمة

العممية ألبجدية ىذه السيطرة ،يصبح في كسع الكاليات المتحدة أف تضغط عمي اقتصاديات دكؿ

منافسة (مثؿ أكركبا كالياباف) ،أك مرشحة لممنافسة مستقببلن (مثؿ الصيف كركسيا كاليند) (.)1
 -2التبادؿ التجارم:

ترتبط السياسة الخارجية األمريكية بالدكافع االقتصادية كيدؼ أساسي ،حيث أصبح البحث عف

أسكاؽ جديدة كتطكيرىا تحت حماية القكاعد العسكرية ىك اليدؼ الفعمي لمسياسة الخارجية األمريكية،

كيمكف اإلشارة ىنا إلى حقيقة ميمة مفادىا ،أف النفط ىك العامؿ الحاسـ في خمؽ القدرات كاإلمكانيات

التجارية لدكؿ المنطقة النفطية ،كتبعان لذلؾ فقد أضحى استيعاب السكؽ المحمي ليذه الدكؿ مف أىـ

أىداؼ االستراتيجية االقتصادية لمكاليات المتحدة ،كمف ىنا كبفعؿ السيكلة النقدية التي كفرتيا العكائد

النفطية الضخمة فإف الدكؿ العربية النفطية كالسيما الخميجية منيا تشكؿ سكقان تجاريان ميمان كاسعان
كمتناميان لمصادرات األمريكية مف المكاد الغذائية كالمكاد المصنعة كالسمع الرأسمالية كالتكنكلكجيا ،كتعد
الكاليات المتحدة األمريكية ثالث شريؾ تجارم لمدكؿ العربية مجتمعة في تكريد المنتجات الزراعية

كالخامات المعدنية ،غير أنيا تحتؿ المركز األكؿ بالنسبة إلى الكاردات الغذائية العربية ذات الطابع
االستراتيجي مثؿ القمح ،مما يعزز مكانتيا التجارية في ىذا الشأف ،فالدكؿ العربية تستكرد مجتمعة

نحك ( )٘15مف قيمة الكاردات العالمية مف القمح ( ،)2كما تيدؼ السياسة االقتصادية األمريكية إلى

إعادة تدكير البتركدكالر أك عائدات النفط عبر مبيعات األسمحة إلى الدكؿ المصدرة لمنفط مثؿ

السعكدية كاإلمارات كالككيت كقطر ،كما إلى ذلؾ ،كعبر تدفؽ البتركدكالر إلى المصارؼ كاالستثمارات

أكرؽ الخزانة األمريكية (.)3
األمريكية كالى ا

يتضح مما سبؽ أف أىداؼ الكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة العربية قد سارت بمنحنى
تصاعدم ارتبط بصعكد الكاليات المتحدة في العالـ ،فقد بدأت أىدافيا بتأميف احتياجاتيا مف نفط

المنطقة ،ثـ التكاجد في المنطقة العربية كالسيطرة عمييا باعتبارىا حيكية لمسيطرة عمى العالـ القديـ اسيا
كاكركبا كافريقيا الذم تعتبر السيطرة عميو ضركرية لفرض الييمنة االمريكية عمى العالـ ،كتعززت ىذه

الرؤية بالمساعدة في دعـ إسرائيؿ كالحفاظ عمى أمنيا كبقائيا باعتبارىا قاعدة ىامة الستمرار السيطرة

االمريكية عمى المنطقة كالتصدم لمحاكالت الكحدة العربية كاتباع سياسة ىجكمية تجاه تمدد االتحاد
) (1زيتك ،زللع أل،تب ،اظتظ سقق ة له ،2008 ،ص.129
) (2طقتر ،لسيلالد ،اظتظ سقق ة له ،2011 ،ص25
)(3

The Blaster, The Three Pillars of Middle East Policy
http://chuckspinney.blogspot.com/p/three-pillars-of-middle-east-policy.html
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السكفياتي الحتكائو كاخراجو مف المنطقة ،كعدـ القبكؿ بدكر شرعي لو إال في حاالت استثنائية ،ثـ
أصبحت سيطرتيا ضركرية لمحفاظ عمى المصالح الغربية في المنطقة كمؿء الفراغ الذم تركو انسحاب

بريطانيا كفرنسا مف المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية ،فاستمرت في حفظ األمف كاالستقرار كحماية

النظـ المؤيدة لمكاليات المتحدة في المنطقة؛ مف أجؿ تأميف امدادات النفط ،كاالستفادة مف عائدات
النفط في االقتصاد االمريكي ،كاستكماؿ الدكرة الرأسمالية القتصادىا عبر فتح أسكاؽ المنطقة العربية

أماـ منتجاتيا.
كذلؾ كاصمت الكاليات المتحدة أىدافيا في الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ كتفكقيا العسكرم ،مف خبلؿ
تسميحيا بأحدث االسمحة ،كالكقكؼ ضد عقيدة النظاـ العربي كقضاياه المشركعة ،كالقضية الفمسطينية

كالكحدة العربية ،كعرقمة ظيكر قكة إقميمية عربية ،كاتبعت سياسة صدامية تجاه األطراؼ العربية

المعادية لممصالح األمريكية ،ككاف ىدؼ اإلخضاع الحضارم لممنطقة حاض انر عبر إحباط كؿ نظـ

التحرر الكطني ،كاستيداؼ اإلنساف العربي كىكيتو كثقافتو تمييدان إلدماجو كتحطيـ إرادة القتاؿ لديو

حتى ال يتمكف مف استعادة كؿ حقكقو ،كمع تصاعد النفكذ األمريكي في العالـ بعد انييار االتحاد

السكفيتي كانتياء الحرب الباردة برزت أىداؼ جديدة لمكاليات المتحدة في المنطقة العربية إلى جانب

األىداؼ السابقة تمثمت في منع ظيكر أم منافس دكلي يحتؿ مكاف االتحاد السكفيتي ،كالحرص عمى
منطقة نفكذ فعمية في منطقة الخميج ،كاالحتكاء المزدكج إليراف كالعراؽ ،كمنع انتشار أسمحة الدمار

الشامؿ بيف دكؿ المنطقة ،كمحاربة اإلرىاب ،كفي أعقاب ىجمات  11أيمكؿ تييأت الفرصة لترجمة
الرؤية التي كضعيا كيسنجر لمنظاـ العالمي الجديد ،كاستعادة الييبة كالدكر األمريكييف المفقكديف منذ

انتياء الحرب الباردة ،بحيث تتمكف الكاليات المتحدة مف تحقيؽ الييمنة الككنية المطمقة ككجدت ىذه

الرؤية تأييدا عقائديا في زمف بكش االبف فيما عرؼ بمشركع القرف االمريكي الذم يبدأ بتنفيذ مشركع

الشرؽ االكسط الكبير في المنطقة العربية ،كتنفيذا كاقعيان ليذا المشركع في زمف أكباما فيما عرؼ
"بالربيع العربي" بيدؼ إعادة صياغة المنطقة جيكاستراتيجيا في إطار تنفيذ الييمنة الككنية.

المبحث الثاني :السياسة الخارجية األمريكية كتطكر االستراتيجية األمريكية في المنطقة العربية
لقد ساىمت الكاليات المتحدة األمريكية كطرؼ أساسي في نظاـ دكلي معاد في اإلجماؿ في سمب
العرب نفطيـ بأرخص األثماف لسنكات طكاؿ كفي المعب بمصائرىـ بشكؿ يكمي ،أحيانان بفرض حكاـ
ال يحظكف بثقة الشعب ،كأخرل بالدفاع عف آخريف فقدكا تمؾ الثقة ،كقد اعتبرت كاشنطف كامؿ المنطقة

مزرعة لعسكري ييا كلشركاتيا الجشعة فما انفكت تنيب المكارد كتيدد بالتدخؿ ،تكسر االرادات ،كتمكح

بالعقكبات ،ككاف لكاشنطف دكر أساسي في كسر كحدة الرأم كالمكاقؼ العربية في كؿ مرة اقتربت ىذه
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الكحدة مف التحقؽ ،فقسـ مشركع أيزنياكر العرب ،كقسميـ مشركع ركجرز ،كشرذمتيـ أيما شرذمة
سياسة ىنرم كيسنجر كاتفاقيتا كامب ديفيد (.)1

المطمب األكؿ :السياسة األمريكية في المنطقة العربية.
أكالن :السياسة األمريكية في المنطقة العربية حتى الحرب العالمية األكلى.
تأخر ظيكر الكاليات المتحدة األمريكية كدكلة عمى مسرح السياسة العالمية حتى نياية القرف

التاسع عشر؛ فقد قامت سياستيا الخارجية عمى مبدأ الحياد أك العزلة (مبدأ مكنرك) الذم كاف يعني

في األصؿ االبتعاد عف مشكبلت الدكؿ األكربية كمنع ىذه الدكؿ مف التدخؿ في أمكر العالـ الجديد،
كلـ تتطمع الكاليات المتحدة األمريكية خارج حدكدىا إال في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر،
حينما كانت الدكؿ األكركبية تتسابؽ القتساـ العالـ فسعت لممشاركة في الحصكؿ عمى نصيب منو،
كاكتفت في المرحمة األكلى بالقضاء عمى ما تبقى مف االمبراطكرية األسبانية في العالـ الجديد كالمحيط

اليادم ،كبعد تكلي تيكدكر ركزفمت الرئاسة مطمع القرف العشريف أصبحت الكاليات المتحدة األمريكية
إحدل الدكؿ الثبلث أك األربع الكبرل التي ليا تأثير فعاؿ في حفظ التكازف الدكلي (.)2

أبدت الكاليات المتحدة األمريكية قد انر مف االىتماـ المبكر بالكطف العربي في آسيا كافريقيا كانتشر

في القرف التاسع عشر نكع مف النفكذ األمريكي أدكاتو الييئات الدبمكماسية كأصحاب المصالح

التجارية ،كاإلرساليات التبشيرية كالبعثات الكبرل ( ،)3كنظ انر إلى حيادىا خبلؿ السنكات األكلى لمحرب

العالمية األكلى تسممت شؤكف الدكؿ الحميفة كمصالحيا في الدكلة العثمانية ،كقدمت المساعدة كالعكف

لمييكد كالمؤسسات الصييكنية الذيف اىتمت بيـ مبك ار بحجة االمتيازات كالعطؼ اإلنساني (.)4
ثانيا :معالـ السياسة األمريكية في المنطقة العربية فترة ما بيف الحربيف العالميتيف

اكتفت الكاليات المتحدة األمريكية حتى إعبلف الحرب العالمية الثانية برعاية أنشطة غير سياسية

برزت في أربعة اتجاىات ىي :العبلقات الدبمكماسية ،كاالنشطة الثقافية كاإلرساليات ،كالمصالح
االقتصادية ،كاخي انر قضية فمسطيف ،ككانت العبلقات الدبمكماسية محدكدة كتفاكتت مف منطقة إلى

أخرل طبقان ألىميتيا لممصالح األمريكية ،كبالنسبة لئلرساليات كالفاعميات الثقافية تأسست البعثة
األمريكية لئلغاثة في الشرؽ األدنى ،كبعد الحرب كسعت نشاطيا تحت اسـ صندكؽ الشرؽ األدنى

ليشمؿ تكطيف الميجريف كالتنمية االقتصادية كالصحة كالتعميـ (.)5

) (1غيلي ،ساا  ،ألآ لألي ،لسيتلس لاالة ت أللسيلب ،ال ز نظلسلل لسيزت لسيلبت  ،ؽ ،3بتلألل.1991 ،ص7
) (2تلة  ،سلسيت  ،ألآ لألي ،أالة ل أللسشلد لسيلبب لب لسسلب لسيلسيتم لسثلستم  ،لسيتلسم لاالة تم أللسيملب ،ال مز نظلسملل لسيزمت لسيلبتم ،
ؽ ،3بتلألل ،1991 ،ص21
) (3ظمملم عتممب ،لسظمملسسب ،تيخهمملل لسيتلسم لاالة ت م لممب لسمميؽك لسيلبممب  ،1953- 1945ادع م لثنلب ،ممتن  ،97خلاي م بغممتلن،2014 ،
ص .2
) (4تلة  ،سلسيت  ،اظتظ سقق ة له ،ص24-23
) (5تلة  ،سلسيت  ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له ،ص28-25
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اعترضت الكاليات المتحدة األمريكية بعد تكزيع االنتداب بيف فرنسا كبريطانيا عمى إخضاع

األقطار المكضكعة تحت االنتداب لبلحتكارات االستعمارية ،كألحت بصفة خاصة عمى مبدأ الباب

المفتكح بالنسبة إلى اقتصاديات تمؾ األقطار ،كاستمرت في رفض االعتراؼ بنظاـ االنتداب حتى

حصمت عمى ترضية بمعاىدة خاصة عاـ  1924أقرت مبدأ مساكاتيا باالمتيازات االقتصادية ،ككانت
تعني بكجو خاص استثمارات النفط في األراضي العربية ،ك بدأت تقاسـ بريطانيا في استغبلؿ مكارد

البتركؿ ،فتنازلت ليا بريطانيا عف استثماراتيا البتركلية في المممكة العربية السعكدية في الثبلثينات مف

القرف العشريف ،كحصمت شركة نفط ستاندرد األمريكية عمى امتياز التنقيب عف النفط ،كما جرت
مفاكضات انتيت بمنح امتياز أرامكك في المممكة العربية السعكدية (.)1

كعمى مستكل القضية الفمسطينية كافؽ الرئيس األمريكي كيمسكف بتاريخ  16أكتكبر  ،1917عمى

إصدار كعد بمفكر ،شريطة أف ال يرد أم ذكر بمكافقة الرئيس األمريكي عمى الكعد عند إعبلف حككمة
لندف نص الكعد المنتظر كفؽ الصياغة األمريكية ،لذا يمكف القكؿ" :إف نص الكعد ىك كعد أمريكي

في ثكب بريطاني" (2)،كما صدر قرار مف مجمس الشيكخ في مايك  1922لمصمحة كعد بمفكر كاستغمتو
الدبمكماسية البريطانية أماـ العصبة كفازت باالنتداب عمى فمسطيف في يكليك  ،1922كما صدر في

نفس العاـ قرار مشترؾ مف الككنغرس بالعطؼ األمريكي عمى إنشاء كطف قكمي لمييكد في فمسطيف

رغـ قرار المجمس بالعزلة في السياسة الخارجية،

()3

كرفضت كاشنطف الكتاب األبيض البريطاني

الثالث عاـ  1939الذم يحدد اليجرة الييكدية ،كما أصدر الككنغرس عاـ  1942مذكرة تؤيد الكطف

القكمي الييكدم في فمسطيف ،كما أيد الرئيس تركماف قرار التقسيـ ،كاعترؼ بإسرائيؿ بعد إحدل عشرة

دقيقة مف إعبلنيا.

()4

كيمكف القكؿ :إف العبلقة المحدكدة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالببلد العربية قد سارت عقب

الحرب العالمية األكلى في ثبلثة اتجاىات ،أكليا يتعمؽ بالدكر المتزايد الذم أخذت تمعبو المكارد
النفطية بالنسبة إلى االىتماـ األمريكي بالمنطقة العربية ،كثانييا يتعمؽ بالمكقع العربي الجيكاستراتيجي

كممر أرضي كبحرم كجكم بيف القارات كالمحيطات في حاؿ حدكث حرب عالمية كبرل ( ،)5كخاصة
بعد تفجر الحرب عاـ  ،1939كالصراع مع قكل المحكر الذم أصبحت الكاليات المتحدة األمريكية

طرفان فيو ،كثالثيا يتعمؽ ببدء المكاجية مع القكل العربية بعدما ازداد دعـ الكاليات المتحدة األمريكية

) (1لسيظتظ لسيلبق ،ص34-28
) (2ؽل،ل ،لشم ،لسطيلد ،أل ت بعايظ"لسي ت" لسذد لدل لسظللع لب لسيططل  ،طستا لسلت.2012 ،،
http://www.alquds.com/news/article/view/id/393712
) (3تلة  ،سلسيت  ،اظتظ سقق ة له ،ص35-34
) (4يتممب ،زقتممب ،لسشمملد لاألسممؾ أللعيممطتك لممب لسلإة م لاالة ت م  ،لسيئسي م لسدلايت م سعتظلسمملل أللسطشممل أللس يزةممع ،ؽ ،1بتمملألل،2012، ،
ص.21-18
) (5غيلي ،ساا  ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له.1991 ،ص11
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لممطالب الصييكنية في فمسطيف بعد عاـ  ،1939كقد تعزز ىذا االتجاه حيف أصبحت ىي المساندة

الرئيسة إلسرائيؿ التي زرعت في قمب الكطف العربي (.)1

ثالثان :معالـ السياسة األمريكية في المنطقة العربية فترة الحرب العالمية الثانية
زادت التزامات الكاليات المتحدة األمريكية العسكرية كالسياسية كتنكعت اىتماماتيا بالمنطقة العربية

مع دخكليا طرفا إلى جانب الحمفاء في الحرب العالمية الثانية في ديسمبر  ،1941كزاد حجـ دكرىا

العسكرم عندما اضطمعت بعبء مد القكات السكفياتية عبر إيراف بالعكف العسكرم مما تطمب كجكدان

عسكريان في الخميج العربي فأنشأت قيادة خاصة بيا سميت "قيادة الخميج الفارسي" قكاميا  28ألؼ

فرد( ،)2كقد مثؿ ذلؾ الكجكد العسكرم النكاة األكلى لكجكدىا كبقائيا في المنطقة ،كتدعيـ مصالحيا
النفطية ال سيما في السعكدية كالبحريف(.)3

كتكصمت الدراسات األمريكية إلى أف اإلنتاج العالمي لمنفط ينحسر عف منطقة الكاريبي متجيا

لمشرؽ األكسط كخاصة الخميج ،لذلؾ أعمف ركزفمت في فبراير  1943أف "السعكدية أصبحت مف اآلف
فصاعدان ذات ضركرة حيكية لمكاليات المتحدة" فرفعت التمثيؿ الدبمكماسي فييا ،كتكسعت في مد
السعكدية بالمعكنات ،كأرسمت البعثات التجارية كنافست بريطانيا في تدريب القكات السعكدية ( ،)4ككاف
التخطيط األمريكي يسعى إلقامة قكاعد عسكرية في السعكدية تككف بمنأل عف أم ىجكـ مف البحر

المتكسط كمف المحيط اليندم كبحر العرب(.)5

انتقؿ لكاء قيادة الغرب إلى الكاليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية التي أخذت
تتأىب لترث القكل االستعمارية التقميدية في المنطقة العربية ،بما في ذلؾ معظـ احتياطات النفط

العالمية دكف الصداـ المباشر مع الشعكب ،كانما عبر خطب كدىا بدعكل تشجيع االستقبلؿ الكطني
كتقكيض أك اجتذاب األنظمة التي ارتبطت ببريطانيا لمتعاكف مع الكاليات المتحدة األمريكية كابقاء

االتحاد السكفيتي بعيدا عف المنطقة(.)6

رابعان :معالـ السياسة األمريكية في المنطقة العربية بعد الحرب العالمية الثانية
مع نياية الحرب العالمية الثانية عاـ  ،1945بدأت الكاليات المتحدة األمريكية بكضع الخطكط
الرئيسة لسياستيا في الشرؽ األكسط مف قبؿ حككمة الرئيس األمريكي ىارم تركماف بعد الكظيفة

االستراتيجية التي اكتسبيا خبلؿ الحرب العالمية الثانية ،حيث ثبت أف المنطقة مركز رئيس

) (1تلة  ،سلسيت  ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له ،ص36-35
) (2قل ،،ظإألي ،ألآ لألي ،أالة ل أللسشلد لسيلبب لب لسسلب لسيلسيت لسثلست  ،لسيتلسم لاالة تم أللسيملب ،ال مز نظلسملل لسيزمت لسيلبتم ،
ؽ ،3بتلألل.1991 ،ص38-37
) (3ظلم عتب ،لسظلسسب ،اظتظ سقق ة له ،ص.2
) (4قل ،،ظإألي ،اظتظ سقق ة له ،ص39-38
) (5ظلم عتب ،لسظلسسب ،اظتظ سقق ة له ،ص.2
) (6قل ،،ظإألي ،اظتظ سقق ة له ،ص.48
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لممكاصبلت البرية كالبحرية كالجكية كمسرح مكاجية استراتيجية بيف القكل المتصارعة ،فضبلن عف
ظيكر النفط الذم ساعد الحمفاء عمى مكاصمة الحرب ،كدخكؿ الشركات األمريكية لمكطف العربي عمى
نطاؽ كاسع ما مكنيا مف التصرؼ بثمثي النفط العربي المعركض في األسكاؽ العالمية ،كنمك الحركة

الصييكنية في فمسطيف بعد كعد بمفكر الذم أيدتو الكاليات المتحدة األمريكية(.)1

ساىـ تركماف بعكس سمفو ركزفمت في تصعيد المكاجية مع االتحاد السكفياتي في محاكلة منو
إلبقائو بعيدان عف الشرؽ األكسط كالكطف العربي ،كاتخذ عدة خطكات في ىذا االتجاه ،األكلى كانت

اإلعبلف عف إنياء العزلة األمريكية رسميان ،كالثانية ،ق ارره الدخكؿ بقكة في تسيير كتكجيو كرسـ السياسة

الدكلية ،كالثالثة تمثمت باإلعبلف رسميان بمباشرة انتياج سياسة احتكاء االتحاد السكفياتي باستخداـ كافة
الكسائؿ االقتصادية ،كالتسميحية ،كالدعائية ،كالنفسية ،كغيرىا ،باستثناء الكسائؿ العسكرية .كقد أيد
تركماف تقسيـ فمسطيف كانشاء دكلة إسرائيؿ حيث قاـ بالدكر القيادم في تمرير قرار تقسيـ فمسطيف في

جمسة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  29نكفمبر  ،1947كاعترفت ببلده بالدكلة الصييكنية بعد
عشر دقائؽ فقط مف إعبلف قياميا ،كما شارؾ في اإلعبلف الثبلثي عاـ  1950مع بريطانيا كفرنسا
كالذم حدد شحنات األسمحة إلى المنطقة ،كأقر ترسيـ الحدكد الحالية بيف إسرائيؿ كالدكؿ العربية

المحيطة بيا ،كعدـ السماح بتغييرىا بالقكة ،كالطمب إلى الدكؿ العربية بعدـ مياجمة إسرائيؿ ،غير أف

الدكؿ العربية رفضت اإلعبلف كعدتو خرقان الستقبللو (.)2
 -1االحتكاء:

كانتقمت الكاليات المتحدة األمريكية تدريجيان مف االعتماد عمى بريطانيا لمقياـ بدكر الشرطي في

الكطف العربي إلى العب رئيس بعد االنسحاب البريطاني شبو الكامؿ مف المنطقة عاـ  ،1971كتخمؿ
ىذه المرحمة تنسيؽ بريطاني أمريكي ميداني مشترؾ لمكاجية ما اعتبر تيديدان مف مكسكك بالتمدد إلى

المنطقة ،كاعتمدت فيو كاشنطف سياسة االحتكاء كالردع ،التي طرحيا جكرج كيناف ،كعممت عمى
تشكيؿ كتشجيع األحبلؼ اإلقميمية ،مثؿ :حمؼ بغداد (الذم ضـ كبلن مف :تركيا ،كالعراؽ ،كباكستاف،

كايراف ،باإلضافة إلى بريطانيا) ،كحاكلت ضـ األردف إلى الحمؼ ،كسعت كذلؾ إلى تطكيع ثكرة 23
يكليك في مصر كاحتكائيا .ثـ انتقمت إلى اإلطاحة بنظاـ عبد الناصر كمجابية مشركعو الكحدكم

كالنيضكم عمى امتداد رقعة الكطف العربي ،منذ تدخميا في لبناف عاـ  ،1958كصكالن إلى حرب عاـ
مصدؽ الكطني في إيراف عاـ
 .1967كخبلؿ تمؾ الحقبة ،ساىمت أيضان في تدبير إسقاط نظاـ
ٌ

) (1الأللي ،بستلد ،ألآ لألي ،لسيتلس لاالة ت أللسيلب ،ال ز نظلسلل لسيزت لسيلبت  ،ؽ ،3بتلألل .1991 ،ص50-49
) (2ظلم عتب ،لسظلسسب ،اظتظ سقق ة له ،2014 ،ص.1
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 ،1953كاعادة تشكيؿ حمؼ الناتك بعد انسحاب العراؽ مف حمؼ بغداد عاـ  ،1959كأبرمت اتفاقات
ثنائية مع الدكؿ األعضاء في الحمؼ مقركنة بتقديـ الدعـ العسكرم كالمادم ليا(.)1

كبعد فشؿ حمؼ بغداد أصدر الرئيس األمريكي أيزنياكر مبدأه الذم يسمح بالتدخؿ األمريكي في

الشرؽ األكسط "حسب التقدير المطمؽ لمكاليات المتحدة" ،كذلؾ بتقديـ مساعدات اقتصادية كعسكرية
لمدكؿ العربية كحمايتيا مف الخطر الشيكعي بيدؼ دعـ األمف القكمي لمكاليات المتحدة كمصالحيا

النفطية ( ،)2كقد أعمف كيندم عاـ  1963تأييد الكاليات المتحدة األمريكية ألمف إسرائيؿ كأنيا لف تتردد

في القياـ بأية إجراءات لكقؼ أم عدكاف عمييا في إطار األمـ المتحدة أك خارجيا" ليؤكد أف دعـ

إسرائيؿ يمثؿ حجر الزاكية في السياسة األمريكية في المنطقة ( ،)3كطكر خمفو جكنسكف أسس التحالؼ
مع إسرائيؿ ،حيث زكدىا بصفقة سبلح جديدة ،كأدركت إسرائيؿ أنو ال يمكف القياـ بشيء دكف مساندة
الكاليات المتحدة األمريكية التي عارضت العدكاف الثبلثي إلزاحة منافسييا اإلنجميز كالفرنسييف ،كعندما

استتب ليا األمر لـ تمانع دفع إسرائيؿ إلى تصفية الحساب مع عبد الناصر عاـ .)4(1967
 -2الحرب بالككالة:

ركز نيكسكف بالدرجة األكلى عمى دعـ السعكدية كاي ارف في المنطقة؛ لصمتيما المباشرة بمخزكف
النفط ،كتحكلت السعكدية سريعان إلى الممكؿ الرئيس لنشاط الكاليات المتحدة األمريكية في الييمنة عمى

المنطقة ،فأككؿ إلى إيراف الشاه تكلي ميمة شرطي الخميج ( ،)5كتعزز دكر إسرائيؿ بعد تدخميا إلنقاذ

عرش الممؾ حسيف إباف أزمة عاـ  1970حيف أكشؾ مقاتمك منظمة التحرير الفمسطينية عمى إسقاطو،
كقد عبر كيسنجر عف ايمانو باألىمية االستراتيجية إلسرائيؿ مف خبلؿ تكصيتو بػضماف الردع

اإلسرائيمي ،كتزكيدىا باألسمحة عمى المدل الطكيؿ ،كالتعيد بعدـ إجبارىا عمى الخضكع لتسكية ال
ترتضييا ،كاختزؿ مساعي ركجرز في ترتيبات جزئية (.)6

 -3حرب أكتكبر  1973كتطبيؽ الحظر النفطي كسياسة السالـ:
في أعقاب حرب رمضاف  ،1973كتطبيؽ الحظر النفطي العربي كشؼ كيسنجر عف إصراره

عمى شؽ صؼ الكحدة العربية ،خاصة بعد أف استخدـ العرب استراتيجية الربط العربية بتخفيض إنتاج

النفط بنسبة  %5إلى حيف انسحاب إسرائيؿ مف األراضي المحتمة ردان عمى إقامة جسر جكم أمريكي
) (1اطذظ ،سعتيلي ،لسي لسلل لسيشلألع لالاقللؽيظد لاالة ب عى لسيططل لسيلبت  ،ادع لسيي لقب لسيلبب ،تن  ،2010 ،377ص.25
) (2الأللي ،بستلد ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له ،ص61-58
) (3اسيممت اسيممين ،لسيمملألخب ،ستلس م لسيالةمملل لسي سممت لاالة ت م لسخلظخت م اطممذ لإلس م لام اسممى لسلمملي لسيشمملةك ،ال ممز لالس م طتظة سع مملب،
لإلس طتظة  ،2005 ،ص.427
) (4غلزد ،ظبلبي  ،لسيالةلل لسي ست أللالتسلن لسييلت ب أللسظللع لمب لسشملد لاألسمؾ  ،1987-1967نلظ لسا مل سعطشمل أللس يزةمع ،ؽ ،1لالظني،
.1989ص.33-27
) (5اطذظ ،سعتيلي ،اظتظ سقق ة له ،ص.25
) (6الأللي ،بشلظ  ،أ،تلي لسيالةملل لسي سمت أللسم للتتدت هل لمب لسيملسم لسيلبمب ،ب ملب لس متل تلل لسدتيسم للتتدت سعثميظلل لسيلبتم  ،أزيمت سميتت
سيلب ألآ لألي ،لسيل ز لسيلبب سألبسلث ألنظلس لسيتلسلل ،لستألز  ،2012 ،ص.119
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لنقؿ األسمحة إلسرائيؿ( ،)1كقد أثبتت الحرب أف إسرائيؿ غير قادرة عمى حماية مصالح الكاليات
المتحدة األمريكية بدرجة كافية ما دامت غير قادرة عمى حماية نفسيا مف العرب ،كىك ما يفسر جيكد

الكاليات المتحدة األمريكية السممية في المنطقة منذ حرب أكتكبر  1973كحتى اآلف ،فقد استمرت في
دعـ إسرائيؿ كفي عدـ الضغط عمييا إال بالقدر الذم يخدـ مصالح إسرائيؿ (.)2كرغـ معرفة الكاليات
المتحدة األمريكية أف مصالحيا مع العرب إال أنيا تؤيد إسرائيؿ
 -4صناعة السالـ كالكجكد العسكرم المباشر:
مف أجؿ مكاجية نتائج حرب أكتكبر العسكرية كالسياسية تبنت إدارة كارتر سياسة تساكمية بإعطاء

ىذه الدكلة العربية أك تمؾ بعض المكاسب مقابؿ زيادة النفكذ األمريكي ،عمى أمؿ تنفيس الزخـ العربي
المعادم إلسرائيؿ كالحفاظ عمى قكتيا كبقائيا ،ألسباب تتعمؽ بالمحافظة عمى مصالحيا االستعمارية

االقتصادية كالسياسية كالعسكرية في الشرؽ األكسط ،كألسباب أخرل نفسية كاجتماعية كثقافية كتاريخية

كانتخابية ،ثـ قبمت بدكر أكبر لدكؿ األكبؾ في السياسة النفطية شرط استعادة الثركة المالية لدييا
لتدكيرىا في الغرب كالحاؽ األكبؾ في بنية االقتصاد األمريكي الغربي ( ،)3كعممت عمى تكقيع اتفاقيات

كامب ديفيد بيف مصر كاسرائيؿ عاـ  ،1979كشكؿ الغزك السكفيتي ألفغانستاف ،كنجاح الثكرة
اإليرانية محطة أساسية في تعديؿ عناصر المشركع األمريكي ،خاصة بعد نشكب أزمة احتجاز الرىائف
األمريكييف في السفارة األمريكية في طيراف ( ،)4فظير مبدأ كارتر القائؿ :بزيادة الكجكد العسكرم

األمريكي المباشر في مناطؽ نفكذىا كتكثيفو في المناطؽ الساخنة بزيادة القكاعد العسكرية ،كانشاء
قكات تدخؿ سريع ،كالتدخؿ كاالستعداد لمتدخؿ لمكاجية أم تيديد يعرض مصالحيا لمخطر (.)5
 -5زيادة التدخؿ العسكرم في المنطقة:
تبنت ادارة ريغاف فكرتي تشكيؿ قكة التدخؿ السريع ،كاقامة قكاعد كتسييبلت عسكرية في

المنطقة( ،)6كعقيدة دعـ قكات حرب العصابات المناىضة لمسكفييت ( ،)7كارتقت بمكانة إسرائيؿ
االستراتيجية رغـ اعتداءاتيا المتكررة األحادية الجانب في المنطقة ،بما في ذلؾ قصؼ المفاعؿ النككم

العراقي عاـ  ،1981كاجتياحلبناف عاـ  ،1982كالقمع في األراضي الفمسطينية المحتمة(.)8

) (1الأللي ،بستلد ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له ،ص69-66
) (2غلزد ،ظبلبي  ،اظتظ سقق ة له ،ص.54-53
) (3الأللي ،بستلد ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له ،ص69-66
) (4اطذظ ،سعتيلي ،اظتظ سقق ة له ،ص.25
) (5سعتم ،لسسيطب ،اقلنة لسلإسلط لاالة تتك ،نلظ لالسام سعتظلسلل أللسطشل ،ؽ ،1993 ،2ص123-116
) (6الأللي ،بستلد ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له ،ص87-86
))((7
. Robert, Manning, and Patrick clawson, The Clinton Doctrine, Wall Street Journal,1997
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-clinton-doctrine
) (8الأللي ،بشلظ  ،اظتظ سقق ة له ،ص.119
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 -6الحرب عمى العراؽ كالنظاـ العالمي الجديد:
عكست رئاسة إدارة بكش األب تحكالن كبي انر في تكتيكات السياسة األمريكية الشرؽ أكسطية ،كاستمد

مقكماتو مف انتياء الحرب الباردة كسقكط االتحاد السكفيتي كتفرد الكاليات المتحدة األمريكية بقيادة
العالـ ،حيث استطاعت فرض قرارىا عمى المجتمع الدكلي بقكة في أزمة الخميج بتنفيذ عاصفة
الصحراء كطرد القكات العراقية مف الككيت ،كأصبح العالـ يتحدث عف نظاـ عالمي جديد تتزعمو

الكاليات المتحدة األمريكية (1)،كقد بينت الحرب بكضكح قدرة الكاليات المتحدة األمريكية عمى تكجيو
صفعة قكية إلى الكحدة كالنظاـ العربييف ،كأدت إلى تعزيز الكجكد العسكرم األمريكي الدائـ في

المنطقة ،كزادت مف تأثير السياسة األمريكية في دكؿ الخميج ،كفي اعقاب الحرب فرضت الكاليات

المتحدة األمريكية عممية سبلـ بيف العرب كاسرائيؿ ،لمحد مف آثار الحرب كالعتقادىا اف تسكية سممية

شاممة بيف العرب كاسرائيؿ يمكف أف تساعد في حماية المصالح األمريكية كتكسيعيا ،في ظؿ األزمة

الحادة التي عانت منيا السياسة األمريكية بسبب الصراع العربي اإلسرائيمي ،فأجبرت الدكؿ العربية
()2

عمى الدخكؿ في المفاكضات المتعددة األطراؼ ،كالغاء المقاطعة العربية مف الدرجة الثالثة.
 -7االحتكاء المزدكج لكؿ مف العراؽ كايراف كتعزيز اتفاقيات السالـ العربية -اإلسرائيمية:

ارتكزت سياسة إدارة كمينتكف في المنطقة عمى أساس المزج بيف نزعة التدخؿ العسكرم
كاستراتيجية االحتكاء المزدكج لكؿ مف العراؽ كايراف ،كتعزيز اتفاقيات السبلـ العربية اإلسرائيمية،
كتعزيز تطكير المنطقة باتجاه الديمقراطية ،كااللتزاـ بالحفاظ عمى تفكؽ إسرائيؿ النكعي ،كالتركيج

لشرؽ أكسط جديد ،كمكاصمة ممارسة سياسة الضغط كالحصار كالعقكبات كالتمكيح بالتدخؿ
العسكرم،

)(3

كسعت إدارة كمينتكف لكقؼ المقاكمة الفمسطينية ،فعقدت قمة شرـ الشيخ إلدانة اإلرىاب

قاصدة المقاكمة الفمسطينية كليس االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كمارست ضغكطان عمى الفمسطينييف كالعرب؛

لبلستمرار في عممية السبلـ ،كاقترحت في  2001إعطاء السيادة لمفمسطينييف عمى القدس بالتقاسـ مع

إسرائيؿ مقابؿ التنازؿ عف حؽ العكدة لبلجئيف ،غير أف الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات رفض
المقترحات األميركية.

()4

يتضح مما تقدـ أف السياسة االمريكية قد كرثت نفكذ القكل االستعمارية القديمة -بريطانيا كفرنسا-

في المنط قة ،فعممت عمى مؿء الفراغ الذم تركو انسحاب ىذه القكل ،فسعت إلى االبقاء عمى االتحاد

السكفيتي بعيدان عف المنطقة ،فتبنت سياسة بناء االحبلؼ الحتكاء االتحاد السكفيتي كمنع تمدده
لممنطقة التي عززت اكتشافات النفط ،كانشاء دكلة اسرائيؿ مف مكانتيا في االستراتيجية األمريكية إلى

) (1سعتم ،لسسيطب ،اظتظ سقق ة له ،ص125-124
) (2الأللي ،بشلظ  ،اظتظ سقق ة له ،ص.121-120
) (3عف ،لسدللن ،أاتل ل أللس للتتدت هل لب لسيؽك لسيلبب ،ادع لسيطلػب ،تن  ،334ناشق ،2005 ،ص.8-7
) (4بتب عتط يي لسلئتس لسثلسب أللاظبييي ،لسدزةل ستhttp://www.aljazeera.net/home/print/ .2004 ،
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جانب مكانتيا الجيكاستراتيجية اليامة ،لذلؾ كظفت الكاليات المتحدة األمريكية كؿ السياسات التي تخدـ

استمرار سيطرتيا عمى المنطقة بما فييا التعاكف مع االسبلـ السياسي لمنع تمدد المشركع القكمي
العربي بقيادة الزعيـ جماؿ عبد الناصر ،ككانت حرب أكتكبر التي تضامنت فييا الدكؿ العربية مع

مصر كأكقفت صادرات النفط لمكاليات المتحدة كالغرب إلى حيف انسحاب إسرائيؿ مف األراضي المحتمة
بداية التحكؿ في السياسة االمريكية؛ حيث بدأ التفكير االمريكي االستراتيجي في شؽ صؼ الكحدة

العربية كالسيطرة عمى النفط لمنع تكرار ما حدث ،فعممت عمى تكقيع اتفاقيات كامب ديفيد بيف مصر
كاسرائيؿ عاـ  ،1979كتنفيس الزخـ العربي المعادم إلسرائيؿ كضرب القكل العربية بعضيا ببعض،
كقبمت بدكر أكبر لدكؿ األكبؾ في السياسة النفطية شرط استعادة الثركة المالية لدييا لتدكيرىا في

الغرب كالحاؽ األكبؾ في بنية االقتصاد األمريكي الغربي ،كتـ استخداـ االسبلـ السياسي مرة أخرل
كلكف االسبلـ السياسي الشيعي ىذه المرة مع نجاح الثكرة اإليرانية بدعـ غربي كاضح ليؤسس لصراع

سني شيعي طكيؿ في المنطقة بغرض منع كحدتيا ،ثـ كمبرر لتبني استراتيجية التدخؿ السريع في

المنطقة.

ثـ جاء الغزك السكفيتي ألفغانستاف ليشكؿ محطة جديدة في تعاكف الكاليات المتحدة االمريكية مع

االسبلـ السياسي ليزيمة السكفييت في أفغانستاف ،كقد تبنت ادارة ريغاف عقيدة دعـ حرب العصابات

ضد السكفييت ،كمع انتياء الحرب الباردة كسقكط االتحاد السكفيتي كتفرد الكاليات المتحدة األمريكية
ب قيادة العالـ ،استطاعت فرض قرارىا عمى المجتمع الدكلي بقكة في أزمة الخميج بتنفيذ عاصفة
الصحراء كطرد القكات العراقية مف الككيت ،كأصبح العالـ يتحدث عف نظاـ عالمي جديد تتزعمو

الكاليات المتحدة األمريكية ،كقد كجيت الحرب صفعة قكية إلى الكحدة كالنظاـ العربييف ،كأدت إلى
استرتيجية "االحتكاء المزدكج" تجاه ايراف
ا
تعزيز الكجكد العسكرم األمريكي الدائـ في المنطقة ،لتنفيذ

كالعراؽ مما عزز مف عداء اسامة بف الدف لمكاليات المتحدة كساعد في إنتاج ىجمات مركز التجارة
الدكلي في  11سبتمبر  2001التي كظفيا بكش االبف لشف حركب جديدة بغرض إعادة صياغة
الخريطة الجيكستراتيجية لممنطقة استيدفت أفغانستاف ثـ العراؽ ،كبعد ارتفاع تكمفة التدخؿ العسكرم

في العراؽ ماليان كبشريان عاـ  ،2003بدأت إدارة بكش في التسكيؽ لفكرة نشر الديمقراطية بعد ثبكت
اكاذيبيا حكؿ امتبلؾ العراؽ ألسمحة الدمار الشامؿ لتعكد الكاليات المتحدة لمتعاكف مف جديد مع

االسبلـ السياسي مف أجؿ تنفيذ نشر الديمقراطية كتنفيذ مشركع الشرؽ االكسط الكبير.
المطمب الثاني :تطكر االستراتيجية األمريكية مف القكة الصمبة إلى القكة الناعمة.

اعتمدت االستراتيجية األمريكية منذ عاـ  1947عمى نظرية االحتكاء التي كضعيا جكرج كيناف،

كىك مف كضع أسسان عممية دقيقة لبلستراتيجية األمريكية بعد انتياء الحرب العالمية الثانية ،كأىـ أسس
ىذه االستراتيجية كانت مكاجية ما كصفو صانعكا السياسة األمريكية بالتيديد الذم أخذ أشكاال مختمفة،
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ففي أياـ الحرب الباردة كاف يعني مكاجية االتحاد السكفييتي ،كبعدىا أخذ مفاىيـ كأشكاالن أخرل مثؿ:
الدكؿ المارقة ،كاإلرىاب ،كاإلسبلـ األصكلي ،كجميعيـ في المفيكـ األمريكي أعداء لممصالح

األمريكية ،كدرجت السياسة الخارجية األمريكية عمى مكاجية التيديدات بابتكار ككضع استراتيجيات
مثؿ الردع كمكافحة اإلرىاب كأخي انر الدرع الدفاعي الصاركخي(.)1

كتبنت اإلدارة األمريكية في عيد أيزنياكر استراتيجية االنتقاـ الشامؿ ،كفي عيد كيندم كانت
ىناؾ استراتيجية االستجابة المرنة ،كفي عيد جكنسكف تبنت اإلدارة األمريكية استراتيجية التدمير

المؤكد ،اما في عيد نكسكف كانت ىناؾ استراتيجية العامكديف أك الحرب بالككالة ،كتبنى كارتر
استراتيجية التدخؿ المباشر كاالنتشار السريع ،كفي عيد ريغاف تبنت الكاليات المتحدة األمريكية
استراتيجية حرب النجكـ كالدرع الفضائي ،كعندما تكلى بكش األب الرئاسة رفع شعار النظاـ الدكلي

الجديد كاستراتيجية تكيؼ بقية الدكؿ الكبرل كاإلقميمية مع الكاقع الدكلي الجديد ،كفي عيد كمنتكف
كانت ىناؾ استراتيجية االحتكاء المزدكج لبعض األنظمة التي ترل فييا الكاليات المتحدة األمريكية ما

ييدد مصالحيا ( .)2كفي عيد بكش األبف كاف التحكؿ الستخداـ القكة الصمبة أك ما عرؼ باليجمات
االستباقية تحت مبرر مكافحة اإلرىاب .كاختمفت االستراتيجية في عيد الرئيس أكباما الذم انتقؿ إلى
استراتيجية جديدة تعتمد عمى استخداـ القكة الناعمة ،كالمزج أحيانان بينيا كبيف القكة الخشنة فيما عرؼ

بالقكة الذكية ،ككاف التحالؼ مع جماعة اإلخكاف المسمميف مف أبرز معالـ استراتيجية أكباما.
أكال :تطكر االستراتيجية األمريكية حتى نياية الحرب الباردة.

منذ نشأة الكاليات المتحدة األمريكية كحتى النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر لـ تخرج مف

عزلتيا؛ إذ إ نيا ارتكزت عمى عقيدة انعزالية عف العالـ كفؽ مبدأ مكنرك عاـ  ،1823كلـ تكف لمكاليات
المتحدة األمريكية سياسة خارجية إزاء المنازعات األكركبية مف خبلؿ اتخاذىا جانب الحياد مع شرط

عدـ تدخؿ الدكؿ األكربية في شؤكف القارة األمريكية .كلـ تخرج الكاليات المتحدة األمريكية مف عزلتيا

كتبدم اىتمامان بدكؿ العالـ األخرل في مختمؼ قاراتو إال لدافع اقتصادم ،كىي حقيقة مرتبطة بالنظاـ
االقتصادم كحقيقة تكسع الرأسمالية (.)3

 -1االستراتيجية األمريكية في عيد الرئيس تركماف (:)1953-1945
شكمت الحرب العالمية الثانية نقطة تحكؿ جذرية ،حيث أدركت الكاليات المتحدة األمريكية أف

عمييا أف تتفاعؿ مع العالـ باعتبارىا قكة عظمى ،لذلؾ شرع الرئيس األمريكي كقتيا ركزفمت بتبني

) (1سهتب ،قت لسخلسق ،قتي اطهتلظتي :لالي ظل تدت لايظت ت لسدنتن  ،لا،عت سعطشل أللس يزةع ،ؽ ،1يلي.2003 ،ص.2
) (2ةيسممف ،زيممك ةيسممف لسيلبممب ،لسي غتممللل لإلسعتيتم لممب اططلم لسشمملد لاألسممؾ ألأجل،ممل لممب لااممك لسلممياب سممتألم لسخعممتح لسيلبممب– 2013) ،
 ،(2003ظسلس الخي تل غتل اطشيظ  ،خلاي لسشلد لاألسؾ ،2013 ،ص.27
) (3طممقتر ،قممت م غممام لسيمملالد ،لسهتيطم لاالة ت م لممب لسيططل م لسيلبتم ) ،(2003-1945أؽلألز م ن مميظله غتممل اطشمميظ  ،خلاي م سمملست
عيط س لسيلسيت  ،لسيللد ،2011 ،ص.30
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سياسة قائمة عمى االنخراط في السياسة الدكلية ،فاىتـ بإنشاء األمـ المتحدة التي جسدت فكرة الميبرالية

الدكلية ،كخاض معركة مع الككنجرس بشأف عضكية ببلده فييا ،حيث اعتبرىا كسيمة لمنع الكاليات
المتحدة األمريكية مف العكدة إلى االنعزالية ،كفي إطار فكر الميبرالية الدكلية تبنت الكاليات المتحدة

األمريكية ما عرؼ بسياسة االحتكاء إزاء االتحاد السكفيتي التي جسدىا مبدأ تركماف ذك األبعاد الثبلثة

السياسية كاالقتصادية كالعسكرية ،كتمثؿ البعد االقتصادم في مشركع مارشاؿ ( )1947الذم كاف

يسعى في جكىره الحتكاء رغبة االتحاد السكفيتي في تكسيع نفكذه عبر اجتذاب أكركبا لمفمؾ األمريكي،

أما البعد السياسي فكاف بتقديـ الدعـ السياسي لمدكؿ غير الشيكعية ،بينما جسد إنشاء حمؼ شماؿ
االطمسي لئلبقاء عمى القكات األمريكية في أكركبا البعد العسكرم في تمؾ المنظكمة الجديدة (.)1
 -2االستراتيجية األمريكية في عيد الرئيس أيزنياكر (:)1961-1953

أقحـ دكايت أيزنياكر منطقة الشرؽ األكسط كبضمنيا المنطقة العربية في معترؾ الحرب الباردة

بإنشاء حمؼ بغداد ،ثـ أدخؿ جميع دكؿ الشرؽ األكسط في دائرة األمف القكمي األمريكي عندما أعمف
عاـ  1957أماـ الككنغرس عف استراتيجيتو التي تضمنت السماح لو باستعماؿ القكات المسمحة في

الشرؽ األكسط لمساعدة أم أمة تطمب المساعدة ضد عدكاف مسمح مف أم دكلة تسيطر عمييا

الشيكعية الدكلية ،ككانت السمة األساسية لمبدأ أيزنياكر اعتبار المصمحة القكمية األمريكية مبر انر
لمتدخؿ المسمح في الشرؽ األكسط بحسب التقدير المطمؽ لمكاليات المتحدة ،كلـ تكف ىذه االستراتيجية

لمؿء فراغ القكة الناشئ في المنطقة أك منع كصكؿ االتحاد السكفيتي إلى ىذه المنطقة فحسب ،بؿ
كانت تمثؿ في إحدل جكانبيا محاكلة لدعـ المصالح الحيكية األمريكية في المنطقة كفي مقدمتيا النفط

كطرؽ مكاصبلتو ،كالسيما كأف المنطقة العربية كانت تشيد نشاطا لمحركة القكمية العربية (.)2
 -3االستراتيجية األمريكية في عيد الرئيس كارتر (:)1981-1977

تسبب االجتياح السكفيتي ألفغانستاف عاـ  ،1979كنجاح الثكرة اإليرانية في التشكيؾ باستراتيجية

نيكسكف باالعتماد عمى الحميؼ في تكفير أجكاء االستقرار لمكجكد األمريكي فسقكط الحميؼ يتبعو

سقكط النفكذ األمريكي ،كبرزت الحاجة إلى استراتيجية جديدة تحافظ عمى بقايا النفكذ األمريكي في

المنطقة ،فكضع كارتر استراتيجيتو باعتبار أم محاكلة مف السكفييت تستيدؼ السيطرة عمى منطقة
اعتداء عمى مصالح الكاليات المتحدة األمريكية الحيكية ،كبأنيا ستقكـ بالرد عمى مثؿ ىذا
الخميج
ن
العدكاف بشتى الكسائؿ لدييا بما في ذلؾ القكة المسمحة ،لذلؾ عممت عمى زيادة القكاعد العسكرية

األمريكية في المناطؽ الحساسة مف العالـ كانشأت قكات التدخؿ السريع لمتدخؿ في أم أزمة تنشب في
مناطؽ نفكذىا (.)3

) (1اطلظ ،لسشيظبدب ،لسثلبت أللسي غتل لب ستلس لسيالةلل لسي ست لسخلظخت  ،لسيتلس لستألست  ،تن  ،161لسلل،ل  ،2005 ،ص.208
) (2طقتر ،قت م غام لسيلالد ،اظتظ سقق ة له ،ص.41-40
) (3لسيلخع لسيلبق ،ص.47-46

51

 -4االستراتيجية األمريكية في عيد الرئيس ريجاف (:)1989-1981
جاء ريجاف إلى الحكـ كمعو فريؽ يؤمف بضركرة القضاء عمى النظـ الشيكعية ال احتكائيا،

فاختمفت سياسة الكاليات المتحدة األمريكية الخارجية نكعيان ،حيث قدمت الكاليات المتحدة األمريكية

دعمان سريان لممعارضة في بكلندا كازداد تدخميا في العالـ الثالث سكاء بشكؿ مباشر أك بالككالة ،حيث
قدمت دعمان ىائبلن لممجاىديف في أفغانستاف .كعرفت استراتيجيتو باسـ االستراتيجية الشاممة ،حيث
كسع ريغاف مفيكـ المصمحة الحيكية لتشمؿ جميع أنحاء العالـ ،كتتمثؿ بمكاجية االتحاد السكفيتي في

كافة مناطؽ العالـ ،كبمكجب ىذه االستراتيجية تـ تدشيف عصر االيديكلكجيا في العبلقات الدكلية (.)1
ثانيان :االستراتيجية األمريكية بعد الحرب الباردة.

بعد الحرب الباردة كانييار االتحاد السكفيتي عاـ  1991برزت الكاليات المتحدة األمريكية قكة

عسكرية كاقتصادية عظمى تستند إلى استراتيجية عسكرية عامة ،ىي استراتيجية التدخؿ العالمي أك
الييمنة العالمية لمكاجية التحديات كاألخطار التي تيدد ىذه الييمنة أك الزعامة العالمية ،باعتبارىا

القطب األكحد كالقكة األكلى التي تسيطر عمى الييكؿ األمني كالعسكرم لمعالـ .فنشرت قكاتيا العسكرية

عمى مساحة العالـ كتدخمت عسكريان باسـ حفظ السبلـ كردع العدكاف ،كأصبح التدخؿ ألىداؼ إنسانية
النمط الشائع في سمككيا ،كبدأت تعمؿ عمى أمركة العالـ ،أم سيادة قيـ السكؽ الحرة كالمعايير
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالحقكقية األمريكية (.)2

 -1االستراتيجية األمريكية في عيد الرئيس بكش األب (:)1993-1989
كاف الرئيس بكش قد كشؼ أماـ الككنغرس قبؿ غزك العراؽ لمككيت في  21يناير1990ـ في

خطابو السنكم المعركؼ باسـ حالة االتحاد" ،أف الكاليات المتحدة األمريكية تقؼ عمى أبكاب القرف

الحادم كالعشريف ،كال بد أف يككف القرف الجديد أمريكيان ،بمقدار ما كاف القرف العشركف قرنان أمريكيان،
كىذا ليس ممكنان إال بالسيطرة الكاممة عمى النفط كاحتياطاتو ،كفائض البتركدكالر"( ،)3كقد خطت إدارة بكش

األب خطكت كاسعة عمى طريؽ التعزيز االمبراطكرم بمقدرة ككفاءة ،حيث ضربت ضربتيا في المكاقع
الصحيحة مف الناحية االستراتيجية ،عندما كجيتيا نحك الشرؽ األكسط كىك المساحة المكشكفة بيف

آسيا ككتميا البشرية الكبيرة (الصيف كاليند) كبيف أكركبا (كدكليا الصناعية القكية) ،كبالتالي تحقؽ نفاذ

غائر راسخ في منطقة ىي عمى الخريطة قمب العالـ كمفترؽ طرقو البرية كالجكية كالبحرية .كتمثؿ في

انتشار عسكرم كاسع مد يده كقدمو إلى أغنى منابع البتركؿ مع تحالؼ سار كراءىا مسمٌمان ليا

) (1اطلظ ،لسشيظبدب ،اظتظ سقق ة له ،ص.209
) (2سلظم ،قت لسيلزت لسدلسيظ ،تؤجتل لسخاللل لاالة ت لالألظبت عى لاا لسيلبت زلق ال بيت سهلةم لسسملب لسقملظن  ،ال مز نظلسملل لسيزمت
لسيلبت  ،ؽ ،1بتلألل ،2007 ،ص.103-101
) (3سيتل ،طلظم ،لسطاؾ لسيلبب لب لالس للتتدت لاالة ت  ،ادع لسا ل لسيتلسب ،تن  ،19- 18سيظةل ،2003 ،ص.67
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بالقيادة ،كبيذه الخطكة أكد بكش السيطرة األمريكية المطمقة في العالـ ،كسيطرة مباشرة عمى منابع

النفط ،كتحكـ في إنتاجو كتقنيف استيبلكو(.)1

كنشرت ك ازرة الدفاع األمريكية تقري انر مفصبلن عاـ  1992أكضحت مف خبللو أف االستراتيجية
الحالية تقكـ عمى منع ظيكر أم منافس جديد لمكاليات المتحدة بعد انييار االتحاد السكفيتي ،كاإلبقاء

عمى الكضع الراىف الذم يضمف ليا مكانة متميزة ،حيث إف سيطرة أم قكة عمى أم مف جزئي أكارسيا

(أكركبا -آسيا) الجيك سياسية يمثؿ تيديدان لمكاليات المتحدة حيث تسيـ أكارسيا بػ ٘75مف مصادر
الطاقة الدائمة ،ك ٘75مف عدد سكاف العالـ ،ك ٘60مف الناتج القكمي اإلجمالي العالمي ،كما

أصدرت ك ازرة الدفاع األمريكية كثيقة "تكجييات التخطيط الدفاعي لمسنكات  "1999-1994أكدت فييا
منع ظيكر أم منافس لمكاليات المتحدة عمى الصعيد العالمي ،كأف الكاليات المتحدة األمريكية عمييا

اف تظير القدرات القيادية البلزمة ،كأف تحمي نظامان جديدان كفيبل بإقناع المنافسيف المحتمميف بأنيـ
ليسكا بحاجة إلى التطمع لدكر أكبر كالى اتباع سياسة أكثر عدكانية لحماية مصالحيـ (.)2

كعممت الكاليات المتحدة األمريكية عمى إدارة العالـ تحت شعار إرساء السبلـ األمريكي ،كأصبحت

غاية قكتيا كىدفيا االساس تنمية بيئة عالمية تمكنيا مف العيش ببل منافس أك منازع ،كاالستمرار في

انتياج استراتيجية الييمنة لمكصكؿ إلى استراتيجيتيا الكبرل القائمة عمى تأكيد كجكدىا قكة عظمى

كحيدة ،مف خبلؿ فرض نظاـ دكلي جديد قائـ عمى الييمنة األحادية األمريكية ،كالحيمكلة دكف قياـ

أحبلؼ أمنية معادية ليا دكف أف تككف ليا الصدارة كالريادة فييا ،كزيادة النفكذ السياسي في كافة أقاليـ

العالـ ،كالتمسؾ بدكرىا العبان أساسيان في مياـ صنع السبلـ كفرضو عمى المستكل العالمي ،منفردة أك
بالتعاكف مع بعض الدكؿ الحميفة ليا ،كتطكير العبلقات مع دكؿ العالـ كافة عمكمان كالكبرل خصكصان،
كتقديـ الدعـ السياسي لمدكؿ الصديقة كالحميفة ،شريطة أف تككف في إطار المصالح األمريكية،

كالحفاظ عمى ىيبة النظاـ السياسي األمريكي الفيدرالي دكف تغيير (.)3

 -2االستراتيجية األمريكية في عيد الرئيس كمينتكف (:)2001-1993
تمثمت االستراتيجية الكبرل األكلى تجاه الشرؽ األكسط في نيج الرئيس كمينتكف في محاكلة

االحتكاء المزدكج لكؿ مف إيراف كالعراؽ ،حفاظان عمى منطقة الخميج مستقرة ىادئة نسبيان ،كاىتـ كمينتكف
بإقامة نكع مف اإلجماع الدكلي لمكصكؿ إلى سبلـ شامؿ لمصراع العربي اإلسرائيمي كلكف دكف إنجاز

حقيقي( ،)4كحافظ عمى تفكؽ إسرائيؿ النكعي ،كعمؿ عمى تعزيز تطكير المنطقة باتجاه الديمقراطية،

) (1اسيت زيطتك، ،ت ب ،بطلط لالاقللؽيظة  ،لسيلب ستيز.2003 ،
http://alarabnews.com/alshaab/GIF/09-05-2003/Haekal.htm
) (2طقتر ،قت م غام لسيلالد ،اظتظ سقق ة له ،ص.87
) (3زيتك األد ،عتام  ،ل مل لسهتيطم بلسلتملن لمب لالسم للتتدت لاالة تم  :امت ب سعلملي لسسملند أللسيشملةك ،سؼملةل ستلسمت  ،خلايم لسطهملةك،
لسيللد ،2013 ،ص.319-317
) (4للةيلي ،ش ل ،ألآ لألي ،لسم للتتدت لسيالةملل لسي سمت لس قملى لمب لسشملد لاألسمؾ، :مب ،طمل أللزمت ي ،ملع شملند قمت لسي،ملب ،ال مز
بغتلن سعتظلسلل أللالس شلظلل أللإل امhttp://www.baghdadcenter.net/details-171.html .2013 ،
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كالتركيج لمنظاـ الشرؽ أكسطي،

()1

كاستخدـ الدبمكماسية التعسفية إلى جانب القكة في قالب مف الشرعية

الدكلية ،عندما غ از الصكماؿ كقصؼ العراؽ ،كركز عمى العكلمة االقتصادية ككسيمة أيديكلكجية قكية
2

ربما تستطيع احتكاء الحركات الكطنية كالمعارضة حكؿ العالـ( ).

 -3ظيكر المحافظيف الجدد:
المتطرفيف،
مف عيدم ريغاف كبكش األب إلى كمينتكف تنامت قكة جماعة المحافظيف الجميكرييف
ٌ

المطالبة بإنشاء امبراطكرية أمريكية عالمية ،عبر السيطرة عمى البتركؿ ،كالتحالؼ االستراتيجي مع

إسرائيؿ كتطكيع العرب كتأديبيـ كتحطيـ أية قدرات كامنة أك محتممة قد تشكؿ تيديدان إلسرائيؿ ،كقد
أسس المحافظكف برئاسة كيمياـ كريستكؿ مشركع القرف األمريكي عاـ  ،)3(1997كنشركا مبادئيـ
تحت عنكاف "القرف األمريكي الجديد" كتضمنت احكاـ السيطرة عمى العالـ كتصدير القيـ األمريكية،

كحرماف القكل الكبرل مف ممارسة أم دكر إقميمي أك دكلي ،كتجاكز المؤسسات أك المنظمات الدكلية في

حاؿ كقكفيا عائقان أماـ تحقيؽ الطمكحات األمريكية(.)4

كفي سبيؿ تحقيؽ السيطرة أرل أنصار ىذا المشركع أف عمى الكاليات المتحدة األمريكية أكالن:
استعماؿ القكة العسكرية األمريكية لمسيطرة عمى منطقة الخميج العربي في ظؿ كجكد نظاـ صداـ

حسيف أك عدـ كجكده ،كثانيان :ضركرة أف تتغمب الكاليات المتحدة األمريكية عمى شتى التيديدات
بصكرة حاسمة لتحقيؽ االنتصار ضد القكل المعادية ،كثالثان :أىمية أف تتفكؽ القكة العسكرية األمريكية
عمى شتى القكل العالمية ،كرابعان :أىمية أف تبقي كاشنطف عمى القكاعد كالتسييبلت العسكرية لممساىمة
في تقكيض أية قكة إقميمية مناكئة ،كخامسان :العمؿ عمى إضعاؼ الصيف كتغيير نظاـ الحكـ فييا،

كسادسان :المضي قدمان في مشركع الدرع الصاركخي حتى تكتمؿ السيطرة األمريكية عمى الفضاء
الخارجي ،كسابعان :بناء نظاـ عالمي جديد يقكـ عمى القيادة األمريكية كييدؼ إلى "ردع النظـ المارقة
الخطيرة" مثؿ سكرية كايراف كليبيا كككريا الشمالية (.)5

في إطار الدعكة الستخداـ القكة العسكرية في الشرؽ األكسط ظيرت كثيقتيف في غاية الخطكرة

عمى جغرافية الشرؽ األكسط أعدىما ييكدياف أمريكياف ،األكؿ ىك (ريتشارد بيرؿ) رئيس دائرة التخطيط

السياسي في ك ازرة الدفاع األمريكية ،كالثاني (دكغبلس فيث) مساعد كزير الخارجية األمريكية ،األكلى

بعنكاف انفصاؿ نظيؼ  clean breakعاـ  ،1996كتطرح إنياء عممية التقايض مع "إسرائيؿ"
(األرض مقابؿ السبلـ) كاستبداليا بتغيير ميزاف القكل في الشرؽ األكسط لمصمحة محكر يتألؼ مف

"إسرائيؿ" كتركيا .كلمقياـ بذلؾ فقد دعت إلى عزؿ صداـ حسيف ،كتنصيب قائد ىاشمي في بغداد،
) (1عف ،لسدللن ،اظتظ سقق ة له  ،2005ص7
) (2نألظ لسيلاب لستةطب لب لسيتلس لسخلظخت لاالة ت  ،س لظ تلةيزhttp://www.startimes.com/?t=15988235 .2009،
) (3عف ،اسيت لسدللن ،لبيلن لالس هتلي لاالة ب سعيلب لب لسا ل أللسيتلس  ،ادع لسا ل لسيتلسب ،لسيتنةك  ،19 ،18ناشق ،2003 ،ص41
) (4سلظم قت لسيلزت ،لسدلسيظ ،اظتظ سقق ة له ،ص.105-104
) (5عتب ،لسيطلسب ،لسيسللبيي لسدتن ةخططيي الب اع لسيلسم ،لةايhttp://elaph.com/ElaphWeb/Archive.2003/6/4 ،
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العتقادىـ أف مف يدير العراؽ يييمف استراتيجيان عمى الشرؽ بأكممو ،كىك ما يعني إعادة رسـ خريطة
الشرؽ األكسط ،أما الكثيقة الثانية فتؤكد أف "مف مصمحة إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية تسريع
زكاؿ القكمية العربية العممانية فيي تتأرجح بالفعؿ اآلف عمى شفير االنييار ،لكف قدرتيا قد تككف
()1

كقد تمكنت جماعة

خطيرة في لحظاتيا األخيرة ،لذا ال يجب اعتبارىا حميفان في غرفة االنتظار"،
مشركع القرف األمريكية مف التكصؿ مع الرئيس كمينتكف إلى مشركع قانكف تحرير العراؽ الذم تـ إق ارره
سنة  1998ليصبح نافذ المفعكؿ كممزمان لمرئيس األمريكي (.)2

 -4االستراتيجية األمريكية في عيد الرئيس بكش األبف ()2009-2001
افترض بكؿ ككلفكيتز مساعد كزير الدفاع األمريكي في كثيقة “تكجيو سياسة الدفاع” أكاخر عاـ

 1992كىي بمثابة جزء مف استراتيجية الكاليات المتحدة األمريكية الكبرل أنو مف أجؿ أف تظؿ

الكاليات المتحدة األمريكية القكة العظمى الكحيدة في العالـ بحمكؿ عاـ  ،2020فإنو سيتعيف عمييا أف
تستمر في التفكؽ في خمسة مجاالت ىي :االقتصاد ،كالمالية ،كالصناعة ،كالدفاع ،كالتكنكلكجيا،

كالشيء الضركرم لمتفكؽ في ىذه المجاالت الخمسة ىك الطاقة ،كبطبيعة الحاؿ الطاقة المممككة

لآلخريف ،فإذا استخدمنا الطاقة الخاصة بنا ،فسكؼ تنفذ عاجبلن ،كنصبح أضعؼ عاجبلن كليس أجبلن،
كىذا ليس خيا انر استراتيجيان بالنسبة لنا (.)3
ككاف ليجمات  11سبتمبر أثر بالغ عمى الرئيس بكش كادارتو فمـ يسبؽ أف ىكجمت الكاليات

المتحدة األمريكية عمى أرضيا منذ اليجكـ عمى ميناء بيرؿ ىاربر عاـ  1941فأدرؾ بكش حاجتو إلى
استراتيجية جديدة لمكاجية التيديد مف تنظيـ يصنؼ كفاعؿ مف غير الدكؿ ( ،)4فتـ التخمي عف
استراتيجية الردع كاالحتكاء التي صاغيا جكرج كيناف عاـ  1947كحكمت السياسة األمريكية إباف

الحرب الباردة كتـ تبني استراتيجية كبرل يمكف تسميتيا باستراتيجية الييمنة الميبرالية ،كتمثمت أىدافيا

في الحفاظ عمى السيادة األمريكية كتعزيز الديمقراطية ،جنبان إلى جنب مع أىداؼ أكثر تحديدان الحتكاء
اإلرىاب العابر لمحدكد الكطنية ،كالدكؿ المارقة كقد تـ كضع العراؽ في مقدمة ىذه الدكؿ كأصبح
تغيير نظامو ضركرة مف ضركرات تحقيؽ األمف القكمي األمريكي ( ،)5كما تضمنت اليجكـ الكقائي

يرافقو تغيير النظاـ ،كتكظيؼ الدبمكماسية اإلكراىية (.)6

تكضح كثيقتا استراتيجية األمف القكمي الصادرتاف في العاميف  2002ك 2006الرؤل

االستراتيجية التي حاكلت اإلدارة األمريكية فرضيا عمى العالـ كأبرزىا في الكثيقة األكلى اعتماد مبدأ

) (1عف ،اسيت لسدللن ،مطتظ سقق ة له ،2003،ص45
) (2لسيظتظ لسيلبق ،ص.41
) (3للةيلي ،شل ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له2013 ،
) (4ليلز ،خلخس ،لألبلامل أللسشملد لاألسمؾ اللظبم بمتك لسخطملب أللسيتلسملل ،ال مز لإلاملظلل سعتظلسملل أللسقسميث لالسم للتتدت  ،لسيمتن ،154
ؽ ،1لإلالظلل لسيلبت لسي ست  ،2010 ،ص.10-9
) (5زيتك زللع ،أل،تب ،اي لقب لسياسملل لسيللستم لاالة تم لمب ظمب لالسم للتتدت لاالة تم لسلل،طم  ،ادعم نظلسلل نألسة  ،لسينن ،36خلايم
بغتلن.2008 ،ص.124-123
) (6للةيلي ،شل ،ألآ لألي ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
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“الحرب الكقائية” في التعامؿ مع األخطار ،بدالن مف سياسة الردع النككم ،كالدفاع الذاتي كما حدث في
العراؽ ،ككذلؾ تدكيؿ الحرب عمى اإلرىاب مع استخداـ الحرب الكقائية كما حدث في أفغانستاف،
كفرض الييمنة االقتصادية مف خبلؿ التحكـ بمسار الطاقة كالنفط عمى المستكل الدكلي مف خبلؿ
السيطرة المطمقة عمى نفط الخميج ،كتطكيؽ منابع النفط في بحر قزكيف ،كاحتبلؿ العراؽ كالسعي
لئلمساؾ بنفطو عبر االتفاقية األمنية ( ،)1كما تدعك االستراتيجية إلى إعادة النظر في الخارطة

الجيكسياسية في الشرؽ األكسط ،بما يتيح تفكيؾ بعض الدكؿ المركزية في الشرؽ األكسط ،كتمكيف

دكؿ األطراؼ مف لعب دكر مركزم بحماية أمريكية في مكاجية الدكؿ الرئيسة في النظاـ اإلقميمي
العربي ،كتساىـ تمؾ الصراعات في شؿ عمؿ مؤسسات النظاـ اإلقميمي العربي كبخاصة جامعة الدكؿ

العربية كالمنظمات المتفرعة عنيا لصالح البديؿ األمريكي ،كالييمنة عمى العراؽ كجعمو نقطة االنطبلؽ

المركزية في التحرؾ االستراتيجي األمريكي في الشرؽ األكسط في مقابؿ تكقٌع حالة مف عدـ االستقرار
في منطقة الخميج خبلؿ عممية تفكيؾ بعض الدكؿ كاعادة تركيب أنظمة حكـ جديدة ،كتفكيؾ بعض
مؤسسات المجتمع المدني في الدكؿ العربية ،التي تتعارض مع األجندة األمريكية (.)2

لـ تتباطأ اإلدارة األمريكية في تكظيؼ أحداث  11سبتمبر عاـ  2001لتمرير أحبلميا كخطابيا

الخير فيو ،بينما يمثؿ
الذم تؤمف بو ،فقسمت العالـ إلى فسطاطيف اثنيف تمثؿ ىي كحمفاؤىا الجانب ٌ
كؿ مف ال يتفؽ معيا الجانب الشرير اآلخر ،كأعمنت حربيا عمى اإلرىاب لتجد بذلؾ الكعاء

االستراتيجي الذم يشكؿ ناظمان لكؿ طمكحاتيا التكسعية كاالمبراطكرية ،كبديبلن عف الفراغ الفكرم
كاالستراتيجي الناشئ عف غياب العدك التقميدم الشيكعي( ،)3فأعمنت إدارة بكش حممة ضد العرب

كالمسمميف ،أسمتيا في البداية الحممة الصميبية عمى اإلرىاب ،ثـ تغيرت إلى العدالة المطمقة ،بدأت في

أفغانستاف ثـ العراؽ ،كمف ثـ بقية دكؿ المنطقة العربية كاإلسبلمية(.)4

كبحمكؿ نياية عاـ  2002قرر بكش اف الكقت قد حاف لتكجيو ضربة استباقية كغزك العراؽ ،كبعد
سقكط العراؽ السريع تكقعت النخبة السياسية مف المحافظيف تحكيؿ إيراف كسكريا ذات الحككمات

الراديكالية الرافضة لمسبلـ مع إسرائيؿ إلى دكلتيف ديمقراطيتيف مسالمتيف في منطقة تعترؼ بإسرائيؿ،

كايجاد منظمة تحرير أكثر اعتداالن تسعى لتحقيؽ سبلـ شامؿ ،كلكف الحرب لـ تسر كفقان لخطة بكش،
كازدادت المقاكمة المسمحة كتضاعفت أعداد الجماعات المسمحة ،كظيرت صكر تعذيب السجناء في

أبي غريب فمطخت ىذه الصكر مصداقية الكاليات المتحدة األمريكية في نشر الديمقراطية (.)5

) (1عتألي ،تظه ،لسيشلألع لسظهتيسب-لاالة ب ألتتل تلته عى لسيؽك لسيلبمب ،ادعم خلايم ناشمق سعيعميم لالس ظملنة أللسللسيستم  ،ادعمت ،31
لسيتن لاألم ،2015 ،ص.224
) (2لسيظتظ لسيلبق ،ص.225
) (3اسيت سعتيلي ،أبي ظالي ،اك لالز يلط اسى تغتتل لاسبي لسيتلس لاالة ت لب لسشلد لاألسؾ بيت  11أةعيم ،لالسام لستيم.2001 ،
www.islamtoday.net/files/september11/research3.html#2
) (4زبتل سعطلي ،ستألظد ،لإلاقلةلست لاالة ت أ عى أش لم لإلظ،لب ،لسا ل لسيتلسب ،لسيتنلي  ،19-18ناشق ،2003 ،ص.92
) (5ليلز ،خلخس ،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.20-17
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كتمردت مدف كمحافظات ،كخرجت عف سيطرة المحتؿ ،كتصاعدت العمميات العسكرية ،كتضاربت

المكاقؼ ،كتغيرت االستراتيجيات ،كلـ يعد باإلمكاف استكماؿ االستراتيجية الكبرل لمعيد راند بالطرؽ

العسكرية كاالحتبلؿ المباشر ( ،)1كأدركت الكاليات المتحدة األمريكية أف كسيمة الغزك كالقصؼ المدمر
ضد دكؿ الشرؽ األكسط ألجؿ خمخمة أنظمتيا مكمؼ باىظ الثمف ماليان كبشريان كما حدث في العراؽ

كأفغانستاف ،ككانت الكاليات المتحدة األمريكية كمف معيا مف الدكؿ الغربية تحمـ بالشرؽ األكسط
الجديد مقسمان كمتشظيان أكثر مما ىك عميو ال ينتمي إلى قكمية عربية كال أيديكلكجية دينية ،يضمف أمف

إسرائيؿ كمحبان لمغرب كقيمو ،كمف السيؿ التحكـ بو أكثر مما ىك اآلف (.)2

كأدركت اإلدارة األمريكية أنيا ال تسير عمى الطريؽ الصحيح في حربيا عمى اإلرىاب ،كأنو ال

مناص مف استدعاء عصر حرب األفكار الذم استخدمتو بنجاح إباف الحرب الباردة ضد االتحاد

السكفيتي مجددان نظ انر إلى االنياؾ االقتصادم الذم أصابيا نتيجة استخداـ اآللة العسكرية ،كمف ىنا

أصبح الصراع المكجكد حاليان في معظـ أنحاء العالـ اإلسبلمي عبارة عف حرب األفكار "حركب الجيؿ

الرابع" لتغيير العقكؿ كالقمكب ( ،)3أم استخداـ القكة الناعمة التي تحدث عنيا جكزيؼ نام أستاذ العمكـ
السياسية ،كلكف مع التنبيو عمى أف استخداـ القكة المسمحة الصمبة سيظؿ خيا انر متاحان أماـ اإلدارة
األمريكية إذا ما شعرت أف المكاقؼ التي تكاجييا تتطمب ذلؾ ( ،)4كقد بحثت الكاليات المتحدة
األمريكية كالغرب عف الكصفة السحرية لخمخمة األنظمة العربية كاحبلؿ الفكضى فييا فاستحضرت
أسمكبيف لمتعامؿ مع المرحمة القادمة ،ىما :التفتيت ،كنشر الفكضى الخبلقة ،كىذا يعني أف اإلدارة

األمريكية تعترؼ بفشميا في استخداـ التدخؿ العسكرم المباشر ،كأنيا لذلؾ تسعى لتفجير الجبيات
الداخمية ،كال تتردد في خمؽ حركب أىمية تسيؿ عمييا إضعاؼ مقاكمة الشعب كاختراقو مف الداخؿ (.)5

تكصؿ مسؤكلكف أمريكيكف في اجتماع ليـ بجامعة الدفاع الكطني في كاشنطف عاـ  2003إلى

أف الحرب المباشرة الصريحة ليست ىي الخيار ،كأف جبية أخرل ىي أىـ كثي انر يجب أف يتـ تفعيميا
أال كىى جبية المعركة مف أجؿ تغيير العقكؿ كالقمكب ،فأقر البيت األبيض استراتيجية سرية جديدة

سماىا تكعية العالـ اإلسبلمي ،كتنص عمى أف الكاليات المتحدة األمريكية ميتمة مف باب أمنيا القكمي

بأف تؤثر عمى ما يحدث مف داخؿ اإلسبلـ نفسو ،كسيتـ العمؿ بيا مف خبلؿ أطراؼ ثبلثة متمثمة في

دكؿ إسبلمية معتدلة (كقع االختيار عمى قطر كتركيا) كمؤسسات (منظمات مجتمع مدني) كمجمكعات
اصبلحية ،ىذا ما كشؼ عنو تقرير المحمؿ السياسي األمريكي ديفيد كاببلف بعنكاف "عقكؿ كقمكب

) (1ةيسف ،ا ب ،لس ا تت أل"لسايػى لسخاس " بتةا ك لالز ام لسيقلشل ،ايسع لس دتةت لسيلبمب /www.arabrenewal.info 2005 ،ملب-
لال يت -25713/لس ا تت-أل-لسايع-لسخاس -بتةا -ك-لالز ام-لسيقلشلhtml.
) (2ظازد ،لسيطتلألد ،لسايػى لسخاس  ،نلظ لس لب لسيلبب ،ؽ ،1ناشق-لسلل،ل  ،2012،ص.123
) (3يلأل ،يلظ ،لالز ام لسيتسب ،سيل سعطشل أللس يزةع ،ؽ ،2لسلل،ل  ،2014 ،ص40
) (4أسلا لسغزلسب ،زلب ،لسيتلس لسخلظخت لاالة ت  :سؼلةل ألاش لستلل ،لسيتلس لستألست  ،لسيتن  ،160اطلبع لال،للم لس دلظة ،
لبلةب .2005ص.158
) (5ةيسف ،ا ب ،اظتظ سقق ة له2005 ،
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كدكالرات في جبية غير مرئية في حرب عمى اإلرىاب تقكده الكاليات المتحدة األمريكية بإنفاؽ المبلييف

لتغيير كجو اإلسبلـ ذاتو" ،كيتضح مف العنكاف أف أجندة الحرية لبكش األبف لـ تكف لمحرب عمى

اإلرىاب كما ادعى ىؤالء ،بؿ كانت لمحرب عمى اإلسبلـ لتغيير كجو اإلسبلـ ذاتو (.)1

تدحرجت االستراتيجية األمريكية بإقرار مشركع الشرؽ األكسط الكبير عاـ  2004في قمة الثمانية

في سي أيبلند كأطمؽ يكميا مشركع الفكضى الخبلقة تحت عنكاف أف الفكضى تؤسس لمديمقراطية (،)2
كعندما سئمت ككندلي از رايس عاـ  2005عف التفاعبلت التي تمكج بيا المنطقة بأنيا ال تترؾ مجاالن إال
لبلختيار بيف الفكضى أك سيطرة الجماعات اإلسبلمية عمى السمطة ،كلف تؤدم إلى انتصار

الديمقراطية ،لـ تتردد في أف تقكؿ :إف الفكضى التي تفرزىا عممية التحكؿ الديمقراطي في البداية ىي

مف نكع الفكضى الخبلقة التي ربما تنتج كضعان أفضؿ مما تعيشو المنطقة حاليان ( ،)3كىكذا فإف تعبير

بريز يمخص استراتيجية كاممة
الفكضى الخبلقة الذم صمـ في معيد الكاليات المتحدة األمريكية انتر ا
أعدت لممنطقة العربية تيدؼ إلى إجراء حممة طكيمة مف اليندسة االجتماعية تفرض بالقكة ،كحسب

بريز فإف "التدمير البناء ىك صفتنا المركزية" كبالتالي فاف
مايكؿ ليدف العضك البارز في معيد انتر ا
الكقت قد حاف لكي تصدر الثكرة االجتماعية مف أجؿ إعادة صياغة المنطقة العربية عبر تغيير ليس

النظـ فقط ،بؿ كالجغرافية السياسية انطبلقا مف رؤية خاصة تقكد إلى بناء جديد" (.)4

ال تنحصر أيديكلكجيا الفكضى الخبلقة في جانب إشاعة الفكضى كغاية في حد ذاتيا فحسب ،بؿ
أيضان ككسيمة كأداة تتمكف االمبراطكرية األمريكية مف خبلليا مف إدراؾ ما لـ يتـ إدراكو إف استقاـ
النظاـ في ىذه الجية أك تمؾ ،فيي تتطمع إلى خمؽ مسكغات عمى األرض عسكريان في األساس تفتح
ليا سبؿ احتبلؿ األرض كالمكاقع الجيكستراتيجية ،ثـ بعد ذلؾ تممي طبيعة نظاـ الحكـ السياسي الذم
مف المفركض كفؽ تصكرىا إقامتو كتعزيز مقكماتو كضماف االستقرار لمككناتو ،كبالتالي فيي ال
تقتصر عمى تسكيغ إيجابية االحتبلؿ العسكرم بؿ تريد إب ارزه كما لك أنو الممر الطبيعي الضركرم

لبناء الدكلة كاالقتصاد عبر التدمير كاعادة البناء اإليجابي(.)5

نخمص مما سبؽ إلى أف انتياء الحرب الباردة بتفكؾ كزكاؿ االتحاد السكفيتي عاـ  1991قد شكؿ
فرصة سانحة لمكاليات المتحدة األمريكية مف أجؿ إعادة إحياء مشركعيا بالييمنة عمى العالـ ،عبر

إقامة نظاـ سياسي اقتصادم دكلي خاضع ليا ،بعد أف كاف مشركعان يراكد الساسة األمريكاف بعد
انتياء الحرب العالمية الثانية عاـ  1945العتقادىـ بأف األمكر كانت مناسبة لتحقيؽ ذلؾ بعد خركج

الكاليات المتحدة كأكبر قكة عسكرية كاقتصادية تحتكر السبلح النككم ،مقابؿ ضعؼ القدرات العسكرية
) (1يلأل ،يلظ ،اظتظ سقق ة له ،ص41-40
) (2ظازد ،لسيطتلألد ،اظتظ سقق ة له ،ص.126-123
)(3زيتك ،زللع أل،تب ،اظتظ سقق ة له ،2008،ص132
) (4ظازد ،لسيطتلألد ،اظتظ سقق ة له ،ص12
) (5لسيظتظ لسيلبق ،ص151
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كاالقتصادية لمدكؿ األكركبية كغير األكركبية الكبرل جراء الحرب .كلغرض تحقيؽ ىذه الييمنة عمى

العالـ في مرحمة ما بعد الحرب الباردة ،بدأت مف منطقة الشرؽ األكسط كتمثمت بشف حرب عمى
العراؽ ،كمف بعدىا السعي لخمؽ بؤر مناسبة لمصراعات اإلقميمية كمف ثـ التدخؿ في إدارتيا حتى

تصؿ إلى فرض الحمكؿ المناسبة ليا بما يخدـ المصالح األمريكية في المنطقة ،غير أنيا كاجيت

تحديات كبيرة في المنطقة ،فأقرت مشركع الشرؽ االكسط الكبير عاـ  2004ككاف جكىره احداث

فكضى داخؿ دكؿ المنطقة تحت ذريعة نشر الديمقراطية تبرر تقسيـ ىذه الدكؿ عمى اساس اثني

كطائفي كديني مف أجؿ إعادة صياغة المنطقة العربية كاحداث تغييرات جيكاستراتيجية تميد الطريؽ
لفرض الييمنة االمريكية عمى العالـ.
المبحث الثالث :السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية في عيد أكباما.
بعد ثماف سنكات مضطربة مف حكـ بكش أصبحت الكاليات المتحدة األمريكية عمى شفير االنييار

المالي ،كجاء أكباما ليكاجو سمسمة مف األزمات االقتصادية المحمية بما فييا األزمة المالية التي تعتبر
األسكأ منذ أزمة  ،1929كحربيف في الشرؽ األكسط لـ يكف أم منيما يسير عمى نحك جيد ،مع ديف
قكمي ىائؿ كتراجع لمتأييد الشعبي لسياسة خارجية أمريكية نشطة ( ،)1كما كرث أكباما تركة بكش

المريرة في المنطقة مف أعماؿ تعذيب ،كتحالفات مع أنظمة استبدادية ،كدعـ غير مشركط إلسرائيؿ،

كتحديات خطيرة تشكميا إيراف كباكستاف ،كرككدان اقتصاديان في الداخؿ ،كصعكد الصيف كاليند الذم
يبشر بالتحكؿ إلى التعددية القطبية في النظاـ الدكلي ،كبخبلؼ خصكمو المحافظيف ،شعر أكباما

كداعمكه بالتراجع األمريكي النسبي في مقابؿ صعكد قكل أخرل (.)2
المطمب األكؿ :سياسة إدارة أكباما تجاه المنطقة العربية.

شيدت السياسة الخارجية األمريكية في عيد الرئيس السابؽ بكش األبف حالة مف التراجع الممحكظ

عمى المستكم الدكلي ،نظ انر إلى تعدد اإلخفاقات األمريكية في العديد مف مناطؽ النزاع كالتكتر التي
و
مباشر ،ففي العراؽ تزايدت
دكر ،سكاء أكاف مباش ار أـ غير
أدت فييا الكاليات المتحدة األمريكية ان
الخسائر األمريكية البشرية كالمالية،

()3

()4

ككمفت الحرب أكثر مف ثبلثة تريميكف دكالر،

كفي أفغانستاف

أخفقت في تحقيؽ أىدافيا ،كفشمت في كمتا الحربيف في نشر الديمقراطية في منطقة الشرؽ األكسط
كالقضاء عمى تنظيـ القاعدة كالمنظمات اإلرىابية ،فقد ازداد عددىا بعد أحداث  11سبتمبر بمقارنتيا

) (1خلةديظد ،خيز ،لسيتلس لسخلظخت لاالة ت تدله لسشلد لاألسؾ لب هت لسلئتس بلظل أألبلال ،ةيتتيب.2012 ،
https://www.youtube.com/watch?v=iNAiZc398cM
) (2ليلز ،خلخس ،ستلس أألبلال تدله لسشلد لاألسؾ :سهلة لسطاية لاالة ب ،ايسع ززب لسديهيظة  ،لع ،لخل أبي زةت2015 ،
http://www.rp-syria.com/blog/archives/1507
) (3بل،ل ،النلي ،لالس للتتدت لاالة ت لا،تلي أللسيسلئب أللسيئسيلل ،ظسلس الخي تل غتل اطشيظ  ،ب تك ،2014 ،ص.83
) (4زيتك ،زللع أل،تب ،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.74
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بتمؾ التي كانت قبؿ ،ناىيؾ عف عدـ كجكد سياسات أمريكية لمتعامؿ مع صعكد قكل جديدة عمى

الساحة الدكلية مثؿ الصيف كاليند ،كقكل تستعيد قكتيا مجددان مثؿ ركسيا (.)1
أكال :معالـ سياسة أكباما في المنطقة العربية.

انتيجت إدارة أكباما استراتيجية بديمة أكثر تكازنان في المناطؽ االستراتيجية الكبرل كضركرة

لمعالجة التمرد الجيكسياسي الذم أحدثتو سياسة اإلدارة األمريكية السابقة في أغمب مناطؽ العالـ
نتيجة لسياسة القكة كالحرب عمى اإلرىاب( ،)2كسعي أكباما لرسـ مسار جديد في السياسة الخارجية

األمريكية مف حيث لغة خطابو كأفعالو؛ كذلؾ بغرض رسـ تبايف تاـ بيف رؤية سياستو الكاقعية
البرجماتية ،كالمنضبطة ،كسياسة سمفو ،ككاف يأمؿ أف تعكد الكاليات المتحدة األمريكية بصكرة أفضؿ

عمى المسرح العالمي في عيده ( ،)3كحدد أكباما معالـ مساره باالبتعاد عف االعتماد عمى القكة

العسكرية في مقابؿ تعزيز استخداـ القكة الناعمة بطريقة نفعية جدان بدالن مف استخداميا ككسيمة لنشر

القيـ األمريكية؛ كذلؾ لخدمة المصالح األمريكية الحيكية في جميع أنحاء العالـ (.)4

ككما اتضح في خطاب تنصيبو لمرئاسة األمريكية ،فاف نيج أكباما في إدارة الشؤكف الدكلية قد

ركز عمى المصالح األمنية المشتركة كالشراكة كمبدأ التعددية ،كالتمس مف األمريكييف طي صفحة
سياسات اشاعة الخكؼ التي مارستيا إدارة بكش منذ ىجمات  11سبتمبر ،كتعيد بالتكاصؿ مع اعداء

الكاليات المتحدة األمريكية كاعتبر الحكار كالدبمكماسية امريف أساسييف إلعادة بناء تحالفات الكاليات

المتحدة األمريكية كترميـ عبلقاتيا كتعزيز أمنيا فعميا عمى المدل الطكيؿ ،كاعتبر اف اعتماد إدارة
بكش عمى القكة العسكرية المفرطة كاإلحجاـ عف االتصاؿ المباشر مع الخصكـ قد تسبب في ضرر

جسيـ لمصالح الكاليات المتحدة األمريكية الحيكية كسمعتيا عالميان (.)5

عمؿ أكباما عمى تعزيز قكة النظاـ االقتصادم المتردم مف جديد عمى المدل الطكيؿ ،بخفض

النفقات المتعددة ،كالحد مف التزامات الكاليات المتحدة األمريكية في الخارج ،كاستعادة مكانتيا في
العالـ ،كتحكيؿ األعباء عمى الشركاء العالمييف ،كركز عمى اليجكـ المضاد ،حيث أظيرت إدارة أكباما
استعدادىا لفرض نفكذىا كمثميا العميا في جميع أنحاء العالـ عندما يتـ تحدييا مف قبؿ دكؿ أخرل

لطمأنو حمفائيا كلمتأكيد لمنافسييا عمى تصميميا ،أك كما قاؿ بف ركدس -نائب مستشار األمف القكمي
ألكباما لبلتصاالت االستراتيجية": -إعادة بناء مكانة كقيادة الكاليات المتحدة األمريكية في العالـ،

) (1بل،ل ،النلي ،اظتظ سقق ة له ،ص.83
) (2زيتك ،زللع أل،تب ،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.74
) (3ليلز ،خلخس ،اظتظ سقق ة له.2015 ،
) (4ليلز ،خلخس ،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.22
) (5لسيظتظ لسيلبق ،ص.22
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كالتركيز عمى مجمكعة أكسع مف األكلكيات ،مف آسيا كاالقتصاد العالمي إلى منع انتشار األسمحة

النككية (.)1

يكمف فكر أكباما في رغبتو في العكدة إلى الكاقعية السياسية كليس الميبرالية المستنيرة في الشؤكف

الخارجية ،كتسير سياستو الخارجية عمى خطى إدارة كمينتكف السابقة بالعكدة إلى سياسة القكة
كالمصالح الكطنية مع تأكيد أخؼ لحقكؽ اإلنساف ،فقد استعمؿ عبارة "لف أعظ الدكؿ األخرل" ليقكؿ

إف األمف بدالن مف حقكؽ اإلنساف كسيادة القانكف ىي السمات المميزة لسياستو الخارجية كابداء الكد
كالتقارب مع حمفاء الكاليات المتحدة األمريكية التقميدييف في المنطقة )2(،كالتعامؿ عمى المستكل
السياسي مع خصكـ الكاليات المتحدة األمريكية؛ فعدـ التحدث يفقدنا فرص إحراز تقدـ ،كيصعب عمى

الكاليات المتحدة األمريكية حشد الدعـ الدكلي لقيادتيا (.)3

كالى جانب إنياء الصراعات في العراؽ كأفغانستاف ركز أكباما في الشرؽ األكسط عمى إعادة بناء

قكة الكاليات المتحدة األمريكية الناعمة كمكانتيا في المنطقة ،كاالنخراط فك انر بطريقة أكثر تكازنان في
الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني ،كأخي انر ،كضع استراتيجية أكثر براغماتية كاقعية لمحد مف طمكحات
()4

إيراف النككية،

كاشراكيا بعد عقكد مف العداء المتبادؿ ،كفتح صفحة جديدة في عبلقة الكاليات

المتحدة األمريكية بالعالـ اإلسبلمي عامة كالعالـ العربي خاصة بعد التكتر كالنزاع في فترة ما بعد 11
سبتمبر ،كألقى خطابو الشيير في جامعة القاىرة عاـ  ،2009محاكالن ترميـ كايقاؼ االنييار كالزلزاؿ
االقتصادم في الكاليات المتحدة األمريكية كالعالـ كالدكؿ المرتبطة بيا اقتصاديا كالتي بمغت مديكنيتيا

كعجزىا أرقامان فمكية يصعب تسديدىا أك تعكيضيا ،كما أدرؾ أكباما أف القكة األمريكية بعد األزمة
المالية في  2008ك 2009لـ تعد كما كانت قبؿ الحرب عمى العراؽ ،كسعى لمعمؿ مف خبلؿ
المؤسسات الدكلية ال بالتفرد كالقكة العسكرية التي اتبعيا بكش ،كالتزـ بالتغيير بعد أف شاىد الضرر
الذم لحؽ بالمصالح األمريكية (.)5

كتـ إعبلف كثيقة األمف القكمي األميركي الجديدة في  27مايك  ،2010ك التي جاءت ردان عمى
فشؿ إدارة بكش في مكاجية التحديات الداخمية كالخارجية كغرقيا في حركب أفغانستاف كالعراؽ،
كاألزمة المالية العالمية ،ككاف مممح التغير األكؿ فييا حذؼ الرئيس األمريكي باراؾ أكباما مصطمحات

"الجياد" ك "التطرؼ" مف عقيدة األمف القكمي األمريكي؛ لغرض التأكيد أف الكاليات المتحدة األمريكية
ال تنظر إلى الدكؿ اإلسبلمية مف منظكر اإلرىاب ،كيعد ىذا أىـ تحكؿ في استراتيجية األمف القكمي

)(1

, Foreign Affairs,2011.يDrenzner, Daniel W, Does Obama Have a Grand Strategy
https://www.foreignaffairs.com/articles/2011-06-17/does-obama-have-grand-strategy
) (2ليلز ،خلخس ،اظتظ سقق ة له .2010 ،ص.25-24
)(3
Alvaro de, Vasconcelos, & Marcin, Zaborowski, The Obama Moment- European and American
perspectives, Institute for Security Studies, Paris, 2009, p153.
)(4
Bettiza, Gregorio, and Phillips, Christopher, Obama’s Middle East Policy: Time to Decide,
) (5خلةديظد ،خيز ،اظتظ سقق ة له.2012 ،
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األمريكي الجديدة ،عف "عقيدة الحرب االستباقية الكقائية" لئلدارة السابقة ،التي أسست كؿ عبلقتيا مع

العالـ اإلسبلمي عمى أساس محاربة اإلرىاب ككسب حرب األفكار (.)1
 -1العراؽ المدخؿ لمشركع الييمنة الككنية:

تعرض العراؽ لحرب تـ اإلعداد ليا منذ سنكات عدة بعد فشؿ أك عدـ صبلحية العمؿ باستراتيجية

االحتكاء كالردع ،فتـ االنتقاؿ إلى استراتيجية الحرب الكقائية لتنفيذ أىداؼ ،أكليا :السيطرة عمى أىـ
منابع النفط كىي المنابع العراقية المقدرة ب  112مميار برميؿ ،ما يعني التحكـ بما يعادؿ ربع

احتياطي النفط العالمي؛ تحسبان لنقص في مكارد الطاقة قد يعرقؿ المشركع االمبراطكرم ،كثانييا:

إلعادة ترتيب خارطة الخميج العربي كالجزيرة العربية كايراف ،كانشاء إقميـ نفطي متصؿ كتابع إلدارة
كاحدة كلخطة كاحدة كإلرادة كاحدة؛ كذلؾ لتأميف حاجة الكاليات المتحدة األمريكية مف النفط منو مف
جية كاحتكار منابعو مف جية ثانية ،كلكف إنشاء ىذا اإلقميـ يتطمب تقسيـ العراؽ كايراف كالسعكدية

كاقتطاع مناطؽ النفط فييا كدمجيا في منطقة كاحدة ،كثالثيا :ضماف أمف إسرائيؿ كالتمييد لخطة ما
تسميو بػ "مشركع الشرؽ األكسط الكبير" الرامي لدمج "إسرائيؿ" ك جعميا سنغافكرة الشرؽ األكسط ،أك
الفمؾ الذم تدكر حكلو كؿ دكؿ الشرؽ األكسط كالقاعدة المتقدمة لئلمبراطكرية الزاحفة ،كالمشركع

بشقيف ،األكؿ:السيطرة عمىاإلقميـ النفطي ،كالثاني :تقسيـ كتفتيت الكطف العربي لصالح أمف إسرائيؿ(.)2
 -2التحكؿ مف القكة الصمبة إلى القكة الناعمة:

أدل االنييار كالتصدع في القدرة العسكرية األمريكية نتيجة الحركب العدكانية ،كحركب االستنزاؼ

التي تخكضيا في العراؽ كأفغانستاف ،إلى تعاظـ اإلنفاؽ العسكرم الذم خمؼ االنييار االقتصادم في
أميركا كالعالـ ،كجعؿ ىذه القدرة تتراجع بشكؿ ممفت لمنظر ،مما حدا بالكاليات المتحدة األمريكية

لبلبتعاد عف خكض العمميات العسكرية الكبرل ،كالمجكء إلى استخداـ القكة الناعمة ،كتخفيؼ الزخـ
العسكرم ،كقد شكؿ االنييار االقتصادم منعطفان حرجان أدل إلى صعكبة استمرار اإلنفاؽ العسكرم إال
بالسيطرة عمى االقتصاد العربي عبر تحريؾ سكؽ النفط كالسبلح كالمرتزقة كتقنية المعمكمات ،كالتي
تشكؿ عناصر الضغط في السياسة األمريكية (.)3

لـ يتخؿ أكباما مف جانبو عف المشركع االمبراطكرم األمريكي فيك ما يزاؿ ينطمؽ مف ىيمنة

فائض القكة العسكرية األمريكية باعتبارىا معطى ثابتان ال يخضع لممناقشة أك المساءلة ،كيعتبر أف
مكمف الخمؿ في تعثر المشركع يعكد إلى االستخداـ الغبي لمقكة العسكرية األمريكية مف ًقىبؿ اإلدارات
السابقة ،كخاصة إدارة بكش األبف ،كيدعك إلى ضركرة إقبلع كاشنطف عف استخداـ القكة الخشنة
) (1زيتك ،زللع أل،تب ،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.73
) (2زيتك ،زللع أل،تب ،اظتظ سقق ة له.2008 ،ص.129
) (3لس عيز لالس للتتدت لاالة ت أللااك لسلياب لسيلبب ،ال ز طلل سعتظلسلل لالس للتتدت  ،لسلشتت ست.2010 ،
http://www.alrasheednet.com/news/4915?language=arabic
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المييمنة بصكرة منفردة عمى المسرح الدكلي لتنفيذ استراتيجيتيا الككنية ،كيطالب باعتماد استراتيجية
القكة الذكية مف خبلؿ المزج الخبلؽ بيف القكة الخشنة كالقكة الناعمة ،كيتكجب عمى الكاليات المتحدة

األمريكية ،حسب كجية نظره ،أف تستخدـ قكة اإلذعاف كاإلقناع معان ،كال تنسى مفاعيؿ استخداـ القكة
في مجاالت :االقتصاد ،كالدبمكماسية ،كالثقافة ،كالفنكف ،كاإلعبلـ(.)1

 -3نشر الديمقراطية كالربيع العربي أداة استكماؿ المشركع األمريكي:
يقكؿ جكزيؼ نام" :إذا أرادت الكاليات المتحدة األمريكية أف تبقى قكية ،فعمى األمريكييف أف ينتبيكا
()

إلى "قكتنا الناعمة"

كيضيؼ :إف القكة الناعمة تستند إلى كضع برنامج سياسي يرتب األكلكيات

بالنسبة إلى اآلخريف ،كالتي تميؿ دائمان إلى االرتباط بمصادر القكة المعنكية كأف تككف ثقافة جذابة ،أك
مؤسسات ديمقراطية ،فمك أف الكاليات المتحدة األمريكية تمثؿ قيمان يريد اآلخركف إتباعيا لكانت الكمفة

التي تدفعيا لمقيادة أقؿ" ،فما ىك مؤكد أف نشر الديمقراطية تبقى ميمة عصية ما لـ تطكر الكاليات

المتحدة األمريكية نمكذجان ديمقراطيان جذابان يبعث اآلخريف عمى االنقياد البلكاعي ،كتكمف فعالية ىذه
االستراتيجية كفقان لتكماس بايف بتقدميا مف بمد إلى آخر كاخضاعيا بعمميات صامتة ،فعندما يعرؼ
اإلنساف حقكقو ،يتحرر كينتيي الطغياف؛ ألف قكة الطغياف إنما تنشأ مف خشية مقاكمتو (.)2

أم أف استراتيجية نشر الديمقراطية ىي آلية مف آليات الييمنة الناعمة ،حفاظان كتحقيقان لمصالح
كأمف الكاليات المتحدة األمريكية القكمي ،فمف غير المحتمؿ أف تبقى الديمقراطية األمريكية طكيبلن في

عالـ تسكده معاداة القيـ األمريكية ،كتيدؼ فكرة نشر الديمقراطية إلى فرض العكلمة ،فك انر كثقافة
كاقتصادان ،كفرض النمكذج السياسي عمى النمط األمريكي عمى بمداف العالـ أجمع ،فيي تعبر عف إرادة

الييمنة عمى العالـ بؿ كأمركتو ،بحيث يككف التغيير ناشئان بالتدريج ،كأف يحدث مف الداخؿ ال أف يككف
ثكريان كمفركضان مف سمطة خارجية (.)3
كظيرت استراتيجية تعزيز الديمقراطية كاستراتيجية أمريكية منظمة كمتماسكة اليدؼ منيا تحقيؽ

الييمنة بالمعنى الجرامشي( ،)كيتـ ذلؾ عندما يتقبؿ المجتمع ككؿ القكاعد الديمقراطية الميبرالية كجزء

) (1اطذظ ،سعتيلي ،اظتظ سقق ة له ،ص20
) (لسلي لسطل ي ألللل س يلةف خيزةف سلد ،ب لب خي،ل،ل ،ستظ أام ايتطم عمى لس مؤجتل لمب أامم أ ملى ،بييطمى خيمب لسشمييب ت مؤجل ب دملظب
ل لى لب لسس م ألايلظسم لسسلةملل أللستةيلللؽتم  ،ألتيختمه تلظلتهمل لسيلام  ،ألةسمك لسم طلن اسمى خلةبتم سبلاهمل لالخ يمل ب أللسثلمللب ،ألاطبيام
ستيهمل ألائسيمملتهل ،بممتم لال يملن عممى لإل مملله أأل لس هتةمت لسييم لد لسيقلشممل ،أل،مذه لسدلةبتم ةي ممك سشمل،ل بطمملد شم ى لسثلللم لسشمميقت ألخيممب
لسشممييب تؤ ممذ اممل تلةممت أل اةهلاهممل بؤسهممل ليعممت ةسممك بيسممغ اظلنتهممل ،أل ممذسك اممك لنأللل لسلممي لسطل يم لستبعيالسممت لسخلطم أللسيلام  ،لسيطبيمملل
لستألست  ،ألاديب لسشل لل أللسيئسيلل لس دلظة لسيلاع ألتييب عى لسسظيم عى ال تلةت ك ؽلةق لسدلةبت بتال اك لإلظغلم ".
)(2خام ،شتب ،لس يخهلل لس قلى ساس للتتدت لاالة ت بيت لسسلب لسقلظن  ،لسسيلظ لسي يتي2012 ،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=319828
) (3لسيظتظ لسيلبق2012 ،
) (لسيلظين بهل سبلة لسهتيط لسثلللتم  .لس مب ؽيظ،مل لسيا مل لسيلظ يمب أسطيستمي غللاشمب ) (1937-1891أللسيلظمين بهمل لسهتيطم مب اد يمع
ا طيع جلللتل اك سقب لسطقل لسسل ي لس مب تيم غب جلللم ةسمك لسيد يمع ،أللسيي لمتلل ،أللس ايمتللل أللس ظميظلل ،أللسلمتم ،أللا مللي ،بستمم تظمقر
ظإةم لسطقلم لسسل يم لسيالألػم ،ممب لسلل ممت لسثلللتم لسيلقيسم  .أللاةتةيسيختم لسيمملئت لسظمملسس لسيتممل ،لااممل لسممذد ةقمملظ لسيػممع لالخ ي مل ب
أللسيتلسب أللالس ظلند لسلل،ك أل ؤسه أ ال ؽقتيمب ألز يمب ألنلئمم ألااتمت سعديتمع ،أ ثمل اطمه بطمى لخ يل تم اظمططي ال ةيم اتت اطهمل سميى لسطقلم
لسسل ي .
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كبناء
مف قكة الدفع السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالثقافي الغربي األكسع ،باعتبارىا "طبيعية"،
ن
عمى مكافقتو تحدث الييمنة التكافقية .ككجزء مف ىذه االستراتيجية سعت الكاليات المتحدة األمريكية

إلحبلؿ الديمقراطيات القائمة عمى النخب تدريجيان محؿ الحككمات االستبدادية .فبينما تعتمد الحككمات
االستبدادية عمى اإلكراه في الحكـ ،فإف الديمقراطيات القائمة عمى النخب تعتمد أكثر عمى كسائؿ
تكافقية لمحكـ .كىذا يعني أف ىذه األخيرة ىي أكثر قدرة عمى حشد التأييد الشعبي ،كبالتالي ضماف
المزيد مف االستقرار الضركرم لنجاح اقتصادات السكؽ الحر محؿ االىتماـ األساسي األمريكي (.)1

كبدأت إدارة أكباما بتطبيؽ استراتيجية القكة الذكية في منطقة الشرؽ األكسط ،كتبنت في تطبيقيا

مفيكـ "القيادة مف الخمؼ" أم تغيير مجريات األحداث عف بعد ،كليس بأف تككف ىي في قمب

األحداث ،كىذا ما تبيف خبلؿ ما عرؼ بأحداث "الربيع العربي" اذ دعمت التغيير الذاتي في تكنس مف

خبلؿ تبنييا سياسة التحفيز الذاتي كبالفعؿ تغير النظاـ ،ككذلؾ في مصر ،اما في ليبيا فاستحؽ األمر
استخداـ القكة العسكرية ،لكف ىذه المرة كاف األمر مختمفا عف السابؽ ،اذ استطاعت التأثير عمى
استصدار قرار مف مجمس األمف مف أجؿ الحصكؿ عمى الشرعية الدكلية كالحيمكلة دكف إغضاب الرأم

العاـ األمريكي ،كىكذا أشرفت عمى العمميات العسكرية التي ينفذىا حمؼ الناتك ضد ليبيا كدعمت

"الثكار" بالسبلح ،كأدل ىذا بالفعؿ إلى تغيير النظاـ بدكف خسائر مالية كبيرة ،فضبل عف تحقيؽ

استراتيجيتيا األكبر ،اال كىي ضرب النفكذ الصيني في ليبيا؛ إذ يمتمؾ األخير ما يصؿ الى  20مميار

دكالر مف استثمارات ،كأكثر مف  40الؼ عامؿ صيني تـ تسريحيـ مف ليبيا (.)2
 -4النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي:

الرئيس أكباما أكثر صراحة مف سمفو بكش في تعزيز حؿ الدكلتيف لمنزاع اإلسرائيمي الفمسطيني ،كقد

أظير كاقعيتو مف خبلؿ معارضة كؿ تكسيع كبناء لممستكطنات اإلسرائيمية الجديدة في الجزء الصغير

المتبقي مف أراضي فمسطيف االنتداب لقياـ دكلة فمسطينية .كأكضح أف نافذة الكقت تضيؽ ،كأنو
باستمرار النشاط االستيطاني سيصبح حؿ الدكلتيف مستحيبلن مف الناحية الجغرافية .كنظ انر إلى حجـ
المساعدات األميركية إلسرائيؿ استخدمت الكاليات المتحدة األمريكية نفكذىا عمى إسرائيؿ لكقؼ النشاط

االستيطاني ( ،)3إال أف أكباما تراجع أماـ تحدم نتنياىك العمني لو كسمح لرئيس الكزراء اإلسرائيمي
بتسجيؿ انتصار سياسي ،بؿ كحصمت إسرائيؿ كمكافأة ليا عمى أسمحة كقركض جديدة ،كجدد أكباما

التزاـ الكاليات المتحدة األمريكية تجاه أمف إسرائيؿ قائبلن" :إف التزاـ الكاليات المتحدة األمريكية تجاه
أمف إسرائيؿ ال يتزعزع ،كأف صداقتنا مع إسرائيؿ عميقة دائمة ،كبالتالي نعتقد أف أم سبلـ دائـ يجب

)(1

Dionysius, Markakis, US Democracy Promotion in the Middle East the Pursuit of Hegemony? London
School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy ،London, October 2012.p
) (2بل،ل ،النلي ،اظتظ سقق ة له ،ص89
)(3
Alvaro de, Vasconcelos, & Marcin Zaborowski, The Obama Moment- European and American
perspectives, Institute for Security Studies, Paris, 2009, p29.
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()1

أف يعترؼ بالمخاكؼ األمنية التي تكاجييا إسرائيؿ كؿ يكـ"،

كيأتي تركيز أكباما عمى عممية السبلـ

ضمف اىتمامو العاـ بتغميب الدبمكماسية كأداة لمسياسة األمريكية في الشرؽ األكسط،

()2

كإلدراكو

بمركزية الصراع العربي اإلسرائيمي في العبلقات األمريكية مع الدكؿ العربية ،كالشرؽ األكسط

الكبير ،حيث ربط تأسيس دكلة فمسطينية باألمف الكطني األمريكي (.)3

ككاف فشؿ الرئيس أكباما في االستمرار في الضغط عمي نتانياىك بمثابة خيبة أمؿ في العالـ

العربي كاإلسبلمي كتأكيد لبلعتقاد السائد بأف أكباما لـ ينقذ السياسة الخارجية األمريكية مف التأثير
الضار لمدرسة إسرائيؿ أكالن ،فقد فضؿ الفكز بكالية رئاسية ثانية عمى تنفيذ سياستو تجاه الصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي كأقنع نفسو بجانب مستشاريو بأف تنفيذىا سيككف مكمفان سياسيا كسيعني خسارة
أصكات الناخبيف ،كأمكاؿ ،بؿ كالمنصب في نياية المطاؼ ،كسيترتب عمى ذلؾ التضحية بأكلكيات

السياسة العامة الميمة األخرل ،كسيؤثر عمي إرث رئاستو لمذم سيخمفو ،كسيعرض المصالح األمريكية
الحيكية الكبيرة في الشرؽ األكسط لممخاطر ( ،)4لذلؾ عممت إدارتو عمى تمرير الكقت لمحصكؿ عمى

مزيد مف التنازالت ،كترحيؿ الحؿ النيائي إلى أجؿ غير مسمى (.)5
 -5إبراـ اتفاؽ نككم مع إيراف:

تكاد تككف األكلكية الكحيدة لمكاليات المتحدة في المنطقة ،إبراـ اتفاؽ نككم مع إيراف ،تماشيان مع
()6

سياستيا بتجنب حرب تدفع ليا إسرائيؿ ،كقد تضطرىا إلى التدخؿ فييا رغـ معارضة ناخبييا،

كقد

حدث تحكؿ أكبر في السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيراف ،حيث تخمى أكباما عف أسمكب بكش

المبني عمى المكاجية كالذم لـ يحقؽ إال القميؿ أك ال شيء ،كفضؿ عميو استراتيجية متعددة األبعاد
مف "الدبمكماسية كالعقكبات كاالحتكاء" .كقد قاـ بالعديد مف المبادرات غير المسبكقة تجاه طيراف ،مثؿ
المبادرة الشييرة "اليد الممدكدة" في خطاب تنصيبو؛ مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ دبمكماسي لممأزؽ

النككم كاشراؾ إيراف في النياية ،كما سعى أيضا إلحياء الزخـ الدكلي ضد انتشار األسمحة النككية
كالدعـ المتعدد األطراؼ ضد طمكحات إيراف النككية في محافؿ مثؿ األمـ المتحدة (.)7

عمى مدل العقكد األخيرة استخدمت االدارات األمريكية سياسة “التخفيؼ” ضد إيراف ،األمر الذم
يعني استخداـ الضغط السياسي كاالقتصادم بشكؿ مستمر ،بؿ كالتيديد باستخداـ القكة مف أجؿ كقؼ

امتبلكيا لمسبلح النككم ككقؼ عدائيتيا في الخميج كالعراؽ كالمنطقة ،كنبعت ىذه السياسة األمريكية
) (1ليلز ،خلخس ،اظتظ سقق ة له2015 ،
) (2اط ،بتياب ،بلظل أألبلال أللسيلسم لسيلبب ،ال ز لسدزةل سعتظلسلل ،ؽ ،1لستألز  ،2008 ،ص.53
) (3ليلز ،خلخس ،اظتظ سقق ة له2015 ،
) (4لسيظتظ لسيلبق2015 ،
) (5لسيتلسـ لاالة ت لسدتةـت لـب لسشلد لاألسؾ ،ايسع سطل لسيلسم2013 ،
http://www.alalam.ir/news/1530015
) (6الأللي ،لسييشل ،تف ساهم لسيتلس لااتل ت لب لسيططل  ،ايهت لظستدب سعشلد لاألسؾ2015 ،
http://carnegie-mec.org/2015/04/22/ar-59865/i7m1
)(7
Bettiza, Gregorio, and Phillips, Christopher, Obama’s Middle East Policy: Time to Decide,
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مف اعتبار إيراف تيديدان لممصالح األمريكية كليس اإلسرائيمية فقط في المنطقة ،كلكف ىذه النظرة ط أر
عمييا تغيير ،فقد تحكلت إيراف في نظر إدارة أكباما إلى جزء مف الحؿ ،كىي تعتبرىا اليكـ العبان إقميميان

ميمان سيصعب عمى األمريكييف مف دكنو مكاجية ما يعتبركنو المشكبلت الحقيقية لمكاليات المتحدة في

المنطقة المكجكدة في سكريا كالعراؽ كزيادة قكة داعش في مناطؽ كاسعة في ىذه الدكؿ .لذلؾ فإف

اإلدارة األمريكية كانت مصممة عمى تحقيؽ االتفاؽ النككم مع إيراف ،كتفضؿ “اتفاؽ سيء عمى عدـ
كجكد اتفاؽ” كىك ما تـ (.)1

كيعكد السبب كراء رفض الكاليات المتحدة األمريكية امتبلؾ إيراف سبلحان نككيان ألف ذلؾ سيمدىا

بزخـ عسكرم يدعـ مف مكانتيا السياسية؛ فيي تممؾ نفكذان يجسده دعميا لحزب اهلل في لبناف،

كحركتي حماس كالجياد اإلسبلمي في فمسطيف ،كتحالفيا مع سكريا ،إضافة إلى االمتداد الشيعي في

منطقة الخميج ،ما سيشكؿ خط انر مباش انر عمى المصالح األمريكية في منطقة الخميج ،بؿ كأيضان عمى

حمفاء الكاليات المتحدة األمريكية المعركفيف في ىذه المنطقة ،كيخؿ بمكازيف القكة في المنطقة التي
تميؿ لصالح إسرائيؿ -حميفتيا األكلى فييا ،-لذلؾ فإف منع تسمحيا النككم يردع أم قكة تحاكؿ البركز

إقميميان أك دكليان في منطقة تعتبر حيكية ميمة لمكاليات المتحدة األمريكية ،كيحقؽ أىـ أىداؼ السياسة
الخارجية في منطقة الشرؽ األكسط بالحفاظ عمى أمف إسرائيؿ ،كالقضاء عمى أم خطر ييدد المصالح

النفطية ،كتحييد أم قكة سياسية تتدخؿ في الرسـ األمريكي لمخريطة السياسية في المنطقة (.)2
 -6الحرب العالمية عمى اإلرىاب:

عمى الرغـ مف أف أكباما قد قاـ بإسقاط مصطمح "الحرب عمى اإلرىاب" كاستبدالو ،بمصطمح آخر كىك
"عمميات الطكارئ في الخارج" ،كبالرغـ مف إشارتو في خطابو في جامعة القاىرة إلى انو سكؼ يغير
سياسات حككمتو تجاه العالـ اإلسبلمي إال أنو لـ يتحرر بعد مف منظكر كمنطؽ الحرب العالمية عمى

اإلرىاب حيث شنت الكاليات المتحدة األمريكية في عيده حممة عمى اإلرىاب ،الدكلي مف خبلؿ
استخداـ الطائرات بدكف طيار أسفرت عف مقتؿ اآلالؼ مف الناس ،كتؤدم ىذه الحرب إلى مستكيات

أعمى مف اإلرىاب بدالن مف الحد منو ،كتعمؿ عمى تأجيج الكراىية لمكاليات المتحدة األمريكية ،كتصنع

المزيد مف األعداء بدالن مف تحييدىـ عف ساحة المعركة " .كاليدؼ منيا حسب ركبرت جرينير ،الرئيس

السابؽ لمركز مكافحة اإلرىاب بككالة المخابرات المركزية األمريكية  CIAخبلؿ الفترة بيف عامي

 2004ك ،2006استيداؼ ما يسمى بالمناطؽ كالشعكب "الخارجة عف القانكف" ك"بدكف الجنسية"؛ مف
أجؿ السيطرة كمكاجية أم و
تحد ناجح لئلمبراطكرية األمريكية قد يشجع دكالن أخرل عمى فعؿ الشيء
) (1لةلم ،زةيل ،لسيتلس لاالة ت تدله اةللي تغتلل ألأألبلال ةي قل أي ؽهللي تسيست اسى خزط اك لسسب ألاسى ال ق اسعتيت اهيم  ،ظأد لستميم،
http://www.raialyoum.com/?p=183629 .2014
) (2سطت  ،لسسيتطب ،لسيتلس لسخلظخت لاالة ت تدله اططل لسشلد لاألسؾ ،ايسع لسسيلظ لسي يتي لسيتن .2010، 2924
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204725
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نفسو فتفقد سيطرتيا ،كبالتالي نجد الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب مشاركيف في الكثير مف

األحداث ،في محاكلة إلدارة "التحكالت" التي تجرل نتيجة لمربيع العربي؛ حتى ال تفقد سيطرتيا عمى
المنطقة االستراتيجية األىـ ،كىي العالـ العربي (.)1
 -7االنسحاب مف المنطقة العربية:
سعى أكباما إلعادة التكازف في أكلكيات السياسة الخارجية بعيدان عف منطقة الشرؽ األكسط كالتي

شغمت تمددنا تجاكز المصالح الكطنية الداخمية الحيكية،

()2

فأعمف في مطمع سنة  2012عف

استراتيجيتو الجديدة بنقؿ االىتماـ األمريكي مف منطقة الشرؽ األكسط إلى منطقة آسيا كالمحيط

اليادم ،كذلؾ بعد عشر سنكات مف الحرب األمريكية عمى أفغانستاف كالعراؽ؛ في محاكلة لمحاصرة

قكة اقتصادية في العالـ في غضكف عشر سنكات ،فالكاليات
صعكد الصيف التي ييتكقٌع أف تصبح أكبر ٌ
المتحدة األمريكية تستعد بحمكؿ عاـ  2020إلى إعادة نشر أكثر مف ستيف في المائة مف أسطكليا
البحرم الحربي في منطقة آسيا كالمحيط اليادم (.)3

ىذا االلتفات األمريكي نحك شرؽ آسيا انطكل عمى انسحاب جزئي مف منطقة الشرؽ األكسط،

خصكصا كأف نفط الخميج فييا لـ يعد يمثؿ األىمية القصكل التي مثىميا لمكاليات المتحدة حتى مطمع
ن
العقد الحالي؛ كذلؾ بسبب ثكرة "شيؿ" ،أك الغاز الصخرم ،الذم مف المتكقع أف يجعؿ مف الكاليات

تحرنار مف
ميما في عالـ النفط كالغاز،
ٌ
المتحدة األمريكية ن
كمصد نار خبلؿ عقكد ،كىك ما يعني ٌ
العبا ن
أعباء اإلدارة اليكمية لشؤكف الشرؽ األكسط ،كالتي فرضتيا حيكية النفط الخميجي لبلقتصاد األمريكي،
كدافعا آخر لسياسة االرتكاز اآلسيكم (.)4
ن

دكر في إجبار الكاليات المتحدة األمريكية عمى إنياء
كما سيككف لمكمفة الباىظة اقتصاديان كبشريان ه
كجكدىا العسكرم المباشر في منطقة الشرؽ األكسط كاستبدالو بإقامة ترتيبات أمنية كسياسية ربما
تفضي إلى تحقيؽ قدر معقكؿ مف المصالح األمريكية المتكازنة مع مصالح دكؿ الشرؽ األكسط ،كعمى

النقيض مف سياستيا في الحرب الباردة ،كالتي كانت تقكـ عمى الحفاظ عمى الكضع الراىف ،فإف

الفمسفة كالرؤية الجديدة لمكاليات المتحدة تقكماف عمى أف الكاليات المتحدة األمريكية نفسيا ستعمؿ عمى

التغيير السياسي كاالقتصادم كالثقافي في الشرؽ األكسط،

()5

التدخؿ الناعـ
كستستخدـ مبدأ سياسة
ٌ

) (1لستظأل ،خللتك الظشلم ،لإلاقللؽيظةم لمب همت أألبلامل ،لسدمزط لسثملسب ،لسخطملب لسيتلسمب ألاقملنة لسيللتمل لمب لسياسملل لستألستم  ،لسمام نةعمب،
http://www.islamdaily.org/ar/democracy/11668.article.htm .2014
) (2ليلز ،خلخس ،اظتظ سقق ة له.2015 ،
) (3لسييينة سهلة لسعيق  D.N.N ،شق ناشق لال قلظة .2013 ،
https://ar-ar.facebook.com/DNNAR/posts/588148504585019
) (4سهى ،لست ،تسيّالل لسيتلس لاالة ت ألتقيلتهل عى لسشلد لاألسؾ ،سيي بيست.2014 ،
http://www.noonpost.net/content/2628
) (5اسيت سعتيلي ،أبي ظالي ،اظتظ سقق ة له.2001 ،
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الضغط كتقديـ دعـ لممعارضة دكف
عبر أدكات الكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة كمف خبلؿ ٌ
التكرط العسكرم المباشر كما حدث في الحالة السكرية (.)1
ٌ
كيمكف القكؿ ،انو مع مجيء إدارة الرئيس باراؾ أكباما إلى الحكـ فقد كرثت مف إدارة بكش االبف

السابقة تحديات أمنية عديدة نتيجة استراتيجية التدخؿ العسكرم المباشر في المنطقة ،ككرثت كذلؾ

مشركع الشرؽ االكسط الكبير فاستمرت في تنفيذ المشركع كلكف بتكمفة مادية كبشرية أقؿ مف خبلؿ
استخداـ القكة الذكية كىي مزيج مف القكة الخشنة كالقكة الناعمة إلعادة صياغة الجغرافيا السياسية

لممنطقة في إطار تنفيذ مشركع الشرؽ االكسط الكبير كقد رمت سياسة اكباما إلى ضركرة تقسيـ العرب

إلى "سنة كشيعة" ،كأف ينكفئ العرب عمى أزماتيـ الداخمية كفي مقدمتيا الحرب عمى اإلرىاب ،كأف
يك فكا عف االىتماـ بما يحدث خارج ببلدىـ ال في العراؽ كال في سكريا كال في لبناف كال في ليبيا كال في

اليمف؛ فيذه مسؤكلية الكاليات المتحدة األمريكية كحمفائيا القدامى "إسرائيؿ كتركيا" كحميفيا الجديد
"إيراف" باعتبار أف الدكؿ الثبلث قكل إقميمية معترؼ بيا أمريكيان كعالميان .أما العرب فسكاء كانكا في

المشرؽ أك في المغرب فيـ ساحة تنافس عمى المصالح كالنفكذ بيف ىذه القكل اإلقميمية الثبلث تحت
الرعاية األمريكية.
المطمب الثاني :سياسة إدارة أكباما تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف.
رأل منظرك إدارة الرئيس بكش االبف أف األكضاع الداخمية السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية في

دكؿ المنطقة تسببت في حدكث اإلرىاب الذم ضرب الكاليات المتحدة األمريكية في  11سبتمبر،
ألنيا تفتقر مف كجية النظر األمريكية إلى الثقافة كالمؤسسات الديمقراطية ،مما يؤدم إلى ظيكر
تيارات كأفكار متطرفة قد تستخدـ العنؼ لنشر أفكارىا ليس فقط داخؿ البمداف العربية كاإلسبلمية ،بؿ

في المجتمع الغربي ذاتو .كقد أكد الرئيس بكش في خطابو في جامعة كاركلينا في مايك  2003أف

"أيديكلكجية اإلرىاب المبنية عمى الكراىية تكيفيا كتغذييا كتحمييا أنظمة طغيانية ،أما الدكؿ الحرة فيي

تشجع األبداع كالتسامح كالمشركعات الحرة" )2(،كيقكؿ الخبير االستراتيجي األمريكي زبيغينك
بريجنسكي":إف الحككمات الفاشمة ىي التربة الرئيسة التي تكلٍّد التطرؼ اإلسبلمي ،كسياساتيا الخاطئة
ىي التيديد الرئيس لمصالحنا االستراتيجية ،كقد فشمت الحككمات كاألحزاب العممانية في تكفير أنماط

مستقرة لمتنمية االقتصادية كالبنية األساسية البلزمة إلجراء تغيير اجتماعي ضخـ" ()3؛ لذلؾ سكقت
إدارة بكش االبف لمشركع الشرؽ األكسط الكبير باعتباره الحؿ االمثؿ لمتخمص مف االرىاب الذم يخرج

مف المنطقة ليضرب المصالح األمريكية كالغربية ،كذلؾ مف خبلؿ نشر الديمقراطية كتعزيز
) (1لسييينة سهلة لسعيق  D.N.N ،شق ناشق لإل قلظة .2013 ،
https://ar-ar.facebook.com/DNNAR/posts/588148504585019
) (2لست ،قت لسسيتت ،لستألظ لاالة ب لب تظل ت تتلظ لالسام لسيتلسب-زلس لإل يلي لسييعيتك ،لسسيلظ لسي يتي.2006 ،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=69785
) (3اسيت ،سعتيلي أبي ظالي ،اظتظ سقق ة له.2001 ،
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االصبلحات السياسية كاالقتصادية ،إال أف المشركع لـ يكف إال تنفيذ لرؤية المحافظكف الجدد إلعادة

صياغة الخارطة الجيكاستراتيجية لممنطقة العربية عمى طريؽ تنفيذ مشركع القرف االمريكي.
 -1مبادرة الشرؽ األكسط الكبير:

تبنت الكاليات المتحدة األمريكية سياسة جديدة تقكـ عمى تنفيذ التغيير السياسي كاالقتصادم كالثقافي،

فتبمكرت المبلمح العامة لمبادرة الشرؽ األكسط الكبير في أجكاء ما عرؼ بالحرب عمى اإلرىاب بعد

أحداث  11سبتمبر  ،2001كاستندت المبادرة إلى فكرة أف منطقة الشرؽ األكسط الممتيبة باتت
محضنان لتفريخ اإلرىاب كالجريمة المنظمة كاليجرة غير الشرعية ،مما يعني أنيا أصبحت تيديدان ألمف
الكاليات المتحدة األمريكية نفسيا كعامبلن مثي انر لقمؽ العالـ المتحضر ،كجمعت المبادرة دكالن شديدة

التبايف كاالختبلؼ عمى المستكل الثقافي كالتنمكم ،فيي تتحدث عف شرؽ أكسط كاحد كبير ينبغي
إعادة تشكيمو عبر اإلصبلح السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي ،يبدأ مف المغرب حتى أفغانستاف

مرك انر بإيراف كباكستاف إضافة إلى تركيا كاسرائيؿ .كتيدؼ المبادرة إلى حماية مصالح الكاليات المتحدة
األمريكية النفطية ،كضماف أمف إسرائيؿ ،كضبط حركة المنظمات األصكلية (.)1

كاف مشركع “الشرؽ األكسط الكبير” يرمي فعميان إلى فرض السيطرة األمريكية عمى ذلؾ المستطيؿ
الممتد مف غرب الصيف شرقان كحتى المممكة المغربية كمكريتانيا غربان ،كمف شماؿ تركيا كجنكب ركسيا

شماالن كحتى حدكد منابع النيؿ جنكبان ،كالسعي إلعادة ترسيـ حدكد الدكؿ الكاقعة ضمف ىذا المستطيؿ
الذم يضـ أىـ ثركات العالـ ،كما يضـ أغمب دكؿ العالـ اإلسبلمي ربما باستثناء إندكنيسيا التي تقع
خارج ىذا المستطيؿ ،ككانت إعادة الترسيـ تيدؼ إلى إعادة تقسيـ الدكؿ عمى أسس عرقية كدينية

كطائفية؛ مف أجؿ إقامة دكؿ أكثر انسجامان كأكثر استق ار انر كي يسيؿ السيطرة عمييا ( ،)2ضمف نظاـ
إقميمي مركزم جديد في الشرؽ األكسط يككف محكر ارتكاز لتأسيس االمبراطكرية األمريكية تحت
عنكاف "إعادة ترسيـ الخرائط السياسية في إقميـ الشرؽ األكسط" ،ككاف مدخمو الحقيقي غزك كاحتبلؿ

العراؽ عاـ .)3( 2003

ككانت الحرب عمى العراؽ الطكر األكؿ في مشركع الكاليات المتحدة األمريكية لمسيطرة عمى

العالـ ،كجاءت الحرب اإلسرائيم ية عمى لبناف لتؤسس لمطكر الثاني مف ىذا المشركع الذم حمؿ عنكاف

“الشرؽ األكسط الجديد” الذم أعمنتو كزيرة الخارجية األمريكية السابقة ككندكلي از رايس كحددت مرتكزاتو

في إجراء تغيير جذرم في مجرل الصراع التاريخي في الشرؽ األكسط بإحبلؿ الصراع العربي اإليراني
بديبلن لمصراع العربي الصييكني ،كثانييا أف تككف إيراف ىي العدك البديؿ لدكلة إسرائيؿ ،كثالثيا فرض
الصراع الطائفي السني  -الشيعي كمدخؿ أساسي لبلنحراؼ بالصراع التاريخي في المنطقة مف صراع

) (1لست ،قت لسسيتت ،اظتظ سقق ة له.2006 ،
) (2اسيت لسييتت ،انظةس ،لإل يلي ألاظتل لالس للتتدت لاالة ت لب لسيططل  ،لسيلبت 2013 ،
/htmlلإل يلي-ألاظتل-لالس للتتدت -لاالة ت -لب-لسيططل www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/08/25.

) (3لسيظتظ لسيلبق2013 ،
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عربي ضد دكلة إسرائيؿ ليتحكؿ إلى صراع داخؿ الدكؿ بيف مككناتيا الدينية كالطائفية ،كليحدث

استقطاب إقميم ي جديد عمى أساس طائفي بيف قطب سني كآخر شيعي ،كمف ثـ إخراج إسرائيؿ نيائيان
مف دائرة الصراع كتتحكؿ تدريجيان إلى دكلة إقميمية مييمنة (.)1
 -2الفكضى الخالقة أداة تنفيذ مشركع الشرؽ األكسط الكبير:
أرادت الكاليات المتحدة األمريكية مف خبلؿ المفاعيؿ التي أحدثيا سقكط النظاـ في العراؽ كاسقاط

النظـ األخرل كفقان لنظرية الدكمينك ،كالتي تعني سقكط النظـ كاحدان تمك اآلخر؛ مف أجؿ إعادة رسـ
الجغرافيا السياسية التي تشكمت منذ الحرب العالمية األكلى تحت ستار نشر الديمقراطية ( ،)2إال أف ذلؾ
لـ ينجح ،فتـ المجكء إلى الفكضى الخبلقة التي تستيدؼ تمزيؽ المجتمعات العربية مف الداخؿ مف

خبلؿ زعزعة األكضاع فييا كبأدكات ذاتية كداخمية ،كتعميؽ التجزئة كادخاؿ المجتمعات في دكامة
الصراع كاالقتتاؿ الطائفي عبر تغذية عكامؿ ىذه الصراعات العصبية القبمية الطائفية ( ،)3فتتحرؾ

المجتمعات رافضة نظاـ الحكـ القائـ لتصؿ إلى أقصى درجات الفكضى متمثمة بالعنؼ كالرعب كالدـ
()4؛ حتى يجد النظاـ نفسو أماـ احتماليف؛ إما أف يسقط نيائيا ،كاما أف يخضع لمضغكط األجنبية

كينصاع لمطالبيا ،كفي الحالتيف يستطيع ميندسك الفكضى الخبلقة إعادة بناء الدكلة كتركيب قكاىا
كمؤسساتيا كفؽ مخططاتيـ كأىدافيـ ( ،)5كتنتيي بالتقسيـ مثمما حدث في السكداف كيحدث في سكريا

كليبيا كاليمف كالعراؽ (.)6

أكضحت كزيرة الخارجية األمريكية السابقة ككندكلي از رايس لصحيفة "كاشنطف بكست" عاـ :2005

الخبلقة في الشرؽ األكسط؛ في سبيؿ إشاعة
أف الكاليات المتحدة األمريكية ستمجأ إلى نشر الفكضى ٌ
"ٌ
الديمقراطية" ( ،)7كمف أجؿ تنفيذ الفكضى الخبلقة كاف البد مف إيجاد األسس الفكرية كالسياسية كزرعيا
بشكؿ جيد في المنطقة ،فتـ خمؽ محاكر رئيسة مف قبؿ الغرب ،فكاف المحكر األكؿ إيجاد دكلة في

المنطقة لتككف الراعي الفكرم مف خبلؿ إنشاء مسارات إعبلمية كأكاديمية تميد لمفكضى الخبلقة،
ككاف المحكر الثاني اختيار التنظيـ السياسي المناسب لتنفيذ الشؽ األىـ كىك تنفيذ الفكضى الخبلقة،

ككاف المحكر الثالث التييئة الدكلية إعبلميان كسياسيا إلطبلؽ فكرة الشرؽ األكسط الجديد ،كنشر ىذه
الفكرة بيف الشعكب عبر استغبلؿ التحكؿ الديمقراطي (.)8

) (1لسيظتظ لسيلبق2013 ،
) (2ظازد ،لسيطتلألد ،اظتظ سقق ة له ،ص13
) (3بعللسم ،لسدزلئل ،غزأل لسيللد .لغ تلم لسلئتس طتلم .لخ ثلث لسقيم .لسايػى لسخاس  ،شق لسقظل 2014 ،
http://www.albasrah.net/ar_articles_2014/1214/blqasm_291214.htm
) (4يستألستزل ظلةس :ال  ،ذل تطشل لسايػى لسخاس  ،ايسع ظألستل لستيم بلسيلبت .2015 ،
 يستلستزل-ظلةس-ال ،-ذل-تطشل-لسايػى-لسخاس https://arabic.rt.com/news/796558/) (5ظازد ،لسيطتلألد ،اظتظ سقق ة له ،ص116
) (6بعللسم ،لسدزلئل ،اظتظ سقق ة له.2014 ،
) (7يستألستزل ظلةس ،اظتظ سقق ة له.2015 ،
) (8عب ،بك زيت لسخشتقلي ،سبلة لسايػى لسخاس  .سيلةل ل لظل لإل يلي لسييعيتك س طاتذ،لي ،خلةت لسلةلع ،متن  ،2014 ،16702ص33
http://www.alriyadh.com/918706 .
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 -3االستغناء عف األنظمة التقميدية في المنطقة:
بعد فشؿ الحرب اإلسرائيمية عمى لبناف عاـ  2006في فرض تقسيـ طائفي مذىبي يحكؿ لبناف

إلى أربع دكيبلت متصارعة ،كفشؿ دعكة الصراع المذىبي داخؿ الدكؿ العربية ،كظيكر تحديات كبيرة
داخؿ الدكؿ العربية الحميفة لكاشنطف حالت دكف نجاح دعكة االستقطاب اإلقميمي الطائفي إلى محكر

سني كآخر شيعي ،سعت اإلدارة األمريكية إليجاد حمفاء جدد لكاشنطف داخؿ الدكؿ العربية بديميف عف

النظـ الحميفة العاجزة ،فبدأت بالتفكير بالحميؼ اإلسبلمي بعد أف تكصؿ األمريكيكف إلى قناعة مفادىا
أف النظـ الحميفة لـ تعد قادرة عمى القياـ بالمياـ االستراتيجية المككمة إلييا ،كأنو ال يكجد بديؿ شعبي

قكم قادر عمى تحمؿ الميمة أىـ كأبرز مف اإلخكاف المسمميف ،فصاغ األمريكيكف استراتيجية جديدة

تعتبر أف اإلخكاف يمثمكف نمكذج “اإلسبلـ الميبرالي” األقرب إلى المبتغى االستراتيجي األمريكي (.)1
 -4اإلسالـ السياسي البديؿ األفضؿ لتنفيذ الرؤية األمريكية لممنطقة:

ظيرت االستراتيجية األمريكية في كثيقة أصدرتيا الباحثة األمريكية “شيرلي بينارد” التي كانت

تعمؿ في قسـ بحكث األمف القكمي األمريكي في “مؤسسة راند” عاـ  2003بعنكاف" :اإلسبلـ
الديمقراطي المدني :المكارد ،االستراتيجيات ،الشركاء" ،رأت فييا أف تأسيس تحالؼ مع فصيؿ إسبلمي

حداثي مكثكؽ بو يؤمف بالديمقراطية كيقبؿ بدعـ األمف كالكجكد “اإلسرائيمي” كمجمؿ المصالح

األمريكية األخرل حبلن لعبلج األزمة الراىنة بيف العالـ العربي كاإلسبلمي كالكاليات المتحدة األمريكية(.)2

مغركم في تقرير أعده جزءان مف "مشركع التجديد اإلسبلمي" الخاص
كيفسر الباحث عبد السبلـ ا
بمبادرة العالـ اإلسبلمي سبب أفضمية العمؿ مع اإلسبلمييف لئلدارة األمريكية فيقكؿ "اف اإلسبلـ

اإلصبلحي الحداثي فقط مف يمكنو أف يدعك إلى تعبئة الدكائر اإلسبلمية الكاسعة ضد التطرؼ الديني

مف أجؿ حكـ حداثي خاضع لممساءلة ،كتفاىـ أفضؿ مع الغرب ،كما أف حركة التجديد تمثؿ بديبلن
اعد لرسالة تنظيـ القاعدة بالعنؼ كالتدمير الذاتي ،كتستطيع نزع الثقة ليس عف ابف الدف كرفاقو
ك ن

فحسب ،بؿ عف الفكر الجيادم السمفي ككؿ .كىي عمى استعداد لمكاجية العنؼ كالقمع كالتعصب

الممارس باسـ اإلسبلـ ،كتكفر فرصة حقيقية لئلصبلح الجكىرم التقدمي المستداـ في العالـ اإلسبلمي
ال تكجد خارج اإلطار اإلسبلمي ،كما تعالج المشكبلت الكبرل التي يكاجييا العالـ اإلسبلمي باستخداـ
لغة مألكفة ،كمراجع تاريخية ،كقيـ دينية" (.)3

) (1اسيت ،لسييتت انظةس ،اظتظ سقق ة له .2013،
) (2لسي لبع لالس للتتدب" ،لإلسام لسيتسب لستةييسللؽب :لسشل لط أللسييلظن أللالس للتتدتلل" ،ال ز لس لشف سعتظلسلل لالس للتتدت .2005 ،
)(3
Abdeslam M, Maghraoui, American Foreign Policy and Islamic Renewal, United States Institute of Peace,
2006, p8-9.
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 -5اختيار اإلخكاف المسمميف مف بيف قكل اإلسالـ السياسي لتنفيذ المشركع األمريكي:
بحثت كاشنطف عف تيار إسبلمي معتدؿ ال يتبنى أفكار التنظيمات األصكلية الجيادية كأجندتيا ،بحيث
يؤدم التحالؼ معو إلى التشكيؾ في مقكلة "إف حرب الكاليات المتحدة األمريكية عمى اإلرىاب ىي في

جكىرىا حرب عمى اإلسبلـ" ،بعد اف ترجـ العالماف العربي كاإلسبلمي (الحرب عمى اإلرىاب) عمى

أنيا (حرب عمى اإلسبلـ) ،فاختارت اإلخكاف المسمميف لتنفيذ نظرية الشرؽ األكسط (.)1

في الكقت نفسو ،كانت جماعة اإلخكاف المسمميف تحاكؿ فصؿ نفسيا عف الجماعات الجيادية،

كتيظير استعدادىا لبللتزاـ بقكاعد المعبة الديمقراطية .كلذلؾ بدأت بتكثيؼ االتصاالت مع كاشنطف؛
لتساعدىا في تخفيؼ الحصار المفركض عمييا مف األنظمة العربية الصديقة لكاشنطف .كيمكف القكؿ:
إف أحد ثمار ىذا التبلقي كاف تخفيؼ نظاـ الرئيس السابؽ حسني مبارؾ لمحصار عمى اإلخكاف

سياسيا ،كىك ما مكنيـ مف الحصكؿ عمى  88مقعدان في االنتخابات النيابية عاـ .)2( 2005

كقد كشؼ تقرير المحمؿ السياسي األمريكي ديفيد كاببلف نقبلن عف ميمت بيردف العنصر السابؽ

في السي أم أيو "أف اإلخكاف المسمميف ىـ عمى األرجح جزءان مف الحؿ أكثر مف ككنيـ جزءان مف

المشكمة" ،كبعد ستة شيكر مف التقرير خرجت مجمكعة االزمات الدكلية بتكصيات تدعك إلى إضفاء
الشرعية عمى اإلخكاف المسمميف كتنقيح القكانيف المتعمقة باألح ازب السياسية كالمنظمات غير الحككمية

لمسماح لئلخكاف بالمشاركة السياسية (.)3

ير بعنكاف" :بناء شبكات مسممة معتدلة" أكدت
كفي أكاخر عاـ  2007أصدرت مؤسسة راند تقر ان

فيو أف إنشاء شبكات إسبلمية معتدلة يجب أف يككف اليدؼ الرئيس لمحككمة األمريكية في حربيا
الراىنة ضد اإلرىاب تك ار انر لمتجربة الناجحة التي نفذتيا مع حمفائيا خبلؿ الحرب الباردة عندما ساعدت
في بناء مؤسسات كمنظمات حرة كديمقراطية لتحدم الييمنة الشيكعية ،ككضعت "راند" آليات تنفيذ
المشركع بدعـ الشبكات المكجكدة بالفعؿ ،كتحديد كدعـ الشبكات المحتممة ،كاإلسياـ في تنامي

الظركؼ المكاتية لمتعددية بما يخدـ نمك الشبكات (.)4

كأكصت دراسة لمفكريف افيرز عاـ  2007في مكضكع التعاكف مع اإلخكاف المسمميف بالتمييز بيف
ىذه الحركة كالحركات الراديكالية كفي ىذه الحالة فإف اإلخكاف المسمميف ىـ القكل األقرب كاألنسب،

كانو يجب عمى كاشنطف أف تبادر إلى تكظيؼ قدراتيا كمصالحيا في العالـ اإلسبلمي ،كتباشر الحكار

مع اإلخكاف؛ ألف الحكار معيـ يخدـ أبعادان استراتيجية ميمة ،كفي تقرير أصدرتو مجمكعة األزمات

) (1عب بك زيت ،لسخشتقلي ،اظتظ سقق ة له ،ص33
) (2خل خيزةف ،لألسب ،لإل يلي لسييعييي زظلي لسيالةلل لسي ست لاسين ،طستا لسطيظ ،تن  ،692ناشق.2015 ،
-VhqY3nqqqkoلإل يلي-لسييعييي-زظلي-لسيالةلل-لسي ست -لاسين/item/7042.#نظلسللwww.an-nour.com/
) (3يلأل ،يلظ ،اظتظ سقق ة له ،ص42
) (4تلخي تعختض تللةل ائسي ظلست :بطلط شق لل لساات اي تس  ،ائسي ؽلب  ،لبي ظقب ،2007 ،ص19
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عاـ  2008بعنكاف" :اإلخكاف المسممكف في مصر المكاجية أك االندماج" أكصت بأنو ليس مف

المحتمؿ أف يتـ االعت ارؼ بحزب تابع لئلخكاف كمبارؾ في السمطة ،كاالرجح اف يتأجؿ إلى ما بعد
التغيير الرئاسي؛ فالتغيير أمر الزـ كعمى النظاـ كاإلخكاف البدء في حكار (.)1
 -6أكباما كاإلخكاف:

مع كصكؿ باراؾ أكباما إلى البيت األبيض في عاـ  2009تعمقت أكاصر العبلقة بيف كاشنطف

كاإلخكاف المسمميف ،فسعت ادارتو لتمكيف اإلسبلـ السياسي المعتدؿ مف السمطة في عدد مف األقطار

العربية في مكاجية التيارات المتطرفة كممر إجبارم لمعبكر نحك الديمقراطية ( ،)2كتخفيؼ العبء

األمني عمى الكاليات المتحدة األمريكية في الداخؿ ،كتعزيز حماية مصالحيا في الشرؽ األكسط عف

طريؽ احتكاء اإلخكاف لمجماعات (.)3

كجاءت زيارة أكباما لمقاىرة في يكليك  2009في إطار سعي الكاليات المتحدة األمريكية لبناء

شبكات إسبلمية معتدلة حيث أصر فييا عمى دعكة عشرة مف قيادات جماعة اإلخكاف ،كعمى رأسيـ
الدكتكر /سعد الكتاتني لحضكر لقائو بجامعة القاىرة ،مما دفع مبارؾ إلى االحجاـ عف الحضكر،
كدلت الدعكة عمى إعبلف دعـ رسمي لجماعة اإلخكاف ،كقاؿ في خطابو" :نحف في الكاليات المتحدة

األمريكية سكؼ ندافع عف أنفسنا في إطار الشراكة بيننا كبيف المجتمعات اإلسبلمية التي يحدؽ بيا

الخطر أيضا؛ ألننا سنحقؽ مستكل أعمى مف األمف في كقت اقرب إذا نجحنا سريعان في عزؿ

المتطرفيف" .كلـ تكف ىذه الشراكة سكل تحالؼ مع التنظيـ الدكلي لئلخكاف مف خبلؿ مركز كير
كمركز اسنا "المركز اإلسبلمي االجتماعي بشماؿ الكاليات المتحدة األمريكية" كرئيسو محمد ماجد (.)4

كجاءت دراسة صادرة عف “مركز األمف األمريكي الجديد” بعنكاف“ :التكيؼ االستراتيجي في سبيؿ
استراتيجية جديدة في الشرؽ األكسط” عاـ  ،2012ككضعت أربعة محاكر لمتعامؿ األمريكي مع العالـ

العربي بعد “ثكرات الربيع العربي”؛ لتؤكد أف كاشنطف قررت التحالؼ مع اإلخكاف كبديؿ لحمفاء سابقيف

مثؿ (مصر -تكنس) ،ككبديؿ ألعداء مناىضيف مثؿ (سكريا) .فاحتمت مسألة صياغة سياسة مختمفة
تجاه اإلسبلـ السياسي األكلكية البارزة مف خبلؿ تأكيد ضركرة التأثير عمى أحزاب اإلسبلـ السياسي

بدالن مف الرفض المطمؽ لدكر اإلسبلـ السياسي ،كأف تحكـ كاشنطف ،في عبلقاتيا مع ىذه األحزاب،

) (1يلأل ،يلظ ،اظتظ سقق ة له ،ص.53-42
) (2أزيت ،خيي  ،ظخلم سطل ة س ييي لب «لسيلبب لسدتةت» أل«تعتازةيي لسيلبب» .ااقللؽيظة زاب بشلظ لإل اات عات لستألزم  30اعتملظ
نألالظ لى أسب اك  5سطيلل س ي تك لإلسام لسيتلسب ،لستيم لسيلبع ،لسيتن لستياب ،لسلل،ل .2015 ،
/ظخمممممممممملم-سطممممممممممل-ة س يمممممممممميي-لممممممممممى«-لسيلبممممممممممى-لسدتةممممممممممت»-أل«تعتازةمممممممممميي-لسيلبممممممممممى»www.youm7.com/story/2015/10/16--
ViDb5PkrLIUااقل.#2391199/
) (3خل  ،خيزةف أألسب ،اظتظ سقق ة له.2015 ،
) (4يلأل ،يلظ ،اظتظ سقق ة له ،ص.61-59
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عمى أفعاؿ ىذه األحزاب في مقابؿ أقكاليا ،خاصة فيما يتعمؽ باإلصبلحات السياسية كاالقتصادية

كالمكقؼ مف إسرائيؿ (.)1

كما أكضحت الكثيقة أنو" :عمى الكاليات المتحدة األمريكية أف تكيؼ سياساتيا لمكاصمة مقاربة

أكثر تماي انز تجاه اإلسبلـ السياسي؛ فاإلسبلـ السياسي ال ىك بغير المتكافؽ بطبيعتو مع الديمقراطية،
كال ىك معاد أتكماتيكيان لمكاليات المتحدة ... ،كفي كؿ مف تكنس كمصر فاف العمؿ مع أحزاب معتدلة

قد يساعد تمؾ األحزاب عمى تيميش منافسييـ السياسييف السمفييف األكثر تطرفان ... ،فاإلسبلـ
السياسي كاقع في المشيد السياسي العربي ،كيتطمب مف الكاليات المتحدة األمريكية معالجة ىذا الخطر

إذا ما كانت تريد بناء عبلقات مع كسطاء السمطة الصاعديف كتأميف مصالحيا في المنطقة عمى
المدل الطكيؿ ،ففي حالة مصر ،ينبغي عمى الكاليات المتحدة األمريكية أف تككف منفتحة عمى العمؿ

مع اإلخكاف المسمميف كذراعيـ السياسي -حزب الحرية كالعدالة -إلى الحد الذم تظؿ فييا أعماليـ

(اإلخكاف المسممكف) منسجمة مع عممية سياسية حرة نزيية ،كأال تككف سياسة اإلخكاف في السمطة
قمعية بشدة ،كأف تككف إدارتيـ لمسمطة ممتزمة باتفاقية كامب ديفيد" (.)2

كقبؿ ثكرة يناير المصرية كطكاؿ عاـ  2010بدأت النتائج اإليجابية لبلرتباط البناء في التدفؽ مف

الجانبييف اإلسبلمي األمريكي كالحككمي األمريكي ،ففي أكاخر 2009أقر مجمس الشؤكف العامة

اإلسبلمي األمريكي مشركعان بعنكاف" :تقكية الكاليات المتحدة األمريكية" ،ىدفو تأسيس مشركع فعاؿ

لمكافحو اإلرىاب بالتعاكف بيف المسمميف األمريكييف كبيف سمطات تطبيؽ القانكف األمريكي ،حيث
طالب المشركع جميع منظمات اإلخكاف عمى األرض األمريكية بتقديـ بديؿ لمراديكالية اإلسبلمية .كفي
عاـ ،2011ترسخت أسس االرتباط البناء بيف الحككمة األمريكية كبيف اإلخكاف المسمميف داخؿ

الكاليات المتحدة األمريكية كفى أكركبا كباقي أنحاء العالـ ،كقد أكفى الجانباف كؿ مف ناحيتو بما التزـ

بو ،فاإلخكاف ينبذكف اإلرىاب كيقبمكف بالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالعممانية المعتدلة كيتعاكنكف
إلحباط األعماؿ اإلرىابية ،كالحككمة األمريكية تصنؼ اإلخكاف جماعو معتدلة ،كتخصص إدارات
كمبعكثيف لمتكاصؿ معيـ ،كتحذؼ األكصاؼ الدينية لؤلعماؿ اإلرىابية كمرتكبييا(.)3

يتضح مف استعراض السياسة األمريكية تجاه المنطقة ،أنيا حاكلت أف تبقي المنطقة مقسمة

ضعيفة تابعة لمكاليات المتحدة ،غير قادرة عمى الكحدة كالنيكض كمعالجة مشكبلتيا ،كاستطاعت

الكاليات المتحدة األمريكية أف تجمع بيف عبلقتيا بالدكؿ العربية ،كدعميا االستراتيجي إلسرائيؿ،
كتمكنت مف إدارة الصراع العربي اإلسرائيمي دكف أف تتمكف مف حمو ،أك ألنيا ال ترغب في حمو،

) (1اسيت لسييتت انظةس ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
) (2تلخي ألجتل لس تف لالس للتتدب :سسي لس للتتدت أاتل ت ختةت لب لسشلد لاألسؾ ،اديي لسختالل لسقسثت .2012،
www.rsgleb.org/modules.php?name=News&file=article&sid=337
) (3قت لسيبمتم ،زيملن ،لسميزب لاالة مب :سظم لالظتقملؽ لسقطملط بمتك أالة مل أللإل ميلي ،لسهتئم لسيظملة لسيلام سع ملب ،ؽقيم لطم ةظمتظ،ل
ال ز لسيسلألس  ،لسلل،ل  .2013 ،ص154-153

73

انصياعان لرغبة إسرائيؿ ،كتنفيذان لرؤية استراتيجية بعدـ تفرغ العرب لقضايا الكحدة كالتنمية لك تـ إغبلؽ
الصراع مع إسرائيؿ ،كالذم قد يؤدم إلى خركج منطقة الجنكب النفطية العربية مف النفكذ األمريكي في
الصراع عمى الييمنة الككنية مع القكل الدكلية الصاعدة في القارة األكراسية .كلجأت الكاليات المتحدة

األمريكية إلى سياسات عديدة تغيرت مع تعاقب الرؤساء األمريكييف ما بيف االحتكاء إلى الحرب
بالككالة ثـ التدخؿ العسكرم كالضربات االستباقية كصكالن إلى استراتيجية القكة الناعمة كالقكة الذكية،
ككاف ىذا ىك التحكؿ األخطر؛ نظ ار إلى تمكف الكاليات المتحدة األمريكية مف استمالة مككف سكاني

ميـ في المنطقة كىـ اإلخكاف المسمميف لمتحالؼ معيـ؛ مف أجؿ إسقاط األنظمة العربية القائمة ،عمى
أف يتـ إحبلؿ اإلخكاف مكاف ىذه األنظمة ،ككانت الكاليات المتحدة األمريكية تضمؿ اإلخكاف في ىذه

العبلقة؛ فيي ال ترحب بأم أيديكلكجية جامعة لدكؿ المنطقة سكاء قكمية أك إسبلمية ،إال انيا نجحت
في استغبلؿ تعطش اإلخكاف لمحكـ في استخداميـ اداة لتنفيذ مخططيا في تقسيـ المنطقة فيما عرؼ

بمشركع الشرؽ األكسط الكبير إلى كنتكنات طائفية كعرقية كدينية؛ لتصبح إسرائيؿ دكلة إقميمية ال

تيزـ ،كلتستكمؿ الكاليات المتحدة األمريكية مشركعيا شرقان لفرض ىيمنتيا الككنية عمى العالـ.
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الفصل الثانً

مجاعة اإلوخىا املسلمني :التطىر واالسرتاتٍجٍة
انًثحث األٔل :اإلخٕاٌ انًسهًٌٕ انُشأج ٔيزاحم انرطٕر.
انًطهة األٔلَ :شأج جًاعح اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ.
انًطهة انثاًَ :يزاحم ذطٕر جًاعح اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ.

انًثحث انثاًَ :انثُاو انفكزي ٔانثُاو انرُظًًٍ نجًاعح اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ
انًطهة األٔل :انثُاو انفكزي ٔاألٌذٌٕنٕجً نجًاعح اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ.
انًطهة انثاًَ :انثُاو انرُظًًٍ نجًاعح اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ.

انًثحث انثانث :انرُظٍى انذٔنً نجًاعح اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ.
انًطهة األٔل :انرُظٍى انذٔنً نجًاعح اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ انُشأج ٔانرطٕر.
انًطهة انثاًَ :أْذاف انرُظٍى انذٔنً نجًاعح اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ ٔاسرزاذٍجٍرّ.

مقدمة:
إف إنشاء جماعة اإلخكاف المسمميف كاف كاف في ظاىره تعبي انر عف تطمعات شاب في الثانية
كالعشريف مف عمره كمجمكعة مف أتباعو إلعادة إحياء الخبلفة بعد سقكطيا في تركيا عاـ  ،1924إال

أنو أيضا جاء تجسيدان لمصالح أطراؼ عدة ،فالمممكة العربية السعكدية حديثة التككيف أرادت السيطرة
عمى العالـ اإلسبلمي مف خبلؿ إخضاع مصر ،فقامت بنقؿ عقيدتيا الكىابية كنمكذجيا "جيش
اإلخكاف" عبر رشيد رضا كمحب الديف الخطيب إلى مصر؛ ليقكـ اإلخكاف المصريكف بعد انشائيـ
بنشر ىذه الدعكة في العالـ العربي ،كتحكيؿ دعكتيـ الدينية إلى حركة سياسية في المستقبؿ؛ لمكصكؿ

إلى الحكـ ،كبذلؾ تعكد الدكلة اإلسبلمية األكلي ليحكميا آؿ سعكد دكف الفتح العسكرم الذم تمنعو

الدكؿ الكبرل.

كأما بريطانيا فكانت ترل في التحالؼ مع الجماعات األصكلية فرصة مناسبة لمتصدم لمقكل

الكطنية المطالبة بالتحرر مف االحتبلؿ البريطاني ،كصدان لمتكسع الشيكعي في المنطقة في ظؿ
محاكلتيا منع سيطرة ركسيا عمى كسط آسيا؛ باعتبارىا حاج انز بيف ركسيا كاليند البريطانية ،خاصة كأف
لدييا تجارب سابقة في التحالؼ مع األصكلية اإلسبلمية بدعـ الكىابييف كالياشمييف لمخركج عمى

الدكلة العثمانية ،فقد كاف شعار بريطانيا ىك "فرؽ تسد" كتأليب طرؼ عمى آخر كالحيمكلة دكف أف

يتبنى الجميع مشاعر مشتركة سكاء دينية أك قكمية ،كلـ يكف القصر بعيدان عف حسابات المصالح تجاه
جماعة اإلخكاف المسمميف فقد استخدميـ الممؾ كرافعة شعبية أماـ نفكذ حزب الكفد الذم كاف يتزعـ
المشيد السياسي كيتمتع بشعبية عالية ،فساندت الجماعة حككمات االقمية التي كاف يشكميا القصر

كدعمت اتفاقياتيا مع االستعمار.

المبحث األكؿ :اإلخكاف المسممكف :النشأة كمراحؿ التطكر.
كاف لبلختبلالت التي حدثت في النظاـ الدكلي بعد الحرب العالمية األكلى مف سقكط دكلة الخبلفة

دكر في ظيكر كاقع جديد
اإلسبلمية العثمانية عاـ  ،1924كسيطرة القكل االستعمارية عمى المنطقة ،ه
أنتج تشكيبلت اجتماعية كسياسية ،كاف منيا تأسيس جماعة اإلخكاف المسمميف التي قامت باعتبارىا
حركة سياسية دينية ،تستميـ التفسير األصكلي لئلسبلـ؛ لمكاجية المسائؿ االجتماعية كالسياسية،
فظمت تتركاح بيف الجماعة الدينية كالحزب السياسي كالجيش المسمح.

المطمب األكؿ :نشأة جماعة اإلخكاف المسمميف.
تأسست جماعة اإلخكاف عاـ  1928عمى يد حسف البنا ،ككانت بمثابة المكلكد المباشر لحركة

اإلسبلـ الشمكلي التي أكجدىا جماؿ الديف االفغاني كمحمد عبده ،ككاف الكسيط في نقؿ ىذا التأثير

ىك رشيد رضا الذم أسس عاـ  1898صحيفة المنار ،ككاف يدعك فييا إلى إنشاء رابطة إسبلمية
تعمؿ في العمف تككف مكة مركزىا كتمتد فركعيا إلى كؿ الببلد اإلسبلمية ،كما أنشأ جمعية الدعكة
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كاإلرشاد التي كانت بمثابة التنظيـ التمييدم لئلخكاف المسمميف ( .)1كما كاف لجمعية اإلخكاف المسمميف

الخيرية ،التي أسسيا الشيخ أحمد السكرم مع عمي أحمد عبيد كحامد عسكريو عاـ  ،1920دك ار في
تأسيس اإلخكاف ،فبحكـ زمالة البنا لعمي عبيد ،دعاه عبيد إلى حضكر اجتماعات الجمعية ،ككاف

حسف البنا حينذاؾ صبيان نابغان المعان في تمؾ الجمعية الخيرية ،فأقنعو السكرم بإكماؿ دراستو الجامعية
بعد أف اعتزـ التكقؼ ،لكف عقب تعييف البنا مدرسان حككميان ضـ إلى حسابو الخاص عناصر جديدة

أدخميا الجمعية كخمعت السكرم كقيرتو عمي مبايعة حسف البنا مرشدان عامان لػػكياف جديد سمكه "جماعة
اإلخكاف المسمميف" سنة .)2(1928
 -1دكر جيش اإلخكاف الكىابي في نشأة اإلخكاف المسمميف:
فكر عبد العزيز بف سعكد في تككيف إخكاف مسمميف جدد في مصر غير اإلخكاف النجدييف بعد اف

قرر إحالتيـ لبلستيداع مبك ار بعد أف فتح الحجاز بسيكفيـ سنة 1925؛ لينشركا الفكر الكىابي كليككنكا

أكثر دىاء مف اإلخكاف البدك النجدييف المشيكريف بالجبلفة كالغمظة ،يدينكف لو بالكالء كيعممكف في
نشر األيدكلكجية الكىابية في أكبر عمؽ عربي كاسبلمي يبلصقو ،كالتكسع بنشر الدعكة إلى آفاؽ

أرحب في العالـ العربي كتحكيؿ دعكتيـ الدينية إلى حركة سياسية في المستقبؿ ،كالكصكؿ إلى الحكـ،
كبذلؾ تعكد الدكلة اإلسبلمية األكلي ليحكميا آؿ سعكد دكف الفتح العسكرم الذم تمنعو الدكؿ الكبرل(.)3

كقد كانت رؤية عبد العزيز في إرساء دعائـ الدكلة الثالثة حتى ال تسقط مثؿ الدكلتيف السابقتيف

تتمخص في التمسؾ باأليديكلكجية الكىابية كالتسمؿ بيا إلى مصر؛ لتككف مصر عمقان استراتيجيان لمدكلة
السعكدية ،كتستطيع مف خبلليا السيطرة عمى العالـ اإلسبلمي ،خاصة كأف مصر يمكف اف تككف

رصيدان لمكراىية كالحرب ضد الدكلة الجديدة إذا ما اصطفت ضدىا مع خصكميا األردف كالعراؽ حيث
األشراؼ (فيصؿ كعبد اهلل) ،كالشيعة الزيدية في اليمف ،كالشيعة في األحساء كفى الحجاز ،فيتـ
باصطفاؼ مصر معيـ الحصار كتختنؽ الدكلة(.)4

كنجح عبد العزيز كمعو مستشاره حافظ كىبة في تحسيف عبلقتو مع مصر عمى المستكل الرسمي،

كعمى المستكل الشعبي كالثقافي حدث تحكؿ منذ سنة  1926ـ تمثؿ في تحكيؿ التديف المصرم القائـ

عمى التسامح حتى في العصكر الكسطى إلى تديف كىابي متشدد()5؛ ليككف العمؽ المصرم الشعبي

كالحضارم امتدادان لمدعكة النجدية كالدكلة السعكدية الثالثة ،كتـ ىذا التحكؿ في مصر مف خبلؿ اثنيف
مف شيكخ الشاـ ىما :محب الديف الخطيب ،كرشيد رضا ،المقرب مف الممؾ عبد العزيز كمستشاره
حافظ كىبة(.)6

) (1ظألبلل ،نظةاي ،،سيق لسشتطلي ،تلخي أزيت اظطاى زييس  ،نلظ لسثللل لسدتةت  ،ؽ ،1لسلل،ل  ،2010 ،ص.67-65
) (2لئلن ،ام ،لإل يلي أللسل اك لسيطشت اسى لسيطظ  ،أ قلظ لستيم ،ؽقي لط ب ظلةر اك لسي ب لسيظلد لسستةم ،اظل ،ص23
) (3أزيت ،اسيين طقسب ،خذألظ لإلظ،لب لب لسيلتت لسي،لبت لسييينة أللإل يلي لسييعييي ،نلظ لسيتزلي ،ؽ  ،1سقطلي ،2008 ،ص43
) (4لإل يلي لسييعييي ا ى أل تف ألسيلةل ،سدط لسقسيث أللستظلسلل بلسطلةل لسيزات  ،ؽ 2005 ،1م ،ص8
) (5أزيت ،اسيين طقسب ،اظتظ سقق ة له ،ص.43
) (6زللع ،أل،ق  ،خزةل لسيلب لب لسللي لسيشلةك ،اطقي سدط لس ؤستف أللس لخي أللسطشل ،ؽ ،1لسييع لسيلبت لسييينة  ،1935 ،ص298
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 -2دكر رشيد رضا كمحب الديف الخطيب في تأسيس جماعة اإلخكاف المسمميف:
راىف الشيخاف رشيد رضا كمحب الديف الخطيب ،عمى عبد العزيز آؿ سعكد؛ فقد كجدا فيو

الخميفة المنتظر ،كتبنى الشيخاف مذىب المممكة الكىابي الحنبمي مع ما فيو ،كأخذا في التركيج لو بأنو
سيككف الراية المذىبية التي ستقكـ عمييا الخبلفة الجديدة ،كقد كضعا في خاطرىما تجربة جيش

اإلخكاف الكىابي ،الذم كاف يساند عبد العزيز آؿ سعكد بالسيؼ كبشعار "اهلل أكبر كهلل الحمد" ،حتى
دانت لو الجزيرة( ،)1فانتقؿ الفقو الكىابي إلى مصر عف طريؽ رشيد رضا ،عبر الجمعية الشرعية،

كجمعية أنصار السنة كجمعية الشباف المسمميف ،التي كاف حسف البنا أىـ الشباب فييا ،كدائـ التردد
()2

عمييا ،كقتؿ عمى أبكابيا عاـ .1948

ككاف مف تصاريؼ القدر أف التقى البنا بالشيخيف ،كتعرؼ مف خبلليما كمف خبلؿ األخبار التي

تأتي محمكلة عف يبعد إلى تجربة آؿ سعكد كمساندة اإلخكاف الكىابية لو كاطمع عمى نظاـ ىذا الجيش
كتاريخو كشعاره ،فكاف حممو أف يككف ىك قائد الجيش الذم سيقكد األمة إلى استعادة الخبلفة مرة
أخرل ،ثـ الكصكؿ بيا إلى أستاذية العالـ عمى حد قكلو ،كلما ال كعبد العزيز آؿ سعكد لـ يصؿ إلى

الحكـ إال مف خبلؿ اإلخكاف الكىابييف ،أتجيؿ مصر جماعة مثميا؟ أال يبعدان لمصر إف لـ تقؼ معي،
كاف لـ يكف لي فييا جماعة كجيش اإلخكاف الكىابي … كاف ىذا ىك لساف حسف البنا كىك يخطك
خطكاتو األكلى في اإلسماعيمية مدرسان لمخط العربي(.)3

كفي عاـ  1928تـ إنشاء جماعة اإلخكاف المسمميف؛ لتككف االتجاه الحركي السياسي المسمح،
تحت عناية رشيد رضا كتكجيياتو ،فيك الذل قاـ بتقديـ الشاب حسف البنا إلى أعياف السعكدية كأعمدة

الدعكة الكىابية ،إال أف اإلعبلف عف الجماعة قد تـ كجمعية دينية دعكية كضعت الدعكة ىدفان كحيدان

ليا؛ فمشكمة األمة عندىـ تكمف في االنحبلؿ كالفساد ،كليس في التسمط كاالستبداد كالطغياف ،فمـ ييتـ
بيا أىؿ السياسة ما سمح ليا بالتكسع ،إال أف أىداؼ الجماعة في إعادة إحياء الخبلفة اإلسبلمية تؤكد

أف اليدؼ الحقيقي إلنشائيا ىك سياسي بامتياز(.)4

 -3دكر بريطانيا في إنشاء جماعة اإلخكاف المسمميف:
دكر في
كاف لشركة قناة السكيس كمف كرائيا بريطانيا التي كانت تحتؿ مصر في ذلؾ الكقت ه
إخراج جماعة اإلخكاف المسمميف إلى حيز الكجكد حيث ساعدت في بناء مسجد اإلسماعيمية الذم

أصبح مق انر لقيادة اإلخكاف المسمميف كقاعدة لعممياتيـ ( ،)5فقد حصؿ البنا عمى مبمغ  500جنيو بعد
) (1جلألل ،لسخلبلألد ،س ل لسييقت .لاسللظ لسخات سديل
) (2أزيت ،اسيين طقسب ،اظتظ سقق ة له ،ص.93
) (3جلألل ،لسخلبلألد ،اظتظ سقق ة له ،ص.176-174
) (4لإل يلي لسييعييي ا ى أل تف ألسيلةل ،اظتظ سقق ة له ،ص.14-11
) (5ظألبلل ،نظةاي ،،سيق لسشتطلي ،اظتظ سقق ة له ،ص.67

لإل يلي لسييعيتك ،نلظ سهؼ اظل سعطشل ،ؽ ،1لسدتز  ،2012،ص.176-174
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لقائو مع الباركف دم بنكا مدير الشركة لبناء المسجد ( ،)1كما أف بريطانيا سمحت لمجماعة بممارسة
نشاطاتيا داخؿ مصر ،كغضت الطرؼ عف تكسعيا في مستعمرات بريطانيا( .)2كقد جاءت المساعدة

المالية مف االحتبلؿ البريطاني في تأسيس اإلخكاف المسمميف؛ الستخداميـ في محاربة الشيكعية
كالكطنية ،بخبلؼ الكىابية التي ظمت عقيدة رغـ قكتيا ،كقد حاكلت بريطانيا سابقان مع جماؿ الديف

األفغاني إنشاء تحالؼ إسبلمي يضـ مصر كتركيا كأفغانستاف كايراف ضد ركسيا القيصرية في عصر
اتسـ بالصراع االستعمارم الطكيؿ بينيما لمسيطرة عمى كسط آسيا؛ باعتبارىا حاج انز بيف ركسيا كاليند

البريطانية ( ،)3إال أنو فشؿ في تعبئة الجماىير ،كقكبؿ بمعارضة صارمة مف جانب حكاـ تركيا كفارس(.)4

كانتقؿ البنا إلى القاىرة عاـ  1932فانتقمت معو الجماعة كفي القاىرة كاف كؿ ىمو أف يينشئ يش ىعبا
لجماعتو في كؿ أنحاء الببلد ،كتفرعت الجماعة كتشعبت حتى تشبعت بيا األقاليـ ،ككاف مف اليسير
عمى البنا أف يمتقي يكميان بالشيخيف (رشيد رضا كمحب الديف الخطيب) ،كمعيما التقى بحافظ كىبة
مستشار الممؾ عبد العزيز آؿ سعكد ،ثـ سافر إلى الحج ،كيحكي رفاؽ البنا في ىذه الرحمة أنو التقى

فييا بالممؾ السعكدم ممؾ المممكة الناشئة ،كمف بعد ىذا المقاء أصبح شعار الجماعة ىك“ :المصحؼ

كالسيفيف” ،كشعارىا اآلخرىك” :اهلل أكبر كهلل الحمد” ككأف إخكاف الكىابية ييبعثكف مف جديد كلكف في مصر(.)5

كاستطاع البنا كىك المدرس البسيط عف طريؽ الدعـ السعكدم أف ينشئ خمسيف ألؼ شعبة

لئلخكاف في العمراف المصرم مف اإلسكندرية إلى أسكاف ،كاستطاع كذلؾ أف ينشئ التنظيـ الدكلي
لئلخكاف عف طريؽ الفضيؿ الكرتبلنى الجزائرم المساعد الغامض لحسف البنا ( ،)6كىك الذم فجر ثكرة

الميثاؽ في اليمف لقمب المكازيف فييا لصالح السعكدية ،كقد نجحت الثكرة في قتؿ األماـ يحيى ،كلكف
سرعاف ما فشمت كتنصمت منيا السعكدية.

()7

كشيئان فشيئان كمع مؤتمرات اإلخكاف كرسائؿ البنا كانت السياسة ،ككانت شمكلية الجماعة ،فقد

حرص البنا عمى تكطيد عبلقتو بالقصر منذ نشأة اإلخكاف ،عمى الرغـ مف مساكئ العصر الممكي
الذم عاش فيو المصريكف عيكدان مف االستبداد كالفقر كالظمـ كالسخرة ،فمدحكا الممؾ فؤاد كرثكه بعد

القرف ،كطالب
مكتو معتبرينو حامي اإلسبلـ كرافع اريتو ،كعند تكلية فاركؽ ممكا ،كصفو البنا بحامي آ
بأف يتـ تتكيجو في حفمة دينية ،فقاكـ النحاس باشا زعيـ الكفد كرئيس الحككمة ذلؾ ،فردكا باستعراض

) (1زيك ،لسقطل ،اذ للل لست ي أللستل ت  ،ا ق آللد ،ؽ ،1لس يةت ،2012 ،ص108
) (2أزيت ،بلي ،اي لقب لس طبتم لستألسب سإل يلي لب ظب تسيالل لسخلةط لستألست  ،ةيتتيب.2014 ،
/http://loadfree.mobi/movie-download/3VWGNqM_wAI
) (3الظ  ،تلتس ،لس لظةخ لسيلد س آال بلةطلستل 37،م
) (4ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.62
) (5جلألل ،لسخلبلألد ،اظتظ سقق ة له ،ص183-182
) (6أزيت ،بلي ،اظتظ سقق ة له.2014 ،
) (7أزيت ،اسيين طقسب ،اظتظ سقق ة له ،ص.95
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جكالتيـ يكـ تنصيبو ،كيعترؼ عمر التممساني بأف تأييدىـ لمممؾ كاف كسيمة لتحقيؽ أىدافيـ السياسية،

كأنو لـ يكف تأييدان مخمصان بؿ كاف نفاقان كخداعان كفي أحسف األحكاؿ تيديدان كارىابان كابت از انز سياسيان! (.)1

كتقارب اإلخكاف المسممكف طكاؿ مرحمة االنقبلب الدستكرم الذم قاده إسماعيؿ صدقي في

الثبلثينيات ،مف الممؾ فؤاد كىادنكا حككمات األقميات ألف ذلؾ يسمح ليـ بالعمؿ كيمنع غيرىـ،

فأصبحكا أداة في يد حككمات األقميات كالقصر لمحاربة الكفد كتدعيـ نفكذ القصر الممكي ،كسمح
بتكسعيـ كانتشارىـ مقابؿ ذلؾ ،كلـ تخضع تحالفاتيـ ألسس مبدأية؛ حيث عممكا عمى حماية األقميات
السياسية المكركىة مف الشعب المصرم كالمعادية لمتطكر الديمقراطي ،كغير المتشددة في مسألة

االستقبلؿ الكطني مف الدستكرييف كالسعدييف ،حتى بدأ اإلخكاف المسممكف في الفترة مف نشأتيـ حتى

انييار النظاـ القديـ ( )1954-1928جزءان مف التحالؼ المعادم لمكفد المصرم ،حزب الكطنية

المصرية الميبرالية (.)2

كاعتقؿ حسف البنا عاـ  1941بناء عمى تقارير مف المخابرات البريطانية حكؿ قياـ اإلخكاف

بدعاية مضادة إلنجمت ار ،فتدخؿ مجمس النكاب بمساندة القصر لئلفراج عف حسف البنا ،كىك ما تـ بعد

أقؿ مف شير مف اعتقالو ،كعقب خركجو مف المعتقؿ تكسع اإلخكاف بشكؿ كبير ،مقابؿ قياـ خطبائيـ

في المساجد بمياجمة النازية ،كدحض ركاية اسبلـ ىتمر كمساندة الحمفاء بقكة كببل شركط ضد النازم،

تاما عف اإلخكاف ،كضيقت في بداية الحرب
فرضيت سمطات االحتبلؿ اإلنجميزم في مصر
ن
رضاء ن
العالمية الثانية عمى كؿ القكل السياسية الكطنية التي كانت تنشط في اتجاه تعطيؿ المجيكد الحربي

لمحمفاء ،كالحقتيا بكليسيان كقادت معظـ قياداتيا إلى السجكف كالمعتقبلت طكاؿ سنكات الحرب ،كلـ ينج
مف ىؤالء سكل اإلخكاف المسمميف! (.)3

كمع االنقبلب الذم جاء بالكفد المصرم إلى الحكـ بعد حادث ْ فبراير الشيير ،نظر الكفديكف

شر ار إلى اإلخكاف المسمميف ،لكف اإلخكاف نجحكا في إقناع الكفد أف ينزؿ البنا عف ترشيح نفسو في

االنتخابات في مقابؿ أف تطمؽ لو حككمة الكفد حرية المضي في دعكتو ،كمع االنقبلب الدستكرم

الذم ذىب بحككمة الكفد عادت أحزاب األقميات السياسية إلى الحكـ مف جديد ،كنظ انر إلى أف الممؾ

فاركؽ أراد االنتقاـ مف الكفد؛ لقبكلو الحكـ عقب اإلنذار البريطاني الشيير لو بدعكة النحاس لتكلي
الك ازرة كاال فالعزؿ ،أصر السعديكف عاـ  1944عمى اف يظير اإلخكاف الخصكمة لمكفد إذا شاءكا أف
يستمركا في نشاطيـ ،فأعمف اإلخكاف خصكمتيـ لمكفد (.)4

) (1قت لسلزتم ،عب ،لإل يلي لسييعييي سللط لب لسيعالل لسيلة  ،لسهتئ لسيظلة لسيلا سع لب ،ؽ ،1لسلل،ل  ،2011 ،ص.14-12
) (2ظة شلظن ،ات شتب ،لإل يلي لسييعييي ،تلخي قت لسيام ظػيلي ،ا ق اتبيسب ،لسلل،ل  ،1977 ،ص.21
) (3لسيظتظ لسيلبق ،ص16
) (4لسيظتظ لسيلبق ،ص.21-16
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كتحكؿ اإلخكاف مف حركة ركحية إلى ىيئة سياسية ،كبدأ الصداـ عمى طكؿ الخط مع الكفد،

كدعمت حككمة األقميات اإلخكاف المسمميف في كؿ صداـ ليـ مع الكفد ،كمقابؿ دعـ اإلخكاف
لمسعدييف سمحت حككمة السعدييف لئلخكاف بإنشاء الجكالة التي كانت تشكيبلن شبو عسكرم كصؿ

تعدادىا إلى عشريف ألفان ،الستخداميا سبلحان ضد الكفد ،كتسبب ىذا التحالؼ بعزليـ عف مجمكع حركة
القكل السياسية كالكطنية الساعية إلى قمب النظاـ القديـ ( ،)1فأصبحت كؿ األحزاب في خبلفات مع

البنا كجماعتو كأصبح يمج الحزبية كيكره األحزاب ،فبل حزب عنده إال جماعتو التي مف شأنيا أف تقيـ

شرع اهلل ،كتعكد بدكلة الخبلفة ،كال حزبية إال لئلسبلـ (.)2

يبيف ىذا االستعراض دكافع عدة أطراؼ مف كراء دعـ تأسيس جماعة االخكاف المسمميف في مصر

مثؿ المممكة العربية السعكدية كبريطانيا ثـ القصر ،حيث رأل كؿ طرؼ انو يمكف تكظيؼ ىذه
الجماعة لخدمة مصالحو كسياساتو ،ككاف تجاكب الجماعة مع ىذه األطراؼ تجربة يمكف البناء عمييا
في عمميات تكظيؼ مستقبمية خاصة اذا ما تقاطعت مصالح االطراؼ الخارجية مع مصالح جماعة
االخكاف مثمما اتفؽ مكضكع تأسيس الجماعة مع حمـ كطمكح حسف البنا في أف يؤسس جماعة تعينو
عمى استرداد دكلة الخبلفة ليككف ىك الخميفة ،كقد دخمت الجماعة في دىاليز السياسة فأصبحت

عرضة لبلبتزاز كالمساكمة فمـ تحافظ عمى نقائيا كجماعة دينية دعكية ،كتحكلت إلى جماعة سياسية

براغماتية سمككيا محككـ بالربح كالخسارة ،فالحبلؿ عندىا ىك مصمحة الجماعة ،كالحراـ كؿ ما يقؼ

في طريؽ كصكؿ الجماعة لمسمطة ،كبذلؾ تجاكزت صفتيا الدينية إلى مساحة البراغماتية السياسية

ككضعت نفسيا تحت مجير النقد فناليا مف النقد ما يناؿ كؿ االحزاب السياسية.
المطمب الثاني :مراحؿ تطكر جماعة اإلخكاف المسمميف.

مرت جماعة اإلخكاف بخمس مراحؿ رئيسة طكاؿ مسيرتيا ،أكليا :مرحمة التأسيس كاالنتشار،

كثانييا :مرحمة ثكرة  23يكليك كالرئيس جماؿ عبد الناصر ،كثالثيا :مرحمة الرئيس محمد أنكر

السادات ،كرابعيا :مرحمة الرئيس محمد حسني مبارؾ ،كالخامسة :ىي مرحمة ثكرة  25يناير كما تبعيا
مف تطكرات ،كصكالن إلى ثكرة  30يكنيك كازاحة اإلخكاف عف المشيد السياسي ،كقد كانت أىداؼ

جماعة اإلخكاف حاضرة في جميع مراحؿ تطكرىا ،كساىمت كثي انر في ضبط عبلقات الجماعة في كؿ

مرحمة ،كفي رسـ المنحنى البياني لمجماعة صعكدان كىبكطان.

المرحمة األكلى :مع تبمكر الفكرة حركيان عند البنا اتضحت مراحميا في رسالتو إلى المؤتمر الخامس،
كتمثمت في مرحمة الدعاية كالتعريؼ كالتبشير بالفكرة كايصاليا إلى الجماىير مف طبقات الشعب،

كيقكؿ البنا عنيا" :بدأنا بالدعكة فكجيناىا إلى األمة في مطبكعات كثيرة" ،ثـ مرحمة التككيف كتخير

) (1لسيظتظ لسيلبق ،ص.21-16
) (2جلألل ،لسخلبلألد، ،ب أتل سقؤ “لسقطل” لسذد لته ةخ عايي ،أل لس أألسلhttp://onaeg.com/?p=217477 .2012 ،
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األنصار كاعداد الجنكد كتعبئة الصفكؼ ،كتككف في صكر ثبلث" ىي الكتائب كفييا تتـ عممية
االختيار ،كفرؽ الكشافة كالجكالة كاأللعاب الرياضية كفييا تتـ عممية اإلعداد لمجندية الصحيحة ،ثـ
دركس التعاليـ في الكتائب لئلعداد الفكرم لممجنديف ،ثـ بعد ذلؾ كمو مرحمة التنفيذ كالعمؿ كاإلنتاج،

ككثي انر ما تسير ىذه المرحمة جنبان إلى جنب نظ انر إلى كحدة الدعكة كقكة االرتباط بينيا جميعان ،فالداعي
يدعك ،كفي الكقت نفسو يتخير كيربي ،كفي الكقت نفسو ينفذ ،كىي الخطكة العممية التي تظير بعدىا

الثمار الكاممة لدعكة اإلخكاف المسمميف (.)1

كيحدد عبد اهلل النفيسي التقسيـ الزمني ليذه المراحؿ التي مرت بيا الجماعة كيرل أف المرحمة
األكلى مف مراحؿ تطكر اإلخكاف كانت مف  1939-1928كىي مرحمة التعريؼ بالجماعة كمبادئيا
كشعارتيا ،أما المرحمة الثانية فيي مرحمة استكماؿ البني التنظيمية كاإلدارية لمجماعة ،كالتي
ا
العامة

امتدت ما بيف ( )1945- 1939في ظؿ انشغاؿ الحككمة كاإلنجميز بمجريات الحرب العالمية،
كالمرحمة الثالثة ما بيف ( ،)1949- 1945كىي مرحمة التحكؿ لمعمؿ السياسي كاختبار قكة الجماعة

عمى التصدم كالمكاجية مف خبلؿ مظاىرات  1946كرسالة اإلخكاف لرئيس الكزراء النقراشي في 5

يناير  1947التي يطالبكف فييا بجبلء اإلنجميز فك انر مف مصر(.)2

كيرل الباحث اإلخكاني السابؽ (أحمد باف) اف المؤتمر الخامس عاـ  ،1939كاف بمثابة إعبلف

دخكؿ الجماعة إلى الحياة السياسية ،حيث انتقمت الجماعة إلى المرحمة الثانية كىي مرحمة إعداد جيش

إسبلمي مف ثبلثمائة كتيبة؛ استعدادان لممرحمة الثالثة مرحمة تنفيذ الغاية القريبة كتشمؿ :إصبلح الفرد،
كبناء األسرة ،كارشاد المجتمع ،كالغاية البعيدة كتشمؿ الحككمة اإلسبلمية ،ثـ إعادة الخبلفة ،ثـ

أستاذية العالـ( .)3كيقكؿ الكاتب كالسياسي رفعت السعيد :أف البنا قد أعمف الدخكؿ إلى مرحمة التنفيذ

بالقرف" ،ككاف لتمؾ
آ
في العدد األكؿ مف مجمة النذير عندما قاؿ" :إف اهلل يزع بالسمطاف ما ال يزع
الخطكة أكبر األثر في تصعيد حالة التكتر التي سبقت عممية اغتيالو(.)4

كقاـ البنا بتحكيؿ قطاع مف الجماعة مف العمؿ المدني إلى العمؿ شبو العسكرم فككف فرؽ

الرحبلت ،ثـ فرؽ الجكالة بمظيرىا العسكرم كأعدادىا الضخمة ،كأنشأ نظاـ الكتائب ثـ طكره إلى نظاـ
األسر ،ككانت ىذه األنظمة أداة تفريخ لتنظيـ مسمح يستيدؼ استخداـ القكة كالعنؼ لتنفيذ األىداؼ
بقكة السبلح قائـ عمى السرية التامة أيطمؽ عميو اسـ الجياز الخاص أك التنظيـ السرم ،ككضع لو

) (1زيك ،لسقطل ،ظسلئب لإلالم لسشهتت زيك لسقطل ،نلظ لست ي  ،1999 ،ص.92،93
) (2قت م ،لهت لسطاتيب ،لسا ل لسسل ب سع تلظلل لإلساات  ،شل لسلبتيلي سعطشل أللس يزةع ،لس يةت ،1995 ،ص30-27
) (3أزيت ،بلي ،طيين ألسليؽ لسيشلألع لسيتلسب سديل لإل يلي لسييعيتك ) ،(2-1لسيل ز لسيلبب سعقسيث أللستظلسلل.2014 ،
http://www.acrseg.org/6891
) (4ظليت ،لسييتت ،لسشتخ لسييعر ،نلظ أ قلظ لستيم ،اظل ،2004 ،ص.155
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قانكف سمي بقانكف التككيف عاـ  ،)1( 1940كيتألؼ مف فرع لممدنييف اسمو النظاـ الخاص ،كآخر

أطمؽ عميو جياز الكحدات يضـ رجاؿ الجيش كالشرطة مف أعضاء الجماعة (.)2

كنقؿ النظاـ الخاص نشاط اإلخكاف المسمميف إلى مرحمة جديدة كخصكصان في الفترة مف 1944

إلى  ،1948ككاف عاـ  1948ىك عاـ العنؼ المسمح في تاريخ اإلخكاف المسمميف ،حيث تـ اغتياؿ

أحمد ماىر باشا -رئيس الكزراء عاـ  ،1945ثـ مقتؿ المكاء سميـ زكي -حكمدار شرطة القاىرة-
كتفجير قنابؿ في جميع أقساـ الشرطة في القاىرة كفي كقت كاحد يكـ  3ديسمبر  ،1946كتفجير نيابة

محكمة االستئناؼ ،إلتبلؼ أحراز قضايا اإلخكاف ،كلكف العممية التي أدت إلى بدء العد التنازلي لحؿ
الجماعة ،ىي اغتياؿ القاضي أحمد الخازندار في  22مارس  1948انتقامان منو ،بسبب الحكـ الذل

أصدره في إحدل قضايا اإلخكاف ،كظمت أعماؿ العنؼ تتصاعد حتى إصدار قرار حؿ الجماعة في 8
ديسمبر  ،1948كدفع حسف البنا حياتو ثمنا لدائرة العنؼ ،حيث اغتيؿ البنا في  12فبراير 1949
أماـ مقر جمعية الشباف المسمميف بكسط القاىرة ،انتقامان الغتياؿ رئيس الكزراء محمكد فيمي النقراشي

في  28ديسمبر .)3( 1948

المرحمة الثانية :بكفاة البنا كانفراط عقد الجماعة بعد الحؿ ظير االضطراب الفعمي عمييا ،حيث بدأت
صراعات شرسة عمى مكقع السمطة األبرز في الجماعة كىك مكقع المرشد العاـ ،كظمت الجماعة دكف
قيادة مف تاريخ مقتؿ البنا حتى تسمـ حسف اليضيبي القيادة في  19أكتكبر  ،)4(1951كقد جاء

اليضيبي كسط ظركؼ شديدة التعقيد سياسيان كتنظيما؛ فالعبلقات مع الحككمة كانت مضطربة متكترة

كتحتاج إلى تيدئة ،كقطاع القضاء كاف ناقمان عمى اإلخكاف عمى خمفية اغتياؿ القاضي أحمد
الخازندار ،كالنظاـ الخاص الجناح العسكرم لئلخكاف بدأ يتضخـ ماديان كأدبيان عمى حساب مكانة

الجماعة السياسية كاالعتبارية (.)5

كلـ تكف ىناؾ خبلفات بيف الثكرة كاإلخكاف حيث حمت الثكرة األحزاب كلـ تحؿ اإلخكاف كأبقت

عمييـ؛ أمبل في مشاركتيـ في ىيئة التحرير( ،)كلكف اليضيبي رفض إصدار بياف تأييد لمثكرة إال بعد
رحيؿ الممؾ فاركؽ ،كطالب عبد الناصر بتطبيؽ أحكاـ القرآف في الحاؿ ،كعرض أم تصرؼ لمثكرة

) (1لغ تلم زيك لسقطل ،ج ،1لسدلةي لسيتلست  ،لسدزةل .2006 ،
/لغ تلم-زيك-لسقطل-جwww.aljazeera.net/programs/politicalcrime/2006/2/51
) (2زيلم ،سيةعم ،ال ال ةيلله لإل يلي ك اال،هم لسييقين )زيك لسقطل( ،لسسعل لسللبي  ،لسقيلب .2013 ،
http://www.albawabhnews.com/182426
) (3ألزتت ،قت لسيدتت ،لإل يلي لسييعييي بتك لس ملظةخ أللسييم لقب تمف لسمت لسديل م  .أل تمف ت ميي ،لا،مللم سعطشمل أللس لخيم أللس يزةمع ،ؽ،1
ا يلي ألة ب.2010 ،
) (4زيلم ،سيةعم ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
) (5قت م ،لهت لسطاتيب ،اظتظ سقق ة له ،ص.30
) ( تطبتم ستلسب شيقب أللزت لس لذ تش تعه بيت زب خيتع لاززلب تذألب لته ب لسليى لسيؽطت أللس ب ت ييك بلسلتم لإلساات نألي لإل اي مك
شيلظلتهل ألتذألب بهل خيل لإل يلي لسييعيتك .لب تلع 439

83

عميو قبؿ إق ارره لكى يؤيد اإلخكاف الثكرة ،فرفض عبد الناصر الكصاية كرحب بالشكرل( ،)1كعرض عبد

الناصر إشراؾ ثبلثة مف اإلخكاف في الك ازرة عمى أف يككف أحدىـ أحمد الباقكرل ،كلكف المرشد العاـ

أرسؿ مرشحيف رفضتيما الثكرة ،فقرر اإلخكاف عدـ المشاركة في الك ازرة كفصمكا الباقكرل( ،)2كعرض
عمييـ ك ازرة كاممة كرفضكىا(.)3

كفى شير مايك سنة  ،1953ثبت لرجاؿ الثكرة أف ىناؾ اتصاالن بيف بعض اإلخكاف المحيطيف ك

اإلنجميز ،فتـ إببلغ المرشد بالتكقؼ عف االتصاؿ مع اإلنجميز كالتحدث معيـ في القضايا الكطنية؛

ألف ذلؾ يظير الببلد بمظير االنقساـ ( ،)4كتحكلت عبلقة التعاكف بيف الثكرة كاإلخكاف مف (- 1952
 )1954إلى خصاـ كصداـ؛ حيث رفضكا االتفاقية التي تمت بيف عبد الناصر ككبار اإلخكاف بعدـ
معارضة اتفاقية الجبلء ككقؼ المنشكرات مقابؿ كقؼ االعتقاالت كالحممة الصحفية ضدىـ ،ككفركا

ضباط الثكرة كىددكا عبد الناصر بالقتؿ كأعادكا نشاط الجياز السرم ،كطالبكا بعكدة الجيش إلى ثكناتو
كعكدة محمد نجيب(.)5

كفي أكائؿ يكنيك  ،1953ثبت إلدارة المخابرات أف خطة اإلخكاف قد تحكلت إلى بث نشاطيا
داخؿ قكات الجيش كالبكليس؛ لعمؿ تنظيـ تابع ليا استعدادان لمقياـ بانقبلب ضد حككمة الثكرة ،فتـ
إنذارىـ بالتكقؼ عف ىذا العمؿ كلكنيـ لـ يتكقفكا( ،)6كنفذكا المحاكلة األكلى الغتياؿ عبد الناصر
كاالستيبلء عمى الحكـ في حادثة المنشية عاـ  ،1954فاعتقؿ المئات عمى أثرىا عمي رأسيـ منظر

الحركة -سيد قطب ،-كرحؿ منيـ مف رحؿ كتشتتكا ،كأصبح اإلخكاف جماعة محظكرة (.)7

كقد حاكؿ اإلخكاف اغتياؿ الرئيس جماؿ عبد الناصر مرة ثانية عاـ  1965تحت قيادة سيد قطب،

لتبدأ مرحمة مف المكاجية العنيفة مع الجميكرية األكلى حيث تـ اعتقاؿ ثبلثة آالؼ مف اإلخكاف(،)8

كاعداـ عدد مف قياداتيـ في المناسبتيف منيـ سيد قطب ،كىاجرت قيادات أخرل إلى دكؿ الخميج

كليبيا ،كقد عممت أحداث ىذه المرحمة عمى تحكؿ اإلخكاف إلى الراديكالية كاالنغبلؽ ،كشيدت ضمك انر
في انتشار الحركة كتراجعان أماـ المد القكمي كاالشتراكي ليس في مصر ،بؿ عمى مستكم العالـ العربي
بقيادة ثكرة  23يكليك كزعيميا جماؿ عبد الناصر ،كمثمت نقطة تحكؿ خطيرة سكاء عمى صعيد تطكر

) (1عممب ،لسيممتت لسيطممتاب ،لإل مميلي لسييممعييي بممتك لالب ممتلع لسممتةطب أللإللمما ،لسيتلسممب ،ؽقيم
اظل ،2010 ،ص.415
) (2لإل يلي لسييعييي ا ى أل تف ألسيلةل ،سدط لسقسيث أللستظلسلل بلسطلةل لسيزات  ،ؽ ٥٠٠٢ ،1م ،ص.14-11
) (3عب ،لسيتت لسيطتاب ،اظتظ سقق ة له ص.445
) (4قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.51
) (5عب ،لسيتت لسيطتاب ،اظتظ سقق ة له ،ص.426
) (6قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.52
) (7عب ،لسيتت لسيطتاب ،اظتظ سقق ة له ،ص.466،491
) (8لسيظتظ لسيلبق ،ص.497

لط م بيظممل ،نلظ لسيشمملظد لإلسمماات  ،ؽ،1
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الحركة اإلسبلمية بعد ذلؾ أك في عبلقتيا بالنظاـ السياسي( ،)1ككاف التنظيـ الخاص ىك الذم قاد

اإلخكاف في محاكلتي االنقبلب كاالغتياؿ كاالستيبلء عمى السمطة(.)2

المرحمة الثالثة :تكفى جماؿ عبد الناصر عاـ  1970كتكلى أنكر السادات السمطة في مصر ككاجو

معارضة ممف سماىا بمراكز القكل ،فقرر أف يستعيف بجماعة اإلخكاف المسمميف كأف يتصالح معيا؛
ليستخدميا في ضرب التيا ارت اليسارية كالقكمية التي يستند إلييا خصكمو داخؿ مصر ( ،)3ثـ في

مكاجية الحركة الطبلبية المتصاعدة ،كالتي كصمت إلى قمة خطكرتيا كقكتيا عند احتبلليا لميداف

التحرير ،فأنيى سياسة المكاجية الشاممة ضد "اإلخكاف" التي استمرت منذ  1954كتـ اإلفراج عف

اليضيبي كعف قيادات كرمكز بارزة في حركة اإلخكاف ،فأتيحت ليـ حرية الحركة ك استأنفكا إصدار
مجمة الدعكة عاـ .)4( 1976

كمػػا اتفػػؽ السػػادات مػػع إخػكاف الخػػارج فػػي السػػعكدية بمباركػػة السػػعكدية كسػػمح بعػػكدتيـ إلػػى مصػػر

كأعاد إلػييـ الجنسػية المصػرية ،كسػمح بتحػركيـ( .)5كلكنػو أبقػى الحظػر قائمػان عمػى جمعيػتيـ( ،)6كبػدأت
الحركػػة الفكريػػة كالتنظيميػػة لجماعػػة اإلخ ػكاف تعػػكد إلػػى السػػاحة م ػرة ثانيػػة مػػع عػػكدة أع ػداد غفي ػرة مػػف
ككادرىا مف الخارج ممف حققكا ثركات في بمداف الميجر ،ليضػيفكا إلييػا قػكة اقتصػادية طاغيػة ،كأعػادت
تنظيـ يشعبيا عمى مستكل المحافظات(.)7

كتجنب التممساني الصداـ المباشر مع السمطة ،كاستبدلو بسياسة التسمؿ كفقان لخطة الييئة
التأسيسية لئلخكاف ،التي أقرتيا عاـ  1975في مكسـ الحج ،بالتحرؾ عمى عدة محاكر سياسية
كاقتصادية كاعبلمية ،فظيرت في أعقاب ذلؾ مشركعات إخكانية كشركات تكظيؼ أمكاؿ ( ،)8كتغمغؿ

اإلخكاف في القطاعيف التعميمي كاإلعبلمي ،كفتحكا البنكؾ مثؿ :بنؾ فيصؿ اإلسبلمي ،كبنؾ االعتماد

كالتجارة الدكلي ،كبيذا أصبحت مصر القاعدة الكبرل لعمميات اإلخكاف عمى مستكل العالـ ( ،)9ثـ بدأكا
يسعكف نحك التنظيـ الدكلي فكانت نبتتو األكلى عاـ  ،1977كما كانت خطة االختراؽ تستيدؼ

التسمؿ إلى القكات المسمحة لمسيطرة عمى الحكـ أك تقكية تنظيميـ السرم لمكصكؿ بالببلد إلى حالة

العصياف المدني(.)10

) (1طاذ ،لسظلند لسدهلسب  ،بتلةلل ألاللزب تطيظ زل لإل يلي لسييعيتك  ،لسسيلظ لسي يتي.2014 ،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=416398
) (2عب ،شيلألد ،لس لظةخ لسيلد سديل لإل يلي لسييعيتك ،ال ز لبك عتألي سعتظلسلل لالسيلئت  ،ؽ ،2لسلل،ل  ،2006 ،ص.3
) (3ةلسل ،زعيب لسشل ل ،لس لظةخ لاسين سعديل  ،اطتلظلل اد ب ،ؽ ،1سطتي ،2014 ،ص.171
) (4قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.66
) (5قت م ،بك بدلن لسي تقب ،لإل يلي أللسييينة  ..لسلظ لس لاع لسسعل ) ،(3طستا لسشلد لاألسؾ.2014 ،
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=12914&article=767490#.Vl3WffkrLIU
) (6ألزتت ،قت لسيدتت ،اظتظ سقق ة له.2010 ،
) (7قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.67
) (8لئلن ،ام ،اظتظ سقق ة له ،ص.203
) (9سلسم ،زيتت ،تلظةخ لإل يلي لسييعيتك ) ،(7اتتم لةيت أألي الةك2012 ،
http://middle-east-online.com/?id=133750
) (10لئلن ،ام ،اظتظ سقق ة له ،ص.203
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كعارضت جماعة اإلخكاف اتفاقيات كامب ديفيد عاـ  ،1978كرفضت أم اعتراؼ بكجكد إسرائيؿ

أك التطبيع معيا ،رغـ انيا أيدت مبدأ التفاكض معيا ،كجاء الغزك السكفييتي ألفغانستاف عاـ 1979

ليخمؽ تقاربان بيف مكقفي النظاـ كاإلخكاف كيقمؿ مف حدة الخبلؼ بينيما حكؿ عممية السبلـ ،فأتاح
النظاـ ليـ حرية الحركة في الدعكة إلى الجياد في أفغانستاف سكاء بالتبرع أك التطكع ( ،)1كلكف مقاالت
"الدعكة" التي تياجـ االتفاقية تكالت ،مما تسبب في حرج كضيؽ شديديف لمرئيس السادات كسرعاف ما

حدث الصداـ بيف الطرفيف ،كصدرت ق اررات باعتقاؿ قيادات الجماعة بمف فييـ مرشدىا العاـ في
سبتمبر  ،1981ككاف المسرح يتـ تجييزه لمقضاء عمى السادات ،فتـ اغتيالو في يكـ  6أكتكبر 1981
بكساطة إحدل الجماعات اإلسبلمية المتشددة التي صنعتيا أجكاء ما بعد ىزيمة يكنيك  ،1967كميد

ليا السادات بنفسو طريؽ التكغؿ داخؿ شراييف المجتمع المصرم (.)2

المرحمة الرابعة :بعد خركج قيادات اإلخكاف المسمميف كككادرىـ مف السجكف عقب اغتياؿ السادات

بعاـ ،شيد عقد الثمانينات أكسع انخراط لػ" اإلخكاف "في الحياة السياسية كالمجتمع المدني مف خبلؿ
كجكدىـ في البرلماف كتغمغميـ في النقابات الرئيسة رغـ استمرار غياب شرعيتيـ القانكنية ،فظيركا كقكة
سياسية قادرة عمى اكتساب قاعدة شعبية متزايدة ،حيث فازكا عاـ  1984بالمقاعد الستة في انتخابات

التجديد النصفي لنقابة األطباء ،كبعدىا ازداد نفكذىـ بسرعة في أىـ النقابات المينية مثؿ الميندسيف،

كالصيادلة ،كالمعمميف ،ثـ المحاميف عاـ  ،1992كقدمكا نمكذجان لمعمؿ الدعكم كالسياسي كاالجتماعي
تجاكز نمكذج االنغبلؽ األيديكلكجي كالسياسي الذم قدمو سيد قطب(.)3
كعممت الجماعة عمى زيادة حضكرىا السياسي كالمجتمعي بعدما حسمت الكثير مف القضايا أىميا

مفارقة العمؿ السرم ،كالقبكؿ بمبدأ التعددية الحزبية ،كالمشاركة السياسية كسبيؿ كحيد لئلصبلح

التدريجي ،فنجحت في تطكير أدائيا السياسي بالمشاركة في انتخابات  1984ك ،1987كدخمت في
تحالفات انتخابية مع أحزاب المعارضة ،كخاضت انتخابات  1984عمى قائمة حزب الكفد ،كحصمت

عمى تسعة مقاعد ،كفي انتخابات  1987دخمت الجماعة في تحالؼ جديد ضـ حزبي األحرار كالعمؿ،
كنجحت في الحصكؿ عمى  36مقعد كىي االنتخابات التي شيدت ظيكر شعار اإلخكاف الشيير

"اإلسبلـ ىك الحؿ ،كقاطعت مع األحزاب عدا التجمع انتخابات  ،1990كفازت في انتخابات 1995
بمقعد كاحد ،كفي انتخابات عاـ  2000فازت بػ 17مقعدان (.)4

كجاءت نقطة الصداـ األكلى لنظاـ مبارؾ مع اإلخكاف أكاخر العاـ  1992فيما عرؼ إعبلميان
بقضية "سمسبيؿ" ،كفي العاـ  1995شيدت الجماعة أكؿ محاكمة عسكرية في عيد مبارؾ ،بتيمة

) (1ألزتت ،قت لسيدتت ،اظتظ سقق ة له.2010 ،
) (2قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.74
) (3ألزتت ،قت لسيدتت ،اظتظ سقق ة له.2010 ،
) (4اسيت ،زقتب ،لإل يلي لسييعييي بتك لسظيين أللسلئلس ألتآ ب لسشل ت  ،سيل سعطشل أللس يزةع ،لسلل،ل  ،2013 ،ص.17-10
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العمؿ عمى إحياء تنظيـ يسعى إلسقاط نظاـ الحكـ ،)1(،كشيدت تمؾ المرحمة أيضان تحكالت كبيرة
داخؿ الجماعة تمثمت في انفصاؿ عدد مف أعضاء الجماعة كتككينيـ حزبان سياسيا سمي حزب الكسط
في عاـ .)2(1996

كشيد العقد األكؿ مف األلفية تحكالت نكعية في جماعة اإلخكاف سكاء عمى مستكل الخطاب

السياسي أك األداء التنظيمي ،حيث أصدرت الجماعة كثيقة لئلصبلح السياسي في مارس ،)3(2004
كسعت مع القكل السياسية لمضغط عمى النظاـ؛ إلجباره عمى إدخاؿ تعديبلت سياسية كدستكرية تسمح
بالمنافسة الحرة في االنتخابات الرئاسية كالبرلمانية ،ثـ دخمت الجماعة في تحالفات سياسية مع عدد

مف قكل المعارضة الجديدة ،مثؿ :حركة كفاية ،كحزب الكرامة ،كحزب الغد ،ضمف "الجبية الكطنية

المعارضة" التي تشكمت عاـ .)4( 2004

ككاف خركج اإلخكاف عمى مبارؾ لسببيف ،اىميما :أف اإلخكاف كانكا في ىذا الكقت يتكاصمكف مع

األمريكييف الذيف اقتنعكا مبك انر بأف الجماعة يمكف أف تككف بديبلن لنظاـ مبارؾ ،فمدكا معيا كليا حباؿ

الكد ،ككانت الجماعة تعرؼ أف نظاـ مبارؾ يتعرض لضغكط ىائمة مف الكاليات المتحدة األمريكية؛
مف أجؿ إجراء إصبلحات سياسية حقيقية في بنية النظاـ ،كأف التظاىر ضده لف يقابؿ بعنؼ شديد

خكفان مف الكاليات المتحدة األمريكية التي أعمف رئيسيا بكش بعد دخكؿ العراؽ في  ،2003أنو سيبدأ

حربان طكيمة ضد كؿ الديكتاتكريات في المنطقة العربية مف خبلؿ ما عرؼ بمبادرة الشرؽ االكسط

الكبير  ،ككاف مبارؾ يعرؼ أف الجماعة بدأت في التخطيط لبلستيبلء عمى الحكـ بإشارة خضراء مف

األمريكييف ،أما السبب الثاني فكاف إلثبات الكجكد بعد إدراؾ اإلخكاف أف القكل المدنية تسحب البساط
مف تحت قدمييا بعد اف اثبتت قدرتيا عمى الحشد في التظاىرات التي دعت إلييا "كفاية" مطالبة بػ"ال

لمتمديد كال لمتكريث" (.)5

كاتسمت المرحمة الممتدة بعد انتخابات  2005كحتى العاـ الجارم  2010بالكثير مف التحكالت

كالتغيرات ،حيث فازت بحكالي  88مقعدان أك ما يكازم  %20مف مقاعد مجمس الشعب المصرم في

االنتخابات التي عقدىا الرئيس مبارؾ تماشيان مع الضغكط األميركية المتعمقة بمسألة دعـ الديمقراطية
كاالنفتاح السياسي ،كشيدت ىذه الفترة اعتقاؿ ما يقرب مف  40قياديان مف رمكز الجماعة في قضية

) (1عتب ،لسيطلسب ،اقلظ أللإل يلي .قل لسثاجتك لال ،لسدزةل .2011 ،
http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/201187113648385131.htm
) (2طاذ ،لسظلند لسدهلسب ،اظتظ سقق ة له.2014 ،
) (3لإل يلي لسييعييي ألاقلظ  .اك لسيهلنس اسى لسييلخه )لسدزط لسخلاس( ،ل يلي ألة ب.2014 ،
=لإل يلي_لسييعييي_ألاقلظ _..اك_لسيهلنس _اسى_لسييلخه _)لسدزط_لسخلاس(www.ikhwanwiki.com/index.php?title#
) (4اسيت ،زقتب ،اظتظ سقق ة له ،ص.20
) (5اسيت ،لسقلز ،أللند لسختلس  .لسسعل لاألسى ،لستيم لسيلبع2013 ،
/أللنى-لسختلسممممممممممم --لسسعلممممممممممم -لاألسمممممممممممى--اقممممممممممملظ -سمممممممممممم-ةمممممممممممذ ل-لإل ممممممممممميلي-طمممممممممممللز www.youm7.com/story/2013/12/17-
VmKAiPkrLIUاال.#1401491/
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"مميشيات األزىر" ( ،)1كما طكرت الجماعة كثيقة اإلصبلح السياسي إلى كثيقة مبدئية إلنشاء حزب

سياسي كأصدرتيا في أغسطس  ،2007كانسحب المرشد العاـ السابؽ لمجماعة محمد ميدم عاكؼ
عاـ  ،2009كتـ اختيار محمد بديع مرشدان جديدان في  16يناير  ،2010كما تـ إقصاء النائب األكؿ
لممرشد محمد حبيب كاإلصبلحي عبد المنعـ أبك الفتكح مف عضكية المكتب ،كبذلؾ أقصي التيار

اإلصبلحي تمامان مف الجماعة كسيطر التيار القطبي(.)2

كحمؿ عاـ  2010متغيرات عديدة عمى الساحة السياسية ،حيث تأسست الجمعية الكطنية لمتغيير

في أكاخر فبراير  2010عقب عكدة البرادعي إلى مصر ،كحرصت جماعة اإلخكاف عمى الكجكد داخؿ
ىيكؿ الجمعية منذ تأسيسيا ،كأيدت مطالبو السبعة كأىميا تعديؿ الدستكر كالغاء حالة الطكارئ كاجراء

انتخابات نزيية كالسماح لممستقميف بالترشح لرئاسة الجميكرية ،كأعمنت الجماعة قرارىا بالمشاركة

رسميا في انتخابات برلماف  2010كالمنافسة عمى  %30مف المقاعد ،كلكف الحزب الكطني كاف
ٌ
يخطط لمتكريث ،فقاـ أحمد عز بأكبر مناكرة لحزب سياسي في تاريخ مصر ،حيث تـ إسقاط كؿ
الرمكز المعارضة كفي القمب منيـ اإلخكاف فحصمكا عمى صفر(.)3

المرحمة الخامسة :شكمت ثكرة  25يناير نقمة في تاريخ جماعة اإلخكاف المسمميف مػف الحظػر القػانكني
إلى صدارة المشيد السياسي ،كصكالن إلى ممارسة الحكػـ بصػكرة مباشػرة ،فقػد أصػبحت جماعػة اإلخػكاف

المسػػمميف األكثػػر تػػأثي ار عمػػى السػػاحة السياسػػية المصػرية بعػػد اإلطاحػػة بنظػػاـ "مبػػارؾ" ،ففػػي  30أبريػػؿ
 2011ـ أسس اإلخػكاف المسػممكف حػزب الحريػة كالعدالػة؛ ليكػكف ذراعيػـ السياسػي لمسػيطرة مػف خبللػو
عمى الحكـ في مصر ،كقرركا المشاركة فػي االنتخابػات التشػريعية مػف أجػؿ انتخػاب أكؿ مجمػس شػعب

بع ػػد انيي ػػار نظ ػػاـ حس ػػني مب ػػارؾ لقط ػػؼ ثمػ ػرة الث ػػكرة المصػ ػرية( .)4كمارسػ ػكا نف ػػكذىـ لتمري ػػر التع ػػديبلت

الدسػػتكرية ،ثػػـ كافق ػكا عمػػى اإلعػػبلف الدسػػتكرم الػػذم أصػػدره المجمػػس العسػػكرم فػػي م ػارس ،)5(2011
كخاض ػكا انتخابػػات مجمػػس الشػػعب فػػي نػػكفمبر  2011ـ كفػػاز حػػزب الحريػػة كالعدالػػة الجنػػاح السياسػػي
لجماعة اإلخكاف المسمميف بػ  222مقعدا ،أم  %43.7مف مقاعد المجمس ،كبيػذه النتيجػة بػدا كاضػحا

بأف اإلخكاف المسمميف سيحكمكف مصر لمفترة القادمة مع بعد "الثكرة ( .)6كذلػؾ سػعيان السػتكماؿ مشػركع

التمكيف اليادؼ لمسيطرة عمى كؿ المؤسسات الرئيسػة مػف دسػتكر إلػى برلمػاف فحككمػة كرئاسػة ،كصػكال

إلى السيطرة الكاممة عمى مصر ،كبدء تنفيذ مشركع الجماعة نحك الخبلفة (.)7

) (1اسيت ،زقتب ،اظتظ سقق ة له ،ص.22-21
) (2عتب ،لسيطلسب ،اظتظ سقق ة له.2011 ،
) (3قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.95-94
) (4بام ،لس عتتد ،لإلسااتيي أللسلبتع لسيلبمب :لسظميين ،لس سمتةلل ،تمتبتل لسس مم ،ال مز اسيملط سعقسميث أللستظلسملل ،ؽ ،1بتملألل ،2012،ص
.181
) (5اسيت ،زقتب ،اظتظ سقق ة له ،ص.22-21
) (6بام ،لس عتتد ،اظتظ سقق ة له ،ص .182
) (7ألجتل بخؾ ةت لسشلؽل ،ستةطل خهلز لس خقلظلتب لص ،لسقيلب ستيزhttp://www.albawabhnews.com/41016.2012 ،
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لمرم العاـ الداخمي
كامتنع اإلخكاف ،في البداية ،عف خكض االنتخابات الرئاسية في رسالة تطميف أ

كالخارجي بأف الجماعة ال تريد أف تتصدر المشيد السياسي( ،)1ثـ ما لبثكا أف غيركا رأييـ بأغمبية
ضئيمة في مجمس شكرل الجماعة لمصمحة خكض االنتخابات الرئاسية ،فدفعكا بخيرت الشاطر،

مقرريف حكـ الدكلة كحدىـ في أخطر مرحمة في تاريخيا ،كبعد أف تأكد ليـ أف الشاطر عمى كشؾ

الخركج مف المنافسة دفعكا بمحمد مرسي مرشحان احتياطيان ،كجرت االنتخابات في يكنيك  2012كفاز
فييا محمد مرسي ،عمى الفريؽ أحمد شفيؽ .كلكف خمسة ق اررات صدرت لتعرقؿ مشركع التمكيف

اإلخكاني ،أىميا الحكـ بعدـ دستكرية عدد مف مكاد قانكف انتخابات مجمس الشعب أم أنو يفتقد

المشركعية منذ تأسيسو ،كاصدار المجمس األعمى لمقكات المسمحة في يكنيك  2012إعبلنان دستكريان
مكمؿ ينطمؽ مف أف مجمس الشعب قد حؿ بالفعؿ ،كيعيد سمطات مجمس الشعب التشريعية كالرقابية

إلى المجمس األعمى لمقكات المسمحة ،إلى أف ينتخب مجمس شعب جديد (.)2

كقد كعد مرسي في مشركعو االنتخابي النيضة بحؿ مشكمة النظافة كالخبز كالكقكد كالمركر،

كلكنو فشؿ في حؿ أم منيا( ،)3كخبلؿ أشير قميمة مف حكمو لـ يسيطر محمد مرسي كجماعتو عمى
جميع المؤسسات السيادية في مصر حتى ظيكر حركة تمرد في أبريؿ  ،2013كالتي أزاحتو بعد عاـ

كاحد مف حكمو في أحداث  30يكنيك  2013بمساندة الجيش ،كتـ اعبلف جماعة اإلخكاف تنظيمان

إرىابيان يمثؿ أعضاؤىا حاليا أماـ القضاء(.)4

يتضح مما تقدـ أف جماعة االخكاف كانت تسعى لمحكـ كتحاكؿ فرض نفسيا عمى الخارطة

الحزبية في مصر لتحقيؽ ىذا اليدؼ بدفع إخكاني داخمي تقاطع مع مصالح خارجية ،فناكرت الجماعة
ما أمكنيا بيف مككنات المشيد المصرم ،فاصطفت إلى جانب القصر كحككمات األقمية ضد حزب

الكفد ،كلكف ىذا االصطفاؼ لـ يمنع تعاكنيا مع جماؿ عبد الناصر كالضباط األحرار إلحداث التغيير

السياسي لمكصكؿ لحكـ مصر ،كلكف الجماعة ارادت إخضاع الثكرة كمجمسيا لسمطة المرشد فتحكلت

العبلقة بيف الطرفيف مف عبلقة تعاكف كتحالؼ إلى صداـ عنيؼ ،ككراىية مف جانب جماعة اإلخكاف،

تجسد في رفض االخكاف الشراكة مع الثكرة إال بمعاييرىـ.

كفي الكقت الذم باشرت فيو حككمة عبد الناصر المفاكضات مع االنجميز كصكال لتكقيع اتفاقية

الجبلء ،فتح االخكاف قناة اتصاؿ مع االنجميز لمتحريض ضد عبد الناصر ،حيث طالبيـ اليضيبي
بتأجيؿ اتفاقية الجبلء لحيف اإلطاحة بعبد الناصر مع كعد باستمرار كجكد االنجميز في مصر حاؿ

) (1اسيت ،زقتب ،اظتظ سقق ة له ،ص.35
) (2تلتةل ايسف ،بيت لالس خلبلل لسلئلست  :اظل لب اا لد ؽلد ،ال ز لسدزةل سعتظلسلل.2012 ،
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2012/06/2012622172525143238.htm
) (3اسيت ،زقتب ،اظتظ سقق ة له ،ص.47-42
) (4ز،للط ،ادتد ،لإل يلي لسييعييي لب  22نألس لبت  ،سلس بيست.2015 ،
www.sasapost.com/the-muslim-brotherhood-in-22-arab-countries
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صعكد االخكاف لمنصة الحكـ كعكدة الممؾ كذلؾ كفقا لخميفة مصطفى عطكة المتيـ الثالث في حادث

المنشية( .)1كبدأكا باختراؽ الجيش كالبكليس لعمؿ تنظيـ تابع ليـ استعدادان لمقياـ بانقبلب ضد حككمة

الثكرة ،ثـ استخدمكا العنؼ حيث نفذكا محاكلة فاشمة الغتياؿ لعبد الناصر عاـ  ،1954ثـ كضعكا
مخطط انقبلب شامؿ عاـ  1965لمسيطرة عمى الحكـ يتضمف تفجير أىداؼ استراتيجية ك اغتياؿ

عبد الناصر مرة ثانية تحت قيادة سيد قطب في الكقت الذم كانت مصر تخكض فيو حرب اليمف،
كتتعرض لحصار كتجكيع مف الرئيس األمريكي جكنسكف الذم كضع ىدفان أساسيان إلدارتو ىك إسقاط

النظاـ في مصر ،ككاف سعيد رمضاف ،كىك حمقة الكصؿ بيف قيادة التنظيـ كممكليو في الخارج خاصة
حمؼ بغداد ،لتبدأ مرحمة مف المكاجية العنيفة مع الجميكرية األكلى فتحكؿ اإلخكاف إلى الراديكالية
كاالنغبلؽ ،لذلؾ تكصؼ مرحمة عبد الناصر بمرحمة العداء مع االخكاف الذيف كظفكا فييا العنؼ،
كتعاكنكا مع القكل الخارجية لئلطاحة بالنظاـ المصرم.

كتبيف مرحمة السادات إنو استعاف بجماعة اإلخكاف المسمميف كتصالح معيا؛ ليستخدميا في ضرب

التيػػارات اليسػػارية كالقكمي ػػة التػػي يس ػػتند إلييػػا خص ػػكمو داخػػؿ مص ػػر ،كبػػذلؾ انتي ػػت سياسػػة المكاجي ػػة
الش ػػاممة م ػػع اإلخػ ػكاف ،كاس ػػتبدليا االخػ ػكاف بسياس ػػة التس ػػمؿ لمعم ػػؿ السياس ػػي كاالقتص ػػادم كاالعبلم ػػي
كاختراؽ القكات المسمحة لمسػيطرة عمػى الحكػـ ،كمػا عممػكا عمػى تقكيػة تنظػيميـ السػرم لمكصػكؿ بػالببلد

إلى حالة العصػياف المػدني ،كبػدأ االخػكاف بالتكجػو نحػك إنشػاء التنظػيـ الػدكلي عػاـ  ،1977كأيػدكا مبػدأ
التفاكض مع اسرائيؿ كلكنيـ عارضكا اتفاقيػات كامػب ديفيػد ،كجػاء الغػزك السػكفييتي ألفغانسػتاف ليخمػؽ
تقاربان بيف مكقفي النظاـ كاإلخكاف كيقمؿ مف حدة الخبلؼ بينيما حكؿ عممية السػبلـ ،فأتػاح النظػاـ ليػـ

حريػػة الحركػػة فػػي الػػدعكة إلػػى الجيػػاد فػػي أفغانسػػتاف ،كلكػػف كاحػػدة مػػف الجماعػػات اإلسػػبلمية المتشػػددة

اغتالػػت السػػادات عػػاـ  ،1981كتعتبػػر مرحمػػة السػػادات مرحمػػة الميادن ػة مػػع النظػػاـ المصػػرم ،كمرحمػػة
التعاكف مع األجنبي بعمـ النظاـ المصرم ،حيث تـ تكجيو العنؼ لخػارج مصػر ليسػتيدؼ طػرد االتحػاد
السكفيتي مف أفغانستاف كأداة في إطار تنفيذ السياسة األمريكية في أجكاء الصراع في الحرب الباردة.
تعتبر مرحمة الرئيس مبارؾ مرحمة التكافؽ كاالنفتاح عمى االخكاف حيث انخرط االخػكاف فػي الحيػاة

السياسية كالمجتمع المدني مػف خػبلؿ كجػكدىـ فػي البرلمػاف كتغمغميػـ فػي النقابػات الرئيسػة ،بعػد مفارقػة

العمػػؿ السػػرم ،كالقبػػكؿ بمبػػدأ التعدديػػة الحزبيػػة ،كالمشػػاركة السياسػػية كسػػبيؿ كحيػػد لئلصػػبلح التػػدريجي،

كجاءت نقطة الصداـ األكلى لنظاـ مبارؾ مع اإلخكاف أكاخػر العػاـ  1992فيمػا عػرؼ إعبلميػان بقضػية
"سمسبيؿ" ،التي اتيمت فييا الجماعة بالعمؿ عمى إحياء تنظيـ يسعى إلسقاط نظاـ الحكـ

) (1اتزت، ،قت لسيدتت ،لسيلند" تسلألظ أزت اطاذد اسلألس لغ تلم " قت لسطلطل ،ايسع اظل .2012 ،،
http://www.masress.com/elwady/10457
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كشػػيد العقػػد األكؿ مػػف األلفيػػة تح ػكالت نكعيػػة فػػي جماعػػة اإلخ ػكاف س ػكاء عمػػى مسػػتكل الخطػػاب

السياسػػي أك األداء التنظيمػػي ،حيػػث سػػعت الجماعػػة مػػع القػػكل السياسػػية لمضػػغط عمػػى النظػػاـ؛ إلجبػػاره
عمػػى إدخػػاؿ تعػػديبلت سياسػػية كدسػػتكرية تسػػمح بالمنافسػػة الح ػرة فػػي االنتخابػػات الرئاسػػية كالبرلمانيػػة،

كنجحت الجماعػة فػي الػدخكؿ فػي تحالفػات سياسػية مػع عػدد مػف قػكل المعارضػة الجديػدة ،كقػد تكاصػؿ

اإلخكاف عقب تفجيرات  11سبتمبر مػع األمػريكييف إلقنػاعيـ بػأنيـ بعيػدكف عػف التفجيػرات .كبعػد طػرح

الكاليات المتحدة لمبادرة الشرؽ االكسط الكبير اقتنع األمريكاف بأف الجماعة يمكف أف تككف بديبلن لنظاـ
مبارؾ ،ككانت الجماعة تعرؼ أف نظاـ مبارؾ يتعرض لضغكط ىائمة مػف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة؛
مف أجؿ إجراء إصػبلحات سياسػية حقيقيػة فػي بنيػة النظػاـ ،ككػاف مبػارؾ يعػرؼ أف الجماعػة بػدأت فػي

التخطػػيط لبلسػػتيبلء عمػػى الحكػػـ بمكافقػػة مػػف األمػريكييف ،فشػػارككا فػػي االنتخابػػات كحصػػدكا  %20مػػف
مقاعػػد مجمػػس الشػػعب المصػػرم ،كىػػك مػػا أعتبػػر نتيجػػة لمضػػغط االمريكػػي ،بينمػػا يػػرل االخػكاف أف ىػػذه

النتيجة أجبرت الكاليات المتحدة عمى التعامؿ معيـ كقكة ميمة في مصر ،كقػد انضػـ االخػكاف لمجمعيػة

رسميا في انتخابات برلماف
الكطنية لمتغيير منذ تأسيسيا عاـ  ،2101كأيدكا مطالبيا ،كأعمنكا مشاركتيـ
ٌ
 2101كلكنيـ خسركا االنتخابات ،كبدا أف المشيد يتـ ترتيبو لمرحمة الثكرة.
كم ػػع نج ػػاح ث ػػكرة  25ين ػػاير انتق ػػؿ اإلخػ ػكاف المس ػػممكف م ػػف الحظ ػػر الق ػػانكني إل ػػى ص ػػدارة المش ػػيد

السياسي ،كصكالن إلى ممارسػة الحكػـ بصػكرة مباشػرة ألكؿ مػرة فػي تػاريخيـ ،كخاضػكا انتخابػات مجمػس

الشػػعب عػػاـ  ،2011كفػػاز حػػزب الحريػػة كالعدالػػة الجنػػاح السياسػػي لجماعػػة اإلخػكاف المسػػمميف ،كجػػرت
االنتخابػػات الرئاسػػية فػػي يكنيػػك  2012كفػػاز فييػػا محمػػد مرسػػي الػػذم كعػػد بحػػؿ كثيػػر مػػف المشػػاكؿ

المتفاقمة ،كلكنو فشؿ في حؿ أم منيا ،فتـ إزاحتو بعد عاـ كاحد مف حكمو في أحداث  30يكنيك ،كقد
حظي صعكد االخكاف لمحكـ بقبكؿ أمريكػي ،بينمػا اعترضػت الكاليػات المتحػدة عمػى ا ازحػتيـ مػف الحكػـ

كطالبت بؿ كضغطت عمى مصر إلعادتيـ لمحكـ.

المبحث الثاني :البناء األيديكلكجي كالتنظيمي لجماعة اإلخكاف المسمميف.
تستند جماعة اإلخكاف المسمميف عمى بنائيف األكؿ ىك البناء األيديكلكجي ،كالثاني ىك البناء

التنظيمي ،كقد جاء البناء األيديكلكجي انعكاسان ألفكار حسف البنا المؤسس الذم تأثر أكال بكالده ثـ
بالتعميـ الذم تمقاه كبالكتب التي طالعيا ،ثـ بالجمعيات الصكفية التي انتسب إلييا ،كبشيكخ الصكفية
الذيف تتممذ عمى أيادييـ ،ثـ بعقيدة كاعداد جيش اإلخكاف المسمميف في المممكة العربية السعكدية الذم

اثر
أخضع المممكة لحكـ عبد العزيز آؿ سعكد ،ككاف لمشيخيف رشيد رضا كمحب الديف الخطيب ه
اضح عمى أفكار البنا بالعكدة إلى عقيدة السمؼ ،فما أف استقر باإلسماعيمية حتى ظير ىذا التككيف
ك ه
األيديكلكجي في الخطابة كاالقناع كالتنظير لجماعتو الجديدة.
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كلكف شخصية البنا تجاكزت كضع األفكار إلى عممية البناء التنظيمي ،فقد كرس نفسو لمتنظيـ

كأعطاه األكلكية فبادر كشارؾ ثـ أشرؼ عمى عممية البناء التنظيمي لجماعة اإلخكاف إلى أف كصؿ

بيا إلى جماعة ليا أكثر مف خمسمائة فرع في مصر ،كلـ يكتؼ بؿ اخترؽ الحدكد لبناء فركع خارج

مصر تأتمر بأمر قيادة الجماعة في مصر في محاكاة لدكلة الخبلفة التي كانت تدير العالـ اإلسبلمي

مف اآلستانة ،كىذا المشركع السياسي استكجب إيجاد البناء البلزـ ليذه الميمة كالى خطة لمتنفيذ،
فكانت الخطة بالتعريؼ كالبناء كالتككيف ثـ بالتنفيذ ،فأرسى الييكؿ التنظيمي اليرمي بدءان باألسرة
انتياء بمكتب اإلرشاد كالمرشد ،ككاف التنفيذ بيف نجاحات كاخفاقات خاضتيا الجماعة عمى امتداد
ك ن
مسيرتيا الثمانينية.

المطمب األكؿ :البناء األيديكلكجي لجماعة اإلخكاف المسمميف.
تستند رؤية جماعة اإلخكاف المسمميف عمى االعتقاد بأف "اإلسبلـ ىك الحؿ" ،كترفع ىدفان معمنان ىك
استعادة الحكـ اإلسبلمي ،كاقامة الخبلفة كنظاـ عالمي عمى أساس الشريعة اإلسبلمية ،كقد تأثر فكر
جماعة اإلخكاف عالميان بمصدريف ،األكؿ :رسائؿ حسف البنا ،كالثاني :فكر سيد قطب ( ،)1كتعتبر
رسائؿ حسف البنا أىـ مفردات منيج اإلخكاف المسمميف كمرتكزات نظاميـ األساسي ،كما تزاؿ فعالة في
نيج الحركة كفكرىا ،كتربك عمى عشريف رسالة ،تناكلت مكضكعات مختمفة تشتمؿ عمى آراء كمكاقؼ
دينية ،كسياسية ،كاقتصادية ،كتنظيمية ،كغيرىا(.)2

أكال :البناء الفكرم :األصكؿ كالتطكر.
ظيرت فكرة اإلصبلح اإلسبلمي في النصؼ الثاني مف القرف الػ  19كأكائؿ القرف الػ  20عمى يد

جماؿ الديف األفغاني ( )1897-1838كمحمد عبده ( ،)1905-1849كقد ناديا بخضكع المجتمع
المسمـ لتحديث غربي سريع كاصبلح لمديف اإلسبلمي ،يستند إلى تبني شامؿ لمتكنكلكجيا ،كالبنية
االجتماعية ،كحتى أسمكب الحياة السائد في الغرب في ذلؾ الكقت ،كلكف برداء إسبلمي ،كىك ما

يتطمب إصبلحات عميقة كبيرة في اإلسبلـ كمؤسساتو (.)3

كفي ىذا السياؽ انتقد محمد عبده التقميد كىاجمو؛ ألنو يتنافى مع العقؿ الذم مف كظيفتو مبلءمة

االنساف مع ظركؼ حياتو ( ،)4فعمى سبيؿ المثاؿ :أراد محمد عبده منح حقكؽ متساكية لممرأة ،خاصة

في مجاؿ التعميـ ،كدافع عف ضركرة نقؿ الدراية كالتكنكلكجيا مف الغرب دكف النظر إلييا كبدعة (،)5

كاعتبر جماؿ الديف أ نو كلكي يسترجع المسممكف قكتيـ ال بد مف تحرير الفكر الديني مف قيكد التقميد
)(1

The ideology of the Muslim Brotherhood, Crethiplethi, 2011.
http://www.crethiplethi.com/the-ideology-of-the-muslim-brotherhood/global-islam/2011/
) (2شاتق ،شلتل ،اطهح زل لإل يلي لسييعيتك ألظإل،ل لسا لة  ،لسدزةل ست.2004 ،
www.aljazeera.net/specialfiles/pages/32ba5d85-bb46-4035-b2b6-54d47c3b288c
)(3
The ideology of the Muslim Brotherhood, 2011.
) (4ؽلظد ،لسقشلد ،لسياار لسيلا سعا ل لسيتلسب لالسااب لب لس لظةخ لسييلطل ،نلظ لسشلألد ،ؽ ،1لسلل،ل  ،1996 ،ص.18
)(5
The ideology of the Muslim Brotherhood, 2011
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كفتح باب االجتياد كترؾ البدع كالتعصب لممذاىب ليتمكنكا مف الكقكؼ في كجو أطماع الدكؿ
(.)1

األكركبية كتحرير الكطف اإلسبلمي مف االستعمار الغربي

كلـ تحصؿ ىذه األفكار عمى دعـ كاسع النطاؽ في العالـ اإلسبلمي ،فقد بدأ خميفتيـ محمد رشيد

رضا ( )1935-1865يدعك إلى إعادة النظر في أفكار أسبلفو .كقد اعتبر مثميـ أف العالـ اإلسبلمي
ضعيؼ بالمقارنة مع الغرب ،إال أف أسمكبو المقترح لتصحيح الكضع كاف مختمفان فبدالن مف التغريب

اقترح العكدة إلى جذكر اإلسبلـ ،كتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية ،كانشاء دكلة تحكميا الشريعة اإلسبلمية.

فقد أصبحت اجتياداتو أكثر اتصاالن بفكر ابف تيمية كربط بيف قضايا الفقو كقضايا السياسة ،كتعززت

في زمنو العبلقة بيف حركة التجديد الفقيي كبيف التكجو السمفي(.)2

تأثر حسف البنا -مؤسس جماعة اإلخكاف المسممكف-إلى حد كبير بفكر رشيد رضا ،كطكر أفكاره

إلى مؤسسة اجتماعية مخصصة لتطبيؽ تمؾ المبادئ ،كمع التكسع السريع لئلخكاف المسمميف في
الثبلثينات كتب البنا خمس رسائؿ إلى أنصاره الشباب ما تزاؿ تشكؿ مرتكزات رؤية الحركة (.)3
 -1النظرية السياسية:
يعرؼ البنا جماعتو في رسائمو األيديكلكجية بأنيا جماعة المسمميف التي تسعى إلى العكدة إلى

النظاـ اإلسبلمي االجتماعي ،كالتحرر الكامؿ مف كؿ سمطاف أجنبي ،كاحياء مجد اإلسبلـ كعظمتو،
كاقامة دكلة إسبلمية حرة تعمؿ بأحكاـ اإلسبلـ كتطبؽ نظامو االجتماعي كتعمف مبادئو القكيمة كتبمغ

دعكتو الحكيمة لمناس ( ،)4كقد حدد البنا سبع مراحؿ لتحقيؽ ىذه األىداؼ تنفذ بالتدريج ،كتنقسـ إلى
مراحؿ اجتماعية كأخرل سياسية ،تركز الثبلثة األكلى عمى إصبلح الفرد المسمـ ،كتككيف األسرة

المسممة ،كارشاد المجتمع بأسره بنشر دعكة الخير فيو كصبغ مظاىر الحياة العامة بالفكرة اإلسبلمية،

اما المراحؿ األربع األخرل فيي سياسية بطبيعتيا تشمؿ تحرير الكطف مف كؿ سمطاف أجنبي ماديان
كمعنكيان ،كتككيف الحككمة اإلسبلمية التي تنفذ أحكاـ اإلسبلـ كتعاليمو ،كتكحيد األمة اإلسبلمية في

كياف دكلي كاحد تحت مسمى الخبلفة ،كأستاذية العالـ بنشر الدعكة اإلسبلمية في جميع أنحاء العالـ(.)5
 -2الديف كالسياسة:

يرفض البنا الفصؿ بيف الديف كالسياسة فيقكؿ" :نجد بأف ىذا التفريؽ بيف الديف كالسياسة ليس مف

تعاليـ اإلسبلـ الحنيؼ" ،فجماعتو فيمت اإلسبلـ بأنو "عقيدة كعبادة ،ككطف كجنس ،كخمؽ كمادة،

كسماحة كقكة ،كثقافة كقانكف .كاعتقدت أف االسبلـ عمي حقيقتو :ديف كدكلة ،كحككمة كأمة ،كمصحؼ
) (1ؽلظد ،لسقشلد ،اظتظ سقق ة له ،ص.14
) (2لسيظتظ لسيلبق ،ص.19

)(3

The ideology of the Muslim Brotherhood, 2011.
) (4زيك ،لسقطل ،ظسلئب لالالم لسشهتت زيك لسقطل ،نلظ لست ي  ،1999 ،ص.257
)(5
The ideology of the Muslim Brotherhood, 2011.
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كسيؼ ،كخبلفة مف اهلل لممسمميف في أمـ األرض أجمعيف" ،نظ انر إلى شمكلية الديف اإلسبلمي اعتبر
البنا جماعة االخكاف جماعة شاممة ،فيي "دعكة سمفية ،كطريقة سنية ،كحقيقة صكفية ( ،)1كىيئة
سياسية ،كجماعة رياضية ،كرابطة عممية ثقافية ،كشركة اقتصادية ،كفكرة اجتماعية" ،كىذا التعريؼ

المتعدد اليكية يعطي الجماعة مركنة لمتبلؤـ مع أم كضع متغير ،كيعفي الجماعة مف تقديـ رؤية

لمتعامؿ مع القضايا السياسية التي تكاجو األمة(.)2
 -3الحككمة كالحكـ:

يرل البنا بأف طمب الحكـ كممارسة السياسة ىي اإلسبلـ ،كأف المطالبة بالحكـ كالحككمة ركف مف

ركنا مف أركانو" ،كيعتبر
أركاف اإلسبلـ ،ك"اإلسبلـ كما يؤمف بو اإلخكاف المسممكف يجعؿ الحككمة ن
عدـ المطالبة بو جريمة ،ك"أف قعكد المصمحيف اإلسبلمييف عف المطالبة بالحكـ جريمة" ،كيؤكد السعي
الستخبلصو فيقكؿ" :كسيعممكف الستخبلصو مف أيدم كؿ حككمة ال تنفذ أمر اهلل" ،كيكاصؿ "إذا قيؿ

لكـ إالـ تدعكف؟ فقكلكا :إلى اإلسبلـ ،كالحككمة جزء منو ،فإف قيؿ لكـ ىذه سياسة فقكلكا :ىذا ىك

اإلسبلـ ،نحف دعاة حؽ نعتقده كنعتز بو ،فإف كقفتـ في طريؽ دعكتنا فقد أذف اهلل أف ندافع عف أنفسنا
ككنتـ أنتـ الظالميف" (.)3

إقامة الحككمة اإلسبلمية يمكف أف تتـ بالمشاركة في االنتخابات( ،)4أك ما يسميو البنا بالنضاؿ
الدستكرم حتى يرتفع صكت ىذه الدعكة في األندية الرسمية كتناصرىا كتنحاز إلييا القكة التنفيذية،

كعمى ىذا األساس سيتقدـ مرشحك اإلخكاف المسمميف حيف يجيء الكقت المناسب إلى األمة ليمثمكىا

في الييئات النيابية( ،)5كيرل البنا أف النظاـ البرلماني المكجكد في مصر يمكنو ببعض اإلصبلحات

الكفاء بالمتطمبات السياسية التي يتطمبيا اإلسبلـ في الدكلة اإلسبلمية ( ،)6كرغـ سعييـ لمحكـ بالترشح

إال أف البنا ينفي ذلؾ قائبلن" :نحف ال نسعى لمحكـ ،كلكف ىك الذم سيسعى إلينا ،كحينئذ نفكر في
تحديد مكقفنا منو ،أنقبمو أـ نرفضو" (.)7

يؤكد حسف البنا أف التغيير يمكف أف يتـ بالقكة حيث يقكؿ تحت عنكاف "اإلخكاف كالقكة كالثكرة":

"أما القكة فيي شعار اإلسبلـ في كؿ نظمو كتشريعاتو ...كاإلخكاف المسممكف البد أف يككنكا أقكياء...
قكة العقيدة كاأليماف ،ثـ قكة الكحدة كاالرتباط ،ثـ بعدىما قكة الساعد كالسبلح" ،ثـ يضيؼ البنا

مكضحان" :سيستخدـ اإلخكاف القكة حيف ال يجدم غيرىا ،كحيف يستكممكف عدة األيماف كالكحدة ،كعندما

) (1زيك ،لسقطل ،ظسلئب لالالم لسشهتت ،ص.147،89
) (2ظليت ،لسييتت لإل يلي ا ى تف ألسيلةل ،نلظ لسطعتي  ،سيظةل ،ؽ ،1997 ،10ص.165،33
) (3زيك ،لسقطل ،ظسلئب لإلالم لسشهتت زيك لسقطل ،نلظ لست ي  ،1999 ،ص.102،85
)(4
The ideology of the Muslim Brotherhood, 2011.
) (5زيك ،لسقطل ،اظتظ سقق ة له ،ص.154
) (6ظة شلظن ،ات شب ،أةتةيسيخت خيل م لإل ميلي لسييمعيتك ،لسدمزط لسثملسب لس طبمتم أللاةتةيسيختم  ،تلخيم اطمى أسمتس ،ا قم امتبيسب ،لسلمل،ل ،
 ،1969ص.157
) (7زيك لسقطل ،اظتظ سقق ة له ،ص.215
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يستخدمكف ىذه القكة سيككنكف شرفاء صرحاء ينذركف أكالن ،ثـ ينتظركف ،ثـ يقدمكف" ( ،)1كايمانا بالقكة

ككسيمة لمتغيير أنشأ البنا الجياز السرم()2؛ مف أجؿ مقاكمة كؿ مف يعترض طريؽ الجماعة كقمب
نظاـ الحكـ القائـ ،كيدعـ ىذا التكجو ما جاء في إحدل األكراؽ التي ضبطت في حادثة عربة الجيب

”أف القتؿ الذم يعد جريمة في األحكاؿ العادية يفقد صفتو ىذه كيصبح فرضان كاجبان عمى اإلنساف إذا
()3

استعمؿ ككسيمة لتأميف الدعكة".
 -4التعددية كالديمقراطية:

يرل البنا في كتابو (مشكبلتنا في ضكء النظاـ اإلسبلمي) أف أىؿ الشكرل يككنكف مف رجاؿ الديف

أك مف الرجاؿ المتمرسيف عمى القيادة مثؿ رؤساء العائبلت كالقبائؿ ،كال تككف االنتخابات مقبكلة إال
إذا ما أسفرت عف اختيار أناس مف ىذيف الصنفيف ( ،)4كيرل اإلخكاف أف الشعب ليس ح انر في اختيار

نظاـ الحكـ الذم يريده؛ فالمكاطنكف معرضكف لمخطيئة ما لـ يمزمكا أنفسيـ بحككمة تقكـ عمى أسس

دينية ،كيرفض أبك االعمى المكدكدم ،الذم يقدره اإلخكاف ،الفكرة الديمقراطية مف أساسيا كيعتبر أف
منح السمطة لمجماىير كحتى لؤلغمبية المطمقة مف ىذه الجماىير مفسدة كمركؽ ،كمف البدييي إذا

كانت قكانيف الحياة االجتماعية كميا تابعة لمرأم العاـ ككانت الحككمة كالعبد إللو ىذه الديمقراطية

الجديدة فبل يمكف لسمطات القانكف كالسياسة أف تصكف المجتمع عف االنحبلؿ الخمقي بؿ تعكد بنفسيا
عكنان عمى إفساد المجتمع كدفعو لمميالؾ(.)5

كأراد البنػػا احتكػػار السياسػػة لجماعتػػو فقػػط فطالػػب بإلغػػاء جميػػع األحػزاب السياسػػية القائمػػة كاإلبقػػاء
فقط عمى حزب إسبلمي كاحػد ،أم جماعػة اإلخػكاف ،فيقػكؿ" :إف مصػر ال يصػمحيا ك ال ينقػذىا إال أف

تنح ػػؿ ى ػػذه األحػ ػزاب كمي ػػا ،ك تت ػػألؼ ىيئ ػػة كطني ػػة عامم ػػة تق ػػكد األم ػػة إل ػػى الف ػػكز كف ػػؽ تع ػػاليـ القػ ػرآف

الكػ ػريـ"( ،)6كيؤك ػػد البن ػػا أف األحػ ػزاب كالنظ ػػاـ الحزب ػػي ليس ػػا ض ػػركرييف لقي ػػاـ حككم ػػة تمث ػػؿ الش ػػعب (،)7
كلمبرىنة عمي كجيػة نظػره الرافضػة لمديمقراطيػة كالتعدديػة يقػكؿ البنػا" :يعتقػد اإلخػكاف كػذلؾ أف التعدديػة

الحزبي ػػة ق ػػد أفس ػػدت عمػ ػى الن ػػاس ك ػػؿ م ارف ػػؽ حي ػػاتيـ ،كعطم ػػت مص ػػالحيـ ،كأتمف ػػت أخبلقي ػػـ ،كمزق ػػت

ركابطيـ ،ككاف ليا في حياتيـ العامة كالخاصػة أسػكأ األثػر" ( ،)8كرغػـ رفػض الجماعػة لنظػاـ األحػزاب،
إال أف البراغماتية كانت كاضحة في رغبتيػا بالترشػح فػي االنتخابػات ،ككانػت كاضػحة أيضػان فػي قػدرتيا

) (1زيلم ،سيةعم ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
) (2عب ،شيلألد ،اظتظ سقق ة له ،ص.3
) (3زيلم ،سيةعم ،اظتظ سقق ة له ،لسسعل لسللبي  ،لسقيلب .2013 ،
) (4ظليت ،لسييتت ،اظتظ سقق ة له ،1997 ،ص.133
) (5ظليت ،لسييتت ،اظتظ سقق ة له ،2004،ص.106
) (6زيك ،لسقطل ،اظتظ سقق ة له ص.112
) (7ظليت ،لسييتت ،اظتظ سقق ة له ،ص.133
) (8زيك ،لسقطل ،اظتظ سقق ة له ،ص215
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عمػى العمػػؿ مػع األحػزاب السياسػية مػػف أجػؿ تحقيػػؽ بعػض أىػػدافيا ،حتػي كصػػمت فػي العصػػر الحػديث

إلى تبنييا لمنظاـ الحزبي (.)1
 -5القكمية كالكطنية:

أكد حسف البنا أف اإلخكاف يعطكف األكلكية السترداد الخبلفة ،ففي رسالتو (إلى أم شيء ندعك

الناس) تحدث البنا عف الكطف اإلسبلمي قائبلن" :انو ما يسمك عف حدكد الكطنية الجغرافية كالكطنية
الدمكية إلى كطنية المبادئ" ،فشعار الخبلفة اإلسبلمية عند اإلخكاف ال يتخطى الكطنية فحسب ،بؿ

يتعداه إلى القكمية حيث يقبؿ العركبة كرابطة حضارية كليس كقكمية ،كىك يرل في العركبة "كحدة

ركحية بسرياف اإلسبلـ في عنؽ أبنائيا جميعان" ( ،)2كحتى القضية الفمسطينية ينظر إلييا اإلخكاف
بمنظار ديني كليس بمنظار قكمي ،حيث يقكؿ طارؽ البشرم "استطاعت حركة اإلخكاف المسمميف

تحكيؿ الفعؿ المعادم لمصييكنية لصالحيا ،ال باعتبار أف المعركة تقكـ بيف الصييكنية كالحركة
الكطنية العربية ،كلكف باعتبارىا معركة بيف الييكد كاإلسبلـ (.)3

كيقكؿ طارؽ البشرم" :إف مطمب الخبلفة اإلسبلمية عند اإلخكاف كاف مقدمان عمى أم مطمب

قكمي آخر ،كىذا التتالي في األىمية يفقد مطمبيـ "الحككمة اإلسبلمية" المضمكف المعادم لبلستعمار،
كيؤثر بالضركرة عمى مناىج العمؿ السياسي لمجماعة ،كيسكغ ليا معاداة أقساـ كبيرة مف قكل الحركة

الكطنية باسـ الديف ،كما يبرر ليا العمؿ المشترؾ مع القكل المرتبطة باالستعمار عمى أساس أف تغيير

النظاـ الداخمي لو األكلكية عمى مسألة التحرير الكطني ،كتغيير النظاـ الداخمي يعني تحكيمو إلى نظاـ
إسبلمي بغير تحديد لمصمة العضكية التي تصؿ ىذا النمط المطمكب بمسألة التحرر الكطني ،بمعنى

أف التغيير المطمكب لدل الجماعة في النظـ الداخمية ال ينبغي أف يقاس بما يستيدؼ مف إجبلء
لممستعمر ،كلكف بما يستيدؼ مف السعي إلنشاء الخبلفة اإلسبلمية كتطبيؽ أحكاـ الحدكد كالمعامبلت

الشرعية ،كالقضاء عمى عكائد الحياة الفردية التي تخالؼ أكامر الديف ،لذلؾ أثارت الجماعة ريب
الحركة الكطنية (.)4

 -6العالقة مع الغرب:
يرل اإلخكاف أف عبلقتيـ بالغرب مرت بثبلث مراحؿ ،األكلى :ىي مرحمة االحتبلؿ كفييا قرر
حسف البنا أف الكطف اإلسبلمي كحدة ال يتج أز ،كأف العدكاف عمى جزء مف أجزائو عدكاف عميو كمو ،كأف
عمى المسمميف أف يقاتمكا الدكؿ المعتدية كيحرركا أكطانيـ منيا ()5؛ مف أجؿ إقامة حكـ صالح ( ،)6مع

The History of the Muslim Brotherhood, 9 Bedford Row, London. 2015. P 19.
) (2ظليت ،لسييتت ،اظتظ سقق ة له ،2004،ص.109
) (3ؽلظد ،لسقشلد ،لسسل لسيتلست لب اظل  ،1953-1945نلظ لسشلألد ،ؽ ،2لسلل،ل  ،2002 ،ص.124
) (4لسيظتظ لسيلبق ،ص.123-122
) (5ظة شلظن ،ات شتب ،اظتظ سقق ة له ،1977،ص.30
) (6زيك لسقطل ،اظتظ سقق ة له ،ص.256،173
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)(1

أف البنا قد كافؽ اثناءىا عمى المعاىدة البريطانية-المصرية لعاـ  ،1936كالتي شكمت األساس

القانكني لمكجكد البريطاني في مصر مقابؿ حرية تحرؾ الجماعة!.

()1

أما المرحمػة الثانيػة فقػد شػيدت صػدامان مػع الغػرب؛ بسػبب القضػية الفمسػطينية ،كشػيدت معارضػة

التفاقي ػػة الج ػػبلء ،إال أني ػػا ش ػػيدت أيض ػػا ب ػػدايات االتص ػػاؿ م ػػع االح ػػتبلؿ البريط ػػاني م ػػف خ ػػبلؿ س ػػفيره

أيفانز( ،)2ككذلؾ شيدت تأييدان مػف الجماعػة لمعاىػدة "صػدقي  -بػيفف" التػي عارضػيا الشػعب المصػرم
بقػػكة ،حيػػث قػػاـ البنػػا بنفسػػو بركػػكب سػػيارة حكمػػدار القػػاىرة سػػميـ زكػػي لتيدئػػة المظػػاىرات ( .)3كالمرحمػػة

الثالثػػة ىػػي مرحمػػة تصػػحيح المفػػاىيـ كطػػرح رؤل تقاربيػػة ،حيػػث صػػرح مرشػػد اإلخػكاف حسػػف اليضػػيبي
بأنو "عمى ثقة مف أف الغرب سيقتنع بمزايا اإلخكاف المسػمميف ،كسػيكؼ عػف اعتبػارىـ شػبحان مفزعػان كمػا

حاكؿ بعضيـ أف يصكرىـ" (.)4

أما التصكر النيائي لمعبلقة بالغرب فيصفو البنا بقكلو" :لقد كانت قيادة الدنيا في كقت ما شرقية
بحتة ...ككرث الغرب القيادة العالمية ،كىا ىك ذا الغرب يظمـ كيجكر كيطغى كيحار كيتخبط  ،فمـ تبؽ
إال أف تمتد يد "شرقية" قكية ،يظمميا لكاء اهلل ،كتخفؽ عمى رأسيا ارية القرآف ،كيمدىا جند األيماف

القكم المتيف ،فإذا بالدنيا مسممة ىانئة" ( ،)5إال أف المؤرخ البريطاني "جكرج كيرؾ" في كتابو "مكجز
تاريخ الشرؽ" يذكر أف حسف البنا حصؿ عمى حكالي  2000جنيو عدة مرات مف ألمانيا النازية عف

طريؽ بنؾ "درسكف" عاـ 1938؛ ألف جماعة اإلخكاف صارت مفيدة لسياسة برليف ،فقد أطمؽ اإلخكاف
إشاعة كبرل في أنحاء مصر مفادىا أف ىتمر أشير إسبلمو ،كأنو تسمى بػالحاج محمد ىتمر ،كما

تمقى البنا أيضان إعانات مالية مف إيطاليا الفاشية كشؼ عنيا مدير الداخمية حسف رفعت باشا في
حديثو مع "سير كالتر سميث" مستشار السفارة البريطانية (.)6

كفي الكقت نفسو الذم كاف حسف البنا ينمي فيو عبلقتو مع مكتب ألمانيا النازية في القاىرة كاف

يؤسس لعبلقات كثيقة مع سمطات االحتبلؿ البريطاني في مصر ،كالتي بدأت عاـ  1937بأقكل ما
يمكف ،حيث رفض حسف البنا في رسالتو "نحك النكر" أف يياجـ االحتبلؿ البريطاني بأم صكرة مباشرة

أك غير مباشرة ،فإلى جانب حصكؿ البنا عمى منحة مالية قدرىا  500جنيو مف شركة قناة السكيس
"البريطانية – الفرنسية" ،فقد ذكر المؤرخ البريطاني "ىيكارث دكف" في كتابو "الديف كاالتجاىات

)(1

The History of the Muslim Brotherhood, 9 Bedford Row, London. 2015. P54.
) (2ألة تقتتةل لإل يلي لسييعييي ،لإل يلي لسييعييي ألسبلتهم اسى لسغلب.2014 ،
=لإل يلي_لسييعييي_ألسبلتهم_اسى_لسغلبwww.ikhwanwiki.com/index.php?title
) (3ظليت ،لسييتت ،اظتظ سقق ة له ،2004 ،ص.137
) (4ظة شلظن ،ات شتب ،اظتظ سقق ة له ،1977 ،ص.30
) (5زيك لسقطل ،اظتظ سقق ة له ،ص.197
) (6زيلم ،سيةعم ،اظتظ سقق ة له ،لسسعل لسثلست  ،لسقيلب ستيز.2013 ،
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السياسية في مصر "أف حسف البنا قد ألمح خبلؿ اتصاالتو مع السفارة البريطانية "أنو عمى استعداد

لمتعاكف ،كسيككف سعيدان لك أف مساعدة مالية قدمت إليو" (.)1

كلـ يكف السمكؾ ببل معنى فكرم أك مغزل سياسي ،حيث يبرر المؤرخ األكثر تأييدان لئلخكاف د.

إسحؽ مكسى الحسيني عبلقة اإلخكاف باإلنجميز فيقكؿ" :إف تحرير كادم النيؿ كمو مف النفكذ األجنبي
كاف مطمبان يمي في األىمية لدل اإلخكاف مطمب اقامة الحككمة اإلسبلمية" ( ،)2كفي عاـ  1953كبعد
ثكرة الجيش في يكليك  1952حاكؿ المرشد حسف اليضيبي التقرب إلى األمريكييف "طبقان لما تشير إليو
كثائؽ لجنة العبلقات الخارجية في الككنجرس–المجنة الفرعية الخامسة" مكع از ليـ "بقدرة الجماعة عمى

اإلطاحة بعبد الناصر مف السمطة ،إال أف ىذا األمر يتطمب دعمان كبي انر" ،ككاف األمريكيكف قد اعتقدكا

آنذاؾ أف اإلخكاف يبالغكف في قكتيـ ،كأنيـ ليسكا مكضع ثقة (.)3
 -7فكر سيد قطب:

تغيرت رسالة اإلخكاف األيديكلكجية مع ظيكر تيارات إخكانية متطرفة عقب االعتقاالت الجماعية
ألعضائيا مف قبؿ نظاـ عبد الناصر في خمسينات كستينات القرف العشريف ،كقد ارتبط ظيكر ىذه

التيارات بسيد قطب ( )1966-1906الذم طكر مفيكـ الجاىمية الحديثة ( ،)4كتتمثؿ الفكرة المحكرية
التي ينطمؽ منيا سيد قطب ،في غياب "منيج اهلل" عف عالمنا المعاصر ،كليذا فإنو محككـ بقيـ
الجاىمية كأخبلقيا كقكانينيا ،كمييأ الستقباؿ الدعكة اإلسبلمية الصحيحة النقية كاستيعابيا ،كالتي تعكد
بو إلى السبيؿ القكيـ ،فبل بد مف الثكرة عمى األكضاع القائمة ،كعمى المسمـ الحقيقي أف يعمف عف

االنتماء إلى اإلسبلـ الخالص ،أك الرضا بالجاىمية الكاممة ،فالعالـ ينقسـ إلى قسميف :حزب اهلل،
كحزب الشيطاف ،دار إسبلـ كسبلـ حيث تحكـ الشريعة كيسكد القانكف اإلليي ،كدار حرب تضـ ما
عدا ذلؾ ،كال انسجاـ أك تعايش بيف ىاتيف الداريف ( ،)5كاألمة اإلسبلمية "قد انقطع كجكدىا منذ

انقطاع الحكـ بشريعة اهلل مف فكؽ ظير األرض جميعا" (.)6

كيصؼ سيد قطب المجتمعات القائمة اليكـ في األرض بالجاىمية؛ ألنيا تقنف لنفسيا مف القكانيف

اعتداء عمى سمطاف اهلل
كالتشريعات التي تتبلءـ مع ظركؼ العصر كمتطمبات الحياة ،إذ يعتبر ذلؾ
ن
في األرض ،فيقكؿ" :إف" الجاىمية ...كؿ منيج تتمثؿ فيو عبكدية البشر لمبشر ...ففي كؿ المناىج
التي تعتنقيا البشرية اليكـ يأخذ البشر عف بشر مثميـ الشرائع كالقكانيف"( ،)7كيرل أف الحاكمية هلل ال

) (1لسيظتظ لسيلبق.2013 ،
) (2ؽلظد ،لسقشلد ،اظتظ سقق ة له ،2002 ،ص.122
) (3زيلم ،سيةعم ،اظتظ سقق ة له ،لسسعل لسثلست  ،لسقيلب ستيز.2013 ،

)(4

The ideology of the Muslim Brotherhood، 2011.
www.crethiplethi.com/the-ideology-of-the-muslim-brotherhood/global-islam/2011/
) (5قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.366
) (6ستت ،سطب ،ايلسم لب لسطلةق ،نلظ لسشلألد ،ؽ ،6بتلألل ،1979 ،ص.6
) (7ستت ،سطب ،لب ظام لسللآي ،ص.666
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تقكـ اليكـ في المجتمعات اإلسبلمية ألف الحكاـ ال يطبقكف القكانيف المأخكذة مف الشريعة اإلسبلمية

حيث يقكؿ "إف العالـ يعيش اليكـ في جاىمية ...تقكـ عمى أساس االعتداء عمى سمطاف اهلل عمى

األرض ،كعمى أخص خصائص األلكىية  ...كىى الحاكمية  ...إنيا تسند الحاكمية إلى البشر فتجعؿ

بابا ...في صكرة ادعاء حؽ كضع التصكرات كالقيـ كالشرائع كالقكانيف كاألنظمة
بعضيـ لبعض أر ن
كاألكضاع بمعزؿ ع ف منيج اهلل لمحياة ،كفيما لـ يأذف اهلل بو ،فينشأ عف ىذا االعتداء عمى سمطاف

اهلل ،اعتداء عمى عباده" (.)1

كاذا كاف المجتمع جاىميان فبل بد مف التخمص منو ،كيحدد قطب طريقة الخبلص مف المجتمع

الجاىمي ،أكال :باالعتراؼ بأف العالـ اليكـ في جاىمية كالتي كاف عمييا العرب قبؿ الرسالة المحمدية،

كاإليماف بحاكمية اهلل ال بحاكمية البشر ،كاالستعداد لمثكرة الشاممة عمى حاكمية البشر في كؿ صكرىا،
كرفض النظـ الكضعية التي تكصؿ إلييا البشر ،كأف يعتنؽ الناس الدعكة لكجو اهلل حتى لك كانكا
()2

مسمميف ،ثـ بشف الحرب فبل يمكف التعايش بيف حاكمية اهلل كحاكمية البشر،

كتتبلقى منطمقات سيد

قطب الفكرية مع فكر حسف البنا؛ ألف مكضكع فكره في األساس يدكر حكؿ كجكب تحكيـ شرع اهلل،
كىك ما عبر عنو حسف البنا في المؤتمر الخامس لئلخكاف بقكلو" :فإف قعكد المصمحيف اإلسبلمييف

عف المطالبة بالحكـ جريمة " (.)3

نستطيع القكؿ مما سبؽ أف أفكار جماؿ الديف األفغاني كمحمد عبده الداعية لتصحيح الكضع مف
اجؿ تحرير الكطف اإلسبلمي مف االستعمار الغربي قد شكمت األساس لتطكر أفكار حسف البنا ،إال أف
البنا اختار التصحيح عمى طريقة أستاذه محمد رشيد رضا الداعية لمعكدة إلى جذكر اإلسبلـ ،كتطبيؽ

الشريعة اإلسبلمية ،كانشاء دكلة تحكميا الشريعة اإلسبلمية أم العكدة لمسمؼ بدؿ التجديد ،فطكر البنا
األفكار كجسدىا مف خبلؿ انشاء جماعة االخكاف ،كدعى إلقامة دكلة إسبلمية حرة تعمؿ بأحكاـ

اإلسبلـ كتطبؽ نظامو االجتماعي مف خبلؿ إصبلح الفرد المسمـ ،كتككيف األسرة المسممة ،كارشاد
المجتمع بأسره ،كتحرير الكطف مف كؿ سمطاف أجنبي ،كتككيف الحككمة اإلسبلمية التي تنفذ أحكاـ
اإلسبلـ كتعاليمو ،كتكحيد األمة اإلسبلمية في كياف دكلي كاحد تحت مسمى الخبلفة ،ثـ أستاذية العالـ

بنشر الدعكة اإلسبلمية في جميع أنحاء العالـ ،كيرفض البنا الفصؿ بيف الديف كالسياسة حيث اعتبر
االسبلـ ديف كدكلة كحككمة كامة ،كاف طمب الحكـ كممارسة السياسة ىي االسبلـ ،ككأنو يقكؿ بأف

الجماعة اختارت المدخؿ األسيؿ لمعمؿ السياسي بتحكيؿ الديف أليديكلكجيا تكظفيا لمكصكؿ لمحكـ،
فالجماعة تريد الدعكة المقترنة بالكصكؿ لمحكـ ،ال الدعكة الخالصة لغرض االرشاد كاالصبلح ،حيث

) (1لنم ،زيين  ،ستت سطب اك لسللة اسى لسيشطل  ،نلظ لسختلم ،ؽ ،3لسلل،ل  ،1996 ،ص153
) (2لسيظتظ لسيلبق ،ص.155
) (3شاتق ،شلتل ،اطهح زل لإل يلي لسييعيتك ألظإل،ل لسا لة  ،لسدزةل ست.2004 ،
www.aljazeera.net/specialfiles/pages/32ba5d85-bb46-4035-b2b6-54d47c3b288c
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يحث أتباعو عمى القتاؿ مف أجؿ انتزاع الحكـ بكؿ كسيمة ممكنة ،فمـ يستبعد المجكء لبلنتخابات

ككسيمة لمكصكؿ لمحكـ ،رغـ انو يرل أف الشعب ليس ح انر في اختيار نظاـ الحكـ الذم يريده؛
فالمكاطنكف معرضكف لمخطيئة ما لـ يمزمكا أنفسيـ بحككمة تقكـ عمى أسس دينية ،ككذلؾ لـ يستبعد

المجكء لمقكة لنفس الغرض.

كيتجاكز االخكاف الكطنية كالقكمية فيـ يقبمكف العركبة كرابطة حضارية كليس كقكمية ،كيعطكف
األكلكية السترداد الخبلفة ،كىك كفؽ مراحميـ السبعة يسكغ ليـ معاداة أقساـ كبيرة مف قكل الحركة

الكطنية باسـ الديف نظ انر لتقديميـ أسممة المجتمع عمى التحرير الكطني ،كىك أيضان ما يبرر ليـ العمؿ
المشترؾ مع القكل المرتبطة باالستعمار عمى أساس أف تغيير النظاـ الداخمي لو األكلكية عمى مسألة

التحر مف االستعمار ،أم أف االخكاف ال يركف نقصان في التعامؿ مع األجنبي ضد أنظمة الحكـ في
دكليـ ،حيث حاكؿ المرشد حسف اليضيبي التقرب إلى األمريكييف كااليعاز ليـ بقدرة الجماعة عمى
اإلطاحة بعبد الناصر مف السمطة ،كيرل االخكاف أف العبلقة مع الغرب قد كصمت إلى المرحمة الثالثة

كىي مرحمة تصحيح المفاىيـ كطرح رؤل تقاربية ،فرؤيتيـ العالمية لمتغيير بأف تمتد يد "شرقية" قكية،
يظمميا لكاء اهلل ،كتحكؿ الدنيا إلى دنيا مسممة ىانئة ،ال تتعارض مع قياـ ىذه اليد كىي في طرقيا

لتحقيؽ غايتيا أف تتمقى مساعدة مالية مف ألمانيا النازية ،كمف إيطاليا الفاشية ،كمف بريطانيا ،أك

التنسيؽ مع الكاليات المتحدة األمريكية كىك ما يجعميا مرتبطة بأجندة القكل االستعمارية مف جية،

كيفرغ مشركعيا الحضارم مف مضمكنو مف جية ثانية ألنيا تقبؿ الدعـ مف االستعمار التي يقكـ

مشركعيا الحضارم عمى مكاجيتو.

لـ يبتعد سيد قطب عف فكرة التخمص مف النظـ القائمة بؿ اضاؼ بعدان جديدان يبرر التخمص منيا

حيث كصفيا بالجاىمية كبأنيا تحكـ بأحكاـ مف صنع البشر ال بحاكمية اهلل ،كلذلؾ دعى إلى الخركج

عمى ىذه األنظمة بالقكة ،كاف كاف قطب قد كفر كؿ المجتمعات إال تمؾ التابعة لمجماعة ،إال أنو عند
تطبيؽ مبدأ اصبلحيا بالقكة عاد ليستيدؼ العدك القريب كىك النظاـ المصرم ،كترؾ العدك البعيد كىك

االستعمار حيث ثبت تكرطو في اإلعداد النقبلب كاغتياؿ الرئيس جماؿ عبد الناصر بدعـ مف قكل
حمؼ بغداد كعمى رأسيـ بريطانيا.
المطمب الثاني :البناء التنظيمي لجماعة اإلخكاف المسمميف.
تـ حظر جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر منذ عاـ  ،1954كنتيجة لذلؾ ،فقد أنشأت ىيكبلن

تنظيميان مصممان ليككف مرنان قدر اإلمكاف لمتعامؿ مع ضغط النظاـ ،كيتحقؽ ىذا مف خبلؿ المركزية

نشاطيا ،كاتباعيا سمكؾ تنظيمي مشابو لسمكؾ الدكلة ،مف خبلؿ شبكات محمية كأخرل عمى مستكل
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الكطف ،كتتككف الجماعة مف ىيئة إدارية مركزية تشمؿ "السمطة التشريعية ،كالسمطة التنفيذية ،كالسمطة
القضائية" ،كشبكات محمية (.)1

كرغـ أف الجماعة تتمتع بشعبية في أكساط الجميكر المصرم ،إال أنو مف الصعب تقديـ أرقاـ عف

الدعـ الشعبي الذم تحظى بو؛ نظ ار إلى حفاظ االعضاء عمى سرية عضكيتيـ تحسبان ألم صداـ مع

النظاـ ،كيقدر عدد مؤيدم الجماعة بيف مئات اآلالؼ كعدة مبلييف ،كىناؾ تقدير آخر استنادان إلى
نتائج االنتخابات يعطي نسبة تأييد لئلخكاف تتراكح بيف  ٘30-20مف الجميكر المصرم ،كيعتقد

بعضيـ أف األرقاـ أقؿ مف ذلؾ بكثير.

 -1النظاـ األساسي لإلخكاف المسمميف:
في  8سبتمبر سنة 1945ـ كافقت الجمعية العمكمية لئلخكاف المسمميف عمى قانكف النظاـ

األساسي لئلخكاف المسمميف ،كأصبح نافذان مف ذلؾ التاريخ ،كعؿ ضكء التجارب التي مرت بيا
الجماعة خبلؿ ىذه الفترة ،اقترح حسف البنا إجراء سمسمة مف التعديبلت قدمت إلى الييئة التأسيسية
لمجماعة فكافقت الييئة عمييا في  21مايك سنة 1948ـ كأقرتيا كصارت نافذة منذ ذلؾ التاريخ ،كبعد
تعييف حسف اليضيبي مرشدان عامان لمجماعة أقر مكتب اإلرشاد العاـ الئحة داخمية جديدة تفسر كتفصؿ

مكاد القانكف األساسي (.)2

 .1الييكؿ التنظيمي لجماعة اإلخكاف:
يحتؿ المرشد العاـ المرتبة األكلى في الجماعة؛ باعتباره رئيسان ليا ،كيرأس في الكقت نفسو جيازم
السمطة فييا ،كىما :مكتب اإلرشاد العاـ ،كمجمس الشكرل ،كقد اعتبر مكتب اإلرشاد العاـ أعمى كحدة

إدارية في الجماعة ،كيختص بكضع سياسة الجماعة كاإلشراؼ عمى تنفيذىا بينما يعتبر مجمس
الشكرل بمثابة برلماف لمجماعة كجمعية عمكمية لمكتب اإلرشاد.
أ -المرشد العاـ:
ىك مرشد الجماعة كممثميا ،كىك الرئيس العاـ لمجماعة في مصر كرئيس كؿ مف مكتب اإلرشاد

كمجمس الشكرل كالييئة الدائمة ،كلو حؽ حضكر جميع أقساـ الجماعة كتنظيماتيا كرئاستيا

كتشكيبلتيا ( ،)3كىك المسؤكؿ عف كضع سياسات الحركة ( ،)4كيقكـ بتكجيو كافة أنشطة الحركة

)(1

The structure and funding sources of the Muslim Brotherhood,2011.
www.crethiplethi.com/the-structure-and-funding-sources-of-the-muslim-brotherhood/global-islam/2011/
) (2لسطبلم لسيلم سإل يلي لسييعيتك ،اظتظ سقق ة له.2014 ،
) (3لسائس لي لسيلا أللسيلسيت سديل لإل يلي لسييعيتك ،سللذ اظل.2012 ،
)(4
The structure and funding sources of the Muslim Brotherhood, 2011.
www.crethiplethi.com/the-structure-and-funding-sources-of-the-muslim-brotherhood/global-islam/2011/
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السياسية كالدعكية كغيرىا ،كينفذ ق اررات مكتب اإلرشاد كتكصياتو كيرجحيا عند تساكم األصكات،

كيدعكه إلىاالجتماعكيراقبالقائميف عمى التنفيذ كيحاسبيـ عمى كؿ تقصير(.)1

كفي حالة خمك منصب المرشد العاـ يحؿ محمو نائبو في مصر ،كيختار مجمس الشكرل بأغمبية

عضكا مف أعضائو مرشدان جديدان ( ،)2كيشترط فيمف يختار مرشدان عامان أف يككف مف
خمسة كخمسيف
ن
أعضاء مجمس الشكرل (الييئة التأسيسية سابقان) كقد مضى عمى عضكيتو فييا خمس سنكات ،كأال يقؿ
سنو عف ثبلثيف سنة ىبللية ،كبعد اختياره يؤدم القسـ ( ،)3كيتحمؿ المركز العاـ لمجماعة نفقات معيشة

المرشد ،ما لـ يكف لو مكرد رزؽ خاص (.)4

كيرأس المرشد جماعة اإلخكاف المسمميف العالمية ،لذلؾ يجب أف يككف المرشح لمنصب المرشد

معركفان محترما مف قبؿ دكائر اإلخكاف المسمميف خارج مصر ،كيحصؿ عمى مكافقة مجمس الشكرل
األعمى (مجمس الشكرل لحركة اإلخكاف المسمميف الدكلية) ،كفي عاـ  ،2010تقرر أنو يمكف أف يخدـ
المرشد العاـ فترتيف مدة كؿ منيا ست سنكات ،كاذا أخؿ المرشد العاـ بكاجبات منصبو ،أك فقد األىمية

البلزمة ليذا لممنصب ،فعميو أف يتخمى عنو ،كما أف لمجمس الشكرل أف يقرر إعفاءه في اجتماع
يحضره أربعة أخماس األعضاء ،كيجب أف يككف ىذا اإلعفاء بمكافقة ثبلثة أرباع الحاضريف (.)5
ب -مكتب اإلرشاد:
ىك الييئة اإلدارية كالقيادة التنفيذية العميا ،كىك المشرؼ عمى سير الدعكة كالمكجو لسياستيا

كادارتيا كالمختص بكؿ شؤكنيا كبتنظيـ أقساميا كتشكيبلتيا ،كيعمؿ عمى استم ارر الجماعة كتأمينيا

كتحقيؽ اىدافيا كفؽ سياسات الجماعة كتكجياتيا ( ،)6كيتككف فضبلن عف المرشد العاـ مف ستة عشر
عضكا ينتخبيـ مجمس الشكرل مف بيف أعضائو بطريؽ االقتراع السرم ،عمى أف يككف مف كؿ قطاع
ن
جغرافي عضك كاحد عمى األقؿ ،كيجكز لمكتب اإلرشاد تعييف ثبلثة أعضاء عمى األكثر بأغمبية

عضكا بمكتب اإلرشاد
أعضائو المنتخبيف المقيميف في الجميكرية ( ،)7كيشترط فيمف ينتخب أك يعيف
ن
عضكا بالجماعة عشر سنكات
أف يككف قد بمغ مف العمر ثبلثيف سنة ،كأف يككف قد مضت عمى قبكلو
ن
عضكا بمجمس الشكرل ( ،)8كمدة عضكية مكتب اإلرشاد أربع سنكات كتستمر
عمى األقؿ ،كأف يككف
ن
حتى انتخاب المكتب الجديد (.)9

) (1اهلم ألطازتلل خيتع لسيي يةلل لإلنلظة لب خيل لإل يلي لسييعيتك.
http://documents.tips/documents/-55720fee497959fc0b8ca149.html
) (2لسائس لي لسيلا أللسيلسيت سديل لإل يلي لسييعيتك ،سللذ اظل.2012 ،
) (3ظة شلظن ،ات شب ،اظتظ سقق ة له ،ص.15
) (4لسطبلم لسيلم سإل يلي لسييعيتك ،اظتظ سقق ة له.2014 ،
) (5ظة شلظن ،ات شب ،اظتظ سقق ة له ،ص.15
) (6اهلم ألطازتلل خيتع لسيي يةلل لإلنلظة لب خيل لإل يلي لسييعيتك ،اظتظ سقق ة له.
) (7لسائس لي لسيلا أللسيلسيت سديل لإل يلي لسييعيتك ،سللذ اظل.2012 ،
) (8ظة شلظن ،ات شب ،اظتظ سقق ة له ،ص.15
) (9لسطبلم لسيلم سإل يلي لسييعيتك ،اظتظ سقق ة له.2014 ،
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كمقر مكتب اإلرشاد كاجتماعاتو تككف في القاىرة كيجكز انعقاده في مكاف آخر إذا دعت الضركرة

إلى ذلؾ ،كتككف اجتماعات مكتب اإلرشاد اجتماعات دكرية يحددىا ،كلممرشد العاـ أف يدعك المكتب
إلى اجتماعات أخرل كمما كجد داعيان لذلؾ ،كما يجب دعكة المكتب كمما طمب خمسة مف أعضائو
ذلؾ ،كتصدر ق اررات المكتب بأغمبية أعضائو الحاضريف (.)1
ت -الييئة الدائمة:
يشكميا مكتب اإلرشاد مف بيف أعضائو المقيميف بالقاىرة كيرأسيا المرشد العاـ أك نائبو األكؿ،

كتضـ أربعةن مف األعضاء ،كيككف ليذه الييئة حؽ اتخاذ الق اررات العاجمة في الظركؼ الطارئة التي ال
تتحمؿ انتظار دعكة المكتب إلى النعقاد ،كالمسائؿ الجارية التي تعتبر ذات أىمية بالغة ،كيجب إحاطة

الييئة العامة لمكتب اإلرشاد بق اررات الييئة الدائمة في أكؿ اجتماع لييئة المكتب العامة ،كيقرر مكتب

اإلرشاد بييئتو العامة ما يراه بشأف ق اررات الييئة الدائمة (.)2

كبعد إعبلف النتيجة كالقسـ ينتخب مجمس الشكرل باالقتراع السرم ،كمف بيف اإلخكاف التسعة

القاىرييف ككيبلن كسكرتي انر عامان كأمينان لمصندكؽ (.)3
ث -األميف العاـ:

ينتخبو مجمس الشكرل مف بيف اعضاء مكتب اإلرشاد ،كيمثؿ مكتب اإلرشاد تمثيبلن كامبلن في كؿ

المعامبلت الرسمية كالقضائية كاإلدارية ،كميمة السكرتير العاـ تنفيذ ق اررات مكتب اإلرشاد العاـ،

كاإلشراؼ عمى الجياز اإلدارم ،كمراقبة نكاحي النشاط كأقساـ العمؿ في المركز العاـ ،كىك حمقة

الكصؿ بيف مكتب اإلرشاد ككحدات الجماعة (.)4
ج -أميف الصندكؽ:

مسؤكؿ عف عمميات المالية لمجماعة بكجو عاـ ،كيقكـ بضبط أمكاؿ الييئة ،كحصر ما يرد منيا

كما ينصرؼ ،كيراقب كؿ نكاحي النشاط المالي كالحسابي ،كاإلشراؼ عمى تنظيميا ،كاحاطة المكتب

عممان بذلؾ في فترات مناسبة (.)5
ح -األقساـ كالمجاف:

ىي ىيئات مركزية متخصصة تابعة لمكتب اإلرشاد العاـ يؤلفيا مف بيف أعضائو أك مف بيف

أعضاء مجمس الشكرل أك أعضاء الجماعة العامميف ،كىي تخضع لو كتتبعو ،كمقرىا المركز العاـ،

) (1ظة شلظن ،ات شب ،اظتظ سقق ة له ،ص.15
) (2لسائس لي لسيلا أللسيلسيت سديل لإل يلي لسييعيتك ،سللذ اظل.2012 ،
) (3لسطبلم لسيلم سإل يلي لسييعيتك ،اظتظ سقق ة له.2014 ،
) (4ظة شلظن ،ات شب ،اظتظ سقق ة له ،ص.20
) (5ظة شلظن ،ات شب ،اظتظ سقق ة له ،ص.20
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كيعيف مكتب اإلرشاد رؤساء األقساـ كالمجاف كيضع المكائح البلزمة ليا ،كتعرض أعماؿ األقساـ

كالمجاف عمى المرشد العاـ ،أك عمى مكتب اإلرشاد إذا رأل المرشد ذلؾ أك اإلرشاد.

()1

االقساـ :تضـ أقساـ نشر الدعكة ،كالعماؿ ،كالفبلحيف ،كاألسر ،كالطمبة ،كاالتصاؿ بالعالـ
اإلسبلمي ،كالتربية البدنية ،كالصحافة كالترجمة ،كالميف ،كاألخكات المسممات.
المجاف :المجاف األساسية التابعة لممكتب ىي :المجنة المالية ،كالمجنة القضائية ،كالمجنة السياسية،
كلجنة الخدمات ،كلجنة اإلفتاء ،كلجنة اإلحصاء.
خ -مجمس الشكرل:
ىك السمطة التشريعية لجماعة اإلخكاف في مصر ،كيختص بمناقشة السياسات العامة التي تتبعيا
كاقرارىا ،كالخطة العامة كالكسائؿ التنفيذية البلزمة ليا ،ككذا مناقشة التقارير السنكية التي يتقدـ بيا

مكتب اإلرشاد ( ،)2كيتككف مكتب الشكرل مف خمسة كسبعيف عضكان عمى األقؿ ،كتسعيف عضكان عمى

األكثر يتـ اختيارىـ بطريؽ االقتراع السرم مف بيف أعضاء مجالس شكرل المحافظات ،كيجكز لمكتب

عضكا ،كمدة عضكية مجمس الشكرل أربع سنكات ،كاذا
اإلرشاد تعييف ما ال يزيد عمى خمسة عشر
ن
قامت ظركؼ قاىرة حالت دكف إتماـ انتخاب مجمس الشكرل في المكعد المقرر استمر المجمس القائـ

في أداء ميامو إلى أف يتـ انتخاب المجمس الذم يخمفو(.)3

يجتمع مجمس الشكرل بدعكوة مف المرشد العاـ دكرتيف كؿ عاـ في القاىرة أك في أم مكاف آخر
يحدده مكتب اإلرشاد ،كيككف اجتماع المجمس صحيحان بحضكر أكثر مف نصؼ عدد أعضائو،

كتصدر ق اررات المجمس بأغمبية األعضاء الحاضريف ( ،)4كيناقش المجمس تقارير مكتب اإلرشاد

كبرامجو ،كينفذ مكتب اإلرشاد ما يتـ تصديؽ المجمس عميو ،كينتخب مجمس الشكرل في أكؿ اجتماع

لو أعضاء مكتب اإلرشاد ،كاذا تعذر انعقاد المجمس يتكلى مكتب اإلرشاد ميامو (.)5
د -مجمس شكرل المحافظة:

يتشكؿ في كؿ محافظة مجمس شكرل يحدد مكتب اإلرشاد عدد أعضائو ،كيختاره األعضاء العاممكف
في المحافظة طبقنا لئلجراءات التي يعتمدىا مكتب اإلرشاد ،كيجكز لمكتب اإلرشاد أف يضـ إلى
عددا ال يزيد عف الخمس بعد أخذ رأم المكتب اإلدارم ،كيشترط فيمف ييتـ اختياره
األعضاء المختاريف ن

) (1لسائس لستل عت سديل لإل يلي لسييعيتك ،ألة ب اظتظ.2010 ،
/.لسائس _لستل عت _سديل _لإل يلي_لسييعيتك_) لم_https://ar.wikisource.org/wiki#(1951
) (2لسائس لي لسيلا أللسيلسيت سديل لإل يلي لسييعيتك.2012 ،
) (3لسيظتظ لسيلبق.2012 ،
) (4لسائس لي لسيلا أللسيلسيت سديل لإل يلي لسييعيتك.2012 ،
) (5)(5لسائس لي لسيلا أللسيلسيت سديل لإل يلي لسييعيتك .2012 ،
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عضكا في مجمس شكرل المحافظة أال يقؿ ُّ
كعضكا عامبلن في الجماعة خمس
سنو عف  30سنة،
ن
ن
()1
سنكات عمى األقؿ ،كمتصفنا بالصفات الخمقية كالعممية التي تؤىٍّمو لذلؾ .
كينتخب المجمس في أكؿ جمسة األعضاء الذيف يمثمكف المحافظة في مجمس الشكرل العاـ،

ضا
ئيسا لو مف بيف األعضاء الذيف تـ انتخابيـ في مجمس الشكرل العاـ ،كيككف أي ن
كينتخب المجمس ر ن
نائبا لمرئيس ثـ أعضاء المكتب اإلدارم ،مع
ئيسا لممكتب اإلدارم ،ثـ ينتخب المجمس بعد ذلؾ ن
ر ن
مراعاة تمثيؿ مختمؼ المناطؽ ما أمكف ذلؾ ،كينعقد بصفة دكرية مرتيف كؿ عاـ ،كيقدـ إليو مكتب

ير شامبلن عف سير الدعكة في المحافظة خبلؿ العاـ
إدارم المحافظة في االجتماع السنكم األكؿ تقر نا
المنصرـ ،كتمتد عضكية مجمس شكرل المحافظة ألربع سنكات (.)2
ذ -مكتب إدارم المحافظة:
مكتب إدارم المحافظة ىك الييئة التنفيذية المسؤكلة عف تنفيذ مياـ الدعكة في المحافظة طبقنا
كينتخب مف مجمس شكرل المحافظة ،كيتككف مف
لمسياسة العاـ لمجماعة كتكجييات مكتب اإلرشاد ،ي
( 13 – 11فرد) ،كيشرؼ عمى المناطؽ الكاقعة في ىذه المحافظة ،كي ً
نتخب المكتب مف بيف أعضائو
ى
أمينا لمسر ،كما يعيد لكؿ عضك مف أعضائو بالمياـ التي ٍّ
يحددىا لو بعد تشكيؿ
أمينا لمصندكؽ ك ن
ن
األقساـ المختمفة لمدعكة ،كيعقد اجتماع دكرم نصؼ شيرم عمى األقؿ.
ر -المنطقة:
تتألؼ مف مجمكع الشعب الكاقعة في حدكد مركز إدارم" ،بحد أدنى ثبلث شعب كبحد أقصي عشر

شعب" ،كيمثميا مجمس إدارة المنطقة كيقكد المنطقة رئيس الشعبة الرئيسة ،كيجكز لممركز العاـ أف يختار

رئيسان لممنطقة ،مف مجمس إدارة المنطقة ،أك مف اإلخكاف العامميف األكفاء ،كيككف لممنطقة ككيؿ
كسكرتير كأميف صندكؽ ،كيككف رؤساء الشعب ضمف أعضاء المنطقة(.)3
ز -الشعبة:
ىي أصغر الكحدات اإلدارية (مف  45-5عضك) كتتألؼ مف ثماف أسر ،كتكتسب االسـ

الجغرافي لممكاف ،كيتـ اختيار مجمس إدارة الشعبة مف الجمعية العمكمية لمشعبة ( ،)4كينقسـ اإلخكاف

في الشعبة إلى إخكاف تحت االختبار كىـ الذيف اعتنقكا فكرة اإلخكاف حديثان ،كاخكاف عامميف ،كىـ كؿ
مف قاـ بكاجبات عضكيتوكاعتمدت عضكيتو مف المركز العاـ كبايع عمى ذلؾ(.)5

) (1لسيظتظ لسيلبق.2012 ،
) (2لسيظتظ لسيلبق.2012 ،
) (3لسائس لستل عت سديل لإل يلي لسييعيتك ) لم  ،(1951ألة ب اظتظ.2012 ،
/.لسائس _لستل عت _سديل _لإل يلي_لسييعيتك_) لم_https://ar.wikisource.org/wiki#(1951
) (4اسيت ،زقتب ،اظتظ سقق ة له ،ص9-8
) (5لسائس لستل عت سديل لإل يلي لسييعيتك ) لم  ،(1951اظتظ سقق ة له.2012 ،
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س -األسرة:
كحدة متكاممة متضامنة في المسؤكلية ،كيرأسيا نقيب يمثميا أماـ رئيس مجمس إدارة الشعبة،

كتتككف مف خمسة أفراد ،كىي الكحدة البنائية األكلى كتمثؿ المحضف التربكم لؤلفراد ( ،)1كيصنؼ

األفراد داخؿ األسرة الكاحدة إلى :عضك فعاؿ ،كعضك منتظـ ،كعضك تابع ،كعضك مؤيد ،كعضك

متعاطؼ (.)2

ثانيان :الجياز السرم :كينقسـ إلى جيازيف :النظاـ الخاص ،كجياز الكحدات.
أ -النظاـ الخاص:
ىك التنظيـ المسمح الذم أنشأه حسف البنا عاـ  ،1942ككاف تحت إشرافو المباشر ،كتشكؿ فعميان نتيجة
لحؿ كسط بيف البنا كعناصر اإلخكاف المحافظيف األكثر راديكالية الذيف طالبكا بأف يككف تطبيؽ

التقاليد كالشريعة اإلسبلمية مف خبلؿ القكة إذا لزـ األمر ( ،)3كقد بدأ البنا في بناء جناحو العسكرم
تحت راية "مجمكعات الرحبلت" ،كالتي كاف يتـ إدارتيا بكساطة الكشافة مفتاح التجنيد كالتدريب

العسكرم لمشباب الذم ينضـ الى الجياز السرم ( ،)4ككاف يتـ إدخاؿ المنتسب الجديد إلى النظاـ

رداء ابيض مف رأسو إلى
الخاص إلى غرفة مظممة كيقكـ بمبايعة أحد اإلخكاف الذم يككف مرتديان ن
أخمص قدميو ،كيبايعو بالحمؼ عمى المصحؼ الشريؼ كالسبلح عمى السمع كالطاعة العمياء ،ثـ يتـ
تكزيع المنتسبيف في مجمكعات مف خمسة أفراد يتـ تدريبيـ عمى استعماؿ ،السبلح كتربيتيـ عمى منيج

مدركس ،كبفترة زمنية معينة (.)5

كانت ميمة النظاـ الخاص مكاجو اإلنجميز في الداخؿ كالصياينة في فمسطيف ،إال أف عمي

عشماكم -أحد مسئكلي الجياز الخاص-ينفي ذلؾ ،كيؤكد أف جميع األعماؿ الكبرل التي يتفاخر بيا

اإلخكاف في تاريخيـ قد تـ تفريغيا مف نتائجيا ،فمثبلن :حرب فمسطيف التي يفخر بيا اإلخكاف
جدا فييا ،ثـ صدرت مف الشيخ محمد فرغمي األكامر بعدـ
باستمرار ،فإنيـ لـ يدخمكا إال معارؾ قميمة ن
الدخكؿ في معارؾ؛ بحجة أف ىناؾ مؤامرة لتصفية المجاىديف ( .)6كيؤكد عشماكم أف النظاـ الخاص
ما زاؿ مكجكدان حتى اآلف ،كأف إخكاف النظاـ الخاص سيطركا عمى الجماعة.

كمع مركر الكقت تـ تجييز التنظيـ الخاص بجياز مخابرات إخكاني ،بحيث تككف القيادة عمى

عمـ بكؿ صغيرة ككبيرة عف خصكميا كأصدقائيا عمى السكاء ( .)7كخبلفان لميمتو المعمنة نفذ النظاـ
) (1اسيت ،زقتب ،اظتظ سقق ة له ،ص9-8
The History of the Muslim Brotherhood, 9 Bedford Row, London. 2015. P54.
)(3
The History of the Muslim Brotherhood, 9 Bedford Row, London. 2015. P54.
) (4لسيظتظ :اط تى لسييلل سعتظلسلل لالس للتتدت
http://almarefa.strategyboards.com/t709p12-topic#ixzz3wxB5qJT9
) (5ةلسل ،زعيب لسشل ل ،اظتظ سقق ة له ،ص.157،151
) (6عب ،شيلألد ،اظتظ سقق ة له ،ص.7 ،9
) (7لإل يلي لسييعييي أللس طبتم لسيلد ،ل يلي ألة ب.2014 ،
=لإل يلي_لسييعييي_أللس طبتم_لسيلدwww.ikhwanwiki.com/index.php?title#
)(2
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عددان ال حصر لو مف االغتياالت كالتفجيرات منذ تأسيسو سكاء في كجكد المؤسس البنا ،أك بعد اغتيالو
كالى اآلف ،مف أبرزىا اغتياؿ رئيس الكزراء محمكد فيمي النقراشي باشا في  28ديسمبر ًّ 1948
ردا
عمى ق ارره بحؿ جماعة اإلخكاف ( ،)1كيقكؿ المكاء حساـ سكيمـ" :إف جميع جرائـ القتؿ كالتخريب التي

تمت في عيد البنا ،كانت بأكامر شخصية منو كبيدؼ كاحد تمثؿ في قمب نظاـ الحكـ القائـ ،كمقاكمة
كؿ مف يعترض طريؽ الجماعة لتحقيؽ ىذا اليدؼ باستخداـ السبلح بكؿ أنكاعو كبكساطة أعضاء

جيدا في مناطؽ
تنظيمو الخاص كالكحدات ،كالذيف بمغت أعدادىـ نحك  13ألؼ مقاتؿ ،تـ تدريبيـ ن
مختمفة مف مصر" (.)2
ب -قسـ الكحدات:
تـ إنشاؤه عاـ  1944بعد تزايد أعداد المنتسبيف مف الضباط إلى النظاـ الخاص ككاف يمارس
نشاطو داخؿ قكات الجيش كالبكليس ،كىدفو عمؿ تنظيـ سرل تابع لئلخكاف بيف ضباط الجيش

كالشرطة لئلعداد لحكـ اإلخكاف المسمميف ،ككاف الضباط المنتسبكف يقسمكف بإطاعة أكامر المرشد،
كيضـ القسـ جماعات انتحارية ،كجماعات العنؼ خرجت مف عباءتيـ بطريقتيـ ،كقد ىدؼ البنا مف

ىذا القسـ إنشاء جيش قكامو "اثنا عشر ألفا" (.)3

يتضح مف استعراض البناء التنظيمي لجماعة االخكاف أف الجماعة قد حرصت عمى االنتشار

كالتكاجد في كؿ أنحاء مصر بتنظيـ ىرمي يبدأ باألسرة كينتيي بالمرشد ،كىك ما يثير التساؤؿ عف

الجية التي تقكـ باإلنفاؽ عمى مثؿ ىكذا تنظيـ بأعداد بشرية كبيرة ،كلعؿ التساؤؿ الثاني ىك حكؿ

اليدؼ مف ىذا البناء ،كقد أكضح البنا أف اليدؼ ىك السيطرة عمى الحكـ باالنتخابات اك بالقكة،

كنقكؿ :حتى لك كاف الكصكؿ لمسمطة مشركعان فيك مشركع بكسائؿ ديمقراطية كليس بالقكة كببناء
تنظيمات سرية مغمقة ذات بناء عسكرم ال كظيفة لو في مجتمعات مدنية إال السيطرة بالقكة عمى
الحكـ ،ما يجعؿ ىدؼ الكصكؿ لمحكـ ىك األىـ بيف األىداؼ األخرل ،كأف كؿ الخدمات التي يقدميا

الييكؿ التنظيمي بييئاتو كأقسامو كلجانو ىي خدمة لنفس اليدؼ .كيبلحظ االصرار عمى العمؿ بشكؿ

مختمؼ عف كؿ األحزاب في العالـ مف خبلؿ احتفاظ االخكاف بمميشيا عسكرية مف جيازيف كاحد
لممدنييف ىك النظاـ الخاص كالثاني لمعسكرييف كىك قسـ الكحدات ،كقد تكرط الجياز السرم بقسميو في

عمميات اغتياؿ كأعماؿ فكضى كاحداث االضطرابات ظيرت بكضكح بعد االطاحة بالرئيس محمد

مرسي مف الحكـ حيث لجأت ىذه المميشيات في احداث الفكضى كاالضطرابات الكاسعة التي ضربت

مصر .كلـ يقتصر ىذا الييكؿ التنظيمي عمى مصر فقد تكرر بميميشياتو العسكرية في ليبيا كسكريا
كاليمف كفمسطيف كغيرىا.

) (1ةلسل ،زعيب لسشل ل ،اظتظ سقق ة له ،ص.183 ،177 ،157،151
) (2زيلم ،سيةعم ،اظتظ سقق ة له ،لسسعل لسللبي  ،لسقيلب ستيز.2013 ،
) (3عب ،شيلألد ،اظتظ سقق ة له ،2006 ،ص.93،61
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المبحث الثالث :التنظيـ الدكلي لجماعة اإلخكاف المسمميف.
حرص حسف البنا -المرشد األكؿ كالمؤسس لمجماعة-عمى تأكيد عالمية الفكرة كالدعكة في رسالتو

األكلى "إلى أم شيء ندعك الناس" ،كجاء أكؿ قانكف لمنظاـ السياسي لئلخكاف ليؤكد أيضا عالمية

دعكة جماعة اإلخكاف "فاإلخكاف استيدفكا بدعكتيـ المصرييف ،ثـ تكسعكا بالدعكة فشممت األقطار
العربية الشقيقة ،ثـ تعدت دعكتيـ حدكد العرب إلى كؿ مكاف في العالـ ،ينتمي إلى اإلسبلـ أك

يستشرؼ إليو كيبحث عنو".

كمع بدء تأسيس الجماعة كاف البنا يقكؿ ألتباعو" :إف الجماعة نكاة إلعادة الخبلفة اإلسبلمية،

كأنو سكؼ يخاطب دكؿ العالـ خاصة اإلسبلمية لتحقيؽ ذلؾ الغرض ،كاستطاع البنا مف خبلؿ قسـ

االتصاؿ بالعالـ اإلسبلمي إنشاء فركع لمجماعة في الدكؿ العربية كاإلسبلمية مف إندكنيسيا إلى

المغرب ،كمف الصكماؿ إلى سكريا ،ثـ السكداف كاألردف كاليمف كأفغانستاف ،كسرعاف ما تحكؿ قسـ
االتصاؿ بالعالـ اإلسبلمي إلي ك ازرة خارجية لئلخكاف يؤمو ممثمك قادة الحركات اإلسبلمية كعناصر

الصراع ضد االستعمار كالقيادات اإلسبلمية التحررية مثؿ محمد عمي جناح ،الذم كاف يؤسس
النفصاؿ باكستاف ،كالحاج أميف الحسيني -مفتي فمسطيف ،-كعبلؿ الفاسي مف المغرب ،كنكاب

صفكم -مؤسس فدائياف إسبلـ في إيراف ،-كغيرىـ.

المطمب األكؿ :نشأة التنظيـ الدكلي لجماعة اإلخكاف المسمميف كتطكره.
 -1نشأة التنظيـ الدكلي:

بمجرد أف بدأ بناء جماعة اإلخكاف يكتمؿ ،كقكاعدىا تستقر أسس الشيخ حسف البنا قسمان خاصان
أسماه "قسـ االتصاؿ بالعالـ اإلسبلمي" ،كاف عممو األكؿ الكحيد إنشاء فركع لمجماعة خارج مصر،
كالتكاصؿ مع الشخصيات كالتيارات القريبة مف أفكار جماعتو ،كمف ىذا القسـ بدأت كؿ عبلقات

اإلخكاف كاتصاالتيـ في أنحاء العالـ كميا ،كعبر ىذا القسـ اتصمت الجماعة بالطبلب العرب
كالمسمميف الذيف كانكا يدرسكف في مصر خاصة في األزىر الشريؼ ،كانضـ مف خبللو عدد مف

الطبلب صاركا بعد تخرجيـ كرجكعيـ إلى بمدانيـ قيادات إسبلمية بارزة كضعت نكاة تنظيمات

اإلخكاف في بمدانيا (.)1

كتعكد أكؿ محاكلة إليجاد فرع خارجي لجماعة اإلخكاف إلى عاـ  ،1933حيف نجح البنا في

تشكيؿ شعبة لئلخكاف في جيبكتي ،كقد اتخذ المؤتمر الثالث لمجماعة ( )1935ق ار نار بتعميـ الدعكة في

الخارج بمختمؼ الكسائؿ ،كتكسع اإلخكاف في النصؼ الثاني مف أربعينيات القرف الماضي ،عقب

المؤتمر العاـ ( )1945في إنشاء الفركع كتأسيسيا خارج مصر ،فبعد الفرع السكرم الذم تأسس عاـ
) (1زيلم ،تيلم ،لس طبتم لستألسب سإل يلي .لسي ت أللسييتل أللسيآمي ،ل يلي ألة ب.2004 ،
=pdfاعف:لس طبتم_لستألسب_سإل يلي__،لسي ت_أل_لسييتل _أل_لثالمwww.ikhwanwiki.com/index.php?title.

018

 ،1945/44جاء تأسيس الفرع الفمسطيني في القدس عاـ  ،1946ثـ الفرع السكداني عاـ  ،1946ثـ

فرع شرؽ إفريقيا (أسمرة/إريتريا) عاـ  ،1946ثـ فرع المغرب األقصى (تطكاف) عاـ  ،1946ثـ فرع
الككيت (أكؿ فرع في منطقة الخميج) عاـ  ،1947ثـ فرع العراؽ تحت اسـ "جمعية األخكة اإلسبلمية"
عاـ  ،1947ك في لبناف أصدر اإلخكاف في لبناف القانكف األساسي لمجماعة عاـ  ،1949كخبلؿ ىذه

الفترة تأسست شعب إخكانية في إندكنيسيا ،كباكستاف ،كسيبلف ،كايراف ،كأفغانستاف ،كتركيا (.)1
 -2انتشار التنظيـ الدكلي:

شكؿ اإلخكاف قسـ االتصاؿ بالعالـ الخارجي في أكائؿ عاـ 1944ـ ،كتـ تقسيمو إلى ثبلث لجاف

ىي :لجنة الشرؽ األدنى كتضـ الببلد العربية كالشعكب اإلسبلمية في إفريقيا ،كلجنة الشرؽ األقصى

كتشمؿ دكؿ شرؽ آسيا ككسطيا ،كلجنة اإلسبلـ في أكركبا ،كتـ إرساؿ بعثة لبعض األقطار الشقيقة،

كلكف النكاة الحقيقية لمتنظيـ الدكلي لمجماعة ،أتت عقب تصادـ الجماعة مع عبد الناصر عاـ ،1954
حيث صدر قرار حؿ الجماعة كمصادرة جميع ممتمكاتيا كأصكليا فياجر العديد مف قيادات الجماعة

إلى السعكدية كالى دكؿ الخميج كتمركزكا ىناؾ (.)2
كمكنت التسييبلت كالمساعدات التي منحتيا ليـ ىذه الدكؿ ،خاصة السعكدية ،عمي خمفية العداء
كالمكاجية مع النظاـ الناصرم مف تككيف ثركات مالية ضخمة ،انعكس أثرىا اإليجابي عمي حركة

اإلخكاف كنشاطو ( .)3كمف السعكدية ىاجر زكج ابنة حسف البنا (سعيد رمضاف) إلى ميكنيخ في ألمانيا

كأنشأ فييا "المركز اإلسبلمي" بتمكيؿ كبير ال تستطيعو إال دكلة ثرية ،ككاف ىذا المركز بداية الميبلد
الحقيقي لمتنظيـ الدكلي فمف ىناؾ تخرج الكثيركف منيـ إندكنيسيكف كعديدكف مف شرؽ آسيا كأفارقو
كعرب ،منيـ الرئيس التركي رجب طيب أردكغاف فقد انضـ إلى اإلخكاف أثناء دراستو اليندسة في

ألمانيا ،كتتممذ ىناؾ في المركز اإلسبلمي في ميكنيخ (.)4
كقد سمحت ألمانيا بتشييد ىذا المركز امتدادان لسياستيا التي اتبعتيا في الحرب العالمية الثانية
و
كبخاصة مسممي منطقة القكقاز لمقتاؿ إلى جانب القكات األلمانية
تجاه المسمميف ،فقد انضـ المسممكف
ضد االتحاد السكفيتي ضمف ما يسمى بكتائب المتطكعيف ،تحت شعار "عدك عدكم صديقي" عمى

أمؿ الحصكؿ عمى االستقبلؿ الكطني ،كبعد الحرب أصبح ىؤالء يستخدمكف في إحداث اضطرابات
بالجميكريات السكفيتية اإلسبلمية .كتكلت الكاليات المتحدة االشراؼ عمى ىذه الشبكات بعد الحرب

العالمية الثانية ،كاستمرت في استخداميـ لنشر االضطرابات في االتحاد السكفيتي في الحرب الباردة،
التي ظمت مدينة ميكنيخ خط مك و
اجية فييا ،كقد فقد جناح البلجئيف السكفييت نفكذه لصالح الطبلب
) (1قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.264-263
) (2ظليت ،لسييتت ،ك لس طبتم لستألسب سإل يلي ،ايسع لسيلبت .2007 ،
https://www.alarabiya.net/views/2007/04/14/33467.html
) (3قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.270
) (4ظليت ،لسييتت ،اظتظ سقق ة له.2007 ،
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العرب ،الذيف أصبحكا مف أىـ أذرع أعضاء جماعة اإلخكاف المسمميف في الغرب كعصب لشبكة

عالمية جرل استخداميا مجددان مف الكاليات المتحدة كألمانيا كجزء مف معركة الغرب ضد االتحاد
السكفيتي كضد األنظمة العربية في المنطقة .كذلؾ يعتقد الساسة األكركبيكف كاأللماف أف االخكاف
قادركف عمى احتكاء التطرؼ داخؿ المجتمعات االسبلمية في اكركبا كمنع تفشي التنظيمات االرىابية،

كما تستخدميـ الحككمات االكركبية كمرجعية لممسمميف في الحصكؿ عمى مكاقؼ كفتاكل في قضايا

تخدـ االمف االكركبي ،كفي تبريد ردة فعؿ الجاليات المسممة كمما ظيرت قضية تمس المسمميف،

كلمتخمص مف أم اتيامات ليا بالعنصرية.

كما أسس سعيد رمضاف المركز اإلسبلمي في جنيؼ ،الذم نجح في نشر الفكر اإلخكاني فييا،

ليمتد التنظيـ إلى الكاليات المتحدة األمريكية أيضان ،حيث أنشأ فييا اتحاد الطمبة المسمميف في الكاليات
المتحدة األمريكية ككندا ،كمف مركز جنيؼ الذم كاف أكؿ قاعدة لئلخكاف كأىميا في أكركبا ،انتشرت
شبكة المراكز كالمؤسسات اإلخكانية األخرل ،كأىميا عمى اإلطبلؽ المركز اإلعبلمي في لندف كالمركز

اإلسبلمي في ميكنيخ بألمانيا ( ،)1كطكاؿ زمف الصداـ مع عبد الناصر "المحنة" ( )1971-1954كاف
سعيد رمضاف الميندس األكؿ كالمنظـ األساسي لمتنظيـ الدكلي ،كلكف ،كفكر اإلفراج عف الككادر

األساسية سافر عدد منيـ إلى الخارج؛ ليقكمكا بإعادة ىيكمة ىذا التنظيـ (.)2
 -3مرحمة سيطرة قيادات الجياز الخاص عمى التنظيـ:

بدأت تمؾ المرحمة ،عقب اإلفراج عف قيادات اإلخكاف بمصر عاـ  ،1971كاالنفراجة التي حدثت
بيف اإلخكاف كالرئيس السادات ،حيث سافر مأمكف اليضيبي كمصطفى مشيكر؛ ليقكما بإعادة ىيكمة

التنظيـ العالمي المتردم عقب انييار المكتب التنسيقي عاـ  ،1969كالذم كاف مسؤكال عف إدارة

التنظيـ الدكلي في غياب مكتب إرشاد الجماعة ،كتـ اإلعبلف عف قياـ التنظيـ الدكلي لئلخكاف عاـ

 1978بمدينة آخف بألمانيا ،كتكؿ رئاستو الممياردير اإلخكاني المصرم يكسؼ ندا ،كلكنو ظؿ ىيكبلن

دكف فاعمية كدكف مضمكف حقيقي (.)3

كقبؿ االعتقاالت الكبرل التي قاـ بيا الرئيس السادات في سبتمبر  1981سافر مشيكر إلى

الككيت ،ثـ إلى ألمانيا كاستغؿ طبيعتو التنظيمية كعبلقاتو القكية ببقايا التنظيـ الخاص إلخكاف مصر
مف أمثاؿ كماؿ السنانيرم كأحمد الممط كغيرىـ في ىيكمة كيانات اإلخكاف المتناثرة في العالـ؛ لربط

أكاصرىا معان كجعميا تنظيمان كاحدان ( ،)4كعمى ؛ثر ذلؾ صدرت كثيقة التنظيـ الدكلي لجماعة اإلخكاف
) (1ةيلد ،لسيزبلألد ،لإل يلي لسييعييي :لسطشؤ أللال لظ أللسطبلم اتتم لةيت لألساةك.2014 ،
http://www.middle-east-online.com/?id=175950
) (2قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.264-263
) (3لسيظتظ لسيلبق ،ص265
) (4يلم ،زقتب ،سظ لس طبتم لستألسب سإل يلي لسييعيتك .ات ألخزظ لس طبتم لستألسب ،طستا لسشلد لاألسؾ ،لسيتن .2006 ،9943
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9896&article=348634#.VpEuvBV97IV
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المسمميف في يكليك  ،1982ككاف لمشيكر الدكر األبرز في تنظيـ كاعادة ىيكمة كتقكية التنظيـ

العالمي ( ،)1كلـ تقتصر عضكيتو عمى تنظيمات اإلخكاف المعتمدة فحسب بؿ كضـ إليو تنظيمات
إسبلمية أخرل مستقمة عف اإلخكاف لكنيا قريبة منيا مثؿ الجماعة اإلسبلمية في باكستاف التي أسسيا
المكدكدم ،كالحزب اإلسبلمي في ماليزيا ،كالرفاه في تركيا(.)2

كشيدت فترة الثمانينيات زخمان كبي انر لتنظيمات اإلخكاف المسمميف في أقطارىا المختمفة فحققت عمى

المستكل الداخمي حضك انر كثيفان كأحرزت نجاحات في العمؿ السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم كتككنت
ليا مؤسسات كىياكؿ قكية في أقطارىا ( ،)3كاستمر التنظيـ الدكلي لمجماعة في نشاطو في أنحاء عدة
مف العالـ ،كاستمرت جيكده في جمع أمك و
اؿ طائمة حيث ارتبط بشبكة االستثمارات المالية لمجماعة عبر

العالـ في مصر كاندكنيسيا كأكركبا كدكؿ أفريقيا ،كأكثرىا شيرة ىك "بنؾ التقكل" الذم يرأس مجمس
إدارتو يكسؼ ندا مفكض عاـ اإلخكاف المسمميف في العالـ(.)4

ككاف التنظيـ حاض انر في الحرب األفغانية ،حيث نشط ىناؾ د .عبد اهلل عزاـ الذم انخرط في

جماعة اإلخكاف كىك دكف الخامسة عشرة ،كىناؾ تتممذ عمى يديو أيمف الظكاىرم الذم أكد أنو تكجو

إلى أفغانستاف بإيعاز مف اإلخكاف ( ،)5كقد كجد اإلخكاف مف ناحيتيـ في المشاركة في حرب أفغانستاف
فرصة لتكسيع نشاطيـ كصقؿ شباب الجماعة كككادرىا .كقد أسفر اجتماع عمر التممساني المرشد

العاـ لئلخكاف المسمميف مع السادات عف اتفاؽ يقضى بسفر اإلخكاف إلى أفغانستاف لممشاركة في دعـ
الجياد األفغاني ،ك قد عممت الكاليات المتحدة عمى استنفار جميع القكل اإلسبلمية في العالـ كتككيف
تحالؼ إسبلمي كاسع يحمؿ عبء مقاكمة السكفييت في أفغانستاف فاألمريكيكف لـ يككنكا يريدكف مف
اإلسبلمييف مجرد مقاكمة الغزاة الركس في أفغانستاف ،كانما كانت الخطة التي سبؽ كأعدىا برجينسكى

سمفا تيدؼ إلى قمقمة المناطؽ اإلسبلمية داخؿ االتحاد السكفييتي نفسو ككصكؿ التطرؼ اإلسبلمي

داخؿ ىذه المناطؽ كالمدف ،كليذا الغرض تكجو مستشار األمف القكمي زبيغينك برجينسكى في يناير
 1980بتعميمات مف الرئيس جيمي كارتر إلى القاىرة ثـ الرياض ثـ إسبلـ آباد ،كىى العكاصـ الثبلث

التي استقر عمييا الخيار كالقرار لتخكض الحرب في أفغانستاف بالنيابة عف كاشنطف ،فالقاىرة كاف ليا
كضع شديد الخصكصية لدل قادة المجاىديف األفغاف باعتبار معظميـ قد درس فييا كتأثر إلى جانب

دراستو باإلخكاف المسمميف ،كأيضا باعتبارىا أحد المصادر الميمة لمسبلح السكفييتى الذل مف الكاجب

تكفيره لممجاىديف األفغاف ،كزيادة عدد المتطكعيف المصرييف لمقتاؿ في أفغانستاف ،فضبلن عف أف

انضماـ القاىرة لممشركع األمريكي سيساعد برجينسكى في ميمتو كخطكتو التالية إلقناع السعكدية
) (1قت لسلزتم ،عب ،سللط لب لسيعالل لسيلة  ،ص265
) (2زيلم ،تيلم ،اظتظ سقق ة له.2004 ،
) (3لسيظتظ لسيلبق.2004 ،
) (4عب ،شيلألد ،اظتظ سقق ة له ،ص81
) (5أةيك ،لسبيل،لد ،للسلي تست ظلة لسطقب ،اطقل لس يزتت ،ؽ ،2010 ،1ص.59
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بالمشاركة في تمكيؿ ىذا الجياد ،كبعد أسابيع قميمة بدأت طائرات الشحف األمريكية تنقؿ ىذا السبلح

مف قاعدتي قنا كأسكاف إلى إسبلـ آباد حيث جرل تسميمو فيما بعد لممجاىديف األفغاف .كما زار قادة
الجياد األفغاني أحمد جيبلنى كصبغة اهلل مجددل ككثيركف غيرىما القاىرة ليشارككا في المؤتمر الذم
عقدتو جامعة الشعكب في  20ديسمبر عاـ .1980

كانت النقمة الميمة في حياة التنظيـ الدكلي لئلخكاف عاـ  1990عندما كمؼ مصطفى مشيكر
بإعادة إحياء التنظيـ الدكلي كتنشيط دكره ،فأعد كثيقة قدميا إلى مؤتمر اسطنبكؿ الذم عقد في 4

سبتمبر  1990بحضكر  13قيادة إخكانية مف جميع األقطار لمراجعة مكقؼ اإلخكاف عالميان بعد
انحيازىـ لصداـ حسيف أثر غزك الككيت ،كأقرت الكثيقة بأف ىدؼ الحركة اإلخكانية لف يتحقؽ إال مف
خبلؿ التنظيـ العالمي لئلخكاف (.)1

إال أ ف التغيرات العالمية التي شيدتيا مرحمة التسعينات ،مف تغير خرائط العالـ السياسية
كالجغرافية كالفكرية ،كانييار المعسكر الشرقي كما صاحبو مف تصدع لؤلفكار األممية كالتشكيؾ في

جدكاىا ،انعكست عمى جدكل أفكار التنظيـ الدكلي باعتباره معب انر عف "أممية إخكانية" قد تمثؿ عائقا
أماـ انغماس كؿ بمد في أكضاعو السياسية كاالجتماعية حسب خصكصياتو كأكلكياتو(.)2

كمع كقكع حرب الخميج الثانية كاالنقساـ الذم جرل حكؿ شرعية االستعانة بالقكات األجنبية لطرد

الرئيس صداـ حسيف مف الككيت ،شيد التنظيـ أكؿ انقساـ حقيقي داخؿ جسده المترىؿ بطبيعة تركيبتو
المتناثرة ،حيث أعمف إخكاف الككيت انفصاليـ عف التنظيـ الدكلي بعد مساندة اإلخكاف لغزك صداـ

لمككيت ،ثـ تمرد الشيخ حسف الترابي بعد أف حاكؿ عبر ىيمنتو عمى الحكـ في السكداف الييمنة عمى
التنظيـ الدكلي لمجماعة (.)3

كما أف كفاة مؤسس التنظيـ مصطفى مشيكر ،كمجيء مأمكف اليضيبي مرشدان سادسان أضعؼ

مف فكرة التنظيـ الدكلي ،فقد كاف اليضيبي يرل ضركرة التخمص مف عبء "التنظيـ الدكلي" الذم أثار

المشكبلت في فترة كالية مصطفى مشيكر التي كاف فييا نائبان لو ،كمف ىنا ألغي منصب المتحدث
باسـ التنظيـ الدكلي في أكركبا كالذم كاف يشغمو اإلخكاني البارز كماؿ اليمباكم ،كتكحدت الجية

المتحدثة باسـ اإلخكاف في شخص مأمكف اليضيبي نفسو (.)4

كذلؾ فإف الصراع بيف الرؤية التي تغمب كزف المصرييف في ىياكؿ التنظيـ الدكلي ،كمنيا قصر

المرشد العاـ عمى المصرييف كحدىـ ،كالرؤية التي تطالب بإعطاء كزف مناسب إلخكاف الخارج في
) (1لئلن ،ام ،لإل يلي أللسل ،ص.451-450
) (2قت لسلزتم ،عب ،سللط لب لسيعالل لسيلة  ،ص.265
) (3ظليت ،لسييتت ،اظتظ سقق ة له.2007 ،
) (4سظ لس طبتم لستألسب سإل يلي لسييعيتك ...ات ألخزظ لس طبتم لستألسب ،طستا لسشلد لاألسؾ.2006 ،
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9896&article=348634#.VpEuvBV97IV
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المشاركة في ىياكؿ الجماعة كفي اختيار المرشد العاـ أضاؼ مزيدان مف التآكؿ إلى التنظيـ (،)1

كجاءت أحداث 11سبتمبر عاـ  2001بكؿ ما تبعيا مف تداعيات عمى مستكل العالـ ،كعمى مجمؿ
الحركات اإلسبلمية لتضع التنظيـ الدكلي لئلخكاف في كضع صعب كلتزيد مف مشكبلتو كتصدعاتو(.)2

كعمي العكس مف ىذا عمؿ المرشد السابع محمد ميدم عاكؼ ( )2010-2004عمى إحياء

رسالة التنظيـ الدكلي ،فقد نشأ في النظاـ الخاص المتمسؾ بأفكار الخبلفة اإلسبلمية العالمية ،كشارؾ
مع مصطفي مشيكر في عبء تأسيس التنظيـ الدكلي حيف تكلى مياـ تأسيس المركز اإلسبلمي

كادارتو في ميكنيخ ،كالذم تحكؿ إلى مقر الجتماعات التنظيـ الدكلي ،كىك ما سمح لو ببناء عبلقات

كاسعة مع قيادات تنظيمات اإلخكاف في كؿ أنحاء العالـ ،كما كاف لو دكر كبير في ممفات اإلخكاف

العالمية كعمى رأسيا ممؼ الجياد األفغاني ،كما تكلى أيضان مياـ قسـ االتصاؿ بالعالـ اإلسبلمي
كمسؤكليتو ،مما مكنو مف عمؿ شبكة عبلقات عالمية كاسعة ليست فقط داخؿ التنظيمات اإلخكانية

المعتمدة ،بؿ كتنظيمات إسبلمية أخرل مستقمة (.)3
 -4تطكر بناء التنظيـ الدكلي:

ترتكز عممية تطكر البناء التنظيمي لمجماعة عمى ثبلثة محاكر أساسية األكؿ :رابطة اإلخكاف

المصرييف بالخارج ( )كتتبع مكتب إرشاد القاىرة ،كتمثؿ امتدادان خارجيان لنفكذه عبر تشكيؿ كياف جامع

ألعضاء الجماعة المصرييف مف المقيميف في الخارج ،كالثاني :عبر تشكيؿ تنظيمات قطرية جديدة
تتبع مكتب اإلرشاد الدكلي ،الذم اتخذ مف (لندف) مق انر لو تحت غطاء (اتحاد المنظمات اإلسبلمية في

أكركبا) ،كالثالث (تنظيمي عاـ) يتمثؿ في تأسيس عدد مف الكيانات الدكلية يحمؿ كؿ منيا مسمى
جياز لمربط بيف مختمؼ الكيانات القطرية ،كمف الناحية الفعمية شكؿ الخميج العربي نقطة االمتداد

الرئيسة لنفكذ مكتب إرشاد القاىرة ،حيث كانت أكثر المناطؽ استيدافان مف قبؿ قيادات التنظيـ الدكلي

( .)4كقد استخدمت بريطانيا ىذه الجماعات في نشر االضطرابات في االتحاد السكفيتي في إطار
الصراع بيف الغرب كاالتحاد السكفيتي في الحرب الباردة ،ككذلؾ كمخمب قط ضد أم نظاـ عربي

يحاكؿ الخركج مف دائرة نفكذ الغرب عمى المنطقة العربية.

) (1عب ،شيلألد ،اظتظ سقق ة له ،ص.81
) (2قت لسلزتم ،عب ،سللط لب لسيعالل لسيلة  ،ص.266
) (3زيلم ،تيلم ،اظتظ سقق ة له.2004 ،
ايلز س طبتيلل لإل يلي لب نألم لسخعتح أل تك سعلطت ألاطقع سألايلم ،ألخملط تؤستيمهل
) (ظلبط لإل يلي لسيظلةتك لب لسخلظج ،ب تطبتم سلد
ٍ
بيت سطيلل اك ا لن تؤستس لس طبتم لسيلسيب طتال ل لل لسديل لب تؤستس ظلبط تطبتيت تديع لإل يلي لسيظلةتك لب لسخملظج هتئم تلبيم
سعيل ز لسلئتس )ا ب لالظشلن( لسيظلد ،ألت يي اك تلسلل للألع لسيظلةتك لب لاسطلظ لسيخ عا سيلط أ لست ،ذه لالسطلظ لبت لم لألظبتم
لم آستية عى أي ة يي الل،ل لستلئم اتةط لسلل،ل  ،ألتم يب الئس سهل ،أل،ب خزط اك تش تب لس طبتم لب اظل ،ألأنل ألةظلع سع طبتم لسيلسيب.
)، (4لسب ،قت م ،يق لسديلستس ،ال ز لال،للم سعطشل ،لسلل،ل  ،ؽ ،2015 ،1ص.80
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كبالتالي يمكننا القكؿ :إف ثمة تشكيميف تنظيمييف ال تشكيؿ كاحد بالخارج خصكصان بيف دكؿ

الخميج ،أحدىما مصرم يتبع مكتب إرشاد القاىرة ،كاآلخر قطرم يتبع مكتب اإلرشاد الدكلي مباشرة،

ككاف يتـ التنسيؽ بينيما عبر قيادات القاىرة الثمانية المكجكدة في مكتب اإلرشاد العالمي ،كالى جانب

رابطة اإلخكاف المصرييف ،تـ اعتماد إنشاء عدد مف األجيزة التنظيمية تمثؿ في مجمميا دعمان لمعمؿ

العالمي منيا :جياز األمانة ،كجياز التخطيط ،كجياز التربية ،كجياز األخكات ،كالجياز الطبلبي،
كالجياز السياسي ،كالجياز اإلعبلمي ،كالجياز المالي ،كتتبع تمؾ االجيزة مكتب اإلرشاد العالمي

مباشرة ،بخبلؼ االقساـ القطرية المعركفة التي تعمؿ تحت إشراؼ مباشر مف قيادات كؿ قطر مف
أقطار التنظيـ ،كيسيطر مكتب اإلرشاد في القاىرة عمى الرابطة كعمى جماعة لندف ،كفي خزانتو تتجمع
كؿ األمكاؿ الكاردة مف الخميج بصكرة خاصة.

 -5البناء التنظيمي لمتنظيـ الدكلي لجماعة االخكاف المسمميف
أ -الالئحة الداخمية لمتنظيـ الدكلي:
تتضمف "البلئحة العالمية لجماعة اإلخكاف المسمميف" ديباجة مكقعة مف المرشد األسبؽ محمد
حامد أبك النصر تكضح أنو في  29يكليك 1982ـ انعقد مجمس الشكرل العالمي كفقان لبلئحة المؤقتة

السابؽ اعتمادىا مف المرشد العاـ لمجماعة بتاريخ  10مايك 1978ـ ،كتـ إقرار النظاـ العاـ لجماعة

ممزما لجميع األقطار كاألفراد ( ،)1كبعد مركر ما يزيد عمى عشر سنكات مف إقرار
اإلخكاف ،كأصبح ن
النظاـ العاـ لمجماعة ،أجريت بعض التعديبلت عمى البلئحة؛ لتشمؿ مدة كألية المرشد العاـ ،كتعديؿ

نسب ممثمي األقطار في مجمس الشكرل حسب تغير أحكاليا ،كالتكسع في تفصيؿ حقكؽ األفراد تجاه

الجماعة كتجاه إخكانيـ ،كاعادة صياغة المادة الخاصة بالبيعة ،كضبط عضكية األقطار في التنظيـ

العالمي؛ لتصبح مكازية لضبط عضكية الفرد في القطر .كفي  28مارس  ،1994أقر مجمس الشكرل
العالمي "التعديبلت الجديدة" كأصبح النظاـ العاـ لمجماعة يضـ  54مادة ،مقسمة عمى ستة أبكاب،
يضـ الباب األكؿ اسـ الجماعة كمقرىا ك"تعد القاىرة المقر الرئيس لئلخكاف" (.)2
ب -األىداؼ كالكسائؿ:
كيشمؿ الباب الثاني ،األىداؼ كالكسائؿ ،كتنص البلئحة عمى أف "اإلخكاف المسمميف ىيئة
إسبلمية جامعة ،تعمؿ إلقامة ديف اهلل في األرض ،كتحقيؽ األغراض التي جاء مف أجميا اإلسبلـ
الحنيؼ" ،كتنمية ثركات األمة كحمايتيا ،كتحقيؽ العدالة االجتماعية ،كتحرير الكطف اإلسبلمي بكؿ

أجزائو مف كؿ سمطاف غير إسبلمي ،كاقامة الدكلة اإلسبلمية التي تنفٍّذ أحكاـ اإلسبلـ كتعاليمو عمميان،

) (1لسائس لسيلسيت سديل
) (2لسائس لسيلسيت سديل

لإل يلي لسييعيتك
لإل يلي لسييعيتك.
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كتعتمد الجماعة عمى عدة كسائؿ لتحقيؽ ىذه األىداؼ مف خبلؿ :الدعكة ،كالتربية ،كالتكجيو ،كالعمؿ،

كاعداد األمة ،بينما شمؿ الباب الثالث "األعضاء كشركط العضكية" (.)1
ت -المرشد العاـ:

كيضـ الباب الرابع الييئات اإلدارية الرئيسة لئلخكاف المسمميف ،كىي ثبلث ىيئات ،األكلى المرشد

العاـ ،الذم يعد المسؤكؿ األكؿ لمجماعة ،كيرأس مكتب اإلرشاد كمجمس الشكرل العاـ ،كيتـ اختيار

المرشد بقياـ مكتب اإلرشاد العاـ بعد استشارة المكاتب التنفيذية في األقطار أك المراقبيف العاميف أك

كبناء عمى ذلؾ يجتمع مجمس
ثمث أعضاء مجمس الشكرل بترشيح أكثر اثنيف قبكالن لدل المكاتب،
ن
الشكرل العاـ النتخاب المرشد العاـ الجديد بأكثرية ثمثي أعضاء المجمس بنصاب ال يقؿ عف الثمثيف،
فإذا لـ يتـ ذلؾ أجؿ االجتماع إلى مكعد آخر يجرم فيو انتخاب المرشد العاـ باألكثرية المطمقة مف
أعضاء المجمس بنصاب ال يقؿ عف ذلؾ ،كيختار نائبان لو أك أكثر مف أعضاء اإلرشاد ،كتككف مدة
كألي ة المرشد ست سنكات قابمة لمتجديد ،كيستثنى مف ذلؾ المرشد الحالي ،كيحتفظ المرشد العاـ بعد

انتياء كاليتو بعضكية مجمس الشكرل العالمي مدل الحياة (.)2
ث -مكتب اإلرشاد:

الييئة الثانية تتمثؿ في مكتب اإلرشاد العاـ ،كالقيادة التنفيذية العميا لئلخكاف المسمميف ،كالمشرؼ
عضكا عدا المرشد
عمى سير الدعكة كالمكجو لسياستيا كادارتيا ،كيتألؼ مكتب اإلرشاد مف ثبلثة عشر
ن
العاـ ،ثمانية أعضاء ينتخبيـ مجمس الشكرل مف بيف أعضائو مف اإلقميـ الذم يقيـ فيو المرشد العاـ،
كخمسة أعضاء ينتخبيـ مجمس الشكرل مف أعضائو ،كي ارعى في اختيارىـ التمثيؿ اإلقميمي ،كيختار

أمينا لممالية (.)3
أمينا لمسر ك ن
المرشد العاـ مف بيف أعضاء مكتب اإلرشاد ن
ج -مجمس الشكرل العاـ:

تتمثؿ الييئة الثالثة في مجمس الشكرل العاـ ،الذم يعد السمطة التشريعية لجماعة اإلخكاف
المسمميف كق ارراتو ممزمة ،كمدة كاليتو أربع سنكات ىجرية ،ك يتألؼ مجمس الشكرل العاـ مف ثبلثيف
عضكا عمى األقؿ ،يمثمكف التنظيمات اإلخكانية المعتمدة في مختمؼ األقطار ،كيجكز لمجمس الشكرل
ن
إضافة خمسة أعضاء مف ذكم االختصاص إلى عضكية المجمس ،كيقكـ المجمس بانتخاب المرشد

العاـ كأعضاء مكتب اإلرشاد العاـ ،كاقرار األىداؼ كالسياسات العامة لمجماعة ،كاقرار الخطة العامة
كالكسائؿ التنفيذية البلزمة ،كاعتماد الميزانية لمعاـ الجديد ،كانتخاب أعضاء المحكمة العميا ،كمحاسبة

) (1لسيظتظ لسيلبق
) (2لسائس لسيلسيت سديل
) (3لسيظتظ لسيلبق.

لإل يلي لسييعيتك.
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أعضاء مكتب اإلرشاد العاـ مجمكعة كأفر نادا ،كقبكؿ استقالتيـ باألغمبية المطمقة ألعضاء المجمس،
كاعفاء المرشد العاـ أك قبكؿ استقالتو (.)1
ح -شركط عضكية القطر في التنظيـ العالمي:
يشمؿ الباب الخامس "شركط عضكية القطر في التنظيـ العالمي ،بأف يككف ليذا التنظيـ الئحة

يعتمدىا مكتب اإلرشاد العاـ ،كمجمس شكرل كمكتب تنفيذم عمى األقؿ إلى جانب المراقب العاـ ،كأف

يعتمد المنيج التربكم لمجماعة ،كيككف لو تأثير بارز عمى الساحة اإلسبلمية في بمده.
خ -العالقة بيف القيادة العامة كقيادات األقطار:

في حيف يتناكؿ الباب السادس األخير" تنظيـ العبلقة بيف القيادة العامة كقيادات األقطار" ،كلعؿ

أىـ ما تضمنو ىذا الباب ىك تنظيـ العبلقة مع األقطار في ثبلث دكائر ،األكلى :تمزـ التنظيـ القطرم
بااللتزاـ بق اررات المرشد كمكتب اإلرشاد فيما يتعمؽ بمبادئ الجماعة كسياساتيا ،كأخذ المكافقة قبؿ

الق اررات السياسية الميمة ،كالثانية :تكجب التشاكر كتشمؿ القضايا المحمية الميمة ،كالثالثة :تعطي لكؿ
قطر الحؽ في أف يضع الئحتو التي تنظـ أكجو نشاطو كتتفؽ مع ظركفو ،شريطة أال تتعارض مع
النظاـ العاـ لمجماعة ،كمع كجكب اعتمادىا مف مكتب اإلرشاد العاـ قبؿ تنفيذىا ،كما يقدـ كؿ مراقب

سنكيا عف سير الدعكة كنشاط الجماعة كاالقتراحات التي يراىا كفيمة بتحقيؽ المصمحة في
عاـ تقر نا
ير ن
إقميمو إلى مكتب اإلرشاد العاـ ،قبؿ انعقاد االجتماع الدكرم لمجمس الشكرل العاـ (.)2
يتضح مف العرض السابؽ أف فكرة إنشاء تنظيـ دكلي ىي فكرة أصيمة لدل جماعة االخكاف

المسمميف؛ كذلؾ لضركرة كجكد ىيكؿ تنظيمي قادر عمى تحقيؽ أىداؼ الجماعة خاصة تمؾ المتعمقة
باالنتشار خارج القطر المصرم كإنشاء الحككمة االسبلمية ،كاقامة الخبلفة اإلسبلمية ،ثـ أستاذية
العالـ كىي أىداؼ ال تتحقؽ إال بكجكد ذراع دكلي قادر عمى تنفيذىا ،كلكف التساؤؿ األىـ ىك لماذا

تسمح دكؿ العالـ كخاصة الغربية بانتشار ىذا التنظيـ إذا كاف مشركعو الحضارم يصطدـ مع مشركع

الغرب الحضارم؟ لك كانت ىذه الجماعة تشكؿ خط انر عمى الغرب كمشركعو لما سمح بتمدده ،كلكف
الكاضح أف ىناؾ تفيمان غربيان حقيقيان ألىداؼ الجماعة بعيدان عما ىك معمف ،فمف الكاضح أف الغرب قد
أيقف سكاء بشكؿ مباشر مف الجماعة كقياداتيا ،أك مف خبلؿ سمككيا أف الجماعة ىي جماعة سياسية

تسعى لمكصكؿ لمحكـ بعد االطاحة بالحككمات القائمة ،كاال لكانت صنفتيا كجماعة ارىابية مثمما
صنفت جماعات أخرل باإلرىاب ،خاصة كأنيا تعتبر أـ حركات اإلسبلـ السياسي.

) (1لسيظتظ لسيلبق.
) (2لسيظتظ لسيلبق
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كما يبلحظ أف الجماعة قد كظفت مف قبؿ الغرب كمقاكؿ أنفار لخكض المعارؾ بالككالة عف

القكل الغربية كىك ما برز في قتاليـ االتحاد السكفيتي في أفغانستاف ،باإلضافة إلى دكرىا في احتكاء
المتطرفيف في أكساط الجاليات المسممة في الغرب ،كفي استصدار فتاكل كمكاقؼ تخدـ الحككمات

الغربية في تعامميا مع القضايا التي تمس المسمميف في الغرب ،كما أنيا تبقى رصيدان شعبيان ىامان
يمكف تحريكو ضد الحككمات العربية التي تتعارض سياساتيا مع المصالح الغربية.

كيتضح أف صناعة القرار ككضع السياسات الخاصة بالتنظيـ الدكلي تتركز في يد االخكاف

المصرييف حيث أف ثمانية اعضاء مف ثبلثة عشر عضكان مف أعضاء مكتب االرشاد ىـ مصرييف عدا
عف المرشد الذم دائمان كاف مصريان ،كما أف األقطار ممزمة بق اررات مكتب االرشاد الدكلي فيما يتعمؽ

بالق اررات السياسية الميمة ،كالتشاكر في القضايا المحمية الميمة ،كاعتماد أكجو نشاطو مف مكتب

اإلرشاد العاـ قبؿ تنفيذىا ،كلذلؾ فيي ممزمة بقرار مكتب االرشاد المصرم بشكؿ غير مباشر ،أم أنو

ذراع دكلي لئلخكاف المصرييف كما أراده البنا.
المطمب الثاني :أىداؼ التنظيـ الدكلي لجماعة اإلخكاف المسمميف كاستراتيجيتو.
ال تختمؼ فكرة التنظيـ الدكلي لجماعة اإلخكاف المسمميف عف فكرة الحككمة العالمية ،كلكف عمى
طريقة اإلخكاف بأف تككف حككمة إسبلمية عالمية أك خبلفة إسبلمية تعكيضان عف الخبلفة العثمانية
المفقكدة ،كلكنيا ال تقتصر عمى الدكؿ اإلسبلمية ،بؿ تمتد إلى كؿ العالـ تحت مسمى أستاذية العالـ،

أم حككمة تدير العالـ كتعمـ النمكذج اإلخكاني كفقان لما ذكره البنا في رسائمو بأف النمكذج اإلسبلمي
ىك األكلى بالتعميـ ،كيتربع ىذا اليدؼ عمى رأس ىرـ أىداؼ التنظيـ الدكلي لجماعة اإلخكاف،
كلكضع ىذه الفكرة مكضع التنفيذ كاف ال بد لئلخكاف مف إنشاء مؤسسة إخكانية عابرة لمحدكد تككف

القاطرة ليذا المشركع ،فتـ اإلنشاء تحت مسمى "التنظيـ الدكلي".
أكال :اىداؼ التنظيـ الدكلي
كانت الفكرة العالمية لمتنظيـ ظاىرة مع بداية تأسيس جماعة اإلخكاف المسمميف عندما كاف البنا

يضـ الطبلب األزىرييف مف خارج مصر ،بغرض نشر التنظيـ خارج حدكد مصر؛ ليعكد الطبلب

كيؤسسكا فركعان لمجماعة في بمدانيـ ،كعمى مستكل األيديكلكجيا برزت الفكرة كأىدافيا في دعكة البنا

إلى إقامة الدكلة اإلسبلمية ،فالخبلفة اإلسبلمية ،ثـ أستاذية العالـ (.)1

كظير البعد االممي لجماعة اإلخكاف جميان في اصدار لمجماعة تحت عنكاف "عقيدتنا" ،جاء فيو أف

"القرآف كتاب اهلل كىك قانكف شامؿ لنظاـ الدنيا كاآلخرة ،كأف راية اإلسبلـ يجب أف تسكد البشر"(،)2
) (1زيلم ،تيلم ،اظتظ سقق ة له.2004 ،
) (2اسيممين ،قممت لسسعممتم ،لإل مميلي لسييممعييي لزممتلث طممطيت لس مملظةخ ،لسدممزط لالألم  ،1948- 1928نلظ لسممت ي سعطقممع أللسطشممل أللس يزةممع ،ؽ،5
لسلل،ل  ،1994 ،ص.40
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كأكد البنا اىداؼ الجماعة "نحف نريد الفرد المسمـ ،كالبيت المسمـ ،كالشعب المسمـ ،كالحككمة المسممة،
كالدكلة التي تقكد الدكؿ اإلسبلمية ،كتضـ شتات المسمميف كببلدىـ المغصكبة ،ثـ تحمؿ عمـ الجياد

كلكاء الدعكة إلىاهلل تعالى؛ حتى يسعد العالـ بتعاليـ اإلسبلـ(.)1

كتحدد "البلئحة العالمية" أىداؼ التنظيـ الدكلي في "تحرير الكطف اإلسبلمي بكؿ أجزائو مف كؿ

سمطاف غير إسبلمي ،كمساعدة األقميات اإلسبلمية في كؿ مكاف ،كالسعي لتجميع المسمميف حتى
يصيركا أمة كاحدة ،كقياـ الدكلة اإلسبلمية التي تنفٍّذ أحكاـ اإلسبلـ كتعاليمو عمميان ،كتعمؿ عمى نشرىا

كتبميغيا في الخارج ،كدعـ التعاكف العالمي ،كالمشاركة في بناء الحضارة اإلنسانية (.)2

كيقكؿ عمي عشماكم -أحد قادة النظاـ الخاص في جماعة اإلخكاف المسمميف" -اف مف أىـ

أىداؼ قسـ االتصاؿ في العالـ اإلسبلمي نكاة التنظيـ الدكلي لئلخكاف العمؿ عمى ربط األقطار
اإلسبلمية بعضيا ببعض ،كتكحيد السياسة العامة ليا ،كتقكية ركابط التعارؼ كاإلخاء بيف الشعكب،
كازالة عكامؿ الفرقة كاالنقساـ بينيا ،أما اليدؼ الثاني فيك عمى مرحمتيف ،األكلى العمؿ عمى تحرير

األقطار اإلسبلمية مف كؿ سمطاف أجنبي بالمقاكمة المسمحة ،كايثار المظاىر اإلسبلمية في كؿ شيء،
كالكحدة العربية كاإلسبلمية ،كالثانية إقامة دكلة إسبلمية في كؿ ىذه الببلد ،كربط ىذه الحككمات
بكضع سياسي يحقؽ كحدتيا ،كيتفؽ عميو رؤساؤىا كممثمكىا" (.)3

كيبيف المكاء فؤاد عبلـ أىداؼ التنظيـ كما كردت في كثيقة مؤتمر إسطنبكؿ عاـ  ،1990كالتي

قدميا مصطفى مشيكر كاعترؼ فييا بأف التنظيـ الدكلي يكفر لئلخكاف منظكمة كاممة مف التكافؿ
كالدعـ كالتنسيؽ لمتنظيمات القطرية لمتغمغؿ في المكاقع الحككمية في مختمؼ الدكؿ كاختراؽ مؤسسات

الدكلة مف جيش كبكليس كنقابات كجامعات كغيرىا مف القطاعات المؤثرة ،كالكقكؼ مع أم جماعة

كمعنكيا ،ثـ حشد الطاقات كالتنسيؽ بيف المؤسسات،
كماديا،
إعبلميا،
تتعرض لمحنة في أم دكلة
ن
ن
ن
كالتعاكف بيف القيادات؛ مف أجؿ ىدؼ عزيز ،كىك ميبلد الدكلة اإلخكانية (.)4
كتحدد "كثيقة التنظيـ العالمي المكحد لئلخكاف" ىدؼ التنظيـ الدكلي لئلخكاف في شرعنة الجماعة

العالمية ،فتقكؿ" :إف كجكد التنظيـ العالمي ضركرة شرعية كحركية ،فالعالـ اآلف يدار عف طريؽ

مشركعات سمتيا األساس ىك البعد العالمي ،كليس مف المعقكؿ كال مف المقبكؿ شرعان كعقبلن أف تترؾ
المشركعات اإلسبلمية لتدار بأساليب إقميمية ..ال تربط بينيا ركابط ،كسرعاف ما تكتسحيا التيارات
العاتية بتضافر عكامؿ القكة العالمية ليا تخطيطان كتنفيذان" (.)5

) (1زيك ،لسقطل ،ظسلئب لإلالم لسشهتت ،ص141
) (2لسائس لسيلسيت سديل لإل يلي لسييعيتك
) (3عب ،شيلألد ،اظتظ سقق ة له ،ص81
) (4لئلن ،ام ،لإل يلي أللسل ،ص.451،450
) (5الئس لس طبتم لسيلسيب لسييزت سإل يلي،
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كتكضح ذات الكثيقة أىداؼ التنظيـ الدكلي ،قائمة :إنيا "الكحدة الفكرية لمجماعة ،ككحدة المكاقؼ

في القضايا المصيرية ،كالدعـ كالتأييد لمقضايا اإلسبلمية العامة التي ليا ارتباط بالجماعة أك أحد

األقطار المرتبطة بيا ،كالمساىمة في حؿ اإلشكاالت التي تنشأ في أك بيف األقطار المختمفة ،كتنسيؽ
المكاقؼ مف القضايا اإلسبلمية الميمة مع الجماعات اإلسبلمية األخرل ،كالمساىمة في تكفير كسائؿ

الدعـ المختمفة لؤلقطار المحتاجة إلى دعـ ،كالتعاكف كالتنسيؽ لتحقيؽ االستراتيجية كالخطة العامة،
كاإلشراؼ العاـ عمى أعماؿ الجماعة كأعماؿ األقطار المختمفة" (.)1

كيقكؿ الكاتب كالسياسي رفعت السعيد :إف التنظيـ الدكلي يمثؿ ظيي انر سياسيا كاستراتيجيان لجماعة
دكليا يشكؿ ليا
اإلخكاف في تحالفاتيا كصراعاتيا كمفاكضاتيا مع اآلخريف ،كيكسب الجماعة ثقبلن ن
حماية خاصة ،كيحكؿ دكف محاكالت استئصاليا في بمد مف البمداف ،كما كيشكؿ باستثماراتو اليائمة

مكردان ماليان متناميان لمجماعة كخزينة كبرم ألمكاليا كاستثماراتيا ،كلذلؾ تصمـ قيادة الجماعة عمى أف
تظؿ العبلقة بالتنظيـ الدكلي كباستثماراتو حك انر عمى الجياز السرم كحده(.)2
كيرل الكاتب عبد اهلل النفيسي أف لمتنظيـ اىدافان أبرزىا إنعاش تحرؾ الجماعة داخؿ مصر عف

طريؽ الدعـ المادم كالمعنكم الضخـ الذم تتمقاه الجماعة في مصر مف إخكاف الخارج ،أفرادا
كتنظيمات ،كاستعادة المبادرة في قيادة النشاط اإلسبلمي عمى المستكم الدكلي ،بعد أف فقد إخكاف

مصر تمؾ القيادة نظ انر إلى المحف التي مركا بيا خبلؿ الحقبة الناصرية (.)3
ثانيان :استراتيجية التنظيـ الدكلي.
 -1االستراتيجية الدكلية لإلخكاف كفقان لحسف البنا:

كشؼ البنا مدفكعان بطمكحو كنمك حركتو كاتساع شعبيتيا عف األىداؼ الحقيقية التي شكؿ جماعتو

مف أجميا ،أال كىي السمطة كالحكـ كتغيير كجو الدكلة إلى دكلة دينية تقكـ عمى فكرة الخبلفة ،أك
"الحككمة اإلسبلمية" ( .)4حيث أعمف في مايك  1938التحكؿ مف "دعكة الكبلـ كحده إلى دعكة الكبلـ
المصحكب بالنضاؿ كاألعماؿ"؛ الستعادة حكـ اإلسبلـ كمجده ،فطرح الترسيمة اإلخكانية الشييرة

"اإلسبلـ ديف كدكلة ،كمصحؼ كسيؼ...ال ينفؾ كاحد مف ىذيف عف اآلخر" (.)5

كيبيف البنا استراتيجية اإلخكاف المسمميف بمراحميا كخطكاتيا ككسائميا فيقكؿ" :نريد أكالن الرجؿ

المسمـ في تفكيره كعقيدتو ،كنريد بعد ذلؾ البيت المسمـ ،ثـ الشعب المسمـ في ذلؾ كمو أيضان ،ثـ

) (1لسيظتظ لسيلبق
) (2ظليت ،لسييتت ،سيتت ظاؼلي اهطتسه لاألم .أللس ثيلظلل لس طبتم تي ت اسى آستل ألأألظألبل ،خلةت لسشلد لاألسؾ.2006 ،
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9896&article=348636#.VomVvxV97IU
) (3عتب ،عب زتتظ ،ن .لسطاتيب .أللس طبتم لستألسب سإل يلي لسييعيتك ،طستا لسيؽك لس ية ت .2013 ،
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=298471
) (4لسيتت ،ةيسف ،لإل يلي لسييعييي ألخذألظ لس طلي لستةطب أللإلظ،لب لب اظل ،اظتظ سقق لإلشلظ استه ،ص 151
) (5قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص .277- 276
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الحككمة المسممة التي تقكد ىذا الشعب عمى ىدل اإلسبلـ ،كنحف ليذا ال نعترؼ بأم نظاـ حككمي ال
يرتكز عمى اإلسبلـ كال يستمد منو ،كال نعترؼ بيذه األحزاب السياسية ،كال بيذه األشكاؿ التقميدية التي
أرغمنا أىؿ الكفر كأعداء اإلسبلـ عمى الحكـ بيا ،كسنعمؿ عمى إحياء نظاـ الحكـ اإلسبلمي بكؿ
مظاىره ،ثـ تككيف الحككمة اإلسبلمية عمى أساس ىذا النظاـ (.)1

كينتقؿ البنا بعد ذلؾ إلى إقامة الدكلة اإلسبلمية ،فالخبلفة ،ثـ أستاذية العالـ فيقكؿ" :كنريد بعد
ذلؾ أف نضـ إلينا كؿ جزء مف كطننا اإلسبلمي الذم فرقتو السياسة الغربية كأضاعت كحدتو المطامع

األكركبية ،ثـ نريد بعد ذلؾ أف تعكد ارية اهلل خفاقة عالية عمى تمؾ البقاع التي سعدت باإلسبلـ حينان
مف الدىر ،...كاخي انر نريد بعد ذلؾ كمعو أف نعمف دعكتنا عمى العالـ كأف نبمغ الناس جميعان ،كأف نعـ
بيا آفاؽ األرض ،كأف نخضع ليا كؿ جبار ( ،)2كلتحقيؽ ذلؾ يستكجب مركر الجماعة بثبلث مراحؿ

ىي :التعريؼ بنشر الفكرة العامة بيف الناس ،ثـ التككيف باختيار كاعداد األعضاء لمجياد ،ثـ التنفيذ

كالتطبيؽ ،كعف تكقيت التنفيذ يقكؿ" :في الكقت الذم يككف فيو منكـ معشر اإلخكاف المسمميف ثبلثمائة

كتيبة قد جيزت ...طالبكني بأف أخكض بكـ لجج البحار ...كأغزك بكـ كؿ عنيد جبار "،لذلؾ ادخؿ

البنا التدريبات القتالية إلعداد أعضاء اإلخكاف (.)3

 -2االستراتيجية الدكلية لإلخكاف كفقان لسيد قطب:
يحدد سيد قطب استراتيجية اإلخكاف لمتغير كفقان لرؤيتو بأسمكب االنقبلب كاليدـ كاعادة البناء
و
حككمة مؤسسة
فيقكؿ" :إف غاية الجياد في اإلسبلـ ىي ىدـ بنياف النظـ المناقضة لمبادئو كاقامة
عمى قكاعد اإلسبلـ في مكانيا ،كاستبداليا بيا ...كىذه الميمة ...ميمة إحداث انقبلب إسبلمي عاـ

غير منحصر في قي و
حدث ىذا االنقبلب الشامؿ في جميع
طر دكف قطر ،بؿ مما يريده اإلسبلـ ،أف ىي ي
المعمكرة ،ىذه غايتو العميا كمقصده األسمى ،الذم يطمح إليو ببصره" ،كيبيف أف عمى اإلخكاف البدء
باالنقبلب "ال مندكحة لممسمميف أك أعضاء الحزب اإلسبلمي عف الشركع في ميمتيـ بأحداث االنقبلب

المنشكد كالسعي كراء تغيير ينظيـ الحكـ في ببلدىـ التي يسكنكنيا"(.)4

كيبيف قطب أف أداة القكة ستككف حاضرة لمتغيير فبيا ستحمي دار اإلسبلـ التي ستتخذ قاعدة

ينطمؽ منيا الجياد بالقكة لتحطيـ األنظمة "إف حماية "دار اإلسبلـ" ىي الكسيمة لقياـ مممكة اهلل فييا،
ثـ اتخاذىا قاعدة انطبلؽ إلى األرض كميا كالى النكع اإلنساني بجممتو ...تقكـ في كجييا العقبات

) (1زيك ،لسقطل ،ظسلئب لالالم لسشهتت ،ص133
) (2زيك ،لسقطل ،ظسلئب لالالم لسشهتت ،ص133
)(3
The History of the Muslim Brotherhood, 9 Bedford Row, London. 2015, p 80
) (4ستت ،سطب ،لب ظام لسلللي ،ص1720
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المادية مف سمطة الدكلة ،كنظاـ المجتمع ،كأكضاع البيئة .كىذه كميا ىي التي ينطمؽ اإلسبلـ

ليحطميا بالقكة" (.)1

 -3االستراتيجية الدكلية لإلخكاف كفقان لمصطفى مشيكر:
يحدد مصطفى مشيكر في كثيقتو لمؤتمر إسطنبكؿ عاـ  1990استراتيجية التنظيـ الدكلي فيقكؿ:

جديا في إعادة تشكيؿ جياز الجياد ،ثـ يقترح كسائؿ لمتغيير ال يمكف
"إنو يجب إعادة التفكير ن
االستغناء عنيا ،فإلى جانب النضاؿ الدستكرم ىناؾ خيارات أخرل أجدم كأنفع كأسرع مثؿ التنظيمات
الخاصة ،كالتنظيـ العسكرم اإلخكاني داخؿ الجيش" (.)2
 -4االستراتيجية الدكلية المعاصرة لإلخكاف:
كضع "التنظيـ الدكلي لئلخكاف في يكليك  2005كثيقة تحمؿ اسـ "مشركع الرؤية الشاممة لجماعة
اإلخكاف" ،استنادان إلى رسائؿ حسف البنا ،كعمى أكراؽ كبرامج أفرع التنظيـ في كؿ مف "مصر،

كاألردف ،كسكريا ،كلبناف ،كالجزائر ،كاليمف" ،كحددت الجماعة أربعة أىداؼ رئيسة ىي :تخميص األمة
مف قيكدىا السياسية كبناؤىا مف جديد ،كاقامة النظاـ اإلسبلمي الشامؿ ،كسيادة الدنيا كارشاد اإلنسانية،
كالكقكؼ بكجو مدنية المادة (.)3

أ -المحكر القطرم:
اعتبرت االستراتيجية المعاصرة لئلخكاف أف الخطكة األكلى في الطريؽ لمعالمية تبدأ ببناء دكلة
اإلخكاف ،كتنشأ فييا ىيئة عمماء الشريعة كتككف فكؽ دستكرية تراقب السمطتيف التشريعية كالتنفيذية،
كتحؿ المكاطنة فييا محؿ مفيكـ أىؿ الذمة فيحؽ لغير المسمـ جميع المناصب باستثناء منصب رئيس
الدكلة ،كيحؽ لممرأة فييا المشاركة في االنتخابات النيابية كالمحمية كالنقابات كتكلي العضكية في

مجالسيا كتقمد المناصب القيادية باستثناء اإلمامة العظمى "رئاسة الدكلة" ،كيفرض عمى مكاطنييا

اإلخكاف فرائض تحكـ تحركاتيـ كىي الجياد ،ثـ تكحيد المسمميف جميعان في دكلة كاحدة بقيادة خميفة
كاحد ،كالثالثة أف تحكـ ىذه الدكلة بكتاب اهلل (.)4

كلئلخكاف رؤيتيـ الخاصة ،حكؿ المؤسستيف "العسكرية كاألمنية" في الدكلة ،فقد طالبت الكثيقة

بإبعاد الجيش عف السياسة؛ ليتفرغ لمدفاع عف أمف الدكلة الخارجي ،إال أنيا أكدت ضركرة أف يككف
كزير الدفاع حاؿ كصكليا إلى الحكـ مدنيان سياسيان كسائر الكزراء ،كأف تككف الشرطة كجميع أجيزة

) (1ستت ،سطب ،ايلسم عى لسطلةق ،ص
) (2لئلن ،ام ،لإل يلي ألأسل ،ص.451
)، (3لسب ،اظتظ سقق ة له ،اشلألع لسلإة لسشلاع سديل
) (4لسيظتظ لسيلبق ،ص242-238

لإل يلي ،ص.239-238
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الدكلة األمنية كذلؾ كظائؼ مدنية؛ كذلؾ إلسناد قيادة ىذه المؤسسات إلى أفراد مدنييف ينتمكف إلييا
تنظيميان حاؿ كصكليا إلى الحكـ (.)1

كأكدت ضركرة اعتماد الجيش الشعبي "الرديؼ" ،أم أف الجماعة كانت تريد جيشان مكازيان لمجيش

النظامي ،ال في مصر فحسب ،بؿ في كؿ دكلة تصؿ فييا الجماعة إلى الحكـ ،كىى فكرة تسمح ليا

بتقنيف كضع ميميشياتيا المسمحة ،بعيدان عف االحتكاؾ بأبناء المؤسسة العسكرية ،كاعتماد عقيدة قتالية

لمجيش تناسب معتقدات األمة ،كانشاء أجيزة شرطة حماية اآلداب كاألخبلؽ العامة عمى غرار "ىيئة

األمر بالمعركؼ كالنيى عف المنكر ،كاستصدار تشريعات تضبط مياـ "األمف السياسي" كتنظـ عممية
الرقابة عميو( ،)2كىك ما يعنى أنيا كانت تخطط لتكجييو لحسابيا ،إذا ما نجحت في الكصكؿ إلى

الحكـ في الببلد.

ب -المحكر العربي:
كضعت الرؤية التي تبناىا التنظيـ مصطمحي الكطنية كالقكمية داخؿ اإلطار الديني بشكؿ كامؿ؛
لتييئة األرض أماـ دعكة الجماعة حيث عممت عمى فؾ ارتباط األمة العربية بحدكدىا الجغرافية مف
خبلؿ ذكر حديث البنا "أف الدنيا ستصير إلى التكتؿ كأف عصر الكحدات الصغيرة كالدكيبلت المتناثرة

قد أزاؿ أك أكشؾ عمى الزكاؿ" ،كاف ىناؾ عكامؿ عدة تؤدم إلى الكحدة الكاممة عمى العرب أف
يأخذكىا في حسبانيـ ،كتتمثؿ في الكحدة الركحية كالكحدة المغكية كالكحدة الجغرافية ( ،)3كىذا بمثابة

تكطئة لعمميات الدمج كاعادة رسـ حدكد المنطقة كفقان لرؤيتيـ.

كحددت الجماعة تحركيا في أربع دكائر مختمفة لتنفيذ الكحدة الجغرافية تمثؿ كؿ منيا حمقة

مرحمية في تأسيس دكلة الخبلفة ،األكلى :إزالة الحدكد الجغرافية بيف كؿ مف مصر كالسكداف ،كالثانية:
دمج سكريا كلبناف كالعراؽ في كياف كاحد ،كالثالثة :إلحاؽ اليمف بشبو الجزيرة العربية ،كالرابعة :تككيف

كياف مكحد لدكؿ المغرب العربي ،كىذا سيتـ تحقيقو بتشجيع أم مسعى لمكحدة بيف قطريف عربييف أك

إسبلمييف أك أكثر كتفعيؿ التكتبلت اإلقميمية كصكالن إلى الكحدة الشاممة ،كالتنسيؽ مع مختمؼ األحزاب
كالحركات اإلسبلمية كالقكمية في العالـ ،كتككيف رأم عاـ عربي إسبلمي (.)4

كتبدأ أكلى خطكات تحقيؽ الكحدة بدعكة األح ازب اإلسبلمية كالقكمية كالحركات الشعبية كالنقابات
كالفعاليات البرلمانية لعقد مؤتمر عاـ باسـ مؤتمر الكحدة العربية يسعى لمكصكؿ إلى ميثاؽ عاـ تتبناه

جميع األحزاب كالحركات الشعبية المشاركة في المؤتمر ،ثـ تشكيؿ مجمس يسمى مجمس الكحدة

)، (1لسب ،قت م ،اظتظ سقق ة له ،اشلألع لسلإة لسشلاع سديل
)، (2لسب ،قت م ،اظتظ سقق ة له ،اشلألع لسلإة لسشلاع سديل
) (3لسيظتظ لسيلبق ،ص261
) (4لسيظتظ لسيلبق ،ص.262-261

لإل يلي ،ص.254
لإل يلي ،ص.256
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العربية يككف بمثابة البرلماف لمشعكب العربية مف ثبلثمائة عضك يضع السياسات كالبرامج ،ثـ انتخاب

مكتب تنفيذم يقكـ بتنفيذ السياسات كالبرامج ،كتشكيؿ أجيزة متخصصة.

اما الخطكة الثانية فتتـ برفع الحكاجز الجمركية ،كالغاء جكازات السفر كمنح حرية المركر كالتنقؿ

بيف األقطار العربية كاباحة اليجرة كاالستيطاف ،كتنمية التعاكف الثقافي كالتشريعي كالعسكرم ،كتنمية
مؤسسات الكحدة ،كأما الخطكة الثالثة فيي ،تحديد لكف الكياف السياسي العاـ ليذه الحككمات العربية

المتحدة ،كتعقب ىذه الدائرة دائرة العبلقات اإلسبلمية ،ثـ مرحمة العالمية(.)1
ت -المحكر األممي:

تبنى التنظيـ آلية عمؿ لئلشراؼ عمى فركعو في العالـ ،فقسـ العالـ إلى ثمانية مناطؽ جغرافية ىي:
منطقة الغرب ،كمكتب أفريقيا ،كمنطقة اليمف كالخميج كتضـ إلييا إيراف كأفغانستاف كالصكماؿ ،كمنطقة
الشاـ كتضـ العراؽ ككردستاف العراؽ كفمسطيف كسكريا كلبناف كاألردف ،كمنطقة مصر كالسكداف كليبيا،

كمنطقة المغرب العربي كتضـ تكنس كالجزائر كمكريتانيا ،كمكتب كسط آسيا ،كمنطقة آسيا كالباسفيؾ(.)2

كتؤكد الكثيقة أنو يجب تسمية مشرؼ لكؿ قطاع أك منطقة مف أعضاء مكتب اإلرشاد ،كتشكيؿ

مكتب لكؿ قطاع أك منطقة معو مككف مف مسؤكلي الجماعات اإلخكانية في المنطقة أك القطاع أك
المؤسسات المركزية العاممة في أقطار المكاتب الجغرافية ،كاقترحت الكثيقة أف يككف مكقع نشاط قطاع

الشاـ ىك بيركت ،كمكقع نشاط قطاع الغرب لندف ،كمكقع نشاط قطاع كسط آسيا في إسطنبكؿ،

كمكقع نشاط قطاع "آسيا "1-الذل يضـ شبو جزيرة اليند كسريبلنكا كأفغانستاف ،ىك باكستاف أك
سريبلنكا ،كمكقع نشاط قطاع "آسيا ،"2-كيضـ جنكب شرؽ آسيا كاستراليا كالياباف كالصيف في

إندكنيسيا أك ماليزيا (.)3

كقد كضع التنظيـ استراتيجية لمتكسع كاالنتشار تبدأ بنشر فكرة الجماعة ،ثـ تدعيـ الجماعات

القطرية الكليدة في المنطقة اإلقميمية الكاحدة ،كتأسيس تنظيمات لمجماعة عمى مستكل المنطقة

اإلقميمية الكاحدة ،ثـ تقكية التعاكف اإلقميمي بيف التنظيمات المستقرة في ىذه المنطقة ،كالتعامؿ مع
المشكبلت ذات الظركؼ المتشابية في المنطقة اإلقميمية الكاحدة ،كايجاد مؤسسات رسمية تسيؿ كتعيف
عمؿ أجيزة الجماعة ،كاستحداث ثبلث مؤسسات عالمية عمى قدر و
عاؿ مف الحرفية في مجاالت
البحكث كالدراسات كاإلعبلـ ،كانشاء قناة فضائية ،كتفعيؿ المنتدل العالمي لمبرلمانييف اإلسبلمييف
لبلنفتاح عمى المؤسسات البرلمانية اإلقميمية كالدكلية الرسمية منيا كاألىمية (.)4

) (1لسيظتظ لسيلبق ،ص263-261
) (2ألجتل لس طبتم لسيلسيب لسييزت سإل يلي.2013 ،
) (3لسيظتظ لسيلبق.2013 ،
) (4ألجتل لس طبتم لسيلسيب لسييزت سإل يلي.2013 ،
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كما كضع التنظيـ استراتيجية الحكـ أك اإلدارة بربط جميع كحدات العمؿ في األقطار المختمفة

"الفركع" برباط كاحد عالمي مف خبلؿ تفعيؿ التعاكف بيف األجيزة المركزية كأجيزة الجماعة العالمية
عمى مستكل المناطؽ كالمكاتب الجغرافية ،كتككيف مجمكعات إقميمية لبلىتماـ بالشأف العاـ كعمؿ

الدعكة عمى المستكل العاـ ،كأف تككف أذرعان ألجيزة الجماعة ،كتخدـ مشركع الجماعة كخططيا

العامة ،كفي المقابؿ يقدـ ليا التنظيـ البرامج لدعـ القدرات كتنمية اإلمكانات(.)1
 -5استراتيجية اإلخكاف في التعامؿ مع الكاليات المتحدة األمريكية:

ال جداؿ في أف كؿ ما حدث في العالـ اإلسبلمي مف تطكر فكرم كحركات إصبلح منذ القرف

التاسع عشر كاف استجابة لمتحدم المتمثؿ في االستعمار كالييمنة األكركبية ثـ األمريكية ،كىكذا كانت
تجربة محمد عمي في مصر كاصبلحات السمطاف العثماني محمكد الثاني في تركيا ،كىكذا ظير

مشركع الجامعة اإلسبلمية عمى يد جماؿ الديف األفغاني ،ثـ تحكؿ إلى مشركع لئلحياء الثقافي

كالنيضة الداخمية الشاممة عمى يد تمميذه محمد عبده .كمف بيف خيارات تنفيذ المشركع ،كاف الخيار

األصكلي بالعكدة إلى تقاليد السمؼ الصالح ،كفي القمب منيا فكرة الجياد ،كاستعادة الخبلفة العظمى،
كىك الطريؽ الذم اختاره "حسف البنا" عف أستاذه رشيد رضا(.)2

لكف البنا تحكؿ بالمشركع مف دعكة كاحياء فكرم إلى تنظيـ جماىيرم مغمؽ كشبو عسكرم ،يسعى

لمسمطة السياسية ،كيرفض كيتيـ كؿ مف يدعك إلى األفكار الحديثة مف ديمكقراطية ،كحزبية ،كقكمية،
كاشتراكية ،كصراع طبقي ،كتحميؿ اجتماعي ،بالخركج عمى اإلسبلـ ،أك عمى األقؿ بأنو مستمب

لمصمحة المستعمر الغربي ،لكف كعمى مستكل السياسة العممية ،كاف حسف البنا ال يمانع في االتصاؿ
بأم قكل غربية في الساحة المصرية كعمى األخص بريطانيا كالكاليات المتحدة األمريكية مثمما لـ يكف

لديو مانع مف االتصاؿ كالتفاكض أحيانان مع القصر الممكي كزعيـ الكفد مصطفى النحاس كزعيـ
الديكتاتكرية إسماعيؿ صدقي ما داـ أف مثؿ ىذه االتصاالت كالمفاكضات تفيد جماعتو ،كلكف االسبلـ
السياسي كقع في معضمة التكفيؽ بيف التحالؼ مع الصديؽ األمريكي ضد الشيكعية الممحدة ضد

القكمية الزنديقة ،كالعمؿ ضد العدك األمريكي الصميبي حميؼ الصييكنية كراعييا كحامييا ،كلـ يكف

خيار االخكاف اعتبار أمريكا رأس الكفر ،أك قصر الجياد عمى فمسطيف ،بؿ اختاركا التفاىـ عمى
التعاكف البناء مع الغرب كقيمو الديمكقراطية مع ىدنة طكيمة األجؿ حكؿ إسرائيؿ" (.)3
كانت جماعة اإلخكاف تحمـ بإقامة امبراطكرية ضخمة في مكاجية االمبراطكرية اإلنجميزية ،كلكف

مع صعكد االمبراطكرية األمريكية ،تغير خيار الجماعة مبك انر مف مناىضة ىذه االمبراطكرية إلى خيار

االختباء داخميا كإمبراطكرية حقيقية قائمة بيدؼ تفجيرىا مف الداخؿ كخداعيا خداعان استراتيجيان
)(1
)(2
)(3

لسيظتظ لسيلبق.2013 ،
قت لسيبتم ،زيلن ،لسيزب لاالة ب.-سظ لالظتقلؽ لسقطلط بتك أالة ل أللإل يلي ،لسهتئ لسيظلة لسيلا  ،2013 ،ص.115-114
قت لسيبتم ،زيلن ،لسيزب لاالة ب.-سظ لالظتقلؽ لسقطلط بتك أالة ل أللإل يلي ،لسهتئ لسيظلة لسيلا  ،2013 ،ص.116-112
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طكيبلن ،فتحالفت مع الكاليات المتحدة األمريكية ضد الرئيس جماؿ عبد الناصر كالقكمية ،كتقدمت

العبلقة خطكة أكسع في استنزاؼ االتحاد السكفيتي لصالح الكاليات المتحدة األمريكية ،ككانكا جند اهلل
في المعركة الخطأ ضد االتحاد السكفيتي في أفغانستاف مف خبلؿ تنظيميا الدكلي المتشعب ،فدخمكا
في تحالؼ استراتيجي كأقنعكا أعضاءىـ بأف مشاركتيـ في إطار خداع االمبراطكريات بيدؼ غزكىا
مف الداخؿ ،ثـ تكظيفيا لصالحيـ فيما بعد( ،)1كالحقيقة أف تفسير ىذا السمكؾ يتجاكز البراغماتية الى
مستكيات خدمة المشاريع األمريكية عمى أمؿ أف تقدـ الكاليات المتحدة مكافأة سياسية نظير خدماتيـ،

كىي تمكينيـ مف الحكـ في المنطقة العربية ،كقد أثبتت ثكرات الربيع العربي صحة ذلؾ.

كنظ انر إلى أف الرضا األمريكي لمتعاكف مع أم قكة في الشرؽ األكسط ،البد أف يتأسس عمى قبكؿ

المشركع الصييكني كتأمينو ،قدـ حسف الترابي في لقاء المائدة المستديرة يكـ  10مايك  1992في

كاشنطف مع مفكريف كدبمكماسييف كسياسييف أمريكييف ،رؤية اإلخكاف المسمميف لممكقؼ مف إسرائيؿ.

فقاؿ" :اإلسبلميكف ليس أماميـ الكثير ليفعمكه عمى المدل القصير لفمسطيف ،كفيما يتعمؽ بالحؿ

الممكف فإنو يتعيف عمى اإلسبلمييف أف ال يعمنكا مكقفان محددان ،كلذا يستطيعكف االستمساؾ بمبدأ أف

طرد الفمسطينييف مف أرضيـ عمؿ غير مشركع" .كىك نفس ما قالو مكسى أبك مرزكؽ ك"إسماعيؿ أبك
شنب -القيادياف في حركة حماس-عاـ  ،1998حيث قاؿ األكؿ" :نحف ال نكافؽ عمى حؿ الدكلتيف
باعتباره حبلن نيائيان؛ ألنو يعني إقامة فمسطيف عمى جزء مف أراضييا ،كليس عمى كامؿ فمسطيف

التاريخية ،التي ىي أرض إسبلمية ،كليس مف حؽ أحد التنازؿ عنيا في أية صيغة لحؿ كسط ،كلكننا
حيف نقبؿ قياـ دكلة عمى جزء مف ىذه األرض حاليان ،فإننا نترؾ بقية األمر لؤلجياؿ القادمة" ( ،)2كىذا
يعبر عف إمتناع الجماعة عف اتخاذ مكقؼ كاضح مف القضية الفمسطينية ،فيي لـ تطالب بمكقؼ ضد

إسرائيؿ ،كال تقديـ العكف لمشعب الفمسطيني ،كاالكتفاء بمكقؼ ال ينفع الشعب الفمسطيني في شيئ.

كقد نظر اإلخكاف إلى االرتباط البناء كسياسة التصالح مع الكاليات المتحدة األمريكية حكؿ

إسرائيؿ باعتبارىا سياسة عممية صرفة ،سينفضكف أيدييـ منيا ،بعد التمكيف ليـ في جميع الدكؿ
اإلسبلمية طبقان لنظرية الترابي .كىكذا يعكدكف إلى التراث الخالد لجماعتيـ .ككأنيـ ضمنكا التحكـ
بنسبة مائة في المائة في ديناميكيات العبلقة مع الغرب ،كأف اآلخريف في إسرائيؿ كأكركبا كالكاليات
المتحدة األمريكية ليسكا كاعيف ليذه الخطة ،كسيترككنيـ يقيمكف دكلة الخبلفة ،لتمحك إسرائيؿ ،كتفرض

أستاذيتيا عمى العالـ .كلكف تاريخيـ يقدـ العكس فقد حاكلكا استخداـ الممؾ فاركؽ ،كلكنو ىك الذم
استخدميـ ضد الكفد ،كحاكلكا استخداـ الكاليات المتحدة األمريكية ضد جماؿ عبد الناصر،
فاستخدمتيـ ضد القكمية ،كضد الشيكعية ،ثـ تخمت عنيـ.

) (1أزيت ،بلي ،اظتظ سقق ة له.2014 ،
) (2قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص.121
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يقينا التأثير السمبي الذم تتركو عبلقات الجماعة العمنية ،عمى أفراد
كتعمـ قيادات جماعة اإلخكاف ن
خصكصا إذا كاف أحد أطراؼ ىذه العبلقة،
صفيا ،فضبلن عف مختمؼ أطياؼ الشعب المصرم
ن

بكيا ،عمى عداء المشركع الصييك-
الم ٍعمىف
إعبلميا كتر ن
ن
جماعة مثؿ جماعة اإلخكاف تبني خطابيا ي
أميركي في المنطقة ،كقد ظير خبلؼ أثناء االنتخابات البرلمانية عاـ  2115بيف جناحيف داخؿ

“مكتب اإلرشاد” حكؿ استئناؼ االتصاؿ مع الكاليات المتحدة األمريكية ،يقكد الجناح األكؿ الدكتكر/

محمد حبيب -النائب األكؿ لمرشد الجماعة السابؽ -كمعو عمى استحياء المرشد السابؽ -محمد
ميدم عاكؼ ،-بينما يقكد الجناح الثاني الميندس خيرت الشاطر ،كيشايعو صيره محمكد غزالف،
كرئيس المكتب السياسي لمجماعة في ذلؾ الكقت الدكتكر /عصاـ العرياف ،ككاف المعترضكف ،كمنيـ

حبيب ،يركف أف ىذه الخطكة مف شأنيا إغضاب “نظاـ مبارؾ” ،بينما كاف رأل الشاطر كفريقو أف ىذه

االتصاالت مف شأنيا أف تعمؽ العبلقات مع الكاليات المتحدة األمريكية -شرطي العالـ الجديد ،-كأف
لمجماعة الكثير مف المصالح االقتصادية التًي تمر عبر أميركا ،كالبد مف تحسيف ىذه العبلقة،

خصكصا بعد أف ازدادت المخاكؼ الغربية ،عقب أحداث  00سبتمبر ،كقتيا ،كتب الشاطر في تحكؿ
ن
فريد مف نكعو في صحيفة “الغاردياف” البريطانية عف “التطمينات” التًي يجب عمييـ أف يقدمكىا
لمغرب ،إذا ما كصمت جماعتو إلى الحكـ ،كاختار الشاطر أف ينقؿ كجية نظره تحت عنكاف“ :ال داعي
ألف تخشكنا” ( ،)1أم ال داعي ألف تخشكا االخكاف إذا ما كصمكا لسدة الحكـ في المنطقة العربية فيـ

ليسكا إرىابيكف.

كىكذا يتضح أف استراتيجية جماعة االخكاف قد حددىا حسف البنا في استعادة حكـ اإلسبلـ كمجده

مف خبلؿ اعداد الرجؿ المسمـ في البيت المسمـ ،ثـ الشعب المسمـ ،ثـ إقامة الدكلة اإلسبلمية،

فالخبلفة ،ثـ أستاذية العالـ ،كيتـ ذلؾ بنشر فكرة الجماعة ثـ باختيار كاعداد األعضاء ثـ التنفيذ

كالتطبيؽ ،كقد طرح سيد قطب أسمكب جديد لتحقيؽ االستراتيجية تمثؿ في االنقبلب كاليدـ كاعادة

البناء ،بحيث يتـ إحداث انقبلب إسبلمي شامؿ في جميع المعمكرة ،كتبدأ خطكاتو بإخضاع دكلة

لسيطرة االخكاف لتككف دار اسبلـ ،لتتخذىا الجماعة قاعدة انطبلؽ إلى باقي دكؿ العالـ ،مستخدمة

القكة لتحطيـ العقبات المادية التي تكاجييا مثؿ سمطة الدكلة المستيدفة كغيرىا ،اما مصطفى مشيكر
فقد دعا إلى تشكيؿ جياز الجياد مف التنظيمات الخاصة ،كالتنظيـ العسكرم اإلخكاني داخؿ الجيش
لتنفيذ الميمة ،أما االستراتيجية المعاصرة لئلخكاف فتبدأ بالمستكل القطرم ببناء دكلة اإلخكاف تنشأ فييا

ىيئة عمماء الشريعة كتككف فكؽ دستكرية تراقب السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ،ثـ تكحيد المسمميف

جميعان في دكلة كاحدة بقيادة خميفة كاحد ،كابعاد الجيش عف السياسة ،كاعتماد الجيش الشعبي "الرديؼ،
كانشاء شرطة حماية اآلداب ،ثـ بالمستكل العربي بإزالة الحدكد الجغرافية كتفعيؿ التكتبلت اإلقميمية

كصكالن إلى الكحدة الشاممة ،ثـ التنسيؽ مع مختمؼ األحزاب كالحركات اإلسبلمية كالقكمية في العالـ،

)، (1لسب ،قت م ،اظتظ سقق ة له ،ص.29-28
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كتحقيؽ الكحدة بدعكة األحزاب لعقد مؤتمر عاـ باسـ مؤتمر الكحدة العربية ،كاعداد ميثاؽ عاـ ،ثـ
مجمس الكحدة العربية ،كانتخاب مكتب تنفيذم ،يتمكىا رفع الحكاجز الجمركية ،كالغاء جكازات السفر
كمنح حرية المركر ،كتحديد ىكية الكياف السياسي ثـ االنتقاؿ إلى دائرة العبلقات اإلسبلمية ،ثـ مرحمة

العالمية ،كعمى المستكل األممي تبنى التنظيـ آلية عمؿ لئلشراؼ عمى فركعو في العالـ ،فقسـ العالـ
إلى ثمانية مناطؽ جغرافية كدعا إلى تشكيؿ مكتب لكؿ قطاع أك منطقة كتحديد مكقع نشاطو ،كتأسيس
تنظيمات لمجماعة عمى مستكل المنطقة اإلقميمية الكاحدة ،ثـ تقكية التعاكف اإلقميمي بيف التنظيمات

المستقرة في ىذه المنطقة ،كايجاد مؤسسات رسمية تتعاكف مع أجيزة الجماعة العالمية كتربط جميع
كحدات العمؿ في األقطار المختمفة برباط كاحد عالمي.

نخمص مما سبؽ إلى أف جماعة اإلخكاف تأسست كجمعية دينية دعكية ىدفيا محاربة االنحبلؿ

كالفساد ،كليس العمؿ في السياسة ،إال أف اىداؼ الجماعة في إعادة إحياء الخبلفة اإلسبلمية تؤكد أف

اليدؼ الحقيقي إلنشائيا ىك سياسي بامتياز ،حيث حددكا برنامجيـ كأىدافيـ في إصبلح الفرد المسمـ،
ثـ األسرة المسممة ،فالمجتمع المسمـ ،ثـ الدكلة المسممة ،فالخبلفة ،ثـ أستاذية العالـ ،أم إنشاء دكلة
عالمية تديف بقيـ الديف اإلسبلمي ،إال أف سمكؾ الجماعة في الكثير مف محطاتيا صعكدان كىبكطان اتسـ
بالبراغماتية كليس بمرجعية الحبلؿ كالحراـ ،كلعؿ أبرز ىذه المحطات قبكليا التعاكف في أكثر مف

محطة مع القصر ضد الكفد ،ثـ مع القكل الغربية إلسقاط القكمية العربية كزعيميا جماؿ عبد الناصر،

ثـ تعاكنيا العمني مع الكاليات المتحدة األمريكية في محطة أفغانستاف لمحاربة الشيكعية ،إال أنو كبعد

انييار االتحاد السكفياتي ،ىاجت الجماعة بعد أف رأت أنو لـ يعد لئلسبلـ السياسي أم دكر في

االستراتيجيات األمريكية عبر نظاميا العالمي الجديد ،بؿ أصبح اإلسبلـ السياسي ىك العدك الجديد
بعد أحداث  11سبتمبر ،لتدكر عجمة العبلقة مف جديد ،كيجدد اإلخكاف ارتباطيـ بالكاليات المتحدة

األمريكية كصكالن إلى محطة ثكرات الربيع العربي.

قدـ اإلخكاف مبررات لعبلقتيـ بالكاليات المتحدة األمريكية منيا أيديكلكجية بأنيـ أىؿ كتاب ،كمنيا

براجماتية غزك االمبراطكريات مف الداخؿ إلسقاطيا ،كاستغبلؿ العبلقة لتمكينيـ مف الحكـ لينتصركا
بعد ذلؾ عمى مف مكنيـ مف الحكـ ،في تصكر شعاراتي غير كاقعي إلرضاء األتباع ،كلكف الثابت ىك

الكصكؿ إلى الحكـ كالحككمة كمحاربة العدك القريب ،كيتمثؿ مف كجية نظرىـ في نظـ الدكؿ الكطنية
كاسقاطيا بحجة أكلكية محاربة االنحبلؿ كالفساد عمى محاربة االستعمار ،كبينما يتـ انتقاد االخكاف

لتعاكنيـ مع أطراؼ خارجية مف أجؿ الكصكؿ لمحكـ إال أنيـ ال يركف في ذلؾ مأخذان عمييـ؛ فيـ في
سعييـ إلقامة دكلة المشركع االسبلمي يحؽ ليـ االستعانة بكؿ االدكات طالما انيا تحقؽ غاية سامية
كىي إقامة الدكلة االسبلمية األممية العبرة لمحدكد ،كلكف العديد ممف انتقدكا كخكنكا فكرة التعاكف مع
القكل الخارجية لمتجبر عمى الداخؿ ككسر الدكلة ،اعتبركا أف التعاكف مع االجنبي يضرب في االساس

الحضارم لفكر كمشركع االخكاف القائـ عمى التحرر مف االستعمار كنفكذه ،كاذ بو ينقمب لمتعاكف مع
027

االستعمار ،مما يفرغ مشركعيـ مف مضمكنو فالتعاكف مع قكل االستعمار ليس مجانيان ،كلف تقدـ قكل
االستعمار العكف إال بمقابؿ أقمو حفظ مصالحيا كالتأكد المسبؽ مف التزاـ ككالء أم حككمة قادمة ليا-
كىي في ىذه الحالة حككمة االخكاف -أم اننا أماـ عممية استبداؿ نظاـ سابؽ بنظاـ جديد تابع لمغرب

يمتزـ بسياساتو كيحافظ عمى مصالحو ،كلكنو نظاـ يكظؼ الديف ليستر بو أىدافو السياسية ،كتكظيؼ

الديف في ذاتو انتقاص مف إسبلمية االحزاب االخرل الكطنية التي تتككف مف أعضاء مسمميف دكف أف

تتبنى الديف كأيديكلكجيا.

028

الفصل الثالث:

عالقات الىالٌات املتحدة األرمرٌيٍة جبماعة
اإلوخىا املسلمني.

انًثحث األٔل :انعالقح تٍٍ انٕالٌاخ انًرحذج األيزٌكٍح ٔجًاعح اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ.
انًطهة األٔل :يزاحم ذطٕر انعالقىح تىٍٍ انٕالٌىاخ انًرحىذج األيزٌكٍىح ٔجًاعىح
اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ.
انًطهة انثاًَ :أسثاب انعالقح تٍٍ انٕالٌاخ انًرحذج األيزٌكٍح ٔجًاعح اإلخىٕاٌ
انًسهًٍٍ.
انًثحىىث انثىىاًَ :جًاعىىح اإلخىىٕاٌ انًسىىهًٌٕ ٔانٕالٌىىاخ انًرحىىذج األيزٌكٍىىح ٔقض ىاٌا
انًُطقح.
انًطهة األٔل :يٕاقف انٕالٌاخ انًرحذج األيزٌكٍح يٍ أتزس قضاٌا انًُطقح.
انًطهة انثاًَ :يٕاقف اإلخٕاٌ يٍ أتزس قضاٌا انًُطقح.
انًثحث انثانث :اإلخٕاٌ انًسهًٍٍ ٔاْذاف انسٍاسح انخارجٍح األيزٌكٍح
انًطهىىة األٔل :انرُظىىٍى انىىذٔنً نجًاعىىح اإلخىىٕاٌ ٔأْىىذاف انٕالٌىىاخ انًرحىىذج
األيزٌكٍح
انًطهة انثىاًَ :فىزٔ انجًاعىح فىً دٔل انًُطقىح انعزتٍىح ٔأْىذاف انٕالٌىاخ
انًرحذج األيزٌكٍح.

مقدمة:
شيدت مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية تطكر مساراف جديداف لمكجكد األمريكي في المنطقة

العربية ،األكؿ ىك تصفية االستعمار التقميدم اإلنجميزم الفرنسي ككراثة نفكذه ،كالثاني ىك السيطرة

التدريجية عمى منابع النفط العربي ،كبرز مسار ثالث تمثؿ في مقاكمة االنتشار الشيكعي ،كىي

المحطة التي استضافت أكؿ كأطكؿ لقاء بيف اإلسبلـ السياسي كالكاليات المتحدة األمريكية ،فقد كجدت

الكاليات المتحدة األمريكية أنو مف الضركرم تكظيؼ اإلسبلـ السياسي في المعركة ضد الشيكعية،
كضد القكمية العربية التي كاف تمددىا سيضعؼ النفكذ األمريكي في المنطقة ،كقد تبلعبت الكاليات

المتحدة األمريكية بالمنطقة كمككناتيا كادارت المنطقة بتناقضيا الرئيس كىك الجمع بيف تحالؼ
استراتيجي مع إسرائيؿ التي تحتؿ فمسطيف كاألراضي العربية ،كعبلقة طبيعية مع دكؿ المنطقة العربية.

كأسست الكاليات المتحدة األمريكية عبلقات مع كافة مككنات المنطقة كمنيا اإلخكاف المسممكف.

كقد شابت العبلقات بيف الطرفيف تغييرات عمى مدل ما يقارب  61عامان جاءت في محصمتيا ممبيةن

لشركط الطرؼ األقكل كمصالحو ،أم الكاليات المتحدة األمريكية .كيمكف القكؿ :إف ىذه العبلقات
بدأت بعد الحرب العالمية الثانية ،فقد تعاكنت المخابرات األمريكية كالبريطانية مع اإلخكاف المسمميف

ضد الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر ،عقب تأميـ قناة السكيس عاـ ،0956لبلتفاؽ معيـ عمى تكلي

حكـ مصر بعد إسقاط ناصر بغزك عسكرم ،كىك ما لـ يحدث لفشؿ العدكاف الثبلثي ،ككانت المحطة

الثانية في التعاكف ضد الشيكعية في أفغانستاف ،كبعد انييار االتحاد السكفيتي ،لـ يعد لئلسبلـ

السياسي أم دكر في االستراتيجيات األمريكية عبر نظاميا العالمي الجديد.
كلكف حركب بكش الصميبية في العراؽ كأفغانستاف كصمت إلى طريؽ مسدكد ،كخسر اإلخكاف
محاكالت تغيير الحككمات في كؿ الدكؿ العربية الرئيسة بالقكة .في ىذه المحظة اتخذ القرار
االستراتيجي األمريكي بتجديد االرتباط مع جماعة اإلخكاف ككاف المكبي اإلسبلمي في الكاليات المتحدة

األمريكية قد لعب دك انر في تطكيع جماعتو األـ لممطالب األمريكية؛ لتمكينيا مف الكصكؿ إلى السمطة

في مصر ،ثـ في بقية الدكؿ العربية ،ثـ تطكيع سياسات ىذه الدكؿ كفي مقدمتيا مصر لبللتزامات
األمريكية نحك إسرائيؿ ،فالعنصر الحاكـ لمسياسة األمريكية في الشرؽ األكسط ،بما في ذلؾ السياسة
تجاه اإلسبلـ السياسي ىك االلتزاـ األمريكي نحك إسرائيؿ .كلـ تقتصر عبلقة اإلخكاف عمى الكاليات

المتحدة األمريكية ،بؿ امتدت إلى عبلقة مع الييكد ،حيث كقع أكؿ اتفاؽ مف نكعو في التاريخ

األمريكي كالتاريخ اإلسبلمي الييكدم الحديث لمتعاكف الثقافي بيف الجمعية اإلسبلمية لشماؿ الكاليات
المتحدة األمريكية ،كبيف اتحاد الييكد اإلصبلحييف.

كمرت العبلقة بعدة مراحؿ ،بدأت بالحكار ككصمت إلى درجة القبكؿ بالمطالب األمريكية مف قبؿ
اإلخكاف المسمميف حكؿ إسرائيؿ كالمشركع الصييكني ،حيث تحكؿ اإلخكاف إلى البراجماتية كابتعدكا
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عما ىك ديني مف حبلؿ كحراـ ،كأصبح عمييـ أال يتعاممكا مع معاىدة السبلـ المصرية عمى أساس

الحراـ كالحبلؿ كفقان لما قالو عصاـ العرياف عاـ  ،2117كانما الكاجب ىك التعامؿ معيا بمعايير

المصمحة ،كعندما تكلى اإلخكاف السمطة عاد عصاـ العرياف ليطالب بعكدة الييكد المصرييف الذيف
طردىـ جماؿ عبد الناصر ،رغـ أف عبد الناصر لـ يطرد ييكديان كاحدان ،تمييدان إلنياء قضية البلجئيف
الفمسطينييف العادلة ،كتعكيض الييكد الذيف غادركا الدكؿ العربية بمحض إرادتيـ الحتبلؿ فمسطيف.

كتحكؿ مكقؼ الجماعة مف رفض اتفاقية السبلـ المصرية اإلسرائيمية ،إلى القبكؿ بيا كما ىي دكف

حاجة إلى استفتاء شعبي ،في مقابؿ الترشح لمقعد الرئاسة في مصر بعد مكافقة مف جكف كيرم .ككاف

اإلخكاف ينظركف إلى االرتباط البناء كسياسة التصالح مع الكاليات المتحدة األمريكية حكؿ إسرائيؿ

باعتبارىا سياسة عممية صرفة ،سينفضكف أيدييـ منيا ،بعد التمكيف ليـ في جميع الدكؿ اإلسبلمية،

ككأنيـ ضمنكا التحكـ بنسبة مائة في المائة في ديناميكيات العبلقة مع الغرب ،كأف اآلخريف في
إسرائيؿ كأكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية ليسكا كاعيف ليذه الخطة ،كسيترككنيـ يقيمكف دكلة
الخبلفة؛ لتمحك إسرائيؿ ،كتفرض أستاذيتيا عمى العالـ.

المبحث األكؿ :العالقة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كجماعة اإلخكاف المسمميف.
تبدك الضغكط االمريكية كمعيا األكركبية كاضحة لتسميـ السمطة لئلسبلمييف كعمى رأسيـ االخكاف

المسممكف كذلؾ في الكطف العربي كمحيطو المعركؼ بالشرؽ االكسط .كىذا إف دؿ فإنما يدؿ عمى

تفاىمات جعمت المصمحة العميا االمريكية تقتضي ىذا الضغط كتتبلقى مع التميؼ لمسمطة لدل

اإلخكاف ،فاإلدارات األمريكية بما فييا إدارة الرئيس أكباما ترل أف جماعة اإلخكاف مف الجماعات التي
يمكف لمغرب التعامؿ معيا؛ نظ انر لمتعاكف السابؽ بينيما منذ الخمسينات في قضايا متنكعة مثؿ التعاكف

ضد القكمية العربية ،ثـ القتاؿ ضد الشيكعية كتيدئة بعض التكترات لؤلكركبييف المسمميف ،كيقر القادة

األمريكاف أف اإلخكاف يمكف أف يككنكا مفيديف كراعيف لؤلىداؼ األمريكية .كيقكؿ الكاتب الكندم أياف
جكنسكف" :إذا كانت اإلدارات األمريكية تعاكنت مع اإلخكاف في السابؽ ضد عبد الناصر الذم كاف
يمثؿ تيديدا لمصالحيا ،ككذلؾ استخدمتيـ في الحرب ضد الشيكعية إلظيار الكاليات المتحدة

األمريكية بمظير الدكلة الداعمة لمحرية الدينية ضد الشيكعية ،فالتعاكف اإلخكاني األمريكي اآلف كبعد
مكت عبد الناصر كانييار الشيكعية سيككف ضد مف؟ أيا كانت اإلجابة فيي ليست بالتأكيد ضد

الكاليات المتحدة األمريكية كحمفائيا".

المطمب األ كؿ :مراحؿ تطكر العالقة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كجماعة اإلخكاف المسمميف.

بدأت اتصاالت اإلخكاف بالكاليات المتحدة األمريكية في زمف حسف البنا عندما قابؿ السكرتير

األكؿ لمسفارة األمريكية بالقاىرة فميب ايرالند في شقتو بالزمالؾ في  ،1947/8/29كتـ في ىذا المقاء

تدشيف أكؿ تحالؼ بيف اإلخكاف كالكاليات المتحدة األمريكية لمحاربة التيار الشيكعي في مصر ،حيث
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عرض ايرالند عمى البنا التعاكف في محاربة الشيكعية -العدك المشترؾ" ،-أنتـ برجالكـ كمعمكماتكـ،
كنحف بمعمكماتنا كأمكالنا" ،فرد البنا "ال مانع لدينا مف مساعدتكـ بأف نمدكـ بالمعمكمات المتكافرة عنيا،
كحبذا لك فكرتـ في إنشاء مكتب لمحاربة الشيكعية؛ فحينئذ نستطيع أف نعيركـ بعض رجالنا

المتخصصيف في ىذا األمر ،عمي أف يككف ذلؾ بعيدان عنا بصفة رسمية ،كلكـ أف تعاممكا ىؤالء

الرجاؿ بما تركنو مبلئمان دكف تدخؿ مف جانبنا غير التصريح ليـ بالعمؿ معكـ" ،كلكف األمريكاف لـ
يرسمكا لمبنا بتجييز رجالو لمعمؿ (.)1

ككذلؾ التقى الدبمكماسي األمريكي الشاب ىيرماف آيمتس مرشد اإلخكاف -حسف البنا -في منزؿ
الشيخ محمد سركر صبحاف -ككيؿ ك ازرة المالية السعكدية -في جدة عاـ  ،1943ككاف البنا يتردد

عمى المنزؿ لمحصكؿ عمى دعـ مالي لجماعتو ،ككاف آيمتس يعمـ بكجكد قناة اتصاؿ منتظمة بيف

زمبلئو مف الدبمكماسييف األمريكييف في القاىرة كبيف البنا ،فمـ يشأ أف يدخؿ معو في حكار في ىذا

المقاء (.)2

كقد استرعى بركز جماعة اإلخكاف عمى الساحة المصرية بعد الحرب العالمية الثانية انتباه السفارة
األمريكي ة في القاىرة ،ككذلؾ أجيزة صنع الدبمكماسية في كاشنطف ،فنصح السفير جيفرسكف كافرم في
تقاريره بالتحالؼ مع اإلسبلـ السياسي ممثبلن في اإلخكاف في مكافحة امتداد الشيكعية إلى العالـ

اإلسبلمي مع دخكؿ الحرب الباردة .كقد رأت الكاليات المتحدة األمريكية بعد أف اختارت الممؾ عبد
العزيز آؿ سعكد حميفان كمرتك انز صمبان لمسياسة األمريكية في المنطقة ،أنو بحاجة إلى ركافع" أصكلية

إلى جانب اإلمكانيات المالية الجبارة لمممكتو النفطية كسمطتو عمى الحرميف الشريفيف ،فكقع االختيار
عمى جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر؛ لتككف أحد ىذه الركافع الميمة لؤلصكلية في المنطقة (.)3

كفي أكائؿ الخمسينات كفي الكقت الذم كاف اإلخكاف يجتمعكف مع مستر ايفانز مف السفارة

البريطانية ،كانت اتصاالت أخرل تجرم مع األمريكاف كاف يقكدىا محمكد مخمكؼ -عضك الجماعة-
كابف شقيقة اليضيبي ،مع مستر بكرديت المتخصص في الشؤكف الدينية كالعربية في كاشنطف ،كمستر

جيرنجاف ،أكد فييا مخمكؼ حرص اإلخكاف عمى تعميؽ العبلقة مع الكاليات المتحدة األمريكية .كفي
المقاء الثاني عرض عمى األمريكاف رغبة اإلخكاف في مساعدة الكاليات المتحدة األمريكية إلجراء تسكية
مع إسرائيؿ ،كأكد ليـ أ ف السيدة بكالند ىارمر مساعدة مكشي شاريت في حينو يمكنيا اف تساعد في

الكصكؿ إلى حؿ سممي مع إسرائيؿ .كفي  21يكنيك  1953رفع مستر جفرسكف كافرم تقري انر عف
اجتماع المسؤكؿ المكمؼ مف السفارة األمريكية مع حسف اليضيبي -مرشد اإلخكاف-كبصحبتو سعيد

) (1اسيين ،يلي ،اع لإلالم لسشهتت زيك لسقطل ،ا ق
) (2قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص.89
) (3قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص.90
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رمضاف -زكج ابنة حسف البنا-الذم طمب تأميف إقامتو في الكاليات المتحدة األمريكية كقت انعقاد
()1

المؤتمرات اإلسبلمية في برينستكف.

كفي لقاء آخر في  27يكليك  1953ضـ اليضيبي كمحمكد مخمكؼ مع مستر ألتنج -السكرتير

السياسي بالسفارة األمريكية -أكد اليضيبي بأف اإلخكاف سيتصدكف لمشيكعية التي تمقى ركاجان متزايدان
في الجامعات المصرية ،كفي اجتماع  6اغسطس  1953أبمغ محمكد مخمكؼ مستر جيفرسكف كافرم

أف اإلخكاف لف يشارككا في الحككمة؛ ألف السرية تبقييـ أقكياء ،كأنيـ يرغبكف في انسحاب العسكرييف
كتشكيؿ حككمة مدنية تحالفية.

()2

كجاء المقاء األكبر االشير التأسيسي بيف الكاليات المتحدة األمريكية كجماعة اإلخكاف المسمميف،

حيث التقي الرئيس األمريكي "دكايت أيزنياكر" بالدكتكر /سعيد رمضاف- ،عضك مكتب اإلرشاد

اإلخكاني -كزكج ابنة الشيخ /حسف البنا في المكتب البيضاكم لمبيت األبيض عاـ  ،1953ككاف
رمضاف بمثابة سفير متجكؿ باسـ الجماعة ،كقد قربو أيزنياكر ،كالتقط معو الصكر بناء عمى نصيحة

"كافرم جيفرسكف" –سفير الكاليات المتحدة في مصر -الذم كتب يقكؿ" :إف اإلخكاف المسمميف في
مصر ،كحمفاءىـ في جماعة اإلسبلـ بباكستاف يمكف أف يككنكا حمفاء جيديف ضد الشيكعية ،كضد

حركة القكمية العربية" ( ،)3ككانت ىذه المقاءات تتـ في الكقت الذم أعمف فيو أيزنياكر عف استراتيجيتو

في التقارب مع اإلسبلمييف لمتصدم لمشيكعية ،فبدل األمر كصفقة بيف الطرفيف يساىـ فييا اإلخكاف
بالتصدم لمشيكعية مقابؿ تسييؿ كصكليـ إلى الحكـ في مصر ،كبإخراج الجيش مف المشيد ،كتشكيؿ

حككمة مدنية ،أك بالتخطيط س انر لمسيطرة كما حدث في محاكلة اغتياؿ عبد الناصر في المنشية (،)4
كتكضح ىذه المقاءات إدراؾ االخكاف ألىمية كمغزل صعكد النفكذ االمريكي في العالـ بعد انتصارىا

في الحرب العالمية الثانية ،كادراكيـ كذلؾ لتزايد االىتماـ األمريكي بمنطقة الشرؽ األكسط ،فاتجو
االخكاف لتعزيز ىذه العبلقة خاصة في ظؿ تكتر العبلقة مع ثكرة  23يكليك ،ليقدمكا خدمة لمكاليات
المتحدة ضد الشيكعية ،ليحصمكا بالمقابؿ عمى ثقة كدعـ الكاليات المتحدة في كجو الجميكرية األكلى

في مصر.

كتعززت عبلقة اإلخكاف المسمميف بالكاليات المتحدة األمريكية بعد حادثة المنشية كالمكاجية التي

حدثت بيف الجماعة كالثكرة عاـ 1954؛ بسبب رغبة الجماعة في السيطرة عمى القادة الجدد كاختطاؼ

الثكرة لصالح الجماعة ،ككانت الكاليات المتحدة األمريكية تعد نفسيا لك ارثة االستعمار القديـ المتمثؿ

في إنجمت ار كفرنسا ،كتعاني منافسة حادة مف االتحاد السكفيتي الذل أخذ يسيطر كينشر أفكاره في
) (1لئلن ،ام ،اظتظ سقق ة له ،ص.97-94
) (2لئلن ،ام ،اظتظ سقق ة له ،ص.97-96
) (3قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص.91
) (4لئلن ،ام ،اظتظ سقق ة له ،ص.99،94
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منطقة الشرؽ األكسط ،ككسط حركات التحرر الكطني بشكؿ عاـ ،األمر الذل استنفر األمريكاف،
كأخذكا في البحث عف قكل يمكف االعتماد عمييا في كسر شككة قكل التحرر ،مف ناحية ،كالكقكؼ
ضد تمدد نفكذ مكسكك مف ناحية أخرل ،كسرعاف ما كجدكا ضالتيـ في حركة اإلخكاف المسمميف! (.)1

كاستثمرت الكاليات المتحدة األمريكية كبنت عمى مخطط ألماني نازم بدأه ىتمر أثناء الحرب

العالمية الثانية ،لتكظيؼ اإلسبلمييف لضرب االتحاد السكفيتي ،فقد كجد النازيكف أف عددان كبي انر مف

الجنكد السكفييت الذيف كقعكا في أسرىـ ،مسممكف ساخطكف عمى الزعيـ السكفيتي -جكزيؼ ستاليف-
ككارىكف لنظامو ففكركا في استخداـ المسمميف كطابكر خامس داخؿ الجميكريات الركسية المسممة،

كتكلى ىذه الميمة رجؿ يدعى "جيرىارد فكف منده" الذم كاصؿ نشاطو المعادم لمشيكعية بعد ىزيمة

ألمانيا ،كلكف األمريكيكف استطاعكا سرقة مشركع شبكة فكف مندل ( ،)2حيث أعمف مجمس تنسيؽ

العمميات التابع لككالة المخابرات المركزية األمريكية اف اإلسبلـ حميفنا ضد الشيكعية ،كقدمكا لمقيادم

اإلخكانى سعيد رمضاف جكاز سفر اردني؛ لمساعدتو في تككيف شبكة مف التنظيمات اإلسبلمية بدعـ

مف الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا ،كتمكيؿ سعكدم؛ لمكاجية نفكذ االتحاد السكفيتي في مصر،
كخطر عبد الناصر ،ككاف مسجد ميكنخ ىك نكاة ىذا المشركع (.)3

كاتضح فيما بعد أف المركز اإلسبلمي كاف مجرد بداية ،ففي عاـ  ،1960ساعد سعيد رمضاف

في إنشاء منظمة المؤتمر اإلسبلمي ،كما عقد المؤتمر األكركبي لمسممي المانيا كأكركبا عاـ 1959
برعاية امككمميب "المجنة األمريكية لمتحرير" ،كفي عاـ  1962قاـ رمضاف بتكحيد الطمبة المسمميف في

ألمانيا تحت لكاء منظمة أطمؽ عمييا" :مجمس الجمعيات اإلسبلمية بألمانيا"(.)4

كعمى مستكل تعاكف اإلخكاف ضد القكمية العربية كشؼ ركبرت باير ضابط عمميات في

المخابرات المركزية األمريكية في كتابو "النكـ مع الشيطاف" تفاصيؿ تعاكف المخابرات األمريكية

كالبريطانية مع اإلخكاف المسمميف ضد الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر ،عقب تأميـ قناة السكيس عاـ
 ،1956لبلتفاؽ معيـ عمى تكلي حكـ مصر بعد إسقاط ناصر بغزك عسكرم ،كىك ما لـ يحدث لفشؿ

العدكاف الثبلثي ،كيقكؿ مايمز ككببلند في كتابو لعبة األمـ" :إف حمكؿ اإلخكاف المسممكف مكاف عبد
الناصر كاف يراكد األمريكييف كاإلسرائيمييف منذ عاـ ".)5( 1954
كقد اعتبرت الكاليات المتحدة األمريكية اإلخكاف سبلحان سريان ضد الشيكعية كالقكمية العربية ،حيث

سمحت لممممكة العربية السعكدية بتمكيؿ اإلخكاف ضد ناصر؛ بسبب سياستو االستقبللية في خضـ

) (1قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.294
) (2لةلي ،خيسييي ،ايدت لب اتيسخ ،تلخي أزيت خيلم لبي لسعتب ،ا ق لالسل  ،لسلل،ل  ،2015 ،ص.80،102-78
) (3لسيظتظ لسيلبق ،ص.222،274
) (4لسيظتظ لسيلبق ،ص.275 ،230-229
) (5قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص98
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الحرب بيف القكل العظمى كرفضو السيطرة األجنبية ،كككنو يمثؿ تيديدان ألنظمة الحكـ الممكي في
السعكدية كالعراؽ كالمشيخات التابعة لبريطانيا في الخميج ،فاستخدمت اإلسبلـ الشمكلي كحجر زاكية

لنفكذىا في الشرؽ األكسط (.)1
كعممت الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا عمى تكتيؿ العالـ اإلسبلمي حكؿ الممؾ فيصؿ بف

عبد العزيز في عممية رمزية باسـ (أكميجا) لضرب الشيكعية مف ناحية ،كالقكمية العربية ممثمة في
قيادة مصر عبد الناصر مف ناحية أخرل؛ الف مده القكمي بدأ ينتشر حتى كصؿ اليمف كربما

السعكدية نفسيا ،ما مف شأنو أف ينزع مكارد حيكية مف النفط مف السيطرة البريطانية كاألمريكية
كيضعيا في أيدم حككمات شعبية ،كيقكض بدرجة أكبر النفكذ الغربي في المنطقة ،كىكذا أطمؽ في

المنطقة ما عرؼ باسـ الحمؼ اإلسبلمي كمشركع مناىض لمشركع عبد الناصر القكمي النيضكم ،كال
يعتبر تيديدان استراتيجيان ليما ( ،)2كبعد ىزيمة  1967تـ استخداـ حادثة إحراؽ المسجد األقصى عاـ

 1969إلطبلؽ مشركع المؤتمر اإلسبلمي ظاىريان ضد إسرائيؿ ،كلكنو كفقان لمخارجية األمريكية كاف
ييدؼ إلى تككيف كتمة إسبلمية ضد السكفييت ،كتـ تشجيع الممؾ فيصؿ عمى مساندة اإلخكاف لمغرض

()3
نفسو  .كاستمر المسؤكلكف البريطانيكف في تفضيميـ نظامان سعكديان يقكـ عمى أصكلية إسبلمية بدالن

مف نظاـ قكمي عربي ،حيث إف تغيير نظاـ لبمد بإيرادات ضخمة مف النفط إلى جانب الدكؿ

الجميكرية العربية سكؼ يقمب تكازف القكة بأسره في الشرؽ األكسط (.)4

كفي إطار ضرب القكمية العربية اتيـ سعيد رمضاف كمعو سيد قطب بشكؿ رسمي عاـ 1965

بمحاكلة ثانية الغتياؿ عبد الناصر بمساعدة التنظيـ الدكلي ،كقد كضع رمضاف نفسو بالقرب مف
باكستاف -عضك الحمؼ المركزم لدكؿ جنكب شرؽ آسيا "السنتك" ،-كاألردف ،كالسعكدية ،التي تساندىا
الكاليات المتحدة األمريكية ضد عبد الناصر ،كلـ تكف الحككمة المصرية كحدىا التي اعتبرت رمضاف

عميبلن أمريكيان ،كلكف سكيس ار أيضان اعتبرتو كذلؾ!( ،)5كاعترؼ سيد قطب صراحة قبؿ إعدامو بأنو

خبلؿ ىذه الفترة كانت الكاليات المتحدة األمريكية تصنع اإلسبلـ(.)6

كفي الخمسينيات لعب اإلخكاف دك انر ميمان في دعـ نظاـ الممؾ حسيف في أزمة  ،1957كقد نشأت

جماعة اإلخكاف عاـ  1942في األردف الذم كاف حينذاؾ تحت االنتداب البريطاني ،كعمى النقيض
مف األحزاب السياسية األخرل سمح النظاـ لئلخكاف بمجاؿ كاسع مف الحريات السياسية كالدينية؛ ألنو

اعتبرىـ ثقبلن مكازيان لممجمكعات اليسارية كالقكل البعثية المكالية لسكريا كالناصرييف المكاليف لمصر،

) (1ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،2010،ص.121 ،117
) (2الظ  ،تلتس ،اظتظ سقق ة له س لال بلةطلستل امع لإل ميلي لسييمعيتك ،تلخيم يملم لسيمتت ،لسهتئم لسيلام سشمئيي لسيطملبع لالاتلةم  ،ؽ،2
 ،2014ص.147،137
) (3قت لسيبتم زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص.100
) (4الظ  ،تلتس ،اظتظ سقق ة له ،ص.147
) (5ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.159،162
) (6الظ  ،تلتس ،اظتظ سقق ة له س آال بلةطلستل اع لإل يلي لسييعيتك ،ص.147
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كفي أعقاب أحداث سبتمبر  1970أظير اإلخكاف المسممكف كالءىـ لنظاـ حسيف ككقفكا في صفو عمنا

خبلؿ أزمة أيمكؿ /سبتمبر  1970كاشادكا بعد ىزيمة الفدائييف بقياـ الحككمة بطرد الثكرة الفمسطينية
مف األردف(.)1

كفى عاـ  ،1970بعد كفاة عبد الناصر ،قاد رمضاف كفدان لئلخكاف ،نظمتو كمكلتو السعكدية؛

لمتكسط لدل السادات إلعادة إحياء الجماعة التي جرل حظرىا عاـ  ،1954فكافؽ السادات الذل كاف
يرغب في التنصؿ مف الركس كالتخمص مف الناصرييف ،كالتحالؼ مع األمريكييف ،كانتشرت الحركة

اإلسبلمية بصكرة كبيرة في عيد السادات ،كرتب رمضاف لمصالحة العصر ،كميد بإحكاـ لمقاء
السادات مع الممؾ فيصؿ بف عبدالعزيز في الحرـ المكي عاـ  1971كسط ترحيب كتخطيط أمريكي

دقيؽ؛ بيدؼ دعـ المممكة ك الكصكؿ إلى مرحمة تأخرت طكيبل في تركيض السياسة المصرية
كادخاليا في الدائرة األمريكية! (.)2

كبعد أف حقؽ العرب انتصا انر كبي انر في أكتكبر عاـ  ،1973لعبت كاشنطف ادكا انر أساسية في

عمميات التسكية التي بدأت بفض االشتباؾ األكؿ ،كاقصاء السكفييت خارج مسرح العمميات ،كاستكمؿ
التصكر األمريكي حمقاتو ببناء تحالؼ «السافانا» الذم ضـ مصر كالسعكدية كالمغرب كباكستاف مع

الكاليات المتحدة األمريكية؛ بيدؼ التصدم لحركة أية تنظيمات شيكعية في العالـ الثالث ،كنجح
ميندس المشركع -سعيد رمضاف -في استقطاب مكافقات أكركبية عمى صيغة السافانا ،كفتحت الكثير
مف المدف كالعكاصـ األكركبية أبكابيا لمراكز إسبلمية عديدة تحت إشراؼ قيادات اإلخكاف ،ككضعت

تحت تصرفيا ميزانيات كأمكاؿ ضخمة لئلنفاؽ عمى األىداؼ الكبيرة (.)3

كانت الكاليات المتحدة تعمؿ عمى اخراج مصر مف دائرة النفكذ السكفيتي بعد كفاة الرئيس عبد

الناصر ،كضميا لمعسكرىا في المكاجية مع االتحاد السكفيتي ،فعمؿ كماؿ أدىـ -رئيس المخابرات

السعكدية -عمى عقد صفقة بيف السادات ككؿ مف كاشنطف كاالخكاف ،كبمقتضى ىذه الصفقة ال
يستخدـ اإلخكاف العنؼ في داخؿ مصر ،كأال تتصؿ بيـ كاشنطف مف كراء ظير السادات ،كىك ما

تعيد بو ىنرم كيسنجر -كزير الخارجية األمريكية -لمسادات في أكؿ لقاء بينيما بعد حرب أكتكبر (،)4

فدخؿ السادات قبؿ اغتيالو طرفان في أكبر تعاكف مع السعكدية كالكاليات المتحدة األمريكية لرعاية
الجياد اإلسبلمي بعد غزك االتحاد السكفياتي ألفغانستاف ،كىي الصفقة التي اليزاؿ يفخر بيا
"بريجنسكي" -كزير خارجية الرئيس األمريكي "جيمي كارتر"-حتى اليكـ ،حيث "سئؿ بريجنسكي :ىؿ
تندـ عمى التحالؼ السرم مع اإلسبلمييف في أفغانستاف؟ فأجاب :أندـ ...عمى ماذا؟ لقد كاف ىذا
) (1الظ  ،تلتس ،اظتظ سقق ة له ،ص162
) (2قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص296
) (3لسيظتظ لسيلبق ،ص297
) (4قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص.102-101
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التحالؼ فكرة ممتازة ،فأييما أىـ في تاريخ العالـ؟ مجيء طالباف؟ أك انييار اإلمبراطكرية السكفيتية؟
بعض المسمميف الميتاجيف أـ تحرير أكركبا الكسطى كانتياء الحرب الباردة؟"(.)1

كفي بداية الثمانينيات اشتدت المكاجية بيف اإلخكاف كالنظاـ السكرم ،كحكؿ ىذه المكاجية يقكؿ

ركبرت باير -ضابط عمميات في المخابرات المركزية األمريكية -في كتابو "النكـ مع الشيطاف" لـ يكف
اإلخكاف المسممكف في سكريا يتمقكف المساندة فقط مف سعد حداد قائد المميشيات التي تساندىا إسرائيؿ

في جنكب لبناف ،بؿ مف الك تمة المسيحية المبنانية التي ليا عبلقات كثيقة مع إسرائيؿ ،فقد كانت سكريا
ىي المشكمة الحقيقية؛ ألنيا تحتؿ مكقعان حساسان فيما يتعمؽ بمستقبؿ السبلـ في الشرؽ األكسط،

ككانت كاشنطف تريد رسميان مف األسد أف يرحؿ" ،كذلؾ اعترؼ الممؾ حسيف بمساندتو لئلخكاف

المسمميف في سكريا( ،)2كىذا يظير أف الجماعة ال تضع قيكد عمى التعاكف مع أم طرؼ خارجي سكاء

إقميمي أك دكؿ طالما أف التعاكف في مصمحة الجماعة كفقان لتفسيرىـ لمصمحة الجماعة حتى لك
اصطدمت بما ىك كطني أك قكمي عربي أك حتى إسبلمي ،إنيا الغاية التي تبرر الكسيمة بأسمكب فج

يتجاكز قكاعد العمؿ السياسي.

كبعد انسحاب السكفييت ميزكميف مف أفغانستاف في أكاخر ثمانينيات القرف الماضي ،عاكدت

المخابرات األمريكية االستعانة باإلخكاف في تييئة األجكاء في منطقة الخميج مف خبلؿ إظيار دعميـ

لمرئيس الراحؿ صداـ حسيف كمباركتيـ لخطتو في غزك الككيت( ،)3كىك ما تسبب في غضب السعكدية

ككقؼ تمكيميا لئلخكاف( ،)4كبعد انييار االتحاد السكفيتي في أكائؿ التسعينات كانتياء الحرب الباردة لـ

يعد لئلسبلـ السياسي دكر في استراتيجيات النظاـ العالمي الجديد(.)5

كخبلؿ حقبة التسعينيات كانت العبلقات األمريكية اإلخكانية في أعمى مستكياتيا ،كىك ما أكده

يكسؼ ندا -مفكض العبلقات الخارجية لمجماعة ،-الذم ذكر "أنو قابؿ الرئيسيف األمريكييف ،بكش

األب كبيؿ كمينتكف ،كعرض عمييما تكسط اإلخكاف لصالح الكاليات المتحدة األمريكية في بعض
القضايا المثارة مع دكؿ في العالـ اإلسبلمي ،مضيفنا أنو اتصؿ أيضان بمؤسسات داخؿ الكاليات
المتحدة األمريكية ،لـ يحددىا؛ مف أجؿ ذات المكضكع ،كىك ما أقر بو مأمكف اليضيبى مصدقنا عمى

كبلـ ندا ،كفي المقابؿ حرص مسؤكلكف في السفارة األمريكية عمى حضكر محاكمات اإلخكاف في

مصر (. )6

) (1لسيظتظ سايه ،ص.102
) (2ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.236-235
) (3قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.315
) (4الظ  ،تلتس ،اظتظ سقق ة له ،ص254
) (5قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص103،105
) (6قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.316-315
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كفي حرب البكسنة كاليرسؾ ( )1995-1992تـ تعبئة المشاعر اإلسبلمية؛ مف أجؿ تدمير ما

()1
دكر ميـ فييا
تبقى مف االتحاد اليكغسبلفي  ،ككاف لئلخكاف المسمميف البكسنييف كالمتطكعيف العرب ه
( ،)2كفي حرب ككسكفك ( )1999 – 1997تـ التنسيؽ بيف المخابرات البريطانية ( )MI6كالتنظيـ

العالمي لئلخكاف؛ إلرساؿ متطكعيف إلى ككسكفك ،ككانت المخابرات األمريكية ) )CIAتمكؿ بعض

العمميات ،بينما المخابرات البريطانية تتكلى التنظيـ كالتجنيد! (.)3

كخذلت كاشنطف شركائيا اإلسبلمييف في الحرب ضد الشيكعية طكاؿ أربعيف عامان مف -1950

 ،1990ثـ تحكلت إلى اعتبار اإلسبلـ نفسو عدكان مف خبلؿ نظريات جديدة كصراع الحضارات

لصامكيؿ ىتنجتكف ،فانطمقت العمميات ضد الكاليات المتحدة األمريكية حيث نسفت سفارتييا في كينيا
كتنزانيا عاـ  ،1996ثـ نسفت المدمرة ككؿ عاـ  ،1999كصكالن إلى أحداث  11سبتمبر  ،2001التي

دفعت بالكاليات المتحدة األمريكية لتبني استراتيجية جديدة تجاه اإلخكاف ( ،)4كلكف اإلخكاف حرصكا
عمى تأكيد بعدىـ عف الجماعات المنفذة فك انر كتنظيمان كاستمرت االتصاالت بعمـ ك ازرة الخارجية ،كلعؿ

أبرز دليؿ عمى قكة ىذه العبلقات أنو بعد أحداث  11سبتمبر ،كفى نطاؽ ما سمي "الحرب عمى

اإلرىاب" أدرجت الكاليات المتحدة األمريكية العديد مف المنظمات اإلسبلمية ضمف قائمة المنظمات

اإلرىابية المحظكر التعامؿ معيا ،لـ تكف مف بينيا جماعة اإلخكاف المسمميف! (.)5

لـ تنقطع االتصاالت بيف األمريكاف كاإلخكاف منذ فترة طكيمة ،كتكثفت بالتحديد في عاـ 2004
ككنداليز رايس الفكضى الخبلقة ،حيث كاف
ا
بعد المقكلة الشييرة لكزيرة الخارجية األمريكية السابقة

األمريكاف كقتيا لدييـ تصكر بأف اإلرىاب الذم حدث ،سكاء في  11سبتمبر بالكاليات المتحدة

األمريكية أك مدريد أك لندف ،منبعو مساندة الكاليات المتحدة األمريكية ألنظمة ديكتاتكرية تحكؿ دكف
كصكؿ اإلسبلمييف إلى الحكـ ،كفي نفس الكقت كانت ىناؾ أصكات داخؿ الكاليات المتحدة تنادم

بكصكؿ اإلسبلمييف إلى السمطة بشرط إزالة المناطؽ الرمادية ،كمنيا المكقؼ مف المرأة كاألقباط
كالديمقراطية كالغرب بصفة عامة ،ككانت ىذه الرؤية تؤكد أف كصكؿ اإلسبلمييف إلى السمطة سيحكؿ

الشباب اإلسبلمي عف التنظيمات العنيفة مثؿ تنظيـ القاعدة إلى ىذه التنظيمات اإلسبلمية المعتدلة،
كبعدىا لف تككف ىناؾ مشكمة مف كصكؿ اإلسبلمييف إلى السمطة ،كخاصة اإلخكاف (.)6

نخمص مما سبؽ إلى أف عبلقة االخكاف مع الكاليات المتحدة قد بدأت مبك انر منذ زمف حسف البنا،

بعد أف أدرؾ أىمية صعكد النفكذ االمريكي في العالـ بعد انتصارىا في الحرب العالمية الثانية ،كتزايد
) (1ةلسل ،زعيب لسشل ل ،اظتظ سقق ة له ،ص.262
) (2لإل يلي لسييعييي أل اس هم بلسقيسط أللسهلسك ،ل يلي ألة ب=http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title.2011 ،
) (3ةلسل ،زعيب لسشل ل ،اظتظ سقق ة له ،ص.262
) (4قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص.106-105
) (5قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.317
) (6ظليت ،ستت أزيت ،اسلل لإل يلي بلاالة لي :زعف غللم لالل ب لسذد سلؾ ،لسقتةب ،2013 ،تلظةخ لست يم .2016/5/23
 /elbadil.com/2013/10/09اسلل-لإل يلي-بلاالة لي-زعف-غللم-لم/2-
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اىتماميا بمنطقة الشرؽ االكسط ،كقد كجدت الكاليات المتحدة األمريكية نفسيا بعد كراثة االستعمار
القديـ المتمثؿ في إنجمت ار كفرنسا في منافسة حادة مف االتحاد السكفيتي ،الذم أخذ يسيطر كينشر

أفكاره في منطقة الشرؽ األكسط ،ككسط حركات التحرر الكطني بشكؿ عاـ ،األمر الذل استنفر
األمريكاف ،كأخذكا في البحث عف قكل يمكف االعتماد عمييا في كسر شككة قكل التحرر ،مف ناحية،

كالكقكؼ ضد تمدد نفكذ مكسكك مف ناحية أخرل ،كسرعاف ما كجدكا ضالتيـ في حركة اإلخكاف

المسمميف ،ثـ امتدت العبلقة إلى المرشد الثاني لمجماعة حسف اليضيبي الذم بدأ التقرب لؤلمريكييف
مكع از ليـ بقدرة الجماعة عمى اإلطاحة بعبد الناصر مف السمطة ،كجاء المقاء االشير بيف الرئيس
األمريكي "دكايت أيزنياكر" كسعيد رمضاف ،عضك مكتب اإلرشاد اإلخكاني ،كزكج ابنة حسف البنا في

المكتب البيضاكم لمبيت األبيض عاـ  ،1953كقد أعمف أيزنياكر عف استراتيجيتو في التقارب مع

اإلسبلمييف لمتصدم لمشيكعية ،فبدل األمر كصفقة بيف الطرفيف يساىـ فييا اإلخكاف بالتصدم

لمشيكعية مقابؿ تسييؿ كصكليـ إلى الحكـ في مصر ،كقد اعتبرت الكاليات المتحدة اإلخكاف سبلحان

سريان ضد الشيكعية كالقكمية العربية ،بسبب سياسة عبد الناصر االستقبللية في خضـ الحرب بيف
القكل العظمى كرفضو السيطرة األجنبية ،كالف مده القكمي بدأ ينتشر حتى كصؿ اليمف كربما السعكدية

نفسيا ما مف شأنو أف ينزع مكارد حيكية مف النفط مف السيطرة البريطانية كاألمريكية كيضعيا في أيدم
حككمات شعبية ،كيقكض بدرجة أكبر النفكذ الغربي في المنطقة ،لذلؾ أطمؽ في المنطقة الحمؼ

اإلسبلمي كمشركع مناىض لمشركع عبد الناصر القكمي النيضكم.
كقد لعبت كاشنطف ادكا انر أساسية في عمميات التسكية إلقصاء السكفييت خارج مسرح العمميات بعد

حرب أكتكبر  ،1973كقد لعب االخكاني سعيد رمضاف دك انر في بناء تحالؼ "السافانا" الذم ضـ
مصر كالسعكدية كالمغرب كباكستاف مع الكاليات المتحدة األمريكية؛ بيدؼ التصدم لحركة أية

تنظيمات شيكعية في العالـ الثالث ،ثـ شارؾ االخكاف في القتاؿ ضد الغزك السكفيتي ألفغانستاف
دكر
برعاية أمريكية ،كفي حرب البكسنة كاليرسؾ كاف لئلخكاف المسمميف البكسنييف كالمتطكعيف العرب ان

ميمان ،كفي حرب ككسكؼ تـ التنسيؽ مع التنظيـ العالمي لئلخكاف إلرساؿ متطكعيف إلى ككسكفك،

كلكف كاشنطف خذلت شركائيا اإلسبلمييف في الحرب ضد الشيكعية طكاؿ أربعيف عامان مف -1950
 ،1990ثـ تحكلت إلى اعتبار اإلسبلـ نفسو عدكان مف خبلؿ نظريات جديدة كصراع الحضارات

لصامكيؿ ىتنجتكف ،ثـ جاءت أحداث  11سبتمبر  ،2001لتدشف استراتيجية أمريكية جديدة تجاه
اإلسبلـ السياسي ،كمع ذلؾ استمرت االتصاالت بيف األمريكاف كاإلخكاف ،كتكثفت بالتحديد في عاـ
 2004بعد حديث كزيرة الخارجية األمريكية السابقة ككندالي از رايس عف الفكضى الخبلقة ،حيث كاف

األمريكاف كقتيا لدييـ تصكر بأف اإلرىاب الذم حدث ،سكاء في  11سبتمبر بالكاليات المتحدة

األمريكية أك مدريد أك لندف ،منبعو مساندة الكاليات المتحدة األمريكية ألنظمة ديكتاتكرية تحكؿ دكف
039

كصكؿ اإلسبلمييف إلى الحكـ ،فبل مانع مف كصكؿ االسبلمييف لمحكـ بشرط إزالة المناطؽ الرمادية،
كمنيا المكقؼ مف المرأة كاألقباط كالديمقراطية كاسرائيؿ كالغرب بصفة عامة ،كىكذا بدأت االنطبلقة

الجديدة في العبلقات بيف الطرفيف.
المطمب الثاني :أسباب العالقة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كجماعة اإلخكاف المسمميف.
لـ يكف االلتقاء بيف جماعة اإلخكاف المسمميف كالكاليات المتحدة األمريكية دكف اسباب أك اىداؼ،

فمف كجية نظر السياسة األمريكية ىك استخداـ لمككف اإلسبلـ السياسي في المنطقة كتناقضاتو
ألسباب عديدة؛ بغرض تحقيؽ أىداؼ السياسة األمريكية في استمرار الييمنة ،كضماف تدفؽ النفط

كالتحكـ بأسعاره كصناعتو كعكائده المالية ،كالحفاظ عمى أمف إسرائيؿ في المنطقة لما لذلؾ مف أىمية
استراتيجية ،كالرتباط ذلؾ أيضان بتكازنات السياسة األمريكية الداخمية ،فيما يرل اإلخكاف المسممكف أف

العبلقة مع القكل الكبرل كالتعاكف معيا ضركرم؛ مف أجؿ الكصكؿ إلى الحكـ في دكؿ المنطقة حتى
لك نظر إلييا بعضيـ عمى أنيا عبلقة خيانية كضد المصالح الكطنية كالقكمية ،فاإلخكاف يركف اف
الكصكؿ لمحكـ كاقامة الخبلفة ييكف دكنو أم سمكؾ آخر ،كتدرؾ جماعة اإلخكاف كبكعي كامؿ

األسباب التي تدفع الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب إلى تفضيؿ التعامؿ معيا عمى التعامؿ مع
القكل الكطنية كالقكمية ،كيبرر اإلخكاف ىذه العبلقة عمى قاعدة "ال حراـ مع ضركرة".
أكالن :أسباب العالقة.
لـ تتكقؼ السياسات األمريكية المعمنة اتجاه أحزاب اإلسبلـ السياسي في الدكؿ اإلسبلمية عند

حدكد عدـ االعتراض عمى كصكؿ أحزاب اإلسبلـ السياسي إلى سدة الحكـ ،بؿ تعداه إلى مرحمة
الدعـ كالتأييد ،كيأتي ىذا في سياؽ التكتيؾ األمريكي لتحقيؽ المصالح األمريكية في المنطقة التي
تعتبر المكجو الحقيقي لسياستيا سكاء كاف الحاكـ قكميان أك اسبلميان ،إال أف أحزاب اإلسبلـ السياسي

تكفر فرصان افضؿ لتحقيؽ ىذه المصالح استنادان إلى تجربة ىذه الحركات مع قكل االستعمار ،كخاصة
تجربتيا مع بريطانيا ،فاستفادت الكاليات المتحدة األمريكية مف ىذه التجربة كبنت عمييا.

 .1أكلكية إقامة الخالفة لدييا عمى قضايا التحرير الكطني.
إف تقديـ اإلخكاف لمطمب الخبلفة اإلسبلمية عمى أم مطمب قكمي آخر ،يبرر ليا العمؿ المشترؾ
مع القكل المرتبطة باالستعمار عمى أساس أف تغيير النظاـ الداخمي ،أم تحكيمو إلى نظاـ اسبلمي ،لو

األكلكية عمى مسألة التحرير الكطني ،بمعنى أف التغيير المطمكب لدل الجماعة في النظـ الداخمية ال
ينبغي أف يقاس بما يستيدؼ مف أجبلء لممستعمر ،كلكف بما يستيدؼ مف السعي إلنشاء الخبلفة
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اإلسبلمية ،كتطبيؽ أحكاـ الحدكد كالمعامبلت الشرعيةػ كالقضاء عمى مظاىر الحياة الفردية التي
تخالؼ أكامر الديف (.)1

 .2رغبة اإلخكاف في الكصكؿ لمحكـ كامكانية كصكليـ لمحكـ.
كجيت الجماعة رسالة إلى اإلدارة األمريكية مف خبلؿ حساف حتحكت- ،رئيس أكبر المنظمات

اإلسبلمية بالكاليات المتحدة األمريكية ،كأكؿ مف استقبؿ الرئيس األمريكي جكرج بكش بالمركز
اإلسبلمي التابع ليـ في العاصمة األمريكية ،-عقب أحداث 11سبتمبر مباشرة ،أكدت فييا قدرتيا

عمى تقديـ العكف لكاشنطف في امتصاص غضب الشباب المسمـ ،كتحكيمو إلى نشاط إيجابي ،بعيدان

عف سمبية الجماعات المتطرفة ،شريطة أف تدعـ الكاليات المتحدة األمريكية الجماعة في مكاجية

الحككمات الديكتاتكرية (.)2

كما أف تعطش تنظيـ اإلخكاف لمحكـ يجعميـ مستعديف لممكافقة عمى جميع التنازالت السياسية،

كىذا ما حدث ،فعمى سبيؿ المثاؿ :قامت الجماعة كقبؿ أف تصؿ إلى الحكـ بعشر سنكات تقريبان كمف
خبلؿ مرشدىا في ذلؾ الكقت ميدم عاكؼ الذم صرح لككالة "االسكشيتدبرس" أف الجماعة ممتزمة

باتفاقية السبلـ مع إسرائيؿ في حاؿ كصكليا إلى الحكـ ،كىذا ما شرحتو الحقان رسالة الرئيس محمد

مرسي عاـ  2012إلى شمعكف بيريز -رئيس دكلة إسرائيؿ -بعنكاف" :عزيزم كصديقي العظيـ" (.)3

كما سعى اإلخكاف مف خبلؿ قناة الدكتكر /سعد الديف إبراىيـ إلقناع الكاليات المتحدة األمريكية

كاالتحاد األكركبي بقبكؿ أف يككف لمتيارات اإلسبلمية دكر محكرم في المنطقة عمى غرار التعاكف الذل
حدث بيف األمريكاف كاألحزاب اإلسبلمية في تركيا كباكستاف ،كعدـ إدراج اسـ جماعة اإلخكاف عمى

قكائـ التنظيمات اإلرىابية التي تطاردىا كتحاصرىا كاشنطف ،كالحصكؿ عمى كعد بدعـ سياسي أمريكي
في حاؿ الكصكؿ إلى الحكـ ،كالضغط عمى النظاـ في مصر لتقبؿ الكجكد الشرعي لئلخكاف ،كاقتنعت
بعض رمكز اإلدارة األمريكية ،بأف تحقيؽ الحركات اإلسبلمية لنجاحات متفاكتة في المنطقة العربية،

قد أثبت أنيا مف أقكل الجماعات المعارضة في أكطانيا ،كبالتالي فإف نشر الديمقراطية قد ينتج عنو

كصكليـ إلى الحكـ ،كحتى ال تكرر كاشنطف أخطاءىا السابقة في إيراف ،قررت أف تتحاكر معيـ (،)4

كتخكفت الكاليات المتحدة األمريكية أف يفسر اإلسبلميكف كقكفيا العمني ضد كصكليـ إلى السمطة بانو
مكقؼ و
معاد لئلسبلـ ،ما قد يشكؿ خطكرة عمى األمف القكمي األمريكي؛ الحتماالت قياـ ىذه األحزاب

) (1ؽلظد ،لسقشلد ،اظتظ سقق ة له ،ص.123-122
) (2قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.319-317
) (3عب بك زيت ،لسخشتقلي سبلة لسايػى لسخاس  .سيلةل ل لظل لإل ميلي لسييمعيتك س طاتمذ،لي ،خلةمت لسلةملع ،متن  ،2014 ،16702ص33
.http://www.alriyadh.com/918706
) (4قت لسلزتم ،عب ،سللط لب لسيعالل لسيلة  ،ص.319-317
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بعمميات انتقامية ضد الكاليات المتحدة األمريكية كمصالحيا ،كقد أثبتت تجربة 11سبتمبر كغيرىا مف

العمميات أنيا تممؾ إمكانيات التنفيذ (.)1

 .3أداة لمفكضى كالتقسيـ كالتفتيت كاعادة التركيب تحت عنكاف إحياء الخالفة.
تعاممت الكاليات المتحدة األمريكية مع اإلخكاف المسمميف كأداة لتقسيـ المنطقة ،فقد اعتبر

بريجينيسكي -عراب البطاقة اإلسبلمية الحاكمة لسياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه الشرؽ األكسط

برمتو -أف اإلخكاف المسمميف العامؿ المشترؾ القادر عمى ربط األنظمة المتباينة في إطار كاحد لمد
"قكس األزمة" الذم يمتد مف شماؿ كشرؽ إفريقيا في الشرؽ األكسط مرك انر بتركيا كايراف كباكستاف،
()2

كفي منطقة الشرؽ األكسط،

مما يعني أننا أماـ فكرة تصعيد اإلخكاف المسمميف إلى سدة الحكـ في

مناطؽ قكس االزمات ،كىك أمر كاف مطركحان منذ أكاخر السبعينيات كقد تحقؽ فيما اطمؽ عميو ثك ار

ت الربيع العربي ،كقد أيد برنارد لكيس -صاحب مشركع تقسيـ الشرؽ األكسط-

في اجتماع

البيمدربرج عاـ  1979دعـ اإلخكاف المسمميف مف أجؿ تعزيز بمقنة الشرؽ األكسط عمى أسس قبمية
كدينية ،كما دعا إلى تقديـ الدعـ لؤلقميات العرقية مثؿ :األكراد ،كاالرمف ،كأقباط أثيكبيا ،كاألتراؾ،

كاألذربيجاف كبيذا ستمتد الفكضى في منطقة قكس األزمة ،ثـ إلى المناطؽ اإلسبلمية في االتحاد

السكفيتي سابقان ك ركسيا حاليان سكاء داخميا أك عمى حدكدىا (.)3

كىدفت الخطة األمريكية إلى الضغط عمى اإلخكاف مستغميف كلعيـ بالسمطة ،أم سمطة ،حتى كلك

كانت عمى شبر مف األرض؛ ليككنكا حصاف طركادة في تنفيذ االستراتيجية األمريكية لتفتيت الجيكش
بديبل عف الرؤية الكطنية القكمية،
العربية كالدكؿ العربية ،كخمؽ حدكد جديدة تقكـ عمى الرؤية العرقية ن
فينقسـ العراؽ ،بعد تفتيت جيشو ،إلى دكيبلت ثبلث :كردية في الشماؿ ،كشيعية في الجنكب ،كسنية

في الكسط .كتنقسـ سكريا بعد استنزاؼ جيشيا إلى دكلة عمكية ،كأخرل سنية ،كثالثة مسيحية ،ككذا
لبناف كاليمف كصكالن إلى السعكدية كمصر ،كذلؾ بتأجيج الخبلفات كاالختبلفات العقائدية كالمذىبية بأف
يقتؿ المسممكف بعضيـ بعضان ،في حرب التدمير الذاتي ،كىك ما أشار اليو شمعكف بيريز في كتابة

"الشرؽ األكسط الجديد" "سنسقط تمؾ األنظمة عف طريؽ إضراـ النيراف بداخميا بأيدم شعكبيا (.)4
 .4إضعاؼ الدكؿ العربية كاإلسالمية كعرقمة لحاقيا بركب التقدـ كالتطكر.

رغـ انتياء مرحمة الحرب الباردة فإف حاجة االستراتيجية األمريكية إلى أحزاب اإلسبلـ السياسي
كحركاتو لـ تنتو ألف المصالح األمريكية المرتبطة عضكيان بالكجكد اإلسرائيمي تقتضي اضعاؼ الدكؿ

العربية كاإلسبلمية كعرقمة لحاقيا بركب التقدـ كالتطكر ،كتستغؿ في ذلؾ أحزاب اإلسبلـ السياسي
) (1ين  ،أل،تب ،أالة ل ألأززلب لالسام لسيتلسب ،ادع لبلل ،2013 ،ص.1
) (2ظألبلل ،نظةاي ،،ظ،تط لب سقؼ لسخيتطب ،نلظ "ستي بطدلاتك لللس عتك ،لأل "،سعطشل ،ستيةيظ  ،1980 ،ص.12
) (3يلأل ،يلظ ،اظتظ سقق ة له ،ص.47-46
) (4قت لسلزتم عب ،سعيلي أللسيتيب .يعت اخهلع لسيئلال عى لسيططل  ،لسقيلب .2016،
http://www.albawabhnews.com/1863583
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كحركاتو ،التي تميؿ إلى محاربة الفنكف كاألبداع كفرض سمككيات محددة عمى المجتمع ،فيتكقؼ

التطكر الحضارم أك يصاب بالشمؿ مما يدفع بالمبدعيف كالكفاءات الكطنية إلى اليجرة بعيدان عف

الحكـ اإلسبلمي الشمكلي ،فتفرغ البمداف مف ككادرىا العممية كالفنية كاألدبية كتبقى إسرائيؿ منارة الشرؽ
الكحيدة ،كما أف سياسات األحزاب الدينية المعادية لحقكؽ االنساف كميميا إلى خنؽ الحريات العامة
كالخاصة في أم بمد يحكمكه ،تؤدم إلى عدـ االستقرار مما سيقضي عمى فرص تطكر ىذا البمد في

كافة المجاالت ،بؿ كيتحكؿ إلى دكلة فاشمة تدار بأساليب قديمة (.)1

كيكشػػؼ ركبػػرت دريفػػكس فػػي كتابػػو "رىينػػة فػػي قبضػػة الخمينػػي" أف بريطانيػػا تحالفػػت مػػع اإلخ ػكاف
لئلبقػػاء عمػػى مسػػتعمراتيا فػػي حالػػة مػػف التخمػػؼ فيقػػكؿ" :ينبغػػي أال تكػػكف الرعايػػة البريطانيػػة لئلخ ػكاف

المسمميف مثا انر لدىشة األمريكييف؛ إذ كانت سياسة اإلمبراطكرية ىي الحفػاظ عمػى مسػتعمرات لنػدف فػي
حالة مف التخمؼ ،كمنع قياـ الممالؾ القكية ،التػي تمثػؿ خطػ انر محػتمبلن عمييػا" ،لػذلؾ سػعى البريطػانيكف

ليق ػػكد زعم ػػاء القبائ ػػؿ الفاس ػػدكف كرج ػػاؿ ال ػػديف المرتشػ ػكف حرك ػػات ب ػػدت أى ػػدافيا متكافق ػػة م ػػع األى ػػداؼ
البريطانية ،كقػدمكا التمكيػؿ الػبلزـ لمدعايػة ألصػحاب المػذىب الظبلمػي فػي اإلسػبلـ ،كأقػامكا المػؤتمرات

لمدعاية ألىمية التكصؿ إلى نكع مػف العمػكـ اإلسػبلمية غيػر الغربيػة؛ إلعاقػة التكجػو العقبلنػي الػذم بػدا
كاضػػحان بدرجػػة كبي ػرة فػػي أعمػػاؿ عبػػاقرة العمػػكـ اإلنسػػانية مثػػؿ الفػػارابي كابػػف سػػينا كحسػػف بػػف الصػػباح،
كتمثػػؿ ىػػدؼ بريطانيػػا فػػي إقنػػاع العػػالـ اإلسػػبلمي بػػأف ثقافتػػو الفعميػػة ىػػي التخمػػؼ كالبلعقبلنيػػة ،حيػػث

ق ػػدمت تفسػ ػي انر النحػػػدار الع ػػالـ اإلسػػػبلمي ،كانيي ػػار االمبراطكري ػػة اإلس ػػبلمية العظيمػػػة ،كىيمن ػػة القػػػكل
االستعمارية ،بأنو راجع إلى خمؿ ركحي عند المسمميف (.)2

داىمػا
ككانت الجمعيات الصكفية قد اعتبرت نمك عممية التعمـ العممي كمدارس التعميـ الفني خطػ انر ن

عمى طريقة الحياة اإلسبلمية ،فيما رأل أتباع البنػا فيػو عبلمػات الػردة كالعدميػة كاضػعاؼ لتػأثير الػديف،

لذلؾ قرر البنا تشكيؿ جماعة مخصصة لنشر اإلسبلـ األصكلي بيف المصرييف العادييف (.)3
 .5نقؿ الصداـ الحضارم مع الغرب إلى داخؿ الحضارة اإلسالمية.

بدا لبلستراتيجييف األمريكييف أف الكسيمة االفضؿ لتطكيع العالـ اإلسبلمي ىي دعاكل االصبلح

السياسي كتغيير النظـ السياسية القائمة التي تراىا الكاليات المتحدة األمريكية مستبدة؛ ألف استبدادىا
يتسبب في اندالع أعماؿ اإلرىاب ،لذلؾ فاف استمرارىا خطر كأشد كطأة عمى األمف القكمي األمريكي

مف قبكؿ اإلسبلمييف في السمطة ،ككجدكا أف االصبلح ال يتـ دكف القكل اإلسبلمية باعتبارىا التيار

الرئيس ،فجاءت فكرة الحكار مع اإلسبلمييف كقبكؿ كصكليـ إلى السمطة بحيث ال تيدد ىذه القكل
المصالح األمريكية كالغربية كتعترؼ كتقبؿ بقكاعد المعبة السياسية الديمقراطية ،كتسعى السياسة
) (1ين  ،أل،تب ،أالة ل ألأززلب لالسام لسيتلسب ،ادع لبلل ،2013 ،ص.2
) (2ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،1980 ،ص.73-72
) (3ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،1980 ،ص.108
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األمريكية لتكريط الحركات اإلسبلمية في تنفيذ أىداؼ االجندة األمريكية ،أم بيد اإلسبلمييف نحارب

اإلسبلـ ،كنقؿ الصداـ الحضارم مع الغرب إلى داخؿ الحضارة اإلسبلمية ذاتيا ،فيـ يريدكف تفتيت

الظاىرة اإلسبلمية كغرس عكامؿ الصراع كالنزاع داخؿ أطرافيا (.)1
 .6إشعاؿ الصراع الطائفي كاستمراره.

تسعى الكاليات المتحدة األمريكية إلى تشكيؿ محكر إسبلمي كسطي يرتكز عمى مشركع جماعة

اإلخكاف في الشرؽ األكسط ،بإنشاء الخبلفة اإلسبلمية بقيادة تركيا كاإلخكاف في مصر كقطر كحركة
حماس كدكؿ الربيع العربي كسكريا كما يستجد لمكاجية اإلسبلـ المتشدد كالتكفيرم كتنظيـ القاعدة

لمقضاء عمى اإلرىاب ،كلمتصدم لمنفكذ الشيعي اإليراني ،كانتشاره ،كمحاكلة إدارة الممؼ السكرم
إلسقاط النظاـ السكرم الحميؼ الرئيس إليراف في المنطقة ،كتصعيد إخكاف سكريا ،كبذلؾ تكتمؿ

المنظكمة األمريكية؛ لضماف كجكد صراع دائـ بيف المحكر السني كالمحكر الشيعي يستنزؼ قدرات
إيراف كامكانياتيا ،كيحد مف تطمعاتيا لتكسيع نفكذىا في الشرؽ األكسط ( ،)2كقد طالب ضابط متشدد

في  CIAيدعى ريكؿ جيرشت الكاليات المتحدة األمريكية صراحة بدعـ التشدد السني كالشيعي ،عمى

ىكنا باليميف اإلسبلمي ،كىذا اليميف
السكاء ،داخؿ الشرؽ األكسط؛ إذ رأل أف مستقبؿ المنطقة بات مر ن
يجب أف يككف الحميؼ األميركي في الديمقراطية المحتممة في الشرؽ األكسط (.)3
 .7احتكاء الجماعات المتطرفة كالتصدم لإلرىاب كانياء العداء مع العالـ اإلسالمي.
أعادت ىجمات  11سبتمبر  2001جماعة اإلخكاف إلى دائرة االىتماـ األميركية الستغبلؿ

عبلقاتيا بالتنظيمات المتطرفة ،كاحتكاء عنفيا ،كازدادت حاجة الكاليات المتحدة األمريكية إلى التقارب

مع اإلخكاف؛ لكقؼ االستنزاؼ البشرم نتيجة تعرض قكاتيا لمخاطر كبيرة في أفغانستاف كالعراؽ ،كالذم
أثار استياء قطاعات كاسعة مف الرأم العاـ األمريكي ،ككذلؾ لكقؼ االستنزاؼ المادم الذم اضر

باالقتصاد األمريكي نتيجة حركبيا ( ،)4كالحتكاء أم ردات فعؿ مستقبمية أك عمميات انتقامية تعيد شبح

مجددا مف قبؿ الجماعات المتطرفة؛ بسبب السياسة األمريكية في
اإلرىاب إلى الداخؿ األمريكي
ن
العالميف العربي كاإلسبلمي ،كانحيازىا إلسرائيؿ عمى حساب الحقكؽ الفمسطينية ،كما استغمت التقارب
إلسقاط أسطكرة عداء الغرب عمكمان كالكاليات المتحدة األمريكية خصكصان لئلسبلـ كالمسمميف ،كالتي

حفزت لسنكات طكيمة مشاعر الكراىية في العالـ اإلسبلمي ضد الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب،

كتسببت في تشجيع العمميات اإلرىابية ضدىما ،كضد مصالحيما في مناطؽ عديدة مف العالـ (.)5
ٌ

) (1يلم ،زقتب ،تسيالل لسسل لإلساات أللالس للتتدت لاالة ت  ،ص.166-165
) (2لسعيلط اسيت ظشلن ،تسيم لس للتتدب سيتلس أالة ل بلسشلد لاألسؾ ،لسيلت.2014 ،
/اعالل-اسعت -655307/لس سيم-لالس للتتدى-سيتلس -لاالة ت -لى-لسشلد-لاألسؾhttp://alwafd.org
)، (3لسب ،قت م ،اظتظ سقق ة له ،ص39
)، (4لسب ،قت م ،اظتظ سقق ة له ،ص39
) (5أألسب ،خل خيزةف ،لإل يلي لسييعييي زظلي لسيالةلل لسي ست لاسين ،طستا لسطيظ ،تن  ،692ناشق.2015 ،
-VhqY3nqqqkoلإل يلي-لسييعييي-زظلي-لسيالةلل-لسي ست -لاسين/item/7042.#نظلسللwww.an-nour.com/
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 .8مكقؼ اإلخكاف المعتدؿ مف القضية الفمسطينية كحفاظيـ عمى اتفاقية كامب ديفيد.
ذكر معيد جكرج كاشنطف لدراسات الشرؽ األكسط أف جزءان مف االتفاؽ بيف اإلدارة األمريكية

كجماعة اإلخكاف المسمميف ،ىك أف يتـ حؿ القضية الفمسطينية؛ لكي يتـ قبكؿ حكـ اإلخكاف المسمميف
في الشرؽ األكسط ،كليس في مصر فقط ،كقد كافؽ اإلخكاف المسممكف عمى عرض أمريكي لحؿ

القضية الفمسطينية عمى قاعدة الكطف البديؿ ،كأكدكا استعدادىـ لبلعتراؼ بدكلة إسرائيؿ بمجرد قياـ

منظمة حماس بذلؾ،

()1

فقد تمقى اإلخكاف عرضان أمريكيان حممو كزير الخارجية جكف كيرم خبلؿ زيارتو

لمصر قبؿ عزؿ مرسي ببضعة أشير ،يقضي بمكافقة كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا
كبعض دكؿ االتحاد األكركبي ،كدكلة خميجية عمي إلغاء الديكف الخارجية عمي مصر ،مقابؿ السماح
بتكطيف فمسطينيي الشتات في سيناء ،كالقت ىذه الفكرة قبكالن كبي انر لدم أعضاء مف حركة حماس،

خصكصان أنو سيتـ دعميـ بالكامؿ ماديان مف قبؿ الدكحو ،كىك ما دفع بكفد حماس لمقاء أعضاء في

جماعة اإلخكاف س انر إلقناعيـ باألمر ،كىذا حسبما كرد في تقرير نشرتو مجمة فكريف بكليسي القريبة مف

دكائر صنع القرار في الكاليات المتحدة األمريكية ( .)2كقد أكد الرئيس الفمسطيني -محمكد عباس -أف
الرئيس المصرم المعزكؿ محمد مرسي قاؿ لو" :نأخذ أىؿ غزة عندنا في شبرا" ،كما أف المرشد العاـ

لئلخكاف محمد بديع قاؿ في لقاء عمني مع رئيس حككمة حماس -إسماعيؿ ىنية ،-أكعدؾ بمنح
أعضاء حركة حماس الجنسية المصرية؛ ليككف ليـ نفكذ كأكلكية في التكطيف داخؿ سيناء" حسبما كرد

في ركز اليكسؼ في عددىا الصادر  30يكليك .)3( 2012

كأظيرت جماعة اإلخكاف المسمميف فائدتيا لمسياسة األمريكية كذلؾ مف خبلؿ تغيير خطابيا تجاه

كثير مف مكقؼ رفض مطمؽ لممعاىدة أك إقامة عبلقات مع تؿ أبيب ،إلى
إسرائيؿ كمعاىدة السبلـ نا
إعبلف الجماعة بعد ثكرة يناير أنيا ممتزمة بالمعاىدة ،كما أكدت الجماعة تبنييا معايير الديمقراطية،
كىك ما اعتيبر حينيا محاكلة لمتقارب مع كاشنطف كتجنب عدائيا (.)4

 .9مخمب قط في إطار المبدأ االستعمارم "فرؽ تسد".
منذ الحرب العالمية الثانية ،كاف البريطانيكف يستخدمكف اإلخكاف المسمميف بعناية كحصافة ،عند
خركج نظاـ عربي أك إسبلمي عمى السياسة البريطانية ،حيث تتـ دعكة جماعة اإلخكاف شبو النائمة

إلى العمؿ كفؽ التكجييات البريطانية ،كتستخدـ لتنفيذ أعماؿ اإلرىاب السياسي كاالغتياالت ،بؿ حتى
الثكرة كما ىي الحاؿ في إيراف كباكستاف ،كخركجيـ ضد األنظمة الذم يقاد مف الخارج سيؤدم إلى
) (1قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص320
) (2لست ،لاطييب ،زيل ،أللإل يلي .أللسيشلألع لاالة ب س يؽتك لساعيطتطتتك بيتطلط ،2013 ،تلظةخ لست يم.2016/4/16 ،
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/243158.aspx
) (3سظل ،لسيدلسب ،ازقلؽ ائلال ا يلست -زييلألة إلسلا االظ غز لإلساات  ،اةاي ،2013 ،تلظةخ لست يم .2016/4/16
http://elaph.com/Web/news/2013/7/823045.html
) (4اسيت ،بيتيسب ق ت لسسعتم ،لسيل ز لالسعتيب سعتظلسلل لالسم للتتدت  ،اللخيم ملب شمهلن امك لسمتل ب :أللشمططك أللسثميظ لسيظملة امك 25
ةطلةل اسى ال بيت  3ةيستي سع لتب اسيت لسيطشلألدhttp://rcssmideast.org/Article/2481#.Vthozpx97IV .2014 ،
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تقسيـ الدكؿ إلى دكؿ عرقية نتيجة تحرؾ األقميات التي تعتبر كصكليـ إلى الحكـ خط انر عمييا ( .)1كفي

مصر عمؿ اإلخكاف ضد حزب الكفد القكمي كالحزب الشيكعي كحركة العماؿ كالجيش كالصناعة ،التي
ربما تشكؿ سكيان تحالفان لطرد البريطانييف مف السكيس كالقاىرة ،كبعد عاـ  1945تـ تأسيس تحالؼ

بيف القصر كالطبقة األرستقراطية كاإلخكاف ،كعندما كاف الكفد يحاكؿ إنشاء حككمة أقمية ،كاف اإلخكاف

يزعزعكف استقرارىا .كفي فبراير كأبريؿ عاـ  1953أخبر المرشد -حسف اليضيبي -البريطانييف أنو قد
يتحالؼ معيـ؛ لمنح بريطانيا العظمى حقكقان دائمة في قاعدة قناة السكيس بعد االنسحاب الرسمي

لمقكات البريطانية المتمركزة ىناؾ ) ،(2مع اقتراب حككمة جماؿ عبد الناصر مف المكاجية مع
البريطانييف ،قامت لندف بتكجيو اإلخكاف المسمميف؛ إلشعاؿ حرب ضد الرئيس القكمي ،فحاكلكا اغتيالو

في المنشية عاـ .)3( 1954
.10

سد كاؽ ضد المد الشيكعي.

إف فكرة حشد اإلسبلمييف ضد االتحاد السكفيتي ليا تاريخ طكيؿ منذ الحرب الباردة ،فكما حدث
في خمسينات كستينات القرف العشريف في المعركة ضد القكمية العربية كالعممانية ،استخدمت الكاليات

اإلسبلـ السياسي لمثكرة ضد حككمة كابكؿ مما دفع االتحاد السكفيتي لميجكـ عمى أفغانستاف ،ثـ

حشدتيـ ضد االتحاد السكفيتي طكاؿ سنكات الحرب العشر ،كضد التكسع الشيكعي ،بؿ كأرادت -

حسب نظرية برجنسكي -استخداميـ كسبلح يكجو إلى ما يركنو نقطة الضعؼ لضرب االتحاد

السكفيتي تحت الحزاـ في آسيا ،كقامت المخابرات األمريكية بتشكيؿ فصائؿ المجاىديف في أفغانستاف
كدربتيـ كأمدتيـ بالسبلح كىك ما ميد لميبلد القاعدة (.)4

بعد انتياء الحرب العالمية الثانية عاـ  1945كىزيمة ألمانيا تكلت الكاليات المتحدة األمريكية
اإلشراؼ عمى المسمميف الذيف كانكا يقاتمكف بجانب ألمانيا ضد االتحاد السكفيتي ،كبقى اليدؼ ىك
استخداـ اإلسبلـ السياسي كسبلح في مكاجية مكسكك ،كفي إطار لعبة التنافس مع االتحاد السكفييتي
قدـ بريجنسكي -كبير مستشارم األمف القكمي في إدارة كارتر كالعقؿ المدبر الستخداـ البطاقة

اإلسبلمية -تصكره حكؿ استخداـ األصكلية اإلسبلمية حصنان في مكاجية الشيكعية ،بأف سمسمة مف
الحككمات التي يسيطر عمييا تنظيـ اإلخكاف المسمميف في منطقة الشرؽ األكسط مف شأنو أف يخدـ

الغاية نفسيا ،لذلؾ فإف التعاكف مع تنظيـ اإلخكاف المسمميف مف شأنو استكماؿ المساعي الرامية إلى
تطكيؽ االتحاد السكفيتي بجيكش ثابتة العداء لو عمى المستكل الفكرم (.)5

) (1ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،2010،ص.115
) (2ظة شلظن ،ات شب ،لإل يلي لسييعييي ،تلخي قت لسيام ظػيلي ،ص.137
) (3ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،1980 ،ص.111-109
) (4ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.292،312،314
) (5ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،1980 ،ص.11
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التصدم لنفكذ الدكؿ الكبرل في المنطقة كخكض الحركب بالككالة.

حارب اإلخكاف بالككالة ضد االتحاد السكفييتي في أفغانستاف في الثمانينات ،كحاربكا ركسيا

المعاصرة في الشيشاف كداغستاف ،كاذا كاف ىدؼ الكاليات المتحدة األمريكية ىك مؿء فراغ النفكذ
السياسي عمى المستكل اإلقميمي بعد انسحابيا إلى منطقة آسيا -المحيط اليادئ ،فميست ثمة أداة

أفضؿ مف اإلخكاف المسمميف -الحميؼ القديـ ،-ففي عاـ  2011لعب اإلخكاف المسممكف دك انر فعاالن

في إسقاط معمر القذافي ،كحاليان يحاربكف نظاـ األسد في سكريا ،أم أنيـ ينفذكف مخططات الكاليات
المتحدة األمريكية لخمؽ "شرؽ أكسط كبير" ،كقد قررت إدارة باراؾ أكباما أف اإلخكاف المسمميف ىـ
الذيف يجب أف يحكمكا في سكريا بعد إسقاط حككمة بشار األسد ،كما أف مجيء اإلخكاف المسمميف

لمسمطة في مصر سيؤدم إلى قمبيا ضد ركسيا كالصيف ،كالقكقاز الشمالي ،كما كراء القكقاز ،كآسيا

الكسطى ،كمقاطعة شينجيانغ (اليكغكر) الصينية المستقمة سكؼ تصبح كميا أىدافان لئلسبلمييف
الراديكالييف ،كقد سبؽ أف كصؼ الفرع السكرم لئلخكاف ركسيا كالصيف كايراف بأنيـ "شركاء في جرائـ
قتؿ" المدنييف السكرييف ،كىذا يكشؼ بكضكح التكجو السياسي لئلخكاف(.)1

كما تـ في اعداد شبكة في قيادة اإلخكاف المسمميف في أكركبا أداة إلدخاؿ األمـ اإلسبلمية في
تحالؼ مع حمؼ شماؿ األطمسي ،كمف خبلؿ المجمس اإلسبلمي ألكركبا ،الذم يديره سبلـ عزاـ ،تـ

اتخاذ الخطكات األكلى لتحقيؽ ذلؾ تمامان ،عف طريؽ المعيد اإلسبلمي لتقنية الدفاع ،كمف خبلؿ

التحالؼ مع اإلخكاف المسمميف ،ال يقكـ البريطانيكف كاألمريكاف فقط بشراء إرىابييف مأجكريف ،بؿ
يصيركف شركاء في امبراطكرية مالية قكية عالمية تمتد مف حسابات بنكؾ سكيس ار المتخمة بالماؿ،
حتى الجناف المالية البحرية في دبي كالككيت كىكنج ككنج (.)2

نخمص مما سبؽ إلى أف ىناؾ دكافع كراء إقامة الكاليات المتحدة عبلقة مع جماعة االخكاف

المسمميف ،فيي ترل أف اإلخكاف يقدمكف مطمب الخبلفة اإلسبلمية عمى أم مطمب قكمي آخر ،كىك ما
يبرر ليـ العمؿ المشترؾ مع القكل المرتبطة باالستعمار عمى أساس أف تغيير النظاـ الداخمي ،أم
تحكيمو إلى نظاـ اسبلمي ،لو األكلكية عمى مسألة التحرير الكطني ،كترل أف تعطش تنظيـ اإلخكاف

لمحكـ يجعميـ مستعديف لممكافقة عمى جميع التنازالت السياسية ،كتتحسب الكاليات المتحدة مف أف
تفضي نتائج نشر الديمقراطية إلى كصكليـ إلى الحكـ دكف أف يككف ىناؾ حكار معيـ ،فتتكرر

أخطاءىا السابقة في إيراف ،كما أف كقكفيا في طريؽ كصكليـ لمحكـ قد يشكؿ خطكرة عمى األمف
القكمي األمريكي إذا أدرؾ االخكاف أف الكاليات المتحدة تعترض عمى كصكليـ لمحكـ ،ككذلؾ ألف
اإلخكاف المسمميف يمثمكف العامؿ المشترؾ القادر عمى ربط األنظمة المتباينة في إطار كاحد لمد "قكس
)(1

IGOR IGNATCHENKO, The Mortal Combat in the Land of Pharaohs, strategic culture,2012
http://www.strategic-culture.org/news/2012/06/20/the-mortal-combat-in-the-land-of-pharaohs.html
) (2ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،1980 ،ص.120
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األزمة" الذم يمتد مف شماؿ كشرؽ إفريقيا مرك انر بتركيا كايراف كباكستاف ،فدعـ كصكليـ لمحكـ يعزز
بمقنة الشرؽ األكسط عمى أسس قبمية كدينية ،فإذا كصمكا لمحكـ يتـ دعـ كتحريؾ االقميات كالضغط

عمى االخكاف إلعطائيـ حقكقيـ ،كاذا استمر االخكاف في المعارضة سيعممكف عمى تفتيت الجيكش

العربية كالدكؿ العربية مف خبلؿ الصداـ مع األنظمة العربية ،كىكذا ستمتد الفكضى في منطقة قكس

األزمة ،ثـ تمتد إلى المناطؽ اإلسبلمية في االتحاد السكفيتي سابقان ك ركسيا حاليان سكاء داخميا أك
عمى حدكدىا.

عبلكة عمى ذلؾ ،ترل إمكانية استخداميـ مف أجؿ التصدم لنفكذ الدكؿ الكبرل في المنطقة

كخكض الحركب بالككالة ،فقد حارب اإلخكاف بالككالة ضد االتحاد السكفييتي في أفغانستاف في

الثمانينات ،كحاربكا ركسيا المعاصرة في الشيشاف كداغستاف ،كاذا كاف ىدؼ الكاليات المتحدة

األمريكية ىك مؿء فراغ النفكذ السياسي عمى المستكل اإلقميمي بعد انسحابيا إلى منطقة آسيا-

المحيط اليادئ ،فميست ثمة أداة أفضؿ مف اإلخكاف المسمميف الذيف جربكا في الحرب ضد السكفييت.

كما أف محاربة أحزاب اإلسبلـ السياسي كحركاتو الفنكف كاألبداع كفرض سمككيات محددة عمى

المجتمع ،يدفع بالمبدعيف كالكفاءات الكطنية إلى اليجرة بعيدان عف الحكـ اإلسبلمي الشمكلي ،فتفرغ
البمداف مف ككادرىا العممية كالفنية كاألدبية ،كما ترل الكاليات المتحدة أف بقاء األنظمة االستبدادية
يتسبب في اندالع أعماؿ اإلرىاب نتيجة استبدادىا ،لذلؾ فاف استمرارىا خطر عمى األمف القكمي

األمريكي مف قبكؿ اإلسبلمييف في السمطة الذيف ال يمكف أف يتـ االصبلح دكنيـ باعتبارىـ التيار

الرئيس ،كترل كذلؾ أىمية تشكيؿ محكر إسبلمي كسطي يرتكز عمى مشركع جماعة اإلخكاف في
الشرؽ األكسط ،بإنشاء الخبلفة اإلسبلمية بقيادة تركيا كاإلخكاف في مصر كقطر كحركة حماس كدكؿ
الربيع العربي كسكريا كما يستجد لمكاجية اإلسبلـ المتشدد كالتكفيرم كتنظيـ القاعدة لمقضاء عمى

اإلرىاب أك احتكائو ،ككذلؾ لمتصدم لمنفكذ الشيعي اإليراني ،ككجدكا أف التقارب مع االخكاف كفيؿ
بإسقاط أسطكرة عداء الغرب عمكمان كالكاليات المتحدة األمريكية خصكصان لئلسبلـ كالمسمميف ،كالتي
حفزت لسنكات طكيمة مشاعر الكراىية في العالـ اإلسبلمي ضد الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب.،
كما أف االخكاف قد كافقكا عمى عرض أمريكي لحؿ القضية الفمسطينية عمى قاعدة الكطف البديؿ،

كأكدكا استعدادىـ لبلعتراؼ بدكلة إسرائيؿ بمجرد قياـ منظمة حماس بذلؾ ،كتستفيد الكاليات المتحدة

مف االخكاف كمخمب قط عند خركج نظاـ عربي أك إسبلمي عمى السياسة األمريكية حيث يتـ تحريؾ
اإلخكاف لتنفيذ أعماؿ اإلرىاب السياسي كاالغتياالت ،بؿ كحتى الثكرة.

المبحث الثاني :قضايا المنطقة بيف جماعة اإلخكاف المسمميف كالكاليات المتحدة األمريكية.
اخطار ىائمةن كاف أكليا زرع إسرائيؿ في قمب األمة العربية؛ لتمنع كحدتيا
تكاجو األمة العربية
ان
الجغرافية كالديمغرافية ،كتمنع التكاصؿ البرم بيف جناحييا في آسيا كأفريقيا ،كىك ما جاء في تقرير
048

كامبؿ بنرمف -رئيس كزراء بريطانيا عاـ  1905رئيس لجنة ترسيخ االستعمار في آسيا كافريقيا:-
"ضركرة العمؿ عمى فصؿ الجزء اإلفريقي في ىذه المنطقة عف الجزء اآلسيكم ،كتقترح المجنة لذلؾ

إقامة حاجز بشرم قكم كغريب يحتؿ الجسر البرم الذم يربط آسيا بإفريقيا ،بحيث يشكؿ في ىذه

المنطقة كعمى مقربة مف قناة السكيس قكة صديقة لبلستعمار كعدكة لسكاف المنطقة" (.)1

كاليدؼ أف تبقى أمة ضعيفة تتناكب قكل االستعمار عمى افتراسيا كاستنزاؼ مكاردىا ،كلكف -

إسرائيؿ التي شردت الشعب الفمسطيني كاحتمت ارضو -ما زالت تسعى لتحقيؽ حمميا في إسرائيؿ
الكبرل مف النيؿ إلى الفرات ،فجاء تدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة ككأنيا ،تسعى بجانب

تحقيؽ اىدافيا االستراتيجية كاالقتصادية كالجيكستراتيجية إلى تمييد الطريؽ لتحقيؽ التطمع اإلسرائيمي

مستخدمة القكة الصمبة فأسقطت العراؽ كأدخمتيا في أتكف حرب طائفية ال تنتيي ،كلما ارتفعت تكاليؼ
الحرب البشرية كالمادية ،تحكلت الكاليات المتحدة األمريكية إلى القكة الناعمة تحت يافطة تشجيع
التحكؿ الديمقراطي في المنطقة إلدخاؿ الدكؿ العربية في حرب أىمية تقكضيا مف الداخؿ كتدفعيا إلى

التقسيـ تكطئة لمتدخؿ ،كفي ىذا السبيؿ داعبت تطمعات جماعة اإلخكاف في الكصكؿ إلى السمطة

لتككف اداة التغيير إلى جانب قكل مدنية أخرل ،كلما بدأ مشركع تصعيد جماعة اإلخكاف لمحكـ ينكفئ،

برزت قكل اإلرىاب؛ لتككف األداة الجديدة لمفكضى كالتفتيت.

المطمب األكؿ :مكاقؼ الكاليات المتحدة األمريكية مف أبرز قضايا المنطقة.
يكاجو العالـ العربي تحديات داخمية كخارجية كاف ليا تأثير كاضح عمى االستقرار الداخمي في

الكطف العربي كعمى مؤسساتو المختمفة ،كتتمثؿ التحديات الداخمية في تحديات سياسية كأمنية

كاقتصادية كاجتماعية ،بينما تتمثؿ التحديات الخارجية في ،التيديدات كالتحديات السياسية األمنية،

كأبرزىا استمرار احتبلؿ إسرائيؿ لؤلراضي العربية ،كحرماف الشعب الفمسطيني مف حقكقو بإقامة دكلتو

المستقمة عمى ارضو ،كثاني ىذه األخطار ىك انتشار اإلرىاب الذم يزعزع االستقرار كيؤجج الطائفية،
كييدد كحدة الدكلة العربية الكطنية كبقاءىا نحك مزيد مف التفتيت ،أما القضية الثالثة فيي عممية
التحكؿ الديمقراطي في المنطقة باعتبارىا الضماف الجديد لمكاجية مخاطر عدـ االستقرار ،كلكف

أىدافيا لـ تبتعد عف النفط كأمف إسرائيؿ كاقرار صيغة شرؽ أكسطية تدخؿ إسرائيؿ طرفان إقميميان مباش انر
فييا ،كيقبؿ العالـ العربي التطبيع كاقامة عبلقات سممية معيا.

أكالن :القضية الفمسطينية:
لـ تكف الكاليات المتحدة األمريكية يكمان جادة صادقة في المبادرات التي قدمتيا لحؿ القضية

الفمسطينية؛ إذ تبيف أف اليدؼ كراء تمؾ المبادرات كاف فقط إدارة الصراع ككسب الكقت لصالح
)(1

قت لسيلسك ،عف لس يتيب ،لالس تطلي لاخطقب لب لسيؽك لسيلبب ،لسم لسييلل  ،لس يةت ،1983،ص.88
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إسرائيؿ لفرض حقائؽ عمى االرض تستفيد منيا إسرائيؿ ،كأف الكاليات المتحدة األمريكية لـ تكف
كسيطان نزييان في كؿ جكالت المفاكضات بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،حيث ارتبطت سياستيا تجاه

القضية الفمسطينية باالستراتيجية اإلسرائيمية ،فقد عمؿ الرئيس ىارم تركماف ( ،)1953-1945جاىدان

لخدمة إسرائيؿ؛ باعتبارىا مناكئة لممد السكفيتي كحارسان لمصالح الكاليات المتحدة األمريكية في الشرؽ
األكسط ،فدعـ قرار التقسيـ الذم أعقبو إعبلف قياـ دكلة إسرائيؿ في مايك  ،1948كتبنت إدارتو سمسمة
مف البرامج لتقديـ المعكنة االغاثية لبلجئيف ،كلكنيا لـ تقدـ أم حمكؿ سياسية لمقضية (.)1

كلـ ييتـ دكايت أيزنياكر ( )1961-1953مف بعده بتنفيذ القرار ( ،)181بؿ اقتصر الجيد عمى
حؿ مشكمة البلجئيف في التكطيف كالتعكيض كليس العكدة ،كانياء القضية بحيث تتكلى األردف إدارة

الضفة كتتكلى مصر إدارة غزة ،ككاف عرض الرئيس جكنستكف عاـ  1955بحؿ القضية الفمسطينية

عمى حساب جميكرية مصر العربية مف خبلؿ تكطيف البلجئيف في سيناء ،أما جكف كيندم (-1961

 )1963فعرض حسـ الصراع العربي اإلسرائيمي كحؿ مشكمة البلجئيف عمى اساس العكدة أك
التعكيض ،اما الرئيس جيمي كارتر ( )1981-1977فقد طرح فكرة كطف فمسطيني بعد عشر سنكات

عمى ىزيمة  1967كنتيجة ألم مفاكضات بيف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف ،بمرجعية جديدة عمى أساس

القرار  242تتجاكز قرار التقسيـ ،كشممت فترة كارتر محادثات الحكـ الذاتي التي قامت بيا مصر

نيابة عف الفمسطينييف الذيف رفضكا نتائجيا ،كمف جيتيا نظرت إدارة الرئيس ركنالد ريغاف (-1981

 )1989إلى الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي مف منظار الحرب الباردة ،فنظرت إلى الفمسطينييف
كبلجئيف كال بد مف تكطينيـ أك تعكيضيـ دكف تقديـ حؿ سياسي ،كمع اندالع االنتفاضة الفمسطينية

مؤتمر دكليان يفضي إلى مرحمة انتقالية مف الحكـ الذاتي ثـ انتخابات إلقامة مجمس
األكلى اقترحت
ان
إدارم ثـ مفاكضات لمكضع النيائي ،اما إدارة جكرج بكش األب ( )1993-1989فخاضت حرب

العراؽ كشيدت انييار االتحاد السكفيتي فبادرت إلى تسكية الصراع عمى أساس قرارم ( 242ك

 ،)338كعقدت مؤتمر مدريد عاـ  ،1991كشيدت فترة كمينتكف ( )2001-1993التكقيع عمى اتفاؽ

أكسمك عاـ  ،1993ثـ مفاكضات ثنائية كاف يفترض أف تنتيي بإقامة الدكلة الفمسطينية عاـ ،1999
لكف إدارة كمينتكف لـ تستطع الضغط عمى إسرائيؿ ،كبدالن مف ذلؾ ضغطت بشدة عمى الرئيس
الفمسطيني -ياسر عرفات -في مفاكضات الحؿ النيائي في كامب ديفيد؛ ليقبؿ باقؿ مف تنفيذ القرار

( )242ك (.)2( )338

كسعت إدارة بكش األبف ( )2009-2001لمتخفيؼ مف الشعكر المعادم لمكاليات المتحدة

األمريكية في العالميف العربي كاإلسبلمي في أعقاب ىجمات سبتمبر مف خبلؿ الضغط عمى إسرائيؿ

) (1أزيت ،لسيلنة  ،لسيتلس لسخلظخت لاالة ت تدله لسلؼت لساعيطتطت ) ،(2008-2001ظسلس الخي تل غتل اطشيظ  ،غز  ،2009 ،ص.88
) (2لسيظتظ لسيلبق ،ص.19-7
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كدعـ إنشاء دكلة فمسطينية؛ العتقادىا أف ذلؾ سيزعزع القكة الداعمة لئلرىاب كيسيؿ بناء حمؼ دكلي

ضد اإلرىاب ،إال أف إدارة بكش لـ تبذؿ جيدان في إقناع إسرائيؿ بتغيير سياستيا كتعاممت مع القضية
الفمسطينية مف منظكر إسرائيمي ،كلـ يتـ اتخاذ أم إجراء لحؿ الدكلتيف ،كاستبدلتو بقضية إصبلح

السمطة الفمسطينية كايجاد قيادة فمسطينية جديدة ،أم تقديـ مكافحة الفساد عمى إنياء االحتبلؿ،

كطرحت حؿ الدكلة المؤقتة أم قبكؿ فكرة الدكلة الفمسطينية دكف الخكض في التفاصيؿ كالقبكؿ بالحؿ
االنتقالي كتأجيؿ الحؿ الدائـ ،كقدمت مبادرات مباشرة مثؿ خارطة الطريؽ كىي تسكية عمى أساس

دكلتيف ،كغير مباشرة كمشركع الشرؽ األكسط ،الكبير الذم يحاكؿ حؿ الصراع بطريؽ االلتفاؼ مف
خبلؿ التخمص مف األنظمة المعارضة لسياسة الكاليات المتحدة األمريكية في الشرؽ األكسط ،ككانت

السمطة بقيادة ياسر عرفات أحد تمؾ األنظمة التي يراد التخمص منيا ،كدمج إسرائيؿ في المنطقة،
كقدمت رسالة الضمانات لشاركف عاـ  2004كأيدت فييا كجية النظر اإلسرائيمية بخصكص الحدكد

كحؽ العكدة كالمستكطنات ،كتأييد خطة الفصؿ مف جانب كاحد ،كتعيدت بحماية أمف إسرائيؿ كالحفاظ
عمى الطبيعة الييكدية لدكلة إسرائيؿ (.)1

كأجمعت إدارة الرئيس األمريكي باراؾ أكباما عمى مصطمح حؿ الدكلتيف كأساس لحؿ القضية

الفمسطينية ،إال أف تصكرىا حكؿ حؿ الدكلتيف ييدؼ إلى تصفية القضية الفمسطينية عف طريؽ إلغاء
حؽ العكدة كتكطيف البلجئيف كانتزاع االعتراؼ بييكدية الدكلة كتيجير فمسطينيي  ،1948كاالعتراؼ

بالقدس عاصمة ليا ،كاخضاع الضفة الغربية لممفاكضات مما يعرض أجزاء أساسية منيا لممصادرة أك

المبادلة ،أم استبداؿ إطار عممية السبلـ الذم حددتو ق اررات الشرعية الدكلية كمبدأ االرض مقابؿ
السبلـ في إطار آخر غير معركؼ ،كتعمؿ إدارة أكباما عمى التطبيع بيف العرب كتحديدان محكر
االعتداؿ كاسرائيؿ في كجو المحاكر التي ظيرت في المنطقة كخاصة المحكر اإليراني كأكلكية تسبؽ
حؿ القضية الفمسطينية ،فتقكـ ادارتو بإدارة الصراع ال حمو كالتعاطي مع القضية في إطار تحسيف

صكرة الكاليات المتحدة األمريكية في العالميف العربي كاإلسبلمي (.)2

كيتبيف أف التنازالت المؤلمة مف أجؿ السبلـ في الشرؽ األكسط التي دعا إلييا الرئيس األمريكي -
باراؾ أكباما -في خطابو لمعالـ اإلسبلمي مف جامعة القاىرة ىي إقامة دكلة األردنسطيف الجديدة،
بحيث تضـ ثبلثة أقاليـ :الضفة الغربية ،كالضفة الشرقية ،كغزة الكبرل ،بعد إضافة  720كيمكمتر

مربع مف ارض سيناء إلييا ،كما صاغيا جيك ار أيبلند الذم كشؼ أف االنسحاب األحادم الجانب مف
غزة عاـ  2005كاف الخطكة األكلى في ىذا االتجاه ،كىك ما رفضو الرئيس المصرم -محمد حسني

()3
مبارؾ ، -كجاءت تصريحات الرئيس الفمسطيني -محمكد عباس -بانو رفض عرضان إسرائيميان

) (1أزيت ،لسيلنة  ،اظتظ سقق ة له ،ص.49-48
) (2لسيظتظ سايه ،ص171-160
) (3يلأل ،يلظ ،اظتظ سقق ة له ،ص.329،330
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الستبلـ ألؼ كيمكمتر في سيناء في عيد الرئيس المصرم المعزكؿ -محمد مرسي ،-كبأف الرئيس

مرسي قد عاتبو عمى رفض العرض ،كقاؿ بالميجة المصرية العامية" :كانت مالؾ إنت ىتاخد أرض

كتكسع غزة" ،لتؤكد حقيقة اقتناع كتمسؾ الكاليات المتحدة األمريكية بتنفيذ خطة جيك ار أيمند (.)1
ثانيان :التحكؿ الديمقراطي كنشر الديمقراطية:

كاف تعزيز "الديمقراطية" في الخارج سمة مف سمات السياسة الخارجية األمريكية منذ الجزء األكؿ

مف القرف العشريف ،كترافؽ مع صعكدىا كفاعؿ دكلي ،كاستخدمتيا كأساس أيديكلكجي في منافستيا مع
االمبريالية كالفاشية كالشيكعية ،كتسارعت عممية تعزيز الديمقراطية مع انتياء الحرب الباردة ،التي

أكدت مكانة الكاليات المتحدة األمريكية كقكة عظمى كحيدة ،كمع االنصيار األيديكلكجي لمديمقراطية
كالرأسمالية الذم ىزـ الشيكعية كاقتصاد الدكلة ،ازدادت أىمية تعزيز الديمقراطية إلى جانب الرأسمالية

في السياسة الخارجية األمريكية كطريؽ صالح شرعي كحيد لمحكـ (.)2

كسعت الكاليات المتحدة األمريكية في إطار استراتيجية تعزيز الديمقراطية في الشرؽ األكسط،
إلحبلؿ ديمقراطيات قائمة عمى النخب محؿ الحككمات االستبدادية؛ لضماف استقرار أكثر ديمكمة في
الدكؿ المعنية ،كيعتبر ىذا جزءان مف االستراتيجية األمريكية طكيمة المدل ،كالتي ظيرت مف قبؿ في

مناطؽ أخرل مثؿ أمريكيا البلتينية ،كالتي تيدؼ في نياية المطاؼ إلى تحقيؽ الييمنة بالمعنى

الجرامشي ،كالمقصكد بيا استيعاب كتبني المجتمعات األخرل لتفسير الكاليات المتحدة األمريكية

لمديمقراطية كالميبرالية كالمعايير كالقيـ المرتبطة بيا عمى أنيا النظاـ الطبيعي ،كبرضا المجتمعات بيذه

المعايير تتـ الييمنة التكافقية لصالح الكاليات المتحدة األمريكية باعتبارىا مالكة كمصدرة النمكذج،
كبدمج تعزيز الديمقراطية في السياسات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية فإف الكاليات المتحدة

األمريكية تككف قد سعت ليس الختراؽ الدكلة فحسب ،بؿ كالمجتمع المدني ،كمف ىنا تمارس السيطرة(.)3

كاىتمت الكاليات المتحدة األمريكية باستراتيجية تعزيز الديمقراطية؛ ألنيا تشكؿ محاكلة لضماف

استم اررية نفكذىا كمصالحيا في المنطقة منذ اف بدأت تحؿ محؿ بريطانيا تدريجيان كقكة غربية مييمنة
في المنطقة مع نياية الحرب العالمية الثانية ،حيث تطكرت مصالحيا في الشرؽ األكسط فإلى جانب

أىميتو الجيكسياسية اىتمت الكاليات المتحدة األمريكية بتأميف الكصكؿ إلى النفط ،كأمف إسرائيؿ،
كاالستقرار اإلقميمي ،كمكافحة اإلرىاب ،كانتشار أسمحة الدمار الشامؿ كتعزيز اإلصبلح السياسي

كاالقتصادم( ،)4كتعاممت الكاليات المتحدة األمريكية تقميديان مع الحككمات االستبدادية؛ ككسيمة لضماف
) (1اسيت ،قت لسيطيم ،االخؤ  .أبي الزي :ظلؼت لس ام  1000م لب ستطلط أةلم لسلئتس السب ،لستس يظ.2015/11/9 ،
http://www.dostor.org/925566
)(2
Dionysius, Markakis, US Democracy Promotion in the Middle East, The Pursuit of Hegemony, Doctor of
Philosophy، The London School of Economics and Political Science, London, 2012, p2.
)(3
Dionysius, Markakis, op.cit, p2.
)(4
ibid, p80.
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مصالحيا الجكىرية في المنطقة ،كلكف اليجمات اإلرىابية في  11سبتمبر  ،2001كاعتقاد إدارة

جكرج .دبميك بكش بأف نقص الديمقراطية في منطقة الشرؽ األكسط ىك السبب الكامف كراء ىذه

اليجمات أدل إلى تحكؿ ميـ في االتجاه التقميدم لمسياسة األميركية ،حيث أصبح تعزيز الديمقراطية
بعد ذلؾ ركيزة أساسية لسياسة الكاليات المتحدة األمريكية في الشرؽ األكسط (.)1

كاستغمت الكاليات المتحدة األمريكية استراتيجية تعزيز الديمقراطية كذريعة لمتدخؿ في شؤكف دكؿ

الشرؽ األكسط كخاصة الدكؿ العربية؛ لتحقيؽ الييمنة عمى المنطقة مف خبلؿ تفكيؾ الدكؿ العربية

كاعادة تركيبيا بإنشاء دكيبلت عربية ضعيفة قائمة عمى اساس مذىبي ،كعرقي ،كطائفي ،كقكمي ،كفقان
لما يقتضيو مشركع الشرؽ األكسط الكبير الذم أطمقو الرئيس األمريكي -جكرج دبميك بكش ،-كذلؾ
باستخداـ آليات تنفيذ شممت الدبمكماسية ،كالمبادرات السياسية اإلقميمية ،كالمشاركة االقتصادية،

كالتدخؿ العسكرم ،كأفضت ىذه السياسات إلى حالة مف البلستقرار الداخمي كالتناحر الطائفي،

كالصدامات الفئكية كالعرقية ،كباتت تبشر بتجزئة كتفكيؾ العديد مف الدكؿ العربية (.)2

كربطت إدارة أكباما بيف مسارم تعزيز الديمقراطية كمكافحة اإلرىاب ككاف كاضحان أنيا اعتمدت
سياسة مماثمة إلدارة سمفو ،مع تأكيد تعزيز الديمقراطية كنتاج لمشراكة مع أنظمة الشرؽ األكسط ،فقد

كمؼ أكباما كبار أعضاء مجمس األمف القكمي ،سامانثا باكر ،كغايؿ سميث كدينيس ركس لعمؿ
مراجعة تكفر استراتيجيات لئلصبلح السياسي تككف مصممة لدكؿ المنطقة ،كاستمرت إدارتو في تمكيؿ

مبادرة الشراكة الشرؽ أكسطية ( .)3ككاف رد إدارة أكباما عمى الربيع العربي ردان براجماتيان فقد دعمت
التحكؿ الديمقراطي في تكنس كمصر كتدخمت عسكريان في ليبيا ،كقدمت دعمان عسكريان في سكريا
كلكنيا صمتت تجاه األحداث في البحريف كالسعكدية ،كاكتفت بإصبلحات محدكدة متدرجة لنظاـ الممؾ

محمد الخامس في المغرب ،كمع اختطاؼ التحكالت مف قبؿ قكل لـ تشارؾ فييا اصبلن كمف قكل
إقميمية تحكلت األزمة السياسية إلى أكضاع أمنية ،كضعفت األنظمة أمنيا كصعد تنظيـ الدكلة

اإلسبلمية كانتشرت الفكضى فتحكؿ االىتماـ لمكافحة اإلرىاب كادارة األزمات ،ليبدأ تدخؿ جديد في
المنطقة كأعمنت إدارة أكباما عف الحاجة إلى الصبر االستراتيجي كالثبات لتعزيز الديمقراطية حسبما
جاء في استراتيجية األمف القكمي لعاـ .)4( 2015

ثالثان :اإلرىاب:
يمتد تأثير األعماؿ اإلرىابية في السمـ كاألمف الدكلييف ،كفي العبلقات الدكلية إلى حادثة اغتاؿ

كلي العيد النمساكم -فانز فرديناند -عمى يد الثائر الصربي في العاـ  ،1914كالتي كانت ش اررة
)(1

Osman, Ali Hassan, George W. Bush, September 11th and the Rise of the Freedom Agenda in US-Middle
East Relations, doctor of philosophy, The University of Birmingham, 2009, p20.
)(2
Dionysius, Markakis, op. cit. p90-96.
)(3
Emiliano, Alessandri, Oz, Hassan، Ted, Reinert US democracy promotion from Bush to Obama, The
German Marshall Fund Of the United States; The University Of Warwick، UK.2015, p13.
)(4
ibid, p12-21.
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اندالع الحرب العالمية األكلى عاـ  ،1914كقد اىتمت المنظمة العالمية لؤلمـ المتحدة بعد تصاعد

أعماؿ اإلرىاب الدكلي بكضع استراتيجية كمعاىدات دكلية إلنياء أسباب نمك اإلرىاب ،كالقضاء عميو،

كتمقفت الكاليات المتحدة األمريكية ىذه االستراتيجية لتطكيعيا لتنفيذ أىداؼ السياسة الخارجية

األمريكية ،كأصبحت األىداؼ اإلرىابية منتقاة كمتأرجحة بما يبلئـ االستراتيجية األمريكية لقيادة العالـ

( ،)1كقد دأبت الكاليات المتحدة األمريكية عمى تبرير عدكانيا عمى العالـ باستخداـ مبررات مختمفة مرة

بدعكل محاربة المد الشيكعي ،كأخرل بدعكل الحرص عمى تطبيؽ الديمقراطية كالحفاظ عمى حقكؽ

اإلنساف ،كاخي انر جاء الشعار الجديد كىك محاربة االصكلية اإلسبلمية التي كجدت افضؿ تعبير ليا فيما
يسمى بالحرب عمى اإلرىاب (.)2

كبعد الصدمة النفطية التي عاشتيا الدكؿ الصناعية الكبرل نتيجة قرار أيقاؼ تزكيد النفط لمدكؿ

تزمف مع بداية استقبلؿ دكؿ
الداعمة إلسرائيؿ الذم اتخذتو دكؿ األكبؾ في حرب عاـ  ،1973كالذم ا

الخميج العربي كانتشار المد الكطني القكمي كاليسارم في المنطقة العربية ،كتخكؼ المعسكر الغربي،

الذم كاف يعتبر المنطقة العربية مف مناطؽ نفكذه ،كنفطيا مف استحقاقاتو في ظؿ الحرب الباردة

الدائرة حينيا ،مف ظيكر تحالفات ممكنة بيف دكؿ الشرؽ األكسط كآسيا الكسطى مع االتحاد السكفيتي،

أك أف تستقؿ كتسيطر عمى مكاردىا الذاتية مف أجؿ مصمحة شعكبيا (.)3

تحكؿ االستراتيجيكف ،األنجمك -أمريكيكف ،إلى ما يسمى بنظرية منطقة "قكس
كفي ىذه المرحمة ٌ
األزمات" ،التي كضعيا زبيغينك بريجنسكي كصمكيؿ ىتنجتكف كجكرج بكؿ ،كتيدؼ إلى احتكاء االتحاد

السكفيتي مف خبلؿ خمؽ سمسمة مف األنظمة اإلسبلمية التي بدكرىا ستميـ المسمميف المقيميف في كسط
آسيا السكفيتية مما سيؤدم إلى احتكاء االتحاد السكفيتي كاخي انر زكالو ،كتحدد القكس في الدكؿ الممتدة
عبر الجية الجنكبية مف االتحاد السكفيتي مف شبو القارة اليندية إلى تركيا ،كجنكبان مف شبو الجزيرة

العربية إلى منطقة القرف األفريقي ،كمركز ثقؿ القكس ىك إيراف ،ككاف اليدؼ منع االتحاد السكفيتي
مف الكصكؿ إلى نفط الخميج كفتح طريؽ لمكصكؿ إلى نفط بحر قزكيف (.)4

كطرح برنارد لكيس ،كىك مؤرخ بريطاني متنفذ ،يقاؿ :إنو صاحب الفكرة في اجتماع مجمكعة
“بمدربيرغ” عاـ  ،1979استراتيجية بريطانية أمريكية تقكـ فييا حركة اإلخكاف المسمميف الراديكالية
بمساندة الخميني؛ كذلؾ مف أجؿ بمقنة الببلد اإلسبلمية في الشرؽ األدنى عمى أسس قبمية كدينية،
كحاجج لكيس بأف عمى الغرب تشجيع الجماعات الباحثة عف استقبلؿ ذاتي مثؿ األكراد كاألرمف

). (1طقلذ ،سيل ،شطلل  ،تيظتف ظل،ل لإلظ،ملب لمب لسيتلسم لسخلظختم لاالة تم  ،ادعم ال مز لستظلسملل لساعيمطتطت  ،خلايم بغمتلن،2013،
ص.10
) (2ةيسف ،لسيلطب لسطيةب ،أالة ل تلظةخ اك لسغزأل أللالظ،لب لسدزط لسثلسم ،ا ق زيك لسيظلة  ،ؽ  ،1بتلألل ،2014 ،ص8
)(3
Andrew, Gavin Marshall, Creating an “Arc of Crisis: The Destabilization of the Middle East and Central
Asia, global research, 2008. http://www.globalresearch.ca/
)(4
Alexios, Giannoulis, Intelligence Failure and the Importance of Strategic Foresight to the Preservation of
National Security, RIEAS. Athens, 2011, p22-23.
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كالماركنييف المبنانييف كاألقباط كاألثيكبييف كأتراؾ أذربيجاف كغيرىـ ،ما سيؤدم إلى فكضى تنتشر في

ما سماه قكس األزمة ،كمنو ستنتقؿ إلى مناطؽ االتحاد السكفياتي اإلسبلمية (.)1

كتحكؿ اإلسبلـ السياسي إلى سيؼ يخكض حربان بالككالة عف الكاليات المتحدة األمريكية ضد

االتحاد السكفيتي في أفغانستاف ،فتـ استقداـ عشرات اآلالؼ مف المقاتميف العرب عبر مكتب الخدمات

في بيشاكر الذم أسسو عبد اهلل عزاـ كاسامة بف الدف -زعيـ القاعدة -الحقان ،كسمكا باألفغاف العرب،
ككاف منيـ أيمف الظكاىرم -الرجؿ الثاني في القاعدة -إلى جانب القادة األفغاف قمب الديف حكمتيار،
كعبد رب الرسكؿ سياؼ -قائد اإلخكاف المسمميف االفغاف ،-كتـ تدريبيـ عمى اعماؿ التفجير اإلرىابية
كالعمميات االنتحارية عمى يد المخابرات األمريكية المركزية لقتؿ الجنكد كالقادة السكفييت ،كتنفيذ

عمميات في عمؽ االتحاد السكفيتي ،كتـ إنشاء جماعات في الشيشاف كأكزبكستاف كداغستاف ،كسمسمة

مف المنظمات اإلسبلمية المتشددة (.)2

كقد اعترفت ىيبلرم كمينتكف أماـ الككنغرس بأف الكاليات المتحدة األمريكية ىي التي أنشأت

تنظيـ القاعدة كحركة طالباف ،حيث قالت" :الناس الذيف نحاربيـ اليكـ قمنا بتمكيميـ قبؿ عشريف عامان؛
كفعمنا ذلؾ ألننا كنا نخكض صراعان مع االتحاد السكفيتي ،حيث قاـ السكفييت بغزك أفغانستاف ،كنحف

لـ نكف نريد أف نراىـ يسيطركف عمى آسيا الكسطى كذىبنا لمعمؿ ...كتخيمكا ماذا حدث؟ تراجع

السكفييت كخسركا المميارات مف الدكالرات ،كانيار االتحاد السكفياتي"(.)3

كبسقكط االتحاد السكفيتي ،كنياية الحرب الباردة ،كبدء تشكيؿ نظاـ دكلي جديد ،برزت الحاجة

إلى عدك جديد ،ليس في شكؿ دكلة ،بؿ عدك غير مرئي كدكلي في انتشاره ،لتنتقؿ الحرب بذلؾ إلى
الساحة الدكلية ،كبدأ إعادة انتشار تنظيمات اإلسبلـ الراديكالي في منطقة «قكس األزمات» ...ال بؿ

تـ استخداميا أيضان في عممية تفتيت دكؿ المنظكمة االشتراكية في أكركبا الشرقية بحركب عرقية

كطائفية امتدت طكاؿ فترة التسعينيات ،حيث دخؿ تنظيـ القاعدة لمساندة البكسنييف ضد الصرب (،)4

كما تـ إرساؿ عدد مف مقاتمي المجاىديف إلى الشيشاف الركسية غير المستقرة ،نتيجة لرؤية أنجمك

أمريكية بأف “الجياد اإلسبلمي في القكقاز” يحرـ ركسيا مف ممرات لمسار أنابيب النفط كالغاز
المتنافس عمييا بيف ركسيا كشركات النفط األنجمك -أمريكية ،كىكذا تكسعت الييمنة األمريكية السياسية

كاالقتصادية في آسيا الكسطى كمنطقة بحر قزكيف ،كشيدت مناطؽ عديدة في العالـ تمدد القاعدة،

)(1

F. William, Engdahl, A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order. London:
Pluto Press, 2004: page 171
) (2ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.280
)(3
Akbar, Ganji, U.S.-Jihadist Relations (Part 1): Creating the Mujahedin in Afghanistan, 2014.
http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/us-jihadist-relations_b_5542757.html
)(4
Andrew, Gavin Marshall, op. cit., 2008.
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كأصبحت األصكلية اإلسبلمية ،تمعب دك انر في االستراتيجية األمريكية كاستراتيجية حمؼ الناتك ( .)1كفي

عاـ  ،1999دعا غراىاـ فكلر -نائب المدير السابؽ لممجمس الكطني لبلستخبارات التابع لككالة

االستخبارات المركزية -إلى استخداـ القكل اإلسبلمية لتعزيز مصالح الكاليات المتحدة األمريكية في

آسيا الكسطى؛ لزعزعة ما تبقى مف القكة الركسية ،كمكاجية النفكذ الصيني في آسيا الكسطى بصفة
خاصة ،كىكذا يمكف نشر تنظيـ القاعدة دكليان لزعزعة استق ارر مختمؼ األقاليـ ،كبالتالي تكفير مبرر

لمتدخؿ أك حتى الحرب (.)2

كبعد ىجمات  11سبتمبر  2001أعمف الرئيس بكش األبف حربان عالمية عمى اإلرىاب ،كأظيرت

الحرب األمريكية ضد تنظيـ القاعدة كحركة طالباف في أفغانستاف ،كما تبلىا مف إقامة قكاعد أمريكية فييا
كفي عدة دكؿ أخرل في آسيا الكسطى كالقكقاز ،أف الكاليات المتحدة األمريكية قد استغمت ضربات الحادم
عشر مف أيمكؿ  2001لتعزيز نفكذىا العالمي ،كعمى كجو الخصكص ىيمنتيا عمى مناطؽ آسيا الكسطى

كالخميج كبحر قزكيف؛ كذلؾ لتمتعيا بأىمية جيكاستراتيجية كجيكاقتصادية ( .)3ككانت حرب بكش في
الحقيقة مجرد حجة لتطبيؽ سياسة راديكالية جديدة في الشرؽ األكسط كآسيا الكسطى تتسـ برؤية

امبريالية ،حيث كاف في تصكره أنو يمكف إحداث تغييرات في الشرؽ األكسط مشابية لمعبة الدكمينك،
مف خبلؿ تدخؿ عسكرم كسياسي يبدأ بطالباف ثـ صداـ حسيف ثـ األنظمة القائمة في إيراف كسكريا

كالعربية السعكدية كما كراءىا لتتساقط كاحدة كراء األخرل (.)4

كىك نفس التصكر الذم كاف برنارد لكيس قد اقترحو في مقاؿ كتبو عاـ  1992في مجمة فكريف

افيرز عنكانو "إعادة التفكير بالشرؽ األكسط" ،بتفعيؿ سياسة أخرل تجاه الشرؽ األكسط يمكف
لؤلصكلية المتطرفة أف تعجؿ بتنفيذىا كىي سياسة المبننة ،فمعظـ دكؿ الشرؽ األكسط ،باستثناء
مصر ،ذات بنى حديثة مصطنعة ،كىي عرضة لعممية مف ىذا النكع إذا تـ إضعاؼ السمطة المركزية

إضعافان مممكسان ،في ظؿ عدـ كجكد مجتمع مدني يحافظ عمى كياف الدكلة ،أك إحساس مشترؾ حقيقي
بيكية كطنية ،أك كالء أعمى لدكلة قكمية ،عندئذ ستتفكؾ الدكلة كما حدث في لبناف ،كستسكد حالة مف
الفكضى كالصراع كالقتاؿ بيف الطكائؼ كالقبائؿ كالمناطؽ كاألحزاب (.)5

كقد كشفت كثيقة سرية نشرتيا المراقبة القضائية مف ضمف كثائؽ سرية تـ الحصكؿ عمييا مف

ك ازرتي الخارجية كالدفاع األمريكيتيف ،صدرت عف ككالة استخبارات الدفاع ككزعت عاـ  ،2012أف
)(1

Andrew, Gavin Marshal, Empire, 9/11 ANALYSIS: 9/11 and America’s Secret Terror Campaign The
Imperial Anatomy of Al-Qaeda, Part III, global research, 2010. http://www.globalresearch.ca/
)(2
Andrew, Gavin Marshal, Empire, Energy and Al-Qaeda: The Anglo-American Terror Network, The
Imperial Anatomy of al-Qaeda, Part II, global research, 2010. http://www.globalresearch.ca/
) (3شل،ل ،لسشل،ل ،أألسـيةـلل لسيتلس لسخلظخت لاالة ت بيت أزتلث  11أةعيم 2001م ،خلاي ناشق ،2009 ،ص.136
) (4ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.381-380
)(5
Joseph, Brewda, New Bernard Lewis plan will carve up the Mideast, EIR Strategic Studies, Volume 19,
1992, p26.
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الغرب كدكؿ الخميج كتركيا يدعمكف المعارضة السكرية ،كأف المطمكب ىك سيطرة "الدكلة اإلسبلمية"

عمى شرؽ سكريا؛ مف أجؿ عزؿ النظاـ السكرم ،كتبيف الكثيقة أف المخابرات األمريكية تكقعت في
كقت مبكر مف عاـ  2012صعكد الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ ،كلكف بدالن مف اف تصفيا كعدك
باعتبارىا ارىابية ،صكرتيا عمى انيا رصيد استراتيجي لمكاليات المتحدة (.)1

كىكذا تبلعبت الكاليات المتحدة األمريكية بمعايير تصنيؼ دكؿ العالـ ،كمنظمات الكفاح المسمح
تارة كصفتيا كمنظمة إرىابية ،كأخرل رفعتيا مف قائمة اإلرىاب ،كما زالت المعايير األمريكية تفرض
عمى الق اررات الدكلية ،كعمى الدكؿ بحيث تخدـ مصالح الكاليات المتحدة األمريكية كىذا ما ذكره المفكر

األمريكي -صمكئيؿ ىنتغتكف -في مقاؿ نشر لو في العاـ  ،2000عف القكة األمريكية ،إذ يذكر أف
"الكاليات المتحدة األمريكية تصنؼ عددان مف الدكؿ كدكؿ مارقة ،كتعمؿ عمى أبعادىا عف المؤسسات

العالمية؛ ألنيا ترفض الخضكع لممطالب األمريكية ،كتضرب بمدانان أخرل باليراكة لتبني سياسات
اقتصادية كاجتماعية تخدـ المصالح االقتصادية األمريكية ،كتمنع دكؿ أخرل مف امتبلؾ القدرة

العسكرية التي تمكنيا مف مجابية التفكؽ األمريكي التقميدم" (.)2

يتضح مما سبؽ أف الكاليات المتحدة األمريكية لـ تكف جادة في المبادرات التي قدمتيا لحؿ

القضية الفمسطينية؛ إذ تبيف أف اليدؼ كراء تمؾ المبادرات كاف فقط إدارة الصراع ال حمو ككسب الكقت
لصالح إسرائيؿ لفرض حقائؽ عمى االرض تستفيد منيا إسرائيؿ ،كالخفض المستمر لمرجعيات الحؿ

السياسي حيث ارتبطت سياستيا تجاه القضية الفمسطينية باالستراتيجية اإلسرائيمية ،كتعاطت مع

القضية في إطار تحسيف صكرة الكاليات المتحدة األمريكية في العالميف العربي كاإلسبلمي ،كطرحت

حمكؿ تستيدؼ تقزيـ الكياف السياسي الفمسطيني العتيد ،كضرب كحدتو ،بؿ كطرحت حمكؿ لمصراع
عمى حساب أراضي الدكؿ العربية المجاكرة.

كما يتبيف أف استراتيجية تعزيز الديمقراطية في الشرؽ األكسط تيدؼ في نياية المطاؼ إلى
تحقيؽ الييمنة مف خبلؿ تبني المجتمعات األخرل لتفسير الكاليات المتحدة األمريكية لمديمقراطية

كالميبرالية كالمعايير كالقيـ المرتبطة بيا عمى أنيا النظاـ الطبيعي ،كبرضا المجتمعات بيذه المعايير تتـ
الييمنة التكافقية لصالح الكاليات المتحدة األمريكية باعتبارىا مالكة كمصدرة النمكذج ،كىك ما يضمف

استمررية نفكذىا كمصالحيا في المنطقة ،كاستغمت الكاليات المتحدة األمريكية استراتيجية تعزيز
ا
الديمقراطية كذريعة لمتدخؿ في شؤكف دكؿ الشرؽ األكسط كخاصة الدكؿ العربية؛ لتحقيؽ الييمنة عمى

المنطقة مف خبلؿ تفكيؾ الدكؿ العربية كاعادة تركيبيا بإنشاء دكيبلت عربية ضعيفة قائمة عمى اساس
)(1

Alex, Newman , U.S. Intel: Obama Coalition Supported Islamic State in Syria, 2015.
http://www.thenewamerican.com/world-news/asia/item/20943-u-s-intel-obama-coalition-supported-islamicstate-in-syria
). (2طقلذ ،سيل ،شطلل  ،تيظتف ظل،ل لإلظ،ملب لمب لسيتلسم لسخلظختم لاالة تم  ،ادعم ال مز لستظلسملل لساعيمطتطت  ،خلايم بغمتلن،2013،
ص.11-10
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مذىبي ،كعرقي ،كطائفي ،كقكمي ،كفقان لما يقتضيو مشركع الشرؽ األكسط الكبير الذم أطمقو الرئيس
األمريكي جكرج دبميك بكش.

كعف المكقؼ األمريكي مف اإلرىاب يتبيف أف المعسكر الغربي تخكؼ بعد حرب عاـ  0973مف

ظيكر تحالفات ممكنة بيف دكؿ الشرؽ األكسط كآسيا الكسطى مع االتحاد السكفيتي ،أك أف تستقؿ

كتسيطر عمى مكاردىا الذاتية ،فظيرت نظرية منطقة "قكس األزمات" ،كتيدؼ إلى احتكاء االتحاد
السكفيتي مف خبلؿ خمؽ سمسمة مف األنظمة اإلسبلمية التي بدكرىا ستميـ المسمميف المقيميف في كسط

آسيا السكفيتية مما سيؤدم إلى احتكاء االتحاد السكفيتي كاخي انر زكالو ،ككاف اليدؼ منع االتحاد
السكفيتي مف الكصكؿ إلى نفط الخميج كفتح طريؽ لمكصكؿ إلى نفط بحر قزكيف ،فتحكؿ اإلسبلـ

السياسي إلى سيؼ يخكض حربان بالككالة عف الكاليات المتحدة األمريكية ضد االتحاد السكفيتي في

أفغانستاف ،كقد اعترفت ىيبلرم كمينتكف أماـ الككنغرس بأف الكاليات المتحدة األمريكية ىي التي
أنشأت تنظيـ القاعدة كحركة طالباف ،كبسقكط االتحاد السكفيتي ،كنياية الحرب الباردة ،كبدء تشكيؿ
نظاـ دكلي جديد ،برزت الحاجة إلى عدك جديد ،ليس في شكؿ دكلة ،بؿ عدك غير مرئي كدكلي في

انتشاره ،لتنتقؿ الحرب بذلؾ إلى الساحة الدكلية حيث يراد لو أف يككف ،فبدأت عممية إعادة انتشار

تنظيمات اإلسبلـ الراديكالي في منطقة قكس األزمات ،كشيدت مناطؽ عديدة في العالـ تمدد القاعدة،

حيث دخؿ تنظيـ القاعدة لمساندة البكسنييف ضد الصرب ،كالشيشاف ضد ركسيا ،لزعزعة ما تبقى مف
القكة الركسية ،كلحرماف ركسيا مف ممرات لمسار أنابيب النفط كالغاز المتنافس عمييا بيف ركسيا
كشركات النفط األنجمك -أمريكية في القكقاز ،كىكذا تكسعت الييمنة األمريكية السياسية كاالقتصادية
في آسيا الكسطى كمنطقة بحر قزكيف ،كأصبحت األصكلية اإلسبلمية ،تمعب دك انر في االستراتيجية

األمريكية كاستراتيجية حمؼ الناتك ،كىكذا أصبح مف الممكف نشر تنظيـ القاعدة دكليان لزعزعة استقرار
مختمؼ األقاليـ ،كبالتالي تكفير مبرر لمتدخؿ أك حتى الحرب ،كما تمت الدعكة إلى استخداـ القكل

اإلسبلمية لمكاجية النفكذ الصيني في آسيا الكسطى بصفة خاصة ،كقد استغمت الكاليات المتحدة

األمريكية ضربات الحادم عشر مف أيمكؿ  2110لتعزيز نفكذىا العالمي ،كعمى كجو الخصكص
ىيمنتيا عمى مناطؽ آسيا الكسطى كالخميج كبحر قزكيف ،كتـ طرح تفعيؿ سياسة المبننة أم تفتيت

المنطقة مف خبلؿ إعطاء دكر لؤلصكلية المتطرفة في المنطقة ما سيؤدم إلى فكضى تنتشر في قكس

األزمة ،كمنو ستنتقؿ إلى مناطؽ االتحاد السكفياتي اإلسبلمية.
المطمب الثاني :رؤية اإلخكاف تجاه قضايا المنطقة.
أكالن :مكقؼ جماعة اإلخكاف تجاه القضية الفمسطينية:

بدأ اىتماـ جماعة اإلخكاف المسمميف بالقضية الفمسطينية عندما زار عبد الرحمف البنا -شقيؽ

حسف البنا -فمسطيف عاـ  1935كالتقي بالحاج أميف الحسيني -مفتي القدس ،-كظير أكؿ دعـ
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رسمي مف جانب الجماعة خبلؿ اإلضرابات العربية الشاممة عامي  ،1937 -1936كقد افتتح

اإلخكاف أكؿ مقر لمجماعة بالقدس عاـ  1945بكساطة سعيد رمضاف ،كفي سنة  1947أصبح

لئلخكاف  25فرع في فمسطيف ( ،)1كعند إعبلف تأسيس دكلة إسرائيؿ ش ٌكؿ اإلخكاف ثبلثة كتائب لمقتاؿ
في فمسطيف إال أف عمي عشماكم -آخر قادة التنظيـ الخاص -يقكؿ" :إف حرب فمسطيف التي يفخر
جدا فييا ،ثـ صدرت األكامر مف الشيخ محمد
بيا اإلخكاف باستمرار ،فإنيـ لـ يدخمكا إال معارؾ قميمة ن

فرغمي بعدـ الدخكؿ في معارؾ؛ بحجة أف ىناؾ مؤامرةن لتصفية المجاىديف"! (.)2

كفي الفترة مف ( 1954تاريخ حؿ اإلخكاف) ك( 1956العدكاف الثبلثي كاحتبلؿ القطاع) كاف
"كضع اإلخكاف في غاية الضعؼ ،كفي العاـ  1960اتخذ تنظيـ إخكاف مصر ق ار انر بإعادة تشكيؿ
التنظيـ الفمسطيني كانضمامو ضمف التنظيـ األردني ،ككاف الدافع األساسي إلعادة التنظيـ ىك التيديد

الجدم الذم شكمتو ليـ حركة فتح التي صارت تستيكم قطاعات كاسعة مف ككادر اإلخكاف كقكاعدىـ

الذيف كانكا يترككف تنظيميـ كيمتحقكف بيا بعد إعبلف برنامجيا العسكرم كالسياسي ،كلـ يستطع

اإلخكاف المصريكف أف يستكعبكا المبررات التي أممت عمى إخكاف غزة مكقفيـ مف فتح كالذم يسكده
التكتر كالصراع الحاد ،كفي خريؼ  1965قرر المكتب التنفيذم لئلخكاف التعاكف مع حركة فتح ما

أثار ثائرة إخكاف غزة كقسـ مف إخكاف األردف الفمسطينييف ،كقد أدت نكسة حزيراف كتصاعد العمؿ

الفدائي بقيادة فتح إلى اىتماـ إخكاني ممحكظ ،فقرركا ضركرة خمؽ كجكد عسكرم لئلخكاف كاقامة

معسكرات تدريب في األردف كمباشرة العمؿ الفدائي ،كعارض إخكاف غزة بشدة ،كرغـ ذلؾ تـ إنشاء
معسكر لمتدريب حمؿ اسـ معسكر الشيكخ تحت حماية حركة فتح في األردف ،بقيادة إسحؽ الفرحاف،

كبعد سنتيف كقعت أحداث أيمكؿ التي أدت إلى ىزيمة المقاكمة الفمسطينية كفقدانيا لقكاعدىا في

األردف ،فقررت قيادة اإلخكاف في األردف كفمسطيف النأم بالنفس عف تمؾ الحرب ككافؽ إسحؽ الفرحاف
عمى المشاركة في الحككمة التي شكميا الممؾ األردني إباف حرب أيمكؿ تمؾ ،كىك تكرار لمكقفيـ عاـ

 1957عندما ساندكا الممؾ ضد رئيس الكزراء سميماف النابمسي كأنقذكا عرشو (.)3

كنظرت ك هؿ مف عماف كاسرائيؿ إلي اإلخكاف بخبث؛ باعتبارىـ سبلحان ضد سكريا كمنظمة التحرير

الفمسطينية ،فاإلخكاف ساندكا الممؾ ضد منظمة التحرير ،كاسرائيؿ ساندت الممؾ بتيديدىا الجيش

السكرم إذا فكر في التدخؿ لمساعدة منظمة التحرير ،كتسامحت إسرائيؿ مع النشاط الثقافي
كاالجتماعي اإلسبلمي ،كمنذ  1976حتى أكاخر الثمانينات ساعدت إسرائيؿ اإلخكاف بشكؿ مباشر

كغير مباشر؛ ليبنكا قكتيـ في األراضي المحتمة تحت سمعيا كبصرىا ،حيث بدأ اإلخكاف بالسيطرة

عمى أكثر مف مائة مسجد كمراكز تجنيد ،كفي عاـ  1978أجازت حككمة بيجف رسميان المجمع
) (1ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص223
) (2عب ،شيلألد ،اظتظ سقق ة له ،ص9
) (3سيين ،لسييسى ،لعيطتك بتك لإل يلي أل"ل ر" ،ادع لستظلسلل لساعيطتطت  ،لسيتن  ،93،2013ص.159-149
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اإلسبلمي بقيادة أحمد ياسيف ،كجزء مف حممة شاممة إلضعاؼ منظمة التحرير الفمسطينية ،كانتعش
اإلسبلميكف بمساندة كؿ مف إسرائيؿ كاألردف ،ككانت حماس التي تشكمت فيما بعد جزءان ال يتج أز مف
جماعة اإلخكاف ( .)1كقد عممت إسرائيؿ عمى زرع اإلسبلـ كبديؿ لمكطنية الفمسطينية ،فقد كاف مف

طبيعة اإلسبلمييف الفمسطينييف أف يعارضكا الكطنية كأف يعارضكا تأسيس دكلة لفمسطيف ،كيركزكا بدالن
مف ذلؾ عمى ضركرة أسممة فمسطيف كالعالـ العربي أكال ،كخبلؿ الثمانينات لـ يعمؿ اإلخكاف في غزة

كالضفة ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي بؿ كجيكا جيكدىـ في المعركة ضد منظمة التحرير في الجامعات،

حتى إف أحمد ياسيف قاؿ عف األسمحة التي ضبطت بحكزتو بأنيا مف أجؿ التغمب عمى جماعات

فمسطينية أخرل ،كليس لميجكـ عمى القكات اإلسرائيمية! (.)2

كأظيرت حماس استقبلالن عف إسرائيؿ مع بدء االنتفاضة الفمسطينية عاـ  ،0987كدفعت أحداث

االنتفاضة باإلسرائيمييف إلى التفاكض مع منظمة التحرير الفمسطينية ،فكاف اتفاؽ أكسمك ،فعممت

حماس عمى شف مكجة مف اليجمات؛ مف أجؿ افساد المحادثات ،ككاف إفساد عممية السبلـ ىك اليدؼ

الدائـ لحماس مثمما كاف ىدؼ اليميف اإلسرائيمي الذم عارض ما اعتبرىا تنازالت لرئيس الكزراء

اإلسرائيمي -اسحؽ رابيف ،-كمنذ  0993كاف الميككد كحماس يقكياف دكر بعضيما بعضان الرافض
لمحادثات السبلـ ،ككجدت حماس نفسيا في عزلة مف عاـ  0993حتى سبتمبر  ، 2111كشيدت ىذه

الفترة سقكط اليسار اإلسرائيمي بعد اغتياؿ اسحاؽ رابيف كصعكد اليميف اإلسرائيمي عاـ  ،0996كمع
عكدة اليسار عاـ  2111كتكثيؼ محادثات السبلـ عاد اليميف مرة أخرل لمقضاء عمى فرص السبلـ
بالزيارة االستف اززية ألرئيؿ شاركف -زعيـ حزب الميككد آنذاؾ -لممسجد االقصى ،فاندلعت االنتفاضة

كأصبح شاركف رئيسان لمكزراء قاضيان عمى أم فرصة لمتكصؿ إلى اتفاؽ إسرائيمي فمسطيني ،ككاف
شاركف يعتبر الرئيس عرفات مسؤكالن عف كؿ اعماؿ الفصائؿ بما فييا حماس ،فكاف يتـ صب االنتقاـ
عمى منظمة التحرير ،كعندما كانت حماس تكافؽ عمى ىدنة تجدد إسرائيؿ عمميات االغتياؿ لقادة

حماس ،ككانت إسرائيؿ بذلؾ تتابع استراتيجيتيا القديمة باإلعبلء مف شأف حماس عمى التيار الكطني
ككسيمة لمقضاء عمى اليكية الكطنية الفمسطينية لبلبد،

()3

كرغـ اغتياؿ أحمد ياسيف عاـ  ،2114إال

أف قكة حماس استمرت في التعاظـ ،كفي نفس العاـ أعمف شاركف عف خطة لبلنسحاب مف قطاع غزة
مف جانب كاحد ،كتـ االنسحاب عاـ  2115رغـ معرفة إسرائيؿ بأف حماس أصبحت األقكل عمى
ارض الكاقع ،كبأنيا ستقدـ حاؿ انسحابيا عمى خطكة تؤكد أنيا القكة القائدة لقطاع غزة في ظؿ الفراغ

الذم خمفتو كفاة الرئيس عرفات (.)4

) (1ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.230-227
) (2لسيظتظ لسيلبق ،ص.240
) (3ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.243-241
) (4لسيظتظ لسيلبق ،ص.244
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كتبنى اإلخكاف خبلؿ فترة حكميـ لمصر استراتيجية سيناء الكطف البديؿ لمفمسطينييف كىي مستمدة

مف عقيدتيـ "كطف ببل حدكد" فبل مانع لدييـ مف بناء المخيمات في شماؿ سيناء كاسكاف أىالي غزة

فييا؛ لتحقيؽ حمميـ بتكحيد الشعكب تحت ارية إسبلمية كاحدة ،كلتسديد الفاتكرة االنتخابية بضماف أمف

إسرائيؿ ،حيث عممت رئاسة الجميكرية في عيد مرسي عمى كضع ىذه االستراتيجية مكضع التنفيذ،

مف خبلؿ إطبلؽ سراح محمد الظكاىرم كارسالو إلى شماؿ سيناء لينضـ إلى السمفية الجيادية ىناؾ،
كمنح الجنسيات المصرية لخمسيف ألؼ فمسطيني كبيع األراضي ليـ ،كاقامة منطقة تجارة حرة ،كظيكر

شركة البراؽ المممككة لفمسطينييف مف غزة ،كعرضيا إنشاء مميكف كحدة سكنية بمكافقة كاستثمار مف
التنظيـ الدكلي لئلخكاف ،كتؤكد كؿ ىذه اإلجراءات قبكؿ اإلخكاف بعرض مستشار األمف القكمي

اإلسرائيمي -جيك ار أيمند ،)1( -كالذم طرح بديميف لتسكية القضية الفمسطينية عمى أساس فكرة الكطف

البديؿ أحدىما :تنقؿ مصر فيو إلى غزة مناطؽ مساحتيا نحك  720كيمكمت انر ،كفي مقابميا تحصؿ مف

إسرائيؿ عمى منطقة جنكب غرب النقب يمكف أف تصؿ إلى  720كيمكمت انر مربعان أك اقؿ )2(،لكف أخطر

ما كشفو أيبلند ىك أف عممية االنسحاب األحادم الجانب مف غزة عاـ  2005كانت الخطكة األكلى
في ىذا االتجاه ،كىك ما رفضتو مصر كالتزاؿ ،كرحبت بو حماس ،ككاف ثمف ىذا الترحيب حصكليا

عمي األغمبية المطمقة في االنتخابات التشريعية الفمسطينية ،كازاحتيا حركة فتح في انقبلب شيير في

يكليك  ،2007كيدعي أيبلند في كثيقتو اف كصكؿ الرئيس أكباما إلى البيت األبيض كاف البداية لتنفيذ

ىذا المشركع (.)3

ثانيان :مكقؼ جماعة اإلخكاف تجاه التحكؿ الديمقراطي:
يػ ػرفض اإلخػ ػكاف االنص ػػياع لممح ػػددات األساس ػػية لمديمقراطي ػػة م ػػف حي ػػث األيم ػػاف بمب ػػادئ الحري ػػة
كالتسامح كاالختبلؼ مع اآلخر ،ككذا التداكؿ السممي لمسمطة ،حيث اعتبر حسف البنا التعددية الحزبيػة

"سيئة ىذا الكطف الكبرل" ،كدعا إلى حؿ األحزاب كتككيف حزب كاحد( ،)4كعمى العكس مف ذلؾ يركنيا

ػر غربيػ ػان ب ػػؿ كربم ػػا ك ػػاف انر؛ ألن ػػو ال يتسػػؽ كمب ػػادئ اإلس ػػبلـ ،كم ػػا أني ػػـ ال يعترف ػػكف إال بس ػػمطة اهلل
مظيػ ان

"الحاكميػػة هلل" كفق ػان لسػػيد قطػػب ،كيعتبػػركف أنفسػػيـ دكف غيػػرىـ ح ارس ػان عمييػػا ككالة عمػػى تنفيػػذىا عمػػى
األرض ،كمػػف ثػػـ كجػػب عمػػى الجميػػع طػػاعتيـ كااللتػزاـ بمػػنيجيـ ،خاصػػة أف أم خػػبلؼ معيػػـ سػػيككف

ػطداما بػػو ،حيػػث يقػػكؿ البنػػا :إف منيػػاج اإلخػكاف "كمػػو مػػف
كفػػؽ المنطػػؽ اإلخػكاني خبلفنػػا مػػع الػػديف كاصػ ن
اإلسػػبلـ ،كأف أم إنقػػاص منػػو ىػػك إنقػػاص مػػف اإلسػػبلـ" ،مػػا يمػػنح اإلخػكاف كتصػرفات قػػادتيـ كقػ ارراتيـ

أخبلقيا الستخداـ آليات الديمقراطية كاالنتخابػات
كتصريحاتيـ صؾ القداسة ،كما يمنحيـ
ان
عيا ك ٌ
مبرر شر ٌ

) (1يلأل ،يلظ ،اظتظ سقق ة له ،ص.328-326
Giora, Eiland, Regional Alternatives to the Two-State Solution, The Begin-Sadat Center for Strategic
Studies, Bar Ilan University, 2010, p28.
) (3يلأل ،يلظ ،اظتظ سقق ة له ،ص.330-326
) (4زيك ،لسقطل ،اظتظ سقق ة له ،ص.235-234
)(2
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مثبل كأداة "مرحمية" في طريؽ كصكليـ إلى السمطة التي إذا مػا تحققػت ليػـ سيسػتأثركف بيػا كيرفضػكف
ن
تركيا ،كسيككف القير مصير كؿ مف يعارضيـ (.)1

كقد شكؿ الجيؿ الثاني مف قيادات الجماعة كالذم برز في حقبة الرئيس السادات ،انعطافو فكرية

كسمككية في حياتيا ،كبداية عمؿ الجماعة داخؿ المؤسسات المجتمعية خصكصان الجامعات ،فقد ميزت

الجماعة نفسيا خبلؿ ىذه الحقبة عف الجماعات اإلسبلمية األخرل التي لجأت إلى العنؼ كسيمة

لمتغيير السريع؛ لتحقيؽ نفس اليدؼ كىك إقامة نظاـ سياسي كاجتماعي إسبلمي عبر القنكات كاألدكات
السياسية الشرعية لمضغط عمى النظاـ ( ،)2لذلؾ حاكؿ اإلخكاف المسممكف عمى طريقتيـ أف ينفتحكا
كيتقبمكا المشاركة في المعبة الديمقراطية؛ بيدؼ إدماج حركتيـ في المؤسسات الدكالتية لمبمداف

المعممنة ،فالمشاركة بالنسبة إلييـ لـ تعد كف انر ،كحسب العقيدة الجديدة ،فإف االستيبلء عمى السمطة مف

قبؿ اإلخكاف المسمميف يجب أف يتـ عمى مراحؿ كدكف عنؼ مثمما قاؿ ميدم عاكؼ ،كفي ىذا

الصدد ،تعتبر مشاركات جماعة اإلخكاف ،سكاء في البرلماف المصرم ،أك حماس في فمسطيف ،أك

حزب التنمية كالعدالة في المغرب ،كحتى النيضة في تكنس ،تجسيدان ليذه الفكرة المستكحاة مف أنصار
الثيك ديمقراطية الجديدة ،كقد تبني اإلخكاف رؤية جديدة تتمثؿ في فتح حكار سرم مع الكاليات المتحدة

األمريكية؛ بيدؼ إقناعيا بأف اإلخكاف المسمميف ليـ ثقميـ االجتماعي كالسياسي في كامؿ العالـ
اإلسبلمي ،كأف مناىجيـ في التككيف النضالي بعيدة عف الخطابات المتطرفة كالسمكؾ الراديكالي
التكفيرم لمقاعدة الذم أضر بالمسمميف(.)3

ككانت بداية التفاىمات عندما التقى خيرت الشاطر كمحمكد عزت كعصاـ العرياف عاـ 2003

مع السفراء كالممثميف األكركبييف في مقر النادم السكيسرم بتنسيؽ مف الدكتكر سعد الديف إبراىيـ (،)4
كفي عاـ  2005عقد المنتدل الثاني لمحكار اإلسبلمي األمريكي بالدكحة كجرل فيو تحك هؿ نكعي في

ترتيب األكلكيات في الحكار بيف النخب اإلسبلمية كاألمريكية ،حيث تجنب المشارككف الحديث عف

الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كالحرب العراقية لتحؿ محميما قضية الديمقراطية كاإلصبلحات في العالـ

العربي ،بما فييا احتماالت كصكؿ أنظمة إسبلمية إلى الحكـ ( ،)5كبدأ التحكؿ األمريكي مف الحرب

عمى اإلسبلـ كالمسمميف إلى البحث عف شركاء مف المنتميف إلى اإلسبلـ السياسي ذاتو ،خاصة كاف

) (1قت لسلزتم ،عب ،نةيلللؽت لإل يلي تيطب لسيطيم سعيعط بؤد جيك ،لسقيلب ستيز2014 ،
http://www.albawabhnews.com/535061
)، (2لسم  ،اظممطاب ،لستألسم أللسسل مملل لإلسماات لسييلظػم بمتك لسيهلنسم أللسييلخهم لمب هممتد لسيملنلل ألاقمملظ  ،لسلمل،ل  :لسيسلألسم سعطشممل
أللسختالل لسظسات  ،1986 ،ص.203
) (3زةتلي ،البيؽ ،لسلبتع لسيلبب" :جلب لإل يلي لسييعيتك –ظإة هم سعتألس أللسيلست لإلساات  ،ايهت خطتمف سعتظلسملل لستألستم أللس طيتم .2013 ،
http://poldev.revues.org/1833
) (4اظطاى ،ب لد ،سليؽ لإل يلي لسعسبلل لال تل بتك السب أللسيتيب ،لستلظ لسيظلة لسعقطلست  ،ؽ ،7لسلل،ل  ،2014 ،ص.13
) (5قت لسلزتم ،عب ،لسطلةق اسى  25ةطلةل "لسسعل لسخلاي " ،لسقيلب ستيز2015 ،
http://www.albawabhnews.com/1042755
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الحككمات العربية أصبحت جزءان مف المشكمة كليست جزءان مف الحؿ ،كطرحت رايس مشركع الفكضى
الخبلقة كسبيؿ لتحقيؽ الديمقراطية كبناء شرؽ أكسط جديد.

()1

كلـ تعد الكاليات المتحدة األمريكية "عدكان لؤلمة بتحالفيا مع الصييكنية كاألنظمة الفاسدة التابعة

في العالـ اإلسبلمي" كما كصفيا المستشار طارؽ البشرم ،حيث طالب اإلخكاف بإصرار أف تقكـ

الكاليات المتحدة األمريكية برعاية التحكؿ الديمقراطي في المنطقة ،فرد األمريكاف بضركرة إنشاء حزب

لئلخكاف خبلؿ عاـ كبأنيـ سيضغطكف عمى النظاـ المصرم مف أجؿ ذلؾ ( ،)2كبرزت العديد مف

األصكات األكاديمية الغربية التي تنادل بضركرة الحكار مع جماعة اإلخكاف كفتح باب المشاركة

السياسية ،حيث نشر الباحثاف ركبرت ليكيف مف مركز نيكسكف ،كستيفف بركؾ مف مجمة فكريف افيرز

األمريكية مقاال عاـ  2007تحت عنكاف" :جماعة اإلخكاف المسمميف المعتدلة" ،أكدا فيو رفض اإلخكاف
فكرة الجياد العالمي كايمانيـ بمبدأ االنتخابات كالسمات األخرل لممجتمع الديمقراطي كخمصا في نياية

الدراسة إلى قكليما" :إذا كانت الكاليات المتحدة األمريكية تبحث عف المعتدليف في منطقة الشرؽ

األكسط فاإلخكاف يمثمكف فرصة متميزة رغـ عدائيـ لمكاليات المتحدة كاسرائيؿ" ،ككتب المسؤكؿ السابؽ
عف التحميؿ في ك ازرة الخارجية األمريكية مارؾ لينش مقاالن في مجمة فكريف بكليسي األمريكية في عدد

أغسطس  2007قاؿ فيو "إف ىناؾ خطكط اتفاؽ بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاإلخكاف ،منيا
المناداة بالديمقراطية كرفض فكر القاعدة" (.)3

كخاطب سعد الكتاتني المخاكؼ األمريكية بما يخدـ استراتيجية اإلخكاف في الكصكؿ إلى الحكـ

قائبلن" :إف كثي ار مف الناس في ببلدنا سكؼ يستمركف في التحكؿ الراديكالي؛ بسبب ىذه الحككمات

القمعية ،كىذا ىك األكثر إض ار ار باألمف الغربي بشقيو األمريكي كاألكركبي ،كلكف الجماعات اإلسبلمية
المعتدلة مثؿ اإلخكاف المسمميف سكؼ تستمر في النضاؿ السممي ،كذلؾ في الندكة السنكية لمركز

الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جكرج تاكف في كاشنطف ،كالتي حضرىا عمى رأس كفد مف اإلخكاف
المسمميف ،كتمى ذلؾ خطكة أخرل حيث تـ تأسيس االئتبلؼ اإلخكاني الكبير في الكاليات المتحدة

األمريكية في  24يكنيك  2007كىك تجمع يضـ كؿ فركع الجماعة في الكاليات المتحدة األمريكية،
سكاء خيرية أك بحثية أك سياسية أك دينية تحت مظمة كاحدة أطمؽ عمييا المسممكف األمريكاف لبلرتباط

البناء ،كتككف االئتبلؼ مف الجمعية اإلسبلمية ألمريكا الشمالية "إسنا" ،كمجمس العبلقات األمريكية
"كير" ،كجمعية المسمـ األمريكي ،كالدائرة اإلسبلمية لشماؿ أمريكا (إكنا) ،كمجمس الشئكف اإلسبلمية
(مباؾ) ،كيعكس قياـ ىذا االئتبلؼ الكبير الثقة المتنامية بيف الطرفيف ،ك قد أطمؽ االئتبلؼ مبادرة مع

الحككمة األمريكية لمكافحة اإلرىاب الدكلي ،كىدفيا تعزيز األمف القكمي األمريكي كالمصالح
) (1اظطاى ،ب لد ،اظتظ سقق ة له ،ص.27
) (2جلألل ،لسخلبلألد ،سل لسييقت ،ص.139-132،138
) (3قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،2014 ،ص139
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األمريكية ،كقد صاغ ىذه المبادرة المعيد الدكلي لمفكر اإلسبلمي ،كالمركز الدكلي لمديف كالدبمكماسية
اإلخكانياف ،كقد عكس قياـ ىذا االئتبلؼ الكبير الثقة المتنامية بأف االنفتاح كالتعاكف األمريكي مع

اإلخكاف أصبح كشيكان ،كفي يكـ  28يكنيك  2007أصدرت كزيرة الخارجية األمريكية ككندلي از رايس

قرار لمدبمكماسييف األمريكييف باالتصاؿ الرسمي باإلخكاف المسمميف في مصر كالعراؽ كسكريا كبقية

الدكؿ العربية (.)1

كسرعاف ما بدأت المنتديات كالمقاءات المشتركة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كشخصيات تنتمى

إلى اإلخكاف المسمميف بصكرة أك بأخرل ،ثـ نشر البركفيسكر /مارؾ لينش ،مقاالن بعنكاف "مذكرة إلى
المرشد العاـ" في مجمة فكريف بكليسى قاؿ فييا" :اف الكاليات المتحدة األمريكية كجماعة اإلخكاف

المسمميف لدييما مشتركات أكثر مما يعتقداف ،كأف كاشنطف ترل فييـ قكة معتدلة كشريكان محتمبلن في

النضاؿ مف أجؿ الديمقراطية كفي الكفاح ضد التطرؼ اإلسبلمي ،كعرض عمى محمد ميدل عاكؼ
تخفيؼ اندفاعاتو المفظية كىك يتحدث عف الكاليات المتحدة األمريكية ،فكاف مف الضركرم أف يأتي

رجؿ قادر عمى ضبط حماسو ضد الكاليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ؛ حتى تنجح االستراتيجية

الجديدة فجاء محمد بديع( .)2كيمكف تفيـ سر دعـ الكاليات المتحدة األمريكية لجماعة اإلخكاف في
تكنس كمصر كاليمف كليبيا كسكريا ،تمؾ الببلد التي طالتيا ما تسمى بثكرات الربيع العربي ،فالعقيدة

التي تتبنى فكر كطف ببل حدكد ىي عقيدة كثيقة الصمة بمشركع الشرؽ األكسط الجديد الذم تبنتو
اإلدارات األمريكية لطمس اليكية القكمية كتقسيـ الببلد العربية كاإلسبلمية؛ لضماف أمف كاستقرار
()3

إسرائيؿ.

ثالثان :مكقؼ جماعة اإلخكاف مف اإلرىاب:
دعا حسف البنا صراحة إلى حمؿ السبلح كاإلعداد لمقاتمة كؿ مف ال يستجيب لدعكة إحياء

الخبلفة كاالستيبلء عمى الحكـ كالسمطة إلقامة دكلة الخبلفة ،حيث قاؿ ”:في الكقت الذم يككف فيو

منكـ معشر اإلخكاف المسمميف ثبلثمائة كتيبة قد جيزت ...طالبكني بأف أغزك بكـ كؿ عنيد جبار".
كيؤكد حسف البنا عزـ جماعتو عمى استخداـ القكة إلسقاط النظاـ السياسي كاالجتماعي في مصر

عندما يستكممكف استعدادىـ فيقكؿ" :يتساءؿ كثير مف الناس :ىؿ في عزـ اإلخكاف أف يستخدمكا القكة
في تحقيؽ أغراضيـ كالكصكؿ إلى غايتيـ؟ كىؿ يفكر اإلخكاف في إعداد ثكرة عامة عمى النظاـ

السياسي أك النظاـ االجتماعي؟ فميسمع مف يشاء ...اإلخكاف المسممكف البد أف يككنكا أقكياء ...قكة
العقيدة كاأليماف ،ثـ قكة الكحدة كاالرتباط ،ثـ بعدىما قكة الساعد كالسبلح" ( ،)4كيقسـ سيد قطب العالـ

) (1لسيظتظ لسيلبق ،2014 ،ص.135-134
) (2لسيظتظ لسيلبق ،2014 ،ص139
) (3يلأل ،يلظ ،اظتظ سقق ة له ،ص.327
) (4زيك ،لسقطل ،اظتظ سقق ة له ،ص.100 ،95
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إلى دار اسبلـ كتشمؿ كؿ بمد تطبؽ فيو أحكاـ اإلسبلـ تصاف فييا الدماء كاالمكاؿ ،كدار حرب

أركاحيا كأمكاليا مباحة ،كتشمؿ كؿ بمد ال تطبؽ فيو أحكاـ اإلسبلـ ،حتى لك قاؿ أىمو :إنيـ مسممكف
( ،)1كيدعك البنا إلى كجكب قتاؿ مف بمغتو الدعكة حتى لك لـ يبدأ بالقتاؿ ،كأف عمى األماـ أف يرسؿ
سرية لمقاتمة مف ىـ في دار الحرب مرة أك مرتيف سنكيان (.)2

كاستخدمت جماعة اإلخكاف المسمميف القكة لصناعة التغيير تحت بند الجياد ،حيث مارست
الجماعة القكة ضد خصكميا السياسييف ،كإلقاء القنابؿ عمى مراكز الشرطة المصرية كتفجيرىا ،كاغتياؿ

رئيس الكزراء المصرم األسبؽ -محمكد النقراشي ،-كقد مرت الجماعة بمراحؿ تاريخية استخدمت القكة
خبلليا لتحقيؽ أىدافيا ،فقد كانت االغتياالت مف جية كالتحالؼ بيف القصر المحمي مف اإلنجميز

كاإلخكاف المسمميف مف جية ثانية ،ىما ما ميز المرحمة التأسيسية لئلخكاف كما بعدىا حتى منتصؼ
الخمسينات مف القرف العشريف ،كفي المرحمة البلحقة تبادلت الجماعة المنفعة أحيانان مع الظكاىر

اإلرىابية (.)3

كأجاز البنا ألفراد النظاـ الخاص اغتياؿ (المشرؾ) الذم بمغتو الدعكة كأصر عمى العداء
كالتحريض عمى حرب المسمميف ،كمف أعاف عمى قتاؿ المسمميف سكاء بيده أك بمالو أك بمسانو ،كأجاز

التجسس عمى أىؿ الحرب ،كما أجاز أيياـ القكؿ لممصمحة أم الكذب ( ،)4فنفذ النظاـ الخاص الذم

أسستو الجماعة لمكاجية إسرائيؿ مجمكعة مف االغتياالت تندرج في إطار تكظيؼ الجماعة لمعنؼ
لمكصكؿ إلى الحكـ ،ككاف ضحاياه كميـ مف المسمميف ،حيث اغتالت رئيس الكزراء -أحمد ماىر-
عاـ  ،1945ظنان أنو السبب في سقكط حسف البنا في انتخابات مجمس النكاب عف اإلسماعيمية (،)5

كاغتالكا القاضي أحمد بؾ الخازندار عاـ  ،)6( 1948كألقكا القنابؿ عمى مراكز الشرطة عاـ ،1946
كفي عاـ  1948اغتالكا حكمدار العاصمة -المكاء سميـ زكي ،-كفي  28ديسمبر  1948قامكا

باغتياؿ رئيس الكزراء -محمكد فيمي النقراشي ،-كفي عاـ  1949حاكلكا نسؼ محكمة استئناؼ

القاىرة كالتي كاف يحفظ فييا أكراؽ ما عرؼ بقضية السيارة الجيب التي كانت محممة بأسمحة كقنابؿ

كخطط لقمب نظاـ الحكـ ( ،)7كفي  27فبراير  1948كقع انقبلب في اليمف اغتيؿ فيو األماـ يحيى
حميد الديف حاكـ اليمف ،ككاف حسف البنا كجماعتو ىـ مف خططكا ليذا االنقبلب مع البدر -حفيد

األماـ يحيى -لتككف اليمف بداية دكلة الخبلفة المزعكمة (.)8

) (1ستت ،سطب ،لب ظام لسلللي ،ص.1037
) (2زيك ،لسقطل ،اظتظ سقق ة له ،ص299
) (3زيك ،سيت قت لسسيتت لس سللب ،لس غتتل لسيتلسب لب ل ل لإل يلي لسييعيتك ،لسيل ز لستةيلللؽب لسيلبب.2013 ،
http://democraticac.de/?p=16707
) (4اسيين ،لسظقلغ ،زلتل لس طبتم لسخلص ،نلظ لال ظلم ،ؽ ،1989، 1ص231-230
) (5ةلسل ،زعيب لسشل ل ،اظتظ سقق ة له ،ص177
) (6أزيت ،لنم يلم ،لسطلؾ ليد لسسلألي لإل يلي لسييعييي أللسطبلم لسخلص ،ؽ ،2لسز،للط سإل ام لسيلبب ،اظل ،1989 ،ص217
) (7قت لسلزتم عب ،شف لسقه لي ،لسيل ز لسيلبب سعقسيث أللستظلسلل ،ؽ ،1لسدتز  ،2010 ،ص45-36
) (8ةلسل ،لسشل ل ،لس لظةخ لاسين سعديل  ،ص.183
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كقد حاكؿ اإلخكاف االنقضاض عمى الحكـ أكثر مف مرة ،فحاكلكا اغتياؿ الرئيس الراحؿ -جماؿ

عبد الناصر -في المنشية عاـ  1954كلكنو نجا ،كفي عاـ  1965قامت جماعة اإلخكاف المسمميف
بتنظيـ صفكفيا عسكريان بقيادة سيد قطب الغتياؿ جماؿ عبد الناصر كمسؤكليف اخريف ،ثـ يعقبو

عمميات نسؼ كتدمير لممنشآت الحيكية في الببلد ،كأعدـ قطب كستة مف زمبلئو بعد فشؿ المخطط،
كفي عاـ  1974حاكؿ صالح سرية بمكافقة المرشد حسف اليضيبي كبإشراؼ القيادية زينب الغزالي

قتؿ الرئيس محمد أنكر السادات بعد االستيبلء عمى أسمحة كسيارات مف مستكدع الكمية الفنية

العسكرية ،ثـ االستيبلء عمى مبنى التمفزيكف كاعبلف جميكرية مصر اإلسبلمية (.)1

كفي سكريا قاـ اإلخكاف بسمسمة مف االغتياالت كاليجمات بالقنابؿ ،حيث استيدفكا المكظفيف

البعثييف كشخصيات عمكية ،كفي يكنيك  1979ىاجـ اإلخكاف مدرسة عسكرية في حمب قتؿ فييا 83

و
شخص جراء انفجار ىائؿ ( ،)2كشارؾ اإلخكاف في تشكيؿ ظاىرة
طالبان ،كفي عاـ  1981قتؿ 200

"األفغاف العرب" ،التي كانت النكاة األساسية لما يعرؼ اليكـ بتنظيـ القاعدة بعد عاـ  ،1982حيث
جرل االتفاؽ الشيير بيف المقيـ في الخارج آنذاؾ ميدم عاكؼ -مسؤكؿ لجنة االتصاؿ بالعالـ

الخارجي -كبيف األمريكاف ،عمى أف يقكـ اإلخكاف بمساعدة الكاليات المتحدة األمريكية في تنفيذ
أىدافيا في أفغانستاف بالمساىمة في إخراج السكفيت ،عمى أف يقكـ األمريكاف برد الجميؿ عف طريؽ
تسييؿ إنشاء مراكز لمجماعة في أكركبا ،كلكف ليس تحت اسـ اإلخكاف مباشرة ،ففي عاـ  1980كمؼ

كماؿ السنانيرم -احد قادة النظاـ الخاص -عبداهلل عزاـ بالتكجو ألفغانستاف كتشكيؿ كحدة انتشار

بناء عمى تعميمات مكتب اإلرشاد ،فذىب ىناؾ كشكؿ مكتب خدمات المجاىديف -نكاة
سريعة مسمحة ن
تنظيـ القاعدة ،-كيؤكد ثركت الخرباكم القيادم المنشؽ عف اإلخكاف أف تنظيـ القاعدة ىك فرع مف

فركع جماعة اإلخكاف المسمميف في العالـ ،كأسامة بف الدف كاف أحد القيادات داخؿ الجماعة في
السعكدية ( ،)3كاف لـ يثبت أف اإلخكاف تبادلكا المنفعة مع ظاىرة القاعدة ،إال أنيـ استفادكا مف ارىابيا

بأف قدمكا أنفسيـ كبديؿ معتدؿ لمغرب قادر عمى احتكاء إرىابيا مف جية ،كالحمكؿ مف جية أخرل

مكاف األنظمة العربية التي يشكؿ قمعيا لشعكبيا سببا رئيسا لئلرىاب ،كىك ما حدث في ما يسمى
بثكرات الربيع العربي.
كدعا مصطفى مشيكر في اجتماع لقادة التنظيـ الدكلي بمدينة استانبكؿ بتركيا عاـ  1991لدراسة

استخداـ االنقبلب العسكرم ،كالثكرة ككسائؿ لمتغيير ،كبعدىا بعاـ في  1992اكتشفت أجيزة األمف
المصرية خطة أطمؽ عمييا اإلخكاف آنذاؾ "خطة التمكيف" كالتي عرفت إعبلميان بقضية "سمسبيؿ"

) (1ظليت ،لسييتت ،زيك لسقطل ..لسطقب لسييعر ،ص199
) (2ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.232-231
) (3أللئب ظبتيى، ،لسى اسيت ،لسخلبلألد سطاب «أ قلظ لستيم» :لسلل ت أزت للألع «لإل يلي» ،لستيم لسيلبع.2013 ،
/لسخلبلألد-سطاب-أ قلظ-لستيم-لسلل ت cairodar.youm7.com/71653
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ككانت تيدؼ إلى االستيبلء عمى الحكـ؛ كتستند إلى تغمغؿ الجماعة في طبقات المجتمع الحيكية،

كفي مؤسساتو الفاعمة ،كاشعار الغرب كالكاليات المتحدة األمريكية عمى كجو الخصكص بأف اإلخكاف
ال يمثمكف خط انر عمى مصالحيـ ،كأف مف صالح الغرب أف يتعامؿ مع اإلخكاف عند التمكيف ،كنفذت

حركة حماس -الفرع الفمسطيني لئلخكاف -انقبلبان مسمحان عمى السمطة الفمسطينية في غزة؛ بغرض
السيطرة عمى الحكـ ،قتؿ كجرح فيو المئات مف منتسبي األجيزة األمنية عاـ .)1( 2007

كنفذت الجماعة كحمفاؤىا اعماؿ عنؼ منذ اندالع ما يسمى بثكرات الربيع العربي في مصر

كسكريا كليبيا كالعراؽ ،لذلؾ قامت عدة دكؿ عربية تشمؿ مصر كالمممكة العربية السعكدية كاإلمارات

بإعبلف الجماعة منظمة إرىابية ،إال أف الكاليات المتحدة األمريكية امتنعت عف كضع الجماعة عمى

قائمة اإلرىاب ( ،)2كاستمرت في استقباؿ قياداتيا في الكاليات المتحدة األمريكية ،كذلؾ ألف أعماؿ
تكز أساسيان في عممية
العنؼ التي تنفذىا الجماعة تخدـ مف جية فكرة الفكضى الخبلقة ،كتمثؿ مر ان

التقسيـ كالتفتيت لتشكيؿ شرؽ أكسط جديد ،فيي تساىـ في إضعاؼ دكؿ المنطقة بؿ كاسقاطيا كتفكيؾ

جيكشيا ،كما تضمف الكاليات المتحدة األمريكية مف خبلؿ اإلبقاء عمى عبلقتيا مع الجماعة كتنظيميا

الدكلي عدـ تمدد اإلرىاب إلى اراضييا كابقائو مكجيان ضد استقرار الدكؿ العربية ككحدتيا ،كمف جانب
ثالث تبقي الباب مفتكحان لتعاكف مستقبمي بيف الطرفيف عمى غرار تجارب أفغانستاف كالبكسنة كاليرسؾ

كالشيشاف كالعراؽ كسكريا ،فيمكف أف يمتد التعاكف ليضرب عمى الحدكد األكركبية أك الحدكد الركسية

أك الصينية أك اليندية ،كفقان لممصمحة األمريكية.
نخمص مما تقدـ إلى أف قضية أسممة فمسطيف كالعالـ العربي لدل اإلسبلمييف الفمسطينييف تتقدـ
عمى تأسيس دكلة فمسطينية ،لذلؾ ساعدت إسرائيؿ في صعكد اإلسبلمييف كبديؿ لمكطنية الفمسطينية،
كقد تبنى اإلخكاف خبلؿ فترة حكميـ لمصر استراتيجية سيناء الكطف البديؿ لمفمسطينييف كىي مستمدة
مف عقيدتيـ "كطف ببل حدكد" فبل مانع لدييـ مف بناء المخيمات في شماؿ سيناء كاسكاف أىالي غزة

فييا؛ كىي الخطة التي عرضيا مستشار األمف القكمي اإلسرائيمي جيك ار أيمند ،الذم كشؼ أف عممية
االنسحاب األحادم الجانب مف غزة عاـ  2005كانت الخطكة األكلى في ىذا االتجاه ،كىك ما لـ
ترفضو حماس باعتبار تكسيع غزة سيمنحيا دكلة كشرعية دكلية.
كتنظر جماعة االخكاف إلى التحكؿ الديمقراطي باعتبارىا كسيمة لبلستيبلء عمى السمطة عمى

مراحؿ كدكف عنؼ مثؿ تجربة جماعة اإلخكاف في البرلماف المصرم ،أك حماس في فمسطيف ،أك

حزب التنمية كالعدالة في المغرب ،كحتى النيضة في تكنس .كما اف المشاركة السياسية تفتح ليـ
) (1لس هل لل زليد لالسيلي لساعيطتطب عب ةت اتعتشتل زل زيل ،،اا لذ.2007 ،
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=7489&CategoryId=3
) (2تلد ةللغ تظطتف "لإل يلي" خيل اظ،لبت  ،لسدزةل .2016 ،
 /تلد-ةللغ-تظطتف-لإل يلي-خيل -اظ،لبت www.aljazeera.net/news/international/2016/2/26
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الطريؽ لمتقارب مع الكاليات المتحدة ،حيث فتح االخكاف حكار سرم مع الكاليات المتحدة األمريكية؛

بيدؼ إقناعيا بأف اإلخكاف المسمميف ليـ ثقميـ االجتماعي كالسياسي في كامؿ العالـ اإلسبلمي ،كزاد

التقارب مع عقد المنتدل الثاني لمحكار اإلسبلمي األمريكي بالدكحة عاـ  2005كالذم أغفؿ الصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي كالحرب العراقية ،كركز عمى قضية الديمقراطية كاإلصبلحات في العالـ العربي،

بما فييا احتماالت كصكؿ قكل اإلسبلـ السياسي إلى الحكـ ،كبدأ التحكؿ األمريكي مف الحرب عمى

اإلسبلـ كالمسمميف إلى الشراكة مع اإلسبلـ السياسي ذاتو ،خاصة كاف الحككمات العربية أصبحت

جزءان مف المشكمة كليست جزءان مف الحؿ ،كطرحت رايس مشركع الفكضى الخبلقة كسبيؿ لتحقيؽ
الديمقراطية كبناء شرؽ أكسط جديد ،كطالب اإلخكاف بإصرار أف تقكـ الكاليات المتحدة األمريكية
برعاية التحكؿ الديمقراطي في المنطقة ،كلخدمة استراتيجية اإلخكاف في الكصكؿ إلى الحكـ أثار

االخكاف المخاكؼ األمريكية مف استمرار التحكؿ الراديكالي في المنطقة بسبب الحككمات القمعية ،كىك
األكثر إض ار ار باألمف الغربي بشقيو األمريكي كاألكركبي لتحفيزىا عمى الشركع في تغيير نظـ المنطقة،
كتـ تأسيس االئتبلؼ اإلخكاني الكبير في الكاليات المتحدة األمريكية ،كتـ االعبلف عف البدء في

التعامؿ كاالتصاؿ الرسمي مع اإلخكاف المسمميف في  ،2007كجاء التقارب مفيدان لمكاليات المتحدة في
إطار تنفيذىا لمشركع الشرؽ األكسط الكبير خاصة كأف عقيدة االخكاف التي تتبنى فكر كطف ببل حدكد

تخدـ تنفيذ المشركع األمريكي لطمس اليكية القكمية كتقسيـ الببلد العربية كاإلسبلمية.

كقد تعاكف االخكاف مع الكاليات المتحدة في تنفيذ أىدافيا في أفغانستاف كذلؾ بالمساىمة في

إخراج السكفييت ،عمى أف يقكـ األمريكاف برد الجميؿ عف طريؽ تسييؿ إنشاء مراكز لمجماعة في

أكركبا ،كلكف ليس تحت اسـ اإلخكاف مباشرة ،كبناءان عمى ذلؾ كمؼ كماؿ السنانيرم احد قادة النظاـ

بناء عمى
الخاص عبد اهلل عزاـ بالتكجو ألفغانستاف عاـ  1980كتشكيؿ كحدة انتشار سريعة مسمحة ن
تعميمات مكتب اإلرشاد ،كما ساىـ االخكاف في تجييش المقاتميف في حرب البكسنة كاليرسؾ لتفكيؾ
االتحاد اليكغسبلفي ،كحرب ككسكفك ،كىك ما يظير االخكاف كمقاكلي أنفار لصالح االجندة األمريكية

كلكف تحت أسماء جديدة غير اسـ االخكاف المسمميف ،كرغـ إنو لـ يثبت أف اإلخكاف قد تكرطكا مباشرة
في أعماؿ تنظيـ القاعدة ،إال أنيـ استفادكا مف ارىابيا بأف قدمكا أنفسيـ كبديؿ معتدؿ لمغرب قادر

عمى احتكاء إرىابيا مف جية ،كالحمكؿ مف جية أخرل مكاف األنظمة العربية التي يشكؿ قمعيا

لشعكبيا سببا رئيسا لئلرىاب ،كىك ما حدث فيما يسمى بثكرات الربيع العربي.
المبحث الثالث :اإلخكاف المسممكف كاىداؼ السياسة الخارجية األمريكية.

تعمؿ الكاليات المتحدة األمريكية عمى استخداـ طيؼ مف األدكات لتحقيؽ أىدافيا كاستراتيجيتيا

في المنطقة ،كعند انتياء دكر ىذه األداة يتـ التخمص منيا كخمؽ أداة جديدة ،فكاف احداىا كأداة

عنيفة تنظيـ القاعدة الذم ظير بدعـ كتسميح مف الكاليات المتحدة األمريكية؛ لمقاكمة غزك االتحاد
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السكفيتي ألفغانستاف ،كقد شيدت المنطقة العربية ظيكر أداة ناعمة أخرل ىي مؤسسات المجتمع
المدني المدعكمة أمريكيان ،كالتي تخدـ كطابكر خامس؛ مف أجؿ تحريؾ الجماىير إلشاعة الفكضى
كاسقاط األنظمة ،كتمكيف الييمنة األمريكية مف خبلؿ نظرية الحكـ بتعميـ النمكذج ،كالمقصكد ىنا
تعميـ نمكذج الحكـ األمريكي الفيدرالي كتطبيقو في المنطقة ،أم تقسيـ المنطقة العربية كتفتيتيا عبر

تحكيميا إلى كحدات فيدرالية عمى قكاعد إثنية كطائفية كقكمية كقبمية ،كتستمر الكاليات المتحدة

األمريكية بالتبلعب باألدكات فتعقد تحالؼ مع جماعة اإلخكاف لحكـ المنطقة كفؽ مقاييسيا كرؤيتيا
رغـ أنيا تمثؿ البركتستانتية الصييكنية التي ال ترل في اإلسبلـ كالمسمميف إال حضارة يجب التصادـ
معيا كمحاربتيا حسب ىتنجتكف ،إال أف اإلخكاف سقطكا في فخ التحالؼ مع الكاليات المتحدة األمريكية
معتقديف أف ثمرة الكاليات المتحدة األمريكية المحرمة لف تدخميـ النار لك أكمكىا ىذه المرة.

المطمب األكؿ :التنظيـ الدكلي لجماعة اإلخكاف كأىداؼ الكاليات المتحدة األمريكية
استخدمت الكاليات المتحدة األمريكية اإلخكاف المسمميف في الخمسينيات ،ضد الرئيس جماؿ عبد
الناصر كالمد القكمي ،كبعد كفاة عبد الناصر كتراجع القكمية العربية نياية السبعينات اضطربت

العبلقة بيف الطرفيف؛ بسبب معارضة اإلخكاف التفاقية كامب ديفيد ،كلمرئيس أنكر السادات الذم
أصبح مف أىـ حمفاء كاشنطف في المنطقة ،رغـ أنو استخدميـ بمباركة أمريكية؛ لمناىضة الناصرية

كالشيكعية ،ثـ عادت كاستخدمتيـ كسبلح ضد السكفييت بدءان مف أفغانستاف إلى آسيا الكسطى (،)1
كبعد قياـ الدكؿ العربية بتكظيؼ سبلح النفط لمضغط عمى الكاليات المتحدة األمريكية في مكقفيا تجاه

إسرائيؿ خبلؿ حرب أكتكبر  ،1973ط أر ارتفاع ىائؿ عمى أسعار النفط مما أثر عمى اقتصادات
الدكؿ الغربية التي ال يمكف اف تتطكر دكف إمدادات الطاقة ،فأعمنت الكاليات المتحدة األمريكية كدكؿ
الغرب صراحة عف رغبتيا في مزيد مف التفتيت لؤلمة العربية؛ لمسيطرة عمى تمؾ الثركات ،كلمتعامؿ

كإلدراؾ ىذه الدكؿ لقدرات الجيكش العربية كقكتيا ،كمدل الخطر الذل يحيط بإسرائيؿ منذ حرب

أكتكبر  1973كالمكقؼ العربي المكحد إبانيا ،فاستدارت الكاليات المتحدة األمريكية كدكؿ الغرب نحك
حمفائيـ اإلسبلمييف الستغبلليـ كحصاف طركادة الختراؽ المنطقة (.)2

ك"أدرؾ صانعك القرار في الكاليات المتحدة األمريكية عدـ امكانية االرتباط بالببلد ذات األغمبية
المسممة مثؿ :مصر ،كباكستاف ،كماليزيا ،كحتى تركيا ،دكف االرتباط مع قكل اإلسبلـ السياسي في
ىذه البمداف ،كاإلخكاف في مصر يمثمكف القكل اإلسبلمية األكبر ،حتى إف أكباما قاؿ بالقاىرة في العاـ

" 2009إننا ال يمكف أف نتحدث عف بداية جديدة مف دكف جماعة اإلخكاف" ،كفقان لمضابط في

المخابرات األمريكية أيميؿ نخمة الذم أضاؼ عندما استدعي لمبيت األبيض لمعرفة مكقؼ العالـ

) (1ظألبلل ،نظةاي ،،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص.121
Peter Goodgame, The Globalists and the Islamists: fomenting the "Clash of Civilizations" for a New
World Order. http://www.redmoonrising.com/Ikhwan/Clash.htm
)(2
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اإلسبلمي عقب أحداث  11سبتمبر مباشرة "نحف ال نرتبط بالعالـ اإلسبلمي؛ ألننا لطفاء ،أك أننا نحب

المسمميف ،نحف نرتبط بالعالـ اإلسبلمي ألننا نحتاج ىذا االرتباط  ...إننا منغمسكف في ىذه الببلد،
فنحف نحارب في بمديف منيا كلدينا قكاتنا المنتشرة عمى حدكد العشرات مف ىذه الدكؿ كلدينا عبلقاتنا

االقتصادية كالتجارية معيـ  ...نحف نيتـ بمف يستخدمكف الديف لتحقيؽ أىداؼ سياسية ،سكاء كانت

حزبان أك جماعات أك تنظيمات ،كسكاء أكاف ما يفعمكنو قانكنيان أـ غير قانكني ،فكيؼ لنا أف نتحدث
عف مصر مثبل ،مف دكف أف نرتبط باإلخكاف (.)1

كتكشؼ دراسة ركبرت ليكيف كستيفف بركؾ في "الفكريف افيرز" فرص الكاليات المتحدة األمريكية
مف التحالؼ مع اإلخكاف ،فيـ يمعبكف دك انر ميما في إثناء المسمميف عف المجكء إلى العنؼ ،كأنيـ

بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية صماـ األماف لبلعتداؿ الذم تريده في العالـ اإلسبلمي في كجو

الجماعات العنيفة كالمتطرفة ،كلدييـ رغبة أصيمة أكيدة لممشاركة في العممية الديمقراطية ،كأنيـ ليسكا

معاديف لمسامية كال لمييكد ،كأف ىناؾ مجاالت كاسعة لمتعاكف بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاإلخكاف،

كخصكصان في مجاالت مثؿ :محاربة تنظيـ القاعدة ،كتشجيع الديمقراطية ،كالتصدم لمنفكذ اإليراني،

كما أنيـ يقدمكف الكاليات المتحدة األمريكية خدمات استراتيجية ميمة ،كيمكف أف يساىمكا في كسر
عزلة الكاليات المتحدة األمريكية في العالـ اإلسبلمي ،كيمكف أف يساعدكا في جعؿ حركة حماس حركة

معتدلة (.)2

كرأل اإلخكاف ضركرة فتح قنكات اتصاؿ مع الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد األكركبي؛

إلقناعيما بقبكؿ أف يككف لمتيارات اإلسبلمية دكر محكرم في المنطقة ،عمى غرار التعاكف الذل حدث

بيف األمريكاف كاألحزاب اإلسبلمية في تركيا كباكستاف ،كلمحصكؿ عمى كعد بدعـ سياسي أمريكي في

حاؿ الكصكؿ إلى الحكـ ،كأيد فريؽ منيـ يقكده خيرت الشاطر االتصاؿ مع الكاليات المتحدة األمريكية
لتعميؽ العبلقات مع شرطي العالـ الجديد ،كالمحافظة عمى المصالح االقتصادية المتعددة لمجماعة

التي تمر عبرىا ،كتحسيف ىذه العبلقة بعد ازدياد المخاكؼ الغربية عقب أحداث  11سبتمبر فكتب في

الجاردياف عاـ  2005ليطمئف الغرب تحت عنكاف "ال داعي ألف تخشكنا" (.)3

ككتب محمد سعد الكتاتني عمى مكقع إخكاف كيب االنجميزم عاـ " ،2006أنو لـ يعد أماـ

الحككمات الغربية كالكاليات المتحدة األمريكية بديؿ آخر سكل الدخكؿ في حكار بناء مع اإلخكاف

لمكصكؿ إلى أرضية مشتركة" ،كطالب اإلسبلمييف بإعادة دراسة كجية نظرىـ تجاه الغرب ،ككتب
عصاـ العرياف لجريدة الحياة المندنية ،بأف اإلخكاف إذا ما كصمكا لمحكـ سيتخمكف عف نظرتيـ التقميدية

)، (1لسب ،قت م ،اظتظ سقق ة له ،ص68
Robert S. Leiken & Steven Brooke, The Moderate Muslim Brotherhood, foreign affairs, 2007.
https://www.foreignaffairs.com/articles/2007-03-01/moderate-muslim-brotherhood
)، (3لسب ،قت م ،اظتظ سقق ة له ،ص.29
)(2
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إلسرائيؿ كسيحترمكف المعاىدات الدكلية بما في ذلؾ معاىدة كامب ديفيد ،كقد أبدت الكاليات المتحدة

كبير برسائؿ الجماعة فاتخذت مف برنامج نشر الديمقراطية كسيمة جديدة لمتكاصؿ
اىتماما نا
األمريكية
ن
مع قيادات كأفراد صؼ الجماعة ،حيث نظمت مبادرة الشراكة الشرؽ أكسطية  MEPIمؤتم انر عاـ
 2008عف دكر اإلسبلمييف دعت لو جماعة اإلخكاف؛ لدعـ التحكؿ الديمقراطي تـ فيو التجييز

لمقاءات مع أكاديمييف ،كصانعي سياسات أمريكييف (.)1

كظيرت متغيرات العبلقة الثنائية خبلؿ الدكرة السادسة لمنتدل أمريكا كالعالـ اإلسبلمي ،الذم عقد

عاـ  ،2009ككاف الحضكر اإلخكاني باديان بقكة فقد شارؾ في أعماؿ ىذه الدكرة ،أنكر إبراىيـ -زعيـ

المعارضة اإلسبلمية في ماليزيا ،-كطارؽ رمضاف حفيد حسف البنا كجماؿ البرزنجي عف المعيد

العالمي لمفكر اإلسبلمي ،كداليا مجاىد ،التي عممت كمستشار بك ازرة الخارجية في إدارة أكباما ،كأنس
عمى عف الفرع البريطاني لممعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ،كأمينة رسكؿ مف الفرع الفمبيني لجماعة

اإلخكاف ،كشارؾ مف المسئكليف األمريكييف البارزيف كؿ مف مادليف أكلبرايت -كزيرة الخارجية األمريكية
في إدارة كمينتكف الثانية -كىي التي ترأست الطاقـ األمريكي في الحكار مع اإلخكاف بعد تكلي أكباما
الحكـ ،كالسيناتكر المسمـ عف كالية مينيسكتا كينيث أليسكف ،كالسيناتكر عف كالية أيكا برياف بيارد،

كالجنراؿ ديفيد بيتريكس ،مدير ككالة االستخبارات المركزية السابؽ في إدارة أكباما لتتكالى بعد ذلؾ

االجتماعات عمى نطاؽ أضيؽ ،كفي  25يكليك  2009بدأ حكار بيف ممثميف عف مجمس األمف
القكمي كك ازرة الخارجية األمريكية مع ممثميف مف االخكاف المسمميف في سكريا لمناقشة مستقبؿ سكريا

(.)2

ككاف مف الضركرم اقناع صقر الصقكر بالككنغرس األمريكي جكف ماكيف بيذه التحكالت كجدكاىا

فأجرل منير فريد -أحد قيادات الجمعية اإلسبلمية لشماؿ الكاليات المتحدة األمريكية (اسنا) -أكؿ

اتصاؿ لئلخكاف بالسيناتكر ماكيف ،كتـ االتفاؽ كالتكافؽ بيف الطرفيف حتى أصبح السيناتكر ماكيف فيما
بعد المدافع الرئيس في الككنجرس عف االرتباط البناء مع اإلخكاف ،كعف داليا مجاىد كىكما عابديف
كىي مستشارة مسممة لكزيرة الخارجية ،كتكالت العبلقات كاالجتماعات عمى نطاقات أضيؽ حتى

صدرت التعميمات الحككمية األمريكية ،مف الخارجية كمف ك ازرة األمف الداخمي كمف المركز القكمي

لمكافحة اإلرىاب ،بكقؼ التعامؿ بتعبيرات الفاشية اإلسبلمية أك اإلرىاب اإلسبلمي (.)3

كقاـ الرئيس باراؾ أكباما عاـ  2009بتعييف داليا مجاىد مستشارة خاصة كعضكان في المجمس

االستشارم لمرئيس حكؿ األدياف ،كستة أعضاء منتميف إلى جماعة اإلخكاف داخؿ اإلدارة كىـ :رشاد

حسيف مفكض خاص إلدارة أكباما لدل منظمة المؤتمر اإلسبلمي ،كعارؼ عمي خاف مساعد سكرتاريا
) (1لسيظتظ لسيلبق ،ص.29،42
) (2قت لسيبتم ،زيلن ،سظ لسيزب ،ص.142
) (3قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص.143
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المرياتي مستشا انر ألكباما ،كمحمد ماجد مستشار
في مكتب تطكير السياسات باألمف القكمي ،كسبلـ ا

الشريعة ألكباما ،كمحمد األبيارم مستشار اعمى بإدارة األمف القكمي األمريكي ،كأيبكباتؿ المدير
التنفيذم لمؤسسة إنترفيس ككر ( ،)1كبعد شيريف مف تكلي إدارة أكباما ألقت كزيرة الخارجية ىيبلرم

كمينتكف الخطاب الرئيس في مؤتمر نظمو المعيد الدكلي لمفكر اإلسبلمي الذم يديره اإلخكاني التكنسي
رضكاف المصمكدم ،كفي عاـ  2009صدرت دراسة عف كمية الحرب األمريكية طالبت فييا الدكتكرة

شريفة زىكر -استاذة الدراسات اإلقميمية بالكمية -اإلدارة األمريكية بتكسيع االتصاالت ليس باإلخكاف

فقط كانما أيضان بمنظمة حماس حيث كصفتيـ بالمعتدليف ،كبالفعؿ قاـ السيناتكر جكف كيرم -رئيس

لجنة العبلقات الخارجية لمجمس الشيكخ -بتنظيـ سمسمة مف جمسات االستماع حكؿ العبلقات األمريكية

اإلخكانية ،كدعا إلييا جميع الشخصيات األمريكية التي تقكد برنامج االرتباط مع اإلخكاف ،كانتيت إلى
تصنيؼ اإلخكاف كجماعة تنبذ العنؼ (.)2

تعزز التقارب بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاإلخكاف ،حيث أعمف مكتب التحقيقات الفيدرالي عاـ

ار باعتماد الجمعية اإلسبلمية لشماؿ أمريكا "اسنا" حمقة اتصاؿ رسمية بيف المكتب
 2009قر ان

كالمكاطنيف األمريكييف المسمميف ،كبعدىا بيكميف أصدرت ثبلث منظمات إسبلمية قائمة مف خمسة

كستيف اسمان مف اإلخكاف اعتيمدت لدل مكتب التحقيقات الفيدرالي كأسماء مؤىمة لمحديث لدييا عف كؿ
شيء يتعمؽ باإلسبلـ ،كأخي انر تبمكر عف ىذا االتفاؽ تعاكف أمنى كصؿ إلى درجة أف مجمس الشؤكف

العامة اإلسبلمي األمريكي اقر مشركعان بعنكاف تقكية الكاليات المتحدة األمريكية يطالب فيو جميع

المنظمات اإلخكانية عمى األرض األمريكية بتقديـ بديؿ لمراديكالية اإلسبلمية ،كافتخر المجمس بتعاكنو
مع السمطات األمريكية بالقبض عمى خمية مف خمسة إسبلمييف إرىابييف في باكستاف (.)3

كأعمنت السيدة فرح بانديت ،ممثمة ك ازرة الخارجية األمريكية لدل الجالية المسممة ،عف استراتيجية

االرتباط البناء مع اإلخكاف في مؤتمر حضره ممثمكف مف الكاليات المتحدة األمريكية كأكركبا كاإلخكاف
في برككسؿ عاـ  2009فقالت "اف الحككمة األمريكية سكؼ تستمر في التركيز عمى العمؿ عمى بناء

شبكات اإلخكاف عمى جانبي االطمنطي؛ التخاذ مكقؼ مكحد مف االغتراب كالتطرؼ ،كلتعبئة

اإلسبلمييف المعتدليف في تيار رئيس ييمش المتشدديف المياليف لمعنؼ" (.)4

كرأت الكاليات المتحدة األمريكية في اإلخكاف جدار حماية ضد التطرؼ ،فقد اعتبرت أكلبرايت أف

أنجع كسيمة النحسار التطرؼ في الشرؽ األكسط ىي السماح لممعارضة اإلسبلمية غير العنيفة
بالمشاركة في الحياة السياسية ،كفي فبراير  2010التقى جكف بريناف -مساعد الرئيس أكباما لشؤكف
) (1يلأل ،يلظ ،اظتظ سقق ة له ،ص.311
) (2قت لسيبتم زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص.144،145،149
) (3قت لسيبتم زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص.153-152
) (4لسيظتظ لسيلبق ،ص.150
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األمف الداخمي -زعماء الجمعية اإلسبلمية لشماؿ الكاليات المتحدة األمريكية (اسنا) لبدء حكار حكؿ
األمف القكمي كمساعدات المسمميف األمريكييف في إحباط األعماؿ اإلرىابية الداخمية كتحسيف العبلقات
المتدىكرة مع الدكؿ اإلسبلمية ،كأصدر البيت األبيض تكجييات بحذؼ األكصاؼ الدينية مف الكثائؽ

الحككمية فبل يقاؿ :اإلرىاب اإلسبلمي أك اإلرىابيكف اإلسبلميكف ،كانما اإلرىاب كاإلرىابيكف ،ثـ
استحدث البيت األبيض مكتبان جديدان باسـ إدارة االرتباط العالمي كحددت ميمتو الكحيدة في التفاىـ مع

اإلخكاف المسمميف في جميع بقاع االرض ،كىكذا ترسخ االرتباط فاإلخكاف ينبذكف اإلرىاب كيقبمكف
الديمقراطية كحقكؽ االنساف كالعممانية المعتدلة كيعاكنكف إلحباط العمميات اإلرىابية ،كالحككمة

األمريكية تصنؼ اإلخكاف جماعة معتدلة ،كتخصص ادارات كمبعكثيف لمتكاصؿ معيـ ،كتحذؼ
األكصاؼ الدينية لؤلعماؿ اإلرىابية كمرتكبييا (.)1

باإلضافة إلى نبذ العنؼ ضد الكاليات المتحدة األمريكية نفسيا كضد أكركبا كتبني قيـ االعتداؿ
كالديمقراطية سعت الكاليات المتحدة األمريكية ألف يشمؿ االرتباط البناء مع اإلخكاف إسرائيؿ ،ففي 19

ديسمبر عاـ  2007كقع أكؿ اتفاؽ بيف الجمعية اإلسبلمية بشماؿ الكاليات المتحدة األمريكية كاتحاد

الييكد اإلصبلحي بزعامة الحاخاـ أريؾ يكؼ ،يقاـ المسممكف بمكجبو إنكار اليمكككست كيقاكـ الييكد
االصبلحيكف ظاىرة اإلسبلمكفكبيا ،كقد تـ اختيار ىذه الجمعية ،كفقان لمحاخاـ أريؾ يكؼ ،لتككف

شريكة؛ ألنيا تديف اإلرىاب بقكة ،حيث ادانت بالفعؿ أعماؿ حركة حماس كأعماؿ حزب اهلل ،كىي
تعترؼ بإسرائيؿ كدكلة ييكدية ،كتؤيد حؿ الدكلتيف بالنسبة إلى القضية الفمسطينية ،كتطكر االتفاؽ عاـ

 2008إلى اتفاقية تكأمة بيف مساجد اإلخكاف كمعابد الييكد اإلصبلحييف في الكاليات المتحدة

لقاء ؿ 28مف رجاؿ الديف المسمميف كالييكد مف
األمريكية ككندا ،كعقدت ك ازرة الخارجية األمريكية ن
عشر دكؿ أكركبية في أغسطس  2009شارؾ فيو زعماء مف اإلخكاف كالييكد في الكاليات المتحدة

األمريكية (.)2

كفي أكتكبر  2009كقع زعماء ييكد كقادة مف فركع اإلخكاف في الكاليات المتحدة األمريكية رسالة

لمسياسييف كالكتاب المسمميف في العالـ يطالبكف فييا بعدـ استخداـ التعبيرات التي تصؼ إس ارئيؿ
بالنازية ،كزار ثمانية مف زعماء اإلخكاف معسكرات االعتقاؿ النازية لمييكد في ألمانيا كبكلندا ،كفي

نكفمبر  2010عقد المنتدل السنكم الثالث لئلخكاف المسمميف كالييكد اإلصبلحييف ،كبعد ثكرة 25
يناير امتد االرتباط بيف اإلخكاف كالييكد األمريكييف إلى ارتباط بالككالة مع إسرائيؿ مف خبلؿ تقديـ

التعيدات إلى المبعكثيف األمريكييف الذيف تكافدكا تباعان إلى جبؿ المقطـ (.)3

) (1لسيظتظ لسيلبق ،ص155-153
) (2قت لسيبتم ،زيلن اظتظ سقق ة له ،ص.160-159
) (3لسيظتظ لسيلبق ،ص.164-161

073

كبشرت مؤسسة راند في دراسة أصدرتيا في نكفمبر  2011بكجكد فرصة حقيقية الرتباط بناء بيف

كاشنطف كالبلعبيف المعتدليف في الجماعة استطرادان لمقاء أيزنياكر بسعيد رمضاف عاـ  1953كما تبله

مف تعاكف في الحرب الباردة ضد الشيكعية كالسكفييت ،فيي ليست منظمة عالمية ككؿ فرع منيا
مستقؿ بالكامؿ في اختيار سياساتو كأف ال عبلقة ليا بالقاعدة ،كذلؾ بشرط نبذ الجماعة لمعنؼ كقبكليا

لممبادئ الديمقراطية كالتعاكف ضد القاعدة كااللتزاـ بالسبلـ مع إسرائيؿ كالمحافظة عمى أمنيا كذلؾ طبقان

لما صرح بو البيت األبيض بعد سقكط مبارؾ مباشرة(.)1

يظير االستعراض السابؽ أف العبلقات قد تطكرت بيف الكاليات المتحدة كجماعة االخكاف حيث
عقدت لقاءات متسارعة كصمت إلى تنظيـ جمسة استماع في مجمس الشيكخ حكؿ العبلقات األمريكية

اإلخكانية نظميا السيناتكر جكف ماكيف رئيس لجنة العبلقات الخارجية لمجمس الشيكخ ،كانتيت إلى

تصنيؼ اإلخكاف كجماعة تنبذ العنؼ كتسمية االخكاف بالناشطيف بدالن مف المتطرفيف كاشراؾ المسمميف
األمريكييف في الحكار ليككنكا جس ار لمتكاصؿ مع العالـ االسبلمي ،كظيرت متغيرات العبلقة الثنائية

خبلؿ الدكرة السادسة لمنتدل العالـ اإلسبلمي الذم عقد عاـ  ،2009ثـ صدرت دراسة عف كمية
الحرب األمريكية عاـ  2009طالبت بتكسيع االتصاالت ليس باإلخكاف فقط كانما أيضان بمنظمة
حماس حيث كصفتيـ بالمعتدليف التخاذ مكقؼ مكحد مف االغتراب كالتطرؼ ،كلتعبئة اإلسبلمييف
المعتدليف في تيار رئيس ييمش المتشدديف المياليف لمعنؼ ،ثـ أعمف مكتب التحقيقات الفيدرالي عاـ

ار باعتماد الجمعية اإلسبلمية لشماؿ الكاليات المتحدة األمريكية "اسنا" التي تعتبر الفرع
 2009قر ان
االخكاني األمريكي حمقة اتصاؿ رسمية بيف مكتب التحقيقات كالمكاطنيف األمريكييف المسمميف ،كأقر

مجمس الشؤكف العامة اإلسبلمي األمريكي عاـ  2009مشركعان بعنكاف "تقكية الكاليات المتحدة
األمريكية" يطالب فيو جميع المنظمات اإلخكانية عمى األرض األمريكية بتقديـ بديؿ لمراديكالية

اإلسبلمية ،ثـ قاـ الرئيس باراؾ أكباما بعد تسممو الرئاسة بتعييف داليا مجاىد مستشارة خاصة كعضكان

في المجمس االستشارم لمرئيس حكؿ األدياف ،كستة أعضاء منتميف إلى جماعة اإلخكاف.

كقد كاف لعبلقة الكاليات المتحدة مع اإلخكاف أسبابيا فيي تخدـ المصالح االمريكية حيث يمعب
اإلخكاف المسممكف دك انر ميما في إثناء المسمميف عف المجكء إلى العنؼ ،كيقدمكف بديبلن فكريان لمعتنقي

فكر القاعدة ،كيمثمكف صماـ األماف لبلعتداؿ الذم تريده الكاليات المتحدة في العالـ اإلسبلمي في كجو
الجماعات العنيفة كالمتطرفة ،كجدار حماية ضد التطرؼ ،كيعممكف عمى إحباط األعماؿ اإلرىابية

الداخمية ،كينبذكف العنؼ ضد الكاليات المتحدة األمريكية نفسيا كضد أكركبا ،فقد اعتبرت أكلبرايت أف
أنجع كسيمة النحسار التطرؼ في الشرؽ األكسط ىي السماح لممعارضة اإلسبلمية غير العنيفة

بالمشاركة في الحياة السياسية .كما إنيـ ال يرفضكف العممية الديمقراطية ،كليسكا معاديف لمسامية كال
) (1لسيظتظ لسيلبق ،ص.183
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لمييكد ،كسيتخمكف إذا ما كصمكا لمحكـ عف نظرتيـ التقميدية إلسرائيؿ كسيحترمكف المعاىدات الدكلية
بما في ذلؾ معاىدة كامب ديفيد ،كيمكف أف يساىمكا في محاربة تنظيـ القاعدة ،كالتصدم لمنفكذ

اإليراني ،كيمكف أف يساىمكا في كسر عزلة الكاليات المتحدة األمريكية في العالـ اإلسبلمي بعد ازدياد

المخاكؼ الغربية عقب أحداث  11سبتمبر كتحسيف العبلقات المتدىكرة مع الدكؿ اإلسبلمية ،كيمكف
كذلؾ أف يساعدكا في جعؿ "حماس" حركة معتدلة.

كمف كجية نظر اإلخكاف فإف بإمكانيـ لعب دكر محكرم في المنطقة بالتعاكف مع الكاليات

المتحدة ،عمى غرار التعاكف الذل حدث بيف األمريكاف كاألحزاب اإلسبلمية في تركيا كباكستاف ،كىذا

في مقابؿ الحصكؿ عمى كعد بدعـ سياسي أمريكي في حاؿ الكصكؿ إلى الحكـ ،كىكذا ترسخ االرتباط
فاإلخكاف ينبذكف اإلرىاب كيقبمكف الديمقراطية كحقكؽ االنساف كالعممانية المعتدلة كيعاكنكف إلحباط

العمميات اإلرىابية ،كالحككمة األمريكية تصنؼ اإلخكاف جماعة معتدلة ،كتخصص ادارات كمبعكثيف
لمتكاصؿ معيـ ،كتحذؼ األكصاؼ الدينية لؤلعماؿ اإلرىابية كمرتكبييا ،كامتدت العبلقة لتشمؿ الييكد

األمريكييف حيث كقع أكؿ اتفاؽ بيف فرع االخكاف االمريكي "اسنا" كاتحاد الييكد اإلصبلحي بزعامة

الحاخاـ أريؾ يكؼ ،يقاكـ المسممكف بمكجبو إنكار اليمكككست كيقاكـ الييكد االصبلحيكف ظاىرة
اإلسبلمكفكبيا ،كبعد ثكرة  25يناير امتد االرتباط بيف اإلخكاف كالييكد األمريكييف إلى ارتباط بالككالة

،

مع إسرائيؿ مف خبلؿ تقديـ التعيدات إلى المبعكثيف األمريكييف الذيف تكافدكا تباعان إلى جبؿ المقطـ

ككانت شركط نبذ الجماعة لمعنؼ كقبكليا لممبادئ الديمقراطية كالتعاكف ضد القاعدة كااللتزاـ بالسبلـ
مع إسرائيؿ كالمحافظة عمى أمنيا.

كمثمما يفيـ اإلخكاف بأف مصالحيـ اآلف مع اإلدارة األمريكية نظ انر لككنيا القكة األعظـ في العالـ،

فإنيـ يعممكف بأف اإلدارة كذلؾ ليا مصالح عمييـ االستجابة ليا مما يجعؿ عبلقتيـ بالكاليات المتحدة

األمريكية أبعد ما تككف عف االستقبلؿ ،فيي مشركطة كمحككمة باالستراتيجية األمريكية في المنطقة
بالحفاظ عمى أمف اسرائيؿ ،كالتصدم لئلرىاب كعدـ المس بحككمات الخميج حيث مكارد الطاقة ،كما

إنيـ سيعممكف عمى تكجيو سياساتيـ لتتطابؽ مع السياسات األمريكية طرؼ العبلقة األقكل ،كأخطر
ىذه السياسات ىك مشركع الشرؽ االكسط الكبير القائـ عمى فكرة طمس اليكية القكمية كتقسيـ الدكؿ
العربية كاإلسبلمية إلى كانتكنات صغيرة حكؿ الكانتكف اإلسرائيمي األعظـ لضماف أمف كاستقرار ،كىك

ما يجد لو أساسان أيديكلكجيان في فكر اإلخكاف الذيف يؤمنكف بأف الكطف "حفنة مف التراب العفف" كفقان
لسيد قطب ،كبعقيدة "كطف ببل حدكد" ،أم كطف بدكف الحدكد الكطنية المعركفة لكؿ دكلة ،فالكطف ىك

االسبلـ ،كقكميتيـ ىي االسبلـ كبذلؾ فيـ ليسكا مكاطنيف في بمدانيـ ،بؿ رعايا دكلة الخبلفة الجديدة،

لذلؾ ىـ يرتضكف استقطاع جزء مف اراضي دكليـ لصالح دكلة أخرل طالما انيا مسممة ،ككؿ ما
تريده الكاليات المتحدة ىك إعادة تكزيع االراضي بيف دكؿ المنطقة المسممة مع تخصيص دكلة أك أكثر
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لممسمميف الشيعة ،كدكلة أك أكثر لممسمميف السنة ،كدكلة لممسمميف الدركز ،كدكلة لممسمميف العمكييف،

كدكلة لممسمميف ،كدكلة ألتباع الديانات االخرل كالمسيحية كالييكدية كاالقميات ،كال مانع أف تككف
ىناؾ دكلة خبلفة ضعيفة تعمف الكحدة مع دكؿ متفرقة غير متكاصمة جغرافيا ،ليس لدييا مف مظاىر

الكحدة إال كحدة الديف ،كالتي كاف ثبت تاريخيان إنيا قكية ،إال أنيا بدأت بالكحدة العربية جغرافياى

كديمكغرافيان كتكحيد المكارد ثـ تمددت.

المطمب الثاني :فركع الجماعة في دكؿ المنطقة العربية كأىداؼ الكاليات المتحدة األمريكية.
 -1جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر كالسياسة األمريكية:
عندما حضر الرئيس األمريكي باراؾ أكباما إلى القاىرة في  4يكنيك  ،2009إللقاء خطابو الشيير

لمعالـ اإلسبلمي في جامعة القاىرة ،تـ تكجيو الدعكة رسميان مف قبؿ السفارة األمريكية في القاىرة لثبلثة

مف نكاب اإلخكاف في مجمس الشعب لحضكر الخطاب ،كما طالب أكباما عمنان في األياـ األكلى لمثكرة
المصرية بإجراء انتقاؿ ىادئ لمسمطة ،كأعمف (كيمياـ تايمكر) المنسؽ الخاص لمتحكؿ في الشرؽ

األكسط في  11مايك  2011أف الكاليات المتحدة األمريكية ستشعر بالرضا إذا فاز اإلخكاف في
االنتخابات المصرية المقبمة ،كفى يكليك  2011أعمنت كزيرة الخارجية األمريكية ،ىيبلرل كمينتكف،
عف بدء اتصاالت رسمية بيف الطرفيف ،حيث شيد مقر الجماعة الجديد في حي المقطـ زيارات

أمريكي ة متكررة حممت معيا شخصيات بارزة مثؿ السيناتكر جكف ماكيف كالرئيس األسبؽ -جيمى
كارتر ،-ككبار مسؤكلي ممفات الشرؽ األكسط في ك ازرة الخارجية ،كبعد فكز اإلخكاف بأغمبية مقاعد

الجكلة األكلى مف انتخابات مجمس الشعب التقى السيناتكر جكف كيرم بصحبة السفيرة األمريكية أف
باترسكف مع محمد مرسي كسعد الكتاتني كعصاـ العرياف ،ككاف المقاء حكؿ احتراـ المعاىدات كخاصة

معاىدة كامب ديفيد مقابؿ الدعـ االقتصادم ،كرئاسة مصر (.)1

كتعيد كفد يضـ ثبلثيف قياديان مف اإلخكاف في زيارة لمكاليات المتحدة قبؿ جكلة اإلعادة بعدـ

المساس بالمصالح األمريكية األربع ،كىي :المركر األمف في األجكاء كالمياه اإلقميمية المصرية،
كخاصة في قناة السكيس ،كااللتزاـ بمعاىدة السبلـ المصرية اإلسرائيمية ،كالتحكـ في السمكؾ الفمسطيني

في غزة ،كربما سمكؾ حزب اهلل في لبناف ،ك الدعـ المصرم في أم مكاجية محتممة مع إيراف ،كقدـ

الرئيس األمريكي باراؾ أكباما كىيبلرم كمينتكف خمسيف مميكف دكالر لصالح محمد مرسي ،مما دفع
بعضك الككنجرس األمريكي (فرانؾ ككلؼ) إلى المطالبة بالتحقيؽ بتبلعب أكباما ككمينتكف بأمكاؿ

الشعب األمريكي ( ،)2كبعد انتخابو دعـ الرئيس محمد مرسي ىدنة أكتكبر  2012بيف إسرائيؿ كحماس

) (1قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص.175.-165
) (2اسيين ،خقل ،خيل لإل يلي لسييعيتك أللالس للتتدت لاالة ت لب لسيططل  ،ادع لسي ب لسيلبب.2013 ،
http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=14462

076

كاشفان اىتماـ اإلخكاف بالحفاظ عمى عبلقات جيدة مع الغرب ،كعمى االستقرار اإلقميمي عمى حساب

اليدنة التي أنجزت بشركط أدنى مما كانت تطالب بو حماس ،حيث اعتبرت المقاكمة ألكؿ مرة اعماالن
عدائية ،كعيف مرسي سفي انر جديدان مع إسرائيؿ كأعمف التزامو باالتفاقيات السابقة ،كسمح ألكؿ مرة
بتركيب اجيزة متابعة الكتركنية عمى طكؿ الحدكد المصرية ،كتحكؿ المطمب مف عرض معاىدة كامب

ديفيد لبلستفتاء الشعبي إلى طمب متكاضع بتعديؿ جانبيا العسكرم فقط ،كأيد مرسي المبادرة العربية

في قمة عدـ االنحياز في طيراف (.)1

كبرزت عمى أثر الحممة اإلسرائيمية عمى غزة شكاىد بأف اإلخكاف لدييـ رؤية لمتسكية الشاممة،
حيث دعا عصاـ العرياف الييكد اإلسرائيمييف مف أصؿ مصرم إلى العكدة إلى كطنيـ األـ ليترككا

أماكنيـ لبلجئيف الفمسطينييف ،كادعى عمى خبلؼ الحقيقة أف مصر طردتيـ بقرار مف الرئيس جماؿ
عبد الناصر ،كتصريحو ليس إال مقدمة لتسكية قائمة عمى المقاصة ،فإسرائيؿ ال تدفع تعكيضات
لبلجئيف الفمسطينييف بمكجب ق اررات االمـ المتحدة كلف تطالب مقابؿ ذلؾ بتعكيضات الييكد

المطركديف مف مصر كالدكؿ العربية ،كبذلؾ تدفع الدكؿ العربية مستحقات ييكدىا المزعكميف لبلجئيف
الفمسطينييف ،كبالطبع سيرفض اإلسرائيميكف مف أصؿ مصرم أك عربي العكدة لمدكؿ العربية كبذلؾ

يصبح مطمب تكطيف البلجئيف الفمسطينييف مشركعان مف الناحية القانكنية كاألخبلقية ( ،)2كعندىا لف

يجد اإلخكاف حرجان في تمرير مخطط جيك ار أيمند الذم كافقكا عميو كالقاضي بمنح  720كـ مربع

لتكسيع غزة كاقامة الدكلة الفمسطينية فييا كانياء قضية البلجئيف باستيعابيـ في دكلة غزة،

()3

ككاف

مطمكبان أيضان أف يحتكم اإلخكاف تيار العنؼ اإلسبلمي كالجماعات الجيادية ،كىك ما تعيد بو مرسي

أماـ كزير الدفاع ليكف بانيتا كالسفيرة باترسكف ،ككاف مطمكبان تأييد المكقؼ األمريكي في سكريا فأعمف
مرسي الجياد ضد سكريا كسحب السفير (.)4

كبعد عزؿ مرسي أكقفت الكاليات المتحدة األمريكية المساعدات السنكية لمصر ،ككضعت أجيزتيا

تصكر كامبلن لحصار مصر كاخضاعيا ( ،)5كاستضافت الخارجية كفدان مف اإلخكاف؛ في
االستخبارية
ان

ك ازرة الخارجية ،كاستضاؼ أكباما كفدان آخر في البيت األبيض لمناقشة السياسات الخاصة بدعميـ (،)6

كاستمرت الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب في الضغكط إلجبار حكاـ مصر الجدد عمى المصالحة

مع اإلخكاف مف أجؿ إعادتيـ إلى المشيد السياسي المصرم ()7؛ كذلؾ ألف الكاليات المتحدة األمريكية
) (1يلأل ،يلظ ،اظتظ سقق ة له ،ص.325-323
) (2قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص.199-198
) (3يلأل ،يلظ ،اظتظ سقق ة له ،ص.328
)، (4لسب ،قت م ،اظتظ سقق ة له ،ص56
) (5لخ يلع سلى بلل ت أالة ت لى أسيلستل سيػع ط شب اظل ،طستا لسيؽك.2013 ،
http://www.elwatannews.com/news/details/279737
) (6لسزةمممممممممملظ لسلألسممممممممممت تشمممممممممميب «أالة ممممممممممل»« ..أألبلاممممممممممل» ةع لممممممممممب لإل مممممممممميلي لممممممممممب لسقتممممممممممت لابممممممممممتغ ،بيلبمممممممممم لت ممممممممممي.2015 ،
http://www.vetogate.com/1475681
 (7)http://elbadil.com/2013/10/09//ظليت ،ستت أزيت ،اسلل لإل يلي بلاالة لي :زعف غللم لالل ب لسذد سلؾ ،لسقتةب.2013 ،
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لـ تستنفذ أىدافيا بعد مف الجماعة في مصر لذا حاكلت أف تطيؿ مف عمرىا لفترة تسمح ليا بتنفيذ

مخططيا بتقسيـ مصر إلى عدة أجزاء ،كما حدث في السكداف ،فاإلخكاف ال يعتبركف التقسيـ أزمة؛
ألنيـ مازالكا يعيشكف في حمـ دكلة الخبلفة ،مما يعنى أنو ليس ىناؾ مشكمة أف تذىب سيناء لتصبح

جزءان مف فمسطيف؛ ألننا في النياية كطف كاحد حسب تفكيرىـ كفقان لما قالو ثركت الخرباكم (.)1
 -2جماعة اإلخكاف المسمميف في سكريا كالسياسة األمريكية:

تعتبر األزمة السكرية أكثر تعقيدان مف مثيبلتيا في الكطف العربي؛ كذلؾ بسبب مكقع سكريا

الجيكبكليتيكي الميـ عمى تخكـ الممفات الساخنة الثبلثة في المنطقة :العراؽ ،كلبناف ،كفمسطيف( ،)2فيي
تتمتع بنفكذ في لبناف ،كدكر ميـ في عممية السبلـ في الشرؽ األكسط كاالستقرار اإلقميمي ،كدكر في

التنافس السني الشيعي ،كليا عبلقة فريدة مع ركسيا ،كىكذا فإف القكل اإلقميمية كالدكلية تطكر مكاقفيا

أما مطالب
مف األزمة مف باب التحكالت االستراتيجية التي يمكف أف تنشأ عف سقكط النظاـ أك بقائوٌ ،
الحركة االحتجاجية السكرية في الحرية كالكرامة اإلنسانية أك مساعي النظاـ لمبقاء بأم ثمف ،فيي أمكر
ال تعنييا إال بمقدار ما يساعد ذلؾ عمى تحقيؽ مصالحيا في التغيير أك منعو ،فقد نظرت كاشنطف

إلى األزمة السكرية مف منظكر استراتيجيتيا في الشرؽ األكسط ،التي تيعرؼ بثبلث محددات رئيسة:
أمف إسرائيؿ ،كضماف إمدادات النفط ،كمكافحة اإلرىاب ،كقد تعاممت الكاليات المتحدة األمريكية مع
النظاـ السكرم باعتباره عدكان لحميفتيا االستراتيجية إسرائيؿ ،عبلكة عمى رغبة الكاليات المتحدة

األمريكية في إغبلؽ الممؼ العراقي كتأميف انسحاب آمف لقكاتيا مف ىناؾ (.)3

كيبقى اليدؼ األبرز لكاشنطف مف مقاربتيا لؤلزمة في سكريا إعادة تشكيؿ مكازيف القكل اإلقميـ إذ

تنظر إلى الصراع في سكريا باعتباره جزنءا مف حالة المكاجية مع إيراف ،فضبلن عف ذلؾ فإف لمكاليات
المتٌحدة مصمحة حقيقية في منع تش ٌكؿ قكس و
نفكذ إيران ًّي يمتد مف غرب أفغانستاف حتٌى الساحؿ

و
خطر عمى مصالحيا كمصالح حمفائيا في المنطقة ،كقد يككف
الشرقي لممتكسط؛ لما يش ٌكمو ذلؾ مف
ركسي ،أك
صيني ،أك إيران ٌي
خاصة إذا نشأ تحالؼ إيران ٌي
لتش ٌكؿ ىذا القكس تداعيات دكلية كاسعة،
ٌ
ٌ
ٌ
ي ركسي صيني ،كستدفع مخاكؼ كاشنطف مف
كىك االحتماؿ األسكأ بالنسبة إلى كاشنطف تحالؼ إيران ٌ
و
تغيير ما في سكرية بغض النظر عما يمكف أف يعنيو ىذا
ىذه االحتماالت إلى اإلصرار عمى أحداث

لتحمؿ تكاليؼ
التغيير بالنسبة إلى المعارضة السكرية ( ،)4كال يبدك اف إحدل القكل الكبرل
ٌ
مستعدةن ٌ
مفيكما أف تمجأ
التدخؿ العسكرم المباشر الشامؿ ،لذلؾ كاف
فاتكرة التغيير في سكرية أك منعو عبر
ٌ
ن
) (1أللئب ،ظبتيب ،أل،لسب اسيت ،لسخلبلألد سطاب أ قلظ لستيم :لسلل ت أزت للألع «لإل يلي ،لةلأل نلظ.2013،
/cairodar.youm7.com/71653لسخلبلألد-سطاب-أ قلظ-لستيم-لسلل ت
) (2اممملأللي ،سمممقاي ،عاتممملل لسثممميظ  :نظلسممملل سممميظة  ،آزلن أزيمممت عمممب "ألآ ممملألي" ،لسيل مممز لسيلبمممب سألبسممملث ألنظلسممم لسيتلسممملل ،ؽ،1
لستألز  ،2013،ص.462-461
) (3زاب بشلظ  ،سيظة  :نظب لثالم سسي لسسلة  ،لسيل ز لسيلبب سألبسلث ألنظلس لسيتلسلل ،ؽ ،1لستألز  ،2013 ،ص472-461
) (4الأللي سقاي ،لسييؤس لسييظة أللس لطلبلتهل لإلسعتيت أللستألست  ،نظلس لمب ايملنالل لسلمي أللسظمللع عمى سميظة  ،لسيل مز لسيلبمب سألبسملث
ألنظلس لسيتلسلل ،لستألز  ،2015 ،ص.14-13
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ىذه الدكؿ إلى األسمكب التقميدم الذم طالما اعتمدتو في أياـ الحرب الباردة كىي حركب الككالة ،إذ

يسعى الجميع لتحقيؽ أغراضيـ االستراتيجية مف خبلؿ ككبلء محمٌييف ،يعممكف كحصاف طركادة،
يتحممو ىؤالء (.)1
ٌ
بغض النظر عف الثمف الذم ٌ

لذلؾ تـ المجكء إلى جماعة اإلخكاف باعتبارىا القكة الرائدة التي تحظى بالمكافقة الغربية ،كطميعة

اليجكـ االمبريالي ،في الحرب التي ترعاىا الكاليات المتحدة األمريكية كحمؼ شماؿ االطمسي ضد
حككمة األسد ،كقد أثبت تشكيؿ القيادة العسكرية العميا ،المسؤكلة عف تقديـ المساعدات كالتنسيؽ بيف

الثكار ،كأف اإلخكاف يسيطركف عمى عممية تغيير النظاـ في سكريا ،كلـ يكف القادة الغربييف غافميف عف
ذلؾ بؿ إنيـ تعاكنكا في إنشاء ىذه القكة مف اإلخكاف لتحارب بالككالة عنيـ في سكريا ،كلتككف تحت
سيطرتيـ لتنفيذ أجندتيـ فسيطر اإلخكاف عمى المجمس الكطني السكرم ،ثـ عمى االئتبلؼ الكطني،

كطالبكا بتدخؿ عسكرم غربي في سكريا حيث طالب محمكد غزالف المتحدث باسـ اإلخكاف بتدخؿ

عربي كاسبلمي كدكلي إلسقاط النظاـ ،كىك تصريح يرد عمى كؿ الحجج بأف اإلخكاف يناىضكف

اإلمبريالية كيعارضكف الييمنة الغربية عمى العالـ العربي ،فعمى العكس مف ذلؾ أثبتكا أنيـ أدكات

لمقكل اإلمبريالية لتدمير الدكؿ التي تقؼ ضد الييمنة األمريكية (.)2
 -3جماعة اإلخكاف المسمميف في ليبيا كالسياسة األمريكية:

كلدت جماعة اإلخكاف الميبية مف جديد في الكاليات المتحدة األمريكية عاـ  ،1980بعد خركجيا

مف ليبيا نتيجة لمبلحقة العقيد معمر القذافي ،كفي عاـ  1982عاد العديد مف الشخصيات اإلخكانية

إلى ليبيا؛ إلعادة تأسيس المنظمة في الببلد ،كلكف انتيى بيـ األمر إلى السجف أك اإلعداـ ( ،)3كرغـ
ذلؾ لبت الجماعة دعكةى سيؼ اإلسبلـ القذافي لمتحاكر عاـ  ،1999كقاد مشركع المصالحة القيادم
في الجماعة عمي الصبلبي ،كفي المقابؿ ،أطمؽ سيؼ اإلسبلـ المعتقميف اإلسبلمييف ،كعمى رأسيـ

التحضير لتكميؼ مرشد اإلخكاف برئاسة الحككمة ،كلكنيـ كجدكاٌ في انتفاضة
بمحاج ،كبدأ اإلخكاف في
ى
 17فبراير فرصة لبلنقضاض عمى الكعكة كاممة ،بدؿ اقتساميا مع عائمة الق ٌذافي ،فانقمبكا عمى
القذافي كعادكا إلى تكفيره ( ،)4كمنذ األياـ األكلى ،سعى اإلخكاف لمتدخؿ الخارجي ،محاكليف إسقاط

القذافي كالكصكؿ إلى الحكـ بأسرع كقت كأقؿ تكمفة.

كعندما كصمت قكات القذافي إلى مشارؼ بنغازم دعا المجمس الكطني االنتقالي كاإلخكاف إلى

تدخؿ دكلي ،فصدر قرار مجمس األمف رقـ  1973تحت الفصؿ السابع ،كبدأ قصؼ الناتك في مارس
) (1لسيظتظ لسيلبق ،ص.20

)(2

Eric, Draitse, Unmasking the Muslim Brotherhood: Syria, Egypt, and Beyond, 2012.
http://www.globalresearch.ca/unmasking-the-muslim-brotherhood-syria-egypt-and-beyond/5315406
)(3
Omar, Ashour, Between ISIS and a failed state: The saga of Libyan Islamists, Brookings, 2015, p1-4.
) (4لإل يلي لسييعييي لب ستقتل .ايل لسلاق لا تل لب ؽللبعس ،بيلب لسسل لل لإلساات .2014 ،
http://www.islamist-movements.com/2677
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 ،2011كبعد مقتؿ القذافي ،كتحت أعيف الغرب ،شف اإلخكاف حممة عمى محمكد جبريؿ؛ بسبب ق ارره
حؿ الميميشيات فاستقاؿ ،كىيمنكا عمى المجمس االنتقالي كالحككمة ،كسعكا إلفشاؿ أية محاكلة لبناء

مؤسسات الدكلة ،كبعد أكؿ انتخابات تشريعية في يكليك  ،2012سيطركا عمى المؤتمر الكطني بإقرار

قانكف العزؿ كاستبعاد النكاب الذيف تكلكا مناصب في زمف القذافي ،كفشمكا في كضع دستكر ،كبعد أف

انتيت كالي ة المؤتمر كتحت ضغط المظاىرات قبمكا تنظيـ انتخابات تشريعية مبكرة ،كمع إعبلف النتائج

التيار اإلسبلمي ،كانت الكتائب
في يكليك  ،2014كالتي جاءت لتمثؿ خسارة فادحة لئلخكاف كعمكـ ٌ
السيما المدف الكبرل ،كلكف اإلسبلمييف بعد أف
اإلسبلمية تسيطر عمى مناطؽ كاسعة مف الببلد ،ك ٌ
كتمسككا بشرعية المؤتمر
عية مجمس النكاب المنتخب،
كافقكا عمى تسميـ السمطة ،عادكا كرفضكا شر ٌ
ٌ
الكطني العاـ ،فانقسمت ليبيا بيف قكتيف عسكريتيف كمجمسي نكاب كحككمتيف ،كحاكؿ اإلسبلميكف
شرعنة خطكتيـ االنقبلبية ،فحاصركا مقر المحكمة الدستكرية العميا في طرابمس كأجبركىا عمى إصدار

قرار بحؿ مجمس النكاب المنتخب (.)1

كلـ تقـ الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب بإلزاـ اإلخكاف بتسميـ الحكـ ،بؿ تدخمكا لصالح إبقائيـ
في المشيد السياسي الميبي مف خبلؿ مبعكثيف أممييف حثكا الطرفيف عمى التصالح ،فكقع اتفاؽ في

الصخيرات المغربية في ديسمبر  2015كأصدر مجمس األمف الدكلي في ديسمبر  ،2015ق ارره رقـ

 2259القاضي بتأييد االتفاؽ السياسي الميبي كمساعدة حككمة التكافؽ برئاسة فايز السراج ،كىذا
الدعـ الغربي ليس لسكاد أعيف الميبييف فالغرب األكرك -اميركي ال ينظر إلى المسألة الميبية إال مف
خبلؿ نظرة لمصالحو كليس غير ذلؾ ،فيك يريد حككمة ليبية تمنحو عمى بياض صؾ تدخمو المرتقب

في ليبيا بحجة ضرب تنظيـ الدكلة اإلسبلمية ،كايقاؼ السيؿ المتدفؽ مف البلجئيف إلى أكركبا عبر

الشكاطئ الميبية ،كذلؾ إعادة تزكيد أكركبا بالنفط الميبي كعكدة شركات النفط كالغاز األكركبية مثؿ

أيني اإليطالية كتكتاؿ الفرنسية كريبسكؿ االسبانية كغيرىا لمعمؿ بأماف في ليبيا ( ،)2كزاد الغرب
كالكاليات المتحدة األمريكية مف تدخميـ لصالح اإلسبلمييف حيث أعمنكا عف نيتيـ رفع حظر تكريد
السبلح تدريجيان لصالح حككمة الكفاؽ كنكع مف الضغط عمى مجمس النكاب حتى يقر حككمة الكفاؽ،

كدعمكا قرار رئيس المجمس الرئاسي بتشكيؿ مجمس أمف رئاسي مف المميشيات شبو العسكرية المؤيدة

لو ككأف اليدؼ تقكيض الجيش كتقسيـ ليبيا (.)3

) (1ظلاب ،ايسى ،لإل يلي لسييعييي  :2ستقتل ،2015 ،تلظةخ لسيطيمhttp://al-adab.com/.2016/5/17 ،
) (2لش تيد ،اا لذ لسدتد ،سللط لب لسيشهت لسعتقب .ال بيت لتالد لسظختللل ،اتتم لةيت لألساةك.2016 ،
http://www.middle-east-online.com/?id=214618
) (3لسغلب "زدل ثل " لب ؽلةق ستقتل ايزت  ،س لد ستيز لبت .2016 ،
/لسغلب-زدل -ثل -ؽلةق-ستقتل-ايزت www.skynewsarabia.com/web/article/841803
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 -4جماعة اإلخكاف المسمميف في العراؽ كالسياسة األمريكية:
بعد مجيء حزب البعث إلى السمطة تعرضت الجماعة لممبلحقة ،فاضطرت إلى تجميد عمميا

التنظيمي عاـ  ،)1( 1970ككاف لضعؼ النظاـ السياسي في العراؽ بعد حرب الخميج الثانية أثر كبير
كسمح ليـ بالعمؿ العاـ كالدعكم
في نشاط الحركة اإلسبلمية في العراؽ ،فقد تراجعت المبلحقة األمنية ي
كاالجتماعي ،كقد شارؾ اإلخكاف في مؤتمر لندف عاـ  2002الذم تمت المكافقة فيو عمى غزك الجيش

األمريكي لمعراؽ إلسقاط حكـ صداـ ،كمؤتمر صبلح الديف عاـ  ،2003كسقطت العراؽ في أيدم
االحتبلؿ األمريكي عاـ  ،2003فأعاد الحزب تنظيـ نفسو مف جديد (.)2

كعمى الرغـ مف أف المكقؼ العمني لئلخكاف عند غزك العراؽ كاف اإلدانة لمغزك ،إال أنيـ شارككا

مع األمريكاف في مجمس الحكـ االنتقالي تحت إدارة بكؿ بريمر الحاكـ األمريكي لمعراؽ ( ،)3بؿ

كشارككا في حككمات االحتبلؿ األمريكي المتعاقبة كأعمنكا عدـ رغبتيـ في خركج القكات األمريكية مف

العراؽ حتى اكتماؿ بناء القكات ،كرغـ إعبلنيـ عف رفض الدستكر العراقي شارككا في تمريره ،كأصبح
طارؽ الياشمي األميف العاـ لمحزب اإلسبلمي نائبان لرئيس الجميكرية عاـ  ،)4( 2006كساىـ طارؽ

الياشمي كحزبو في ترسيخ كاقع االحتبلؿ كالتعاطي معو ،كمثؿ أىـ سند لقكات االحتبلؿ في الجانب

السني ،حيث كعد الرئيس األمريكي -جكرج بكش -في لقاء معو في كاشنطف بحشد قكل اإلخكاف مع

الرئيس األمريكي كادارتو لتحقيؽ النصر في الحرب عمى المتشدديف اإلسبلمييف كفقان لطمب بكش ،فقاـ

اإلخكاف بإنشاء فرؽ الصحكات التي نجحت في اختراؽ المقاكمة العراقية ،كتحالفت مع الجيش
األمريكي ،كقدمت أىـ دعـ لبلحتبلؿ في مكاجية المقاكمة كأنقذت القكات األمريكية مف إعبلف اليزيمة
في عاـ  ،2006كىك ما أكده الدكتكر /عبد السبلـ الكبيسي -األميف العاـ المساعد لييئة عمماء

المسمميف العراقييف.)5( -

كبعد أكثر مف عشر سنكات عمى احتبلؿ العراؽ ،ما زاؿ العراؽ يعاني مف مخاطر التقسيـ،

خاصة بعد ما يسمى بػ"الربيع العربي" فما عاد تقاسـ السمطة مف أكلكيات الحزب اإلسبلمي المدعكـ
تركيان كقطريان ،بؿ صارت أكلكياتو اآلف محصكرة بتقسيـ العراؽ ،حيث أصبح يدعك إلى إقامة الفيدرالية
عمى أساس طائفي صريح بعد أف كاف ضدىا ،كما صرح األميف العاـ لمحزب إياد السامرائي مؤخ انر،
كصار الحديث اليكـ عف إقميـ سني تككف نينكل ضمنو بالضركرة ،كيمتد مف حدكد العراؽ الشرقية عند

) (1اسيممممت ،زيممممك ،سلممممت لسسل مممم لإلسمممماات اممممك لسخمممملظج :لسيممممللد سييةخممممل ) ،(2/1سمممميي بيسممممت ،2014 ،تمممملظةخ لسممممت يم.2016/5/18 ،
https://www.noonpost.net/content/4385
) (2لإل مميلي لسييممعييي لممب لسيممللد  ..شممل لط لالز م ام ألأن تمملط لسيللألا م  ،بيلب م لسسل مملل لإلسمماات  ،2014 ،تمملظةخ لسممت يم .2016/5/18
http://www.islamist-movements.com/2793
) (3اسيممت ،زيممك ،سلممت لسسل مم لإلسمماات اممك لسخمملظج :لسيممللد سييةخممل ) ،(2/2سمميي بيسممت ،2014 ،تمملظةخ لسممت يم سعييسممع .2016/5/18
https://www.noonpost.net/content/4487
) (4لإل يلي لسييعييي لب لسيللد ،اظتظ سقق ة له.2014 ،
) (5ن ي سعيللخي  ،ايسع لسييعم ،2008 ،تلظةخ لسيطيم http://www.almoslim.net/node/103975 .2016/5/17
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ديالى كصكالن إلى الحدكد السكرية؛ لعزؿ إيراف عف حميفتيا سكريا ،عمى حساب كحدة العراؽ ،كبسيطرة
داعش عمى المكصؿ دخؿ التقسيـ الطائفي حيز التنفيذ (.)1

 -5جماعة اإلخكاف المسمميف في السكداف كالسياسة األمريكية:
في السكداف كاف لئلخكاف دكر في إثارة الفكضى خبلؿ السبعينات في ظؿ نظاـ الرئيس األسبؽ

جعفر النميرل ،حيث شغؿ حسف الترابى في  1979منصب النائب العاـ ،كأيد قرار النميرل بإقرار

الشريعة اإلسبلمية في  1983ليككف الش اررة التي أطمقت الحرب األىمية في الجنكب الذل يديف سكانو
بالمسيحية أك يمارسكف طقكسان تقميدية ( ،)2كفشؿ اإلخكاف المسممكف في الحفاظ عمى السكداف كما

تسممكه عاـ  1989أثر انقبلب عسكرم قاـ بو عمر البشير المنتمي إلى اإلخكاف بمعاكنة حسف
الترابي ،كقد حكؿ االثناف السكداف مف دكلة مدنية متعددة األعراؽ إلى جميكرية إسبلمية متأثرة

بالنمكذج الخميني ( ،)3ككاف ىذا بمثابة إعبلف غير رسمي عف فشؿ في دمج أبناء الجنكب كاشراكيـ

في السمطة ،كأدل في نياية المطاؼ إلى انفصاؿ الجنكب ،كيعمؽ الصادؽ الميدم -رئيس حزب

األمة -عمى ىذا التحكؿ قائبل" :جية قالت :إف السكداف اسبلمي عربي بصكرة ضيقة كمحدكدة،
مصير آخر ،فجاء تقرير المصير
كالجنكبيكف قالكا نحف لسنا عربان كال مسمميف ،لذلؾ سنختار ألنفسنا
ان
()4
سر بأف حككمتو قد تقبؿ بالتقسيـ
نتيجة مباشرة لبلنقبلب نفسو"  ،ككاف البشير قد عبر لؤلميركييف ان

في حاؿ تعيد األميركيكف باستمرار تقاسـ نفط الجنكب مع الشماؿ؛ ألف الطرفيف ال يحتمبلف تكقؼ

النفط كلك ليكـ كاحد ،كالمفارقة أف يككف البشير ىك المكقع عمى التسميـ رغـ انو برر شرعية انقبلبو

بمعارضتو لتسميـ الجنكب!(.)5

كيعد تقسيـ السكداف جزءان مف مشيد متكامؿ لتفتيت المنطقة العربية كاعادة صياغتيا كفقان لمشركع

برنارد لكيس لتقسيـ الدكؿ العربية كاإلسبلمية ،كالذم اعتمدتو الكاليات المتحدة األمريكية لسياستيا

المستقبمية ،كسعت لتحكيمو مف مجرد تأمؿ أك عصؼ فكرم إلى كاقع عممي مممكس ،ككفقان ليذه
الخطة سيتـ تقسيـ السكداف إلى خمس دكؿ :دكيمة النكبة في شماؿ السكداف كجنكب مصر ،كدكيمة

سنية في كسط السكداف ،كدكيمة أفريقية في غرب السكداف في دار فكر الغنية بالذىب كاليكرانيكـ

) (1قت لااتل ،لسيدل ،اسعتم 'سطب' لةؼل! ،اتت اةيت أألي الةكhttp://middle-east-online.com/?id=183686 .2014 ،
) (2سيتت ،زدلزد ،ا يلي لسيينلي« :لس للبى» سلئت لسهتلظ لستألسم اسمى لس مللب ،طمستا لسميؽك لسيظملة  ،لسيمتن  ،2016 ،1456تملظةخ لسمت يم
http://www.elwatannews.com/news/details/1120685 .2016/5/20
) (3لنم ،لسطلةاب ،خيهيظة لسقشتل با "شلةي اساات " ،لسيلبت ست ،2010،تلظةخ لست يم 2016/5/20
http://www.alarabiya.net/views/2010/12/22/130475.html
) (4ألجلئلب تليتم لسيينلي ألألزت لسيغلب لسيلبب ،لسدزةل لسيجلئلت  ،2015 ،تلظةخ لست يم.2016/5/20 ،
https://www.youtube.com/watch?v=l177CPIlMQI
) (5لنم ،لسطلةاب ،اظتظ سقق ة له.2010،
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كالنفط ،كدكيمة حبشية في شرؽ السكداف تككف متصمة بأثيكبيا ،كدكيمة مسيحية في جنكب السكداف،

كىي المرحمة التي تـ تنفيذىا مف بيف المراحؿ األخرل (.)1

 -6جماعة اإلخكاف المسمميف في تكنس كالسياسة األمريكية:
كاف التدخؿ األمريكي في تكنس كاضحان اثناء األحداث بدعكة الرئيس التكنسي السابؽ -زيف

العابديف بف عمي -في األياـ األخيرة مف حكمو ،إلى الرحيؿ ( ،)2كقد لعبت الكاليات المتحدة األمريكية

دك انر ميمان في تغذية االنتفاضات العربية كتحريكيا مف خبلؿ برامج التدريب كالتمكيؿ كالرعاية التي

قدمتيا لمنشطاء الديمقراطييف في الكطف العربي خبلؿ السنكات الماضية مف خبلؿ مدرسة ك ازرة
ٌ
المدكنيف عمى تعبئة الحراؾ الشبابي ،كمبادرة الشرؽ
ممدكنيف الثكرييف التي دربت
ٍّ
الخارجية األمريكية ل ٍّ
األكسط التي أشرفت عمى َّٓ برنامجان ( ،)3ككانت حركة النيضة ىي أكؿ حركة إسبلمية تصؿ إلى

الحكـ بعد الربيع العربي ( ،)4فنصح مركز األمف األمريكي بدعـ حككمة حزب النيضة بقكة كىدكء في

()5
بناء عمى
جيكدىا لمكاجية السمفييف حكؿ قضايا مثؿ مدل انتشار الشريعة اإلسبلمية  ،كذلؾ ن
السياسة األمريكية الجديدة التي اتبعتيا إدارة أكباما في التقارب مع القكم الجديدة لمتأثير في سمككيا بعد

سقكط الديكتاتكريات المكالية لمكاليات المتحدة(.)6

كسعت الكاليات المتحدة األمريكية إلى إنتاج شرؽ أكسط جديد يتـ فيو إحبلؿ اإلخكاف بديبلن لنظاـ

مبارؾ ،كيتـ فيو ربط إخكاف مصر بإخكاف المغرب كتكنس كالمجمس االنتقالي السكرم؛ ليعيد

األمريكيكف إنتاج أنفسيـ ،بعد كراىيتيـ في ظؿ األنظمة السابقة ،كبذلؾ تعكد عبلقاتيا الجيدة في
الشرؽ األكسط بقشرة إسبلمية إخكانية ليعمؿ خادمان عند األمريكاف كحمؼ الناتك مثؿ النمط التركي (.)7

كتنازلت حركة النيضة عف السمطة في َُِّ عمى إثر صراع مع العممانييف عقب اغتياالت
سياسية شممت رمك انز مف المعسكر العمماني ،كعقب اإلطاحة باإلسبلمييف في مصر ،تخمت النيضة

عف الحك ـ كدخمت في حكار مع خصكميا العممانييف انتيى بالتكافؽ حكؿ دستكر جديد كحككمة غير

حزبية قادت النتخابات في  2014التي حمت فييا ثانية خمؼ حزب نداء تكنس ( ،)8كعمى أثر تراجع
اإلخكاف كمشركعيـ في المنطقة ىاجـ الغنكشي اإلخكاف كسمككيـ السياسي بقكة ،حيث كجو رسالة

) (1اسيت ،لبلل،تم بيتيسب ،لسيئلال لس قلى .ط تليتم لسيؽك لسيلبب ،نلظ لس لب لسيلبب ،لسلل،ل  ،2004 ،ص.171-170
) (2نلألألن ،تعسيممب ،لابيمملن لسخلظختمم سعثمميظلل أللالس الػمملل لسشمميقت لسيلبتمم  ،ستلسمملل ،ممتن ،16ايهممت لسيتلسمملل لسيلامم  ،ظلم م،2011 ،
ص.129
) (3عتت  ،ييتس ،بتك لسثيظ أللسايػى «لسلبتع لسيلبب» ،ادع "لسيي لقب لسيلبب" ،لسيتن  ،2014 ،421ص230
) (4تيسس" :لسطهؼ لإلساات " تيعك لظب سشلؽهل لسيتلسب ك لستةطب ،لسلت ،2016 ،،تلظةخ لست يم سعييسع .2016/5/21
http://www.alquds.com/articles/1463775706141986800/
)(5
Bruce, W. Jentleson, and others, Strategic adaptation, toward a new U.S. strategy in the Middle East,
center for new American security,2012, p27
) (6ليلز ،خلخس ،ستلس أألبلال تدله لسشلد لاألسؾ :سهلة لسطاية لاالة ب ،لع ،لخل لبي زةت،
) (7ظليت ،ستت أزيت ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
) (8تيسس" :لسطهؼ لإلساات " تيعك لظب سشلؽهل لسيتلسب ك لستةطب ،لسلت ،،اظتظ سقق ة له.2016 ،
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لبلجتماع الخاص بالتنظيـ العالمي لئلخكاف المسمميف الذم عقد في اسطنبكؿ تحت شعار "شك انر تركيا"
في ابريؿ  ،2016قاؿ فييا" :انا مسمـ تكنسي ...كلف أسمح ألم كاف اف يجردني مف تكنسيتي ... ،أنا
كبالفـ المآلف أعمف لكـ أف طريقكـ خاطئ كجمب الكيبلت عمى كؿ المنطقة ...عميكـ اف تعكا كلك لمرة
كاحدة خطكرة ما يحصؿ كمف ىك المستفيد ... ،اثبتـ بأنكـ قميمك الحيمة كتحالفتـ مع منظمات ارىابية

تدمر أكطانكـ ،ماذا سيتبقى لكـ في حاؿ دمار كطنكـ؟ يجب أال تككف الكراسي ىي اليدؼ فالكطف

ىك األىـ" ( ،)1كفي خطكة متقدمة أعمف الغنكشي في افتتاح المؤتمر العاشر لمحركة ،في مايك ،2016
أف الحركة ستفصؿ نشاطيا السياسي عف النشاط الديني في خطكة تسعى مف خبلليا لمنأم بنفسيا عف

اإلسبلـ السياسي (.)2

 -7جماعة اإلخكاف المسمميف في فمسطيف كالسياسة األمريكية:
سعت حركة حماس -كامتداد لجماعة اإلخكاف المسمميف كمشركعيا -إلى أسممة المجتمع

الفمسطيني ،كاقامة دكلة إسبلمية؛ لتككف قاعدة كمنطمقان لتأسيس المشركع اإلسبلمي الذم تحمـ بو

جماعة اإلخكاف منذ أكثر مف ثمانيف عامان ،فكانت تغمب متطمبات ىذا المشركع عمى أم مشركعات

أخرل بما فييا المشركع الكطني القائـ عمى االستقبلؿ الكطني كاقامة الدكلة الكطنية( ،)3كحدث
التعارض بيف حماس كمنظمة التحرير الفمسطينية منذ بداية التسعينيات ،كفي مؤتمر مدريد تعمقت

الخبلفات بيف الطرفيف كرفضت حماس المشاركة في السمطة أك االعتراؼ بشرعيتيا ،كشكمت دكلة
داخؿ الدكلة ،كعقدت تحالفات خارجية مستقمة عف السمطة،

()4

كعممت عمى تعطيؿ تطبيؽ اتفاقية

أكسمك مف خبلؿ عممياتيا التفجيرية ضد إسرائيؿ؛ بيدؼ كضع منظمة التحرير الفمسطينية في أزمة
البلمكسب ،مع الشارع الفمسطيني إذا عارضت العمميات ،كمع إسرائيؿ إذا أيدتيا ،كما استيدفت

العمميات تحريض المعارضة داخؿ إسرائيؿ؛ لتقؼ ضد تطبيؽ اتفاقية أكسمك باعتبارىا ال تجمب

األمف( ،)5ثـ شاركت في االنتخابات التشريعية عاـ  2006كفقان التفاؽ أكسمك بعد انسحاب إسرائيؿ
أحادم الجانب مف قطاع غزة ،ككاف الخطكة األكلى لتنفيذ مشركع الكطف البديؿ في سيناء كفقان لما

كشؼ عنو جيك ار أيبلند ( ،)6كيدعـ ىذا قكؿ الرئيس محمكد عباس في أنو فكر بتأجيؿ االنتخابات
لبعض الكقت لعممو بقمة حظكظ فتح ،ففكجئ بتيديد أمريكي رىيب مفاده :إذا أجمت االنتخابات كلك

ليكـ كاحد ،ال تطمب تدخبلن مف الكاليات المتحدة األمريكية ،بؿ فكجئ بسماح إسرائيؿ بمشاركة

) (1لسغطيشب :لس لبت سسب لساللد بتطب ألبتك "لإل يلي لسييعيتك" ،لسستل لسدتةت  ،2016 ،تلظةخ لست يم سعييسع .2016/5/21
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=15013c8y22025160Y15013c8
) (2تيسس" :لسطهؼ لإلساات " تيعك لظب سشلؽهل لسيتلسب ك لستةطب ،لسلت ،،اظتظ سقق ة له2016 ،
) (3اسللئتب ،اةان أس يلي ،لس للتتدتلل زل لإل يلي لسييعيتك اك  ٨٢٥١ز ى  ،٥٠٠٢ايهت ،تسيي ،٥٠٠٢ ،ص
) (4ابلل،تم ،أبللش ،لالسليلم لساعيطتطب ألتؤجتله عى لسيشلألع لسيؽطب ،لسسيلظ لسي يتي ،2012 ،تلظةخ لست يم .2016/5/22
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=330766
) (5اسللئتب ،اةان أس يلي ،لس للتتدتلل زل لإل يلي لسييعيتك اك  ٨٢٥١ز ى  ،٥٠٠٢ايهت ،ينسيي ،٥٠٠٢ ،ص
) (6يلأل ،يلظ ،اظتظ سقق ة له ،ص.329،330

084

المقدسييف في االنتخابات بعد أف كانت ترفض بتعنت كاضح دخكؿ صناديؽ االنتخابات الفمسطينية

لمقدس ( ،)1ككانت الخطكة الثانية لمتنفيذ سيطرة حماس بالقكة عمى قطاع غزة (.)2

ككػاف االتفػػاؽ بػػيف اإلدارة األمريكيػة كجماعػػة اإلخػكاف ،عمػػى أف يػػتـ حػػؿ القضػػية الفمسػػطينية؛ لكػػي

يتـ قبكؿ حكـ اإلخكاف المسمميف في الشرؽ األكسط ،كليس في مصر فقػط ،كفقػان لمػا ذكػره معيػد جػكرج
كاشنطف لدراسات الشرؽ األكسط ،كقد كافؽ اإلخكاف عمى عرض أمريكي لحؿ القضية الفمسطينية عمػى

قاعػػدة الػػكطف البػػديؿ ،كأكػػدكا اسػػتعدادىـ لبلعت ػراؼ بدكلػػة إس ػرائيؿ بمجػػرد قيػػاـ منظمػػة حمػػاس بػػذلؾ(،)3
حيػػث تمقػػى اإلخ ػكاف عرض ػان أمريكي ػان حممػػو كزيػػر الخارجيػػة جػػكف كيػػرم خػػبلؿ زيارتػػو لمصػػر قبػػؿ عػػزؿ

ال ػرئيس محمػػد مرسػػي ببض ػػعة أشػػير ،يقضػػي بمكافق ػػة كػػؿ مػػف الكالي ػػات المتحػػدة األمريكيػػة كبريطاني ػػا
كبعض دكؿ االتحاد األكركبي ،كدكلة خميجية عمػي إلغػاء الػديكف الخارجيػة عمػى مصػر ،مقابػؿ السػماح

بتػػكطيف فمسػػطينيي الشػػتات فػػي سػػيناء ،كالقػػت ىػػذه الفك ػرة قب ػكالن كبي ػ انر لػػدم أعضػػاء مػػف حركػػة حمػػاس،

خصكصػػا أنػػو سػػيتـ دعميػػـ بالكامػػؿ ماديػػا مػػف قبػػؿ الدكحػػة ،كالقػػت قب ػكال حػػذ ار مػػف جماعػػة اإلخ ػكاف

المسػػمميف التػػي كانػػت تحكػػـ فػػي مصػػر ،كىػػك مػػا دفػػع بكفػػد حمػػاس لمقػػاء أعضػػاء بجماعػػة اإلخػكاف سػ انر
إلقناعيـ باألمر ،كذلؾ حسبما كرد في تقرير نشرتو مجمة فكريف بكليسي القريبة مػف دكائػر صػنع القػرار

في الكاليات المتحدة األمريكية ( .)4كقد أكد الرئيس الفمسطيني محمكد عباس أف مرسي قاؿ لو عف أىؿ
غزة" :نأخذىـ عندنا في شبرا" ،كما أف المرشد العاـ لئلخكاف محمػد بػديع قػاؿ فػي لقػاء عمنػي مػع رئػيس
حككمة حماس إسماعيؿ ىنية" :-أكعدؾ بمنح أعضاء حركة حماس الجنسية المصرية ليككف ليـ نفػكذ

كأكلكيػ ػػة فػ ػػي التػ ػػكطيف داخػ ػػؿ سػ ػػيناء" حسػ ػػبما كرد فػ ػػي ركز اليكسػ ػػؼ فػ ػػي عػ ػػددىا الصػ ػػادر  30يكليػ ػػك
 ،)5(2012كال يتعػػارض ىػػذا مػػع فكػػر الجماعػػة؛ فيػػي ال تػػؤمف بكجػػكد حػػدكد لمدكلػػة ،لكنيػػا تػػؤمف بفكػرة

الخبلفة التي تؤيد التنازؿ عف األرض ألم مسمـ.

كبذلؾ كاف اإلخكاف مع تدمير الدكلة المكحدة بيف الضفة كغزة ،كمع إقامة إمارة إسبلمية مستقمة
في غزه كرفح كالعريش ،كالضفة الغربية تعكد إلى الخيار األردني الذل طرحو شيمكف بيريز عاـ
 ،1986كتستقطع إسرائيؿ ما تشاء عف طريؽ المستكطنات ،كيبقى أماـ الفمسطينييف خيار كحيد كىك

الخيار األردني بأف تدخؿ في اتحاد ككنفدرالي مع األردف ،كبذلؾ يتـ تفتيت الكيانية الفمسطينية،
كتنتيى القضية الفمسطينية كتمكت حقكؽ فمسطينيي الشتات ( ،)6كرغـ أف دكلة في قطاع غزة تعني

) (1لست ،لاطييب ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
) (2لبلل،تم ،لبللش ،اظتظ سقق ة له.2012 ،
) (3قت لسلزتم ،عب ،اظتظ سقق ة له ،ص.320
) (4لست ،لاطييب ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
) (5سظل ،لسيدلسب ،ازقلؽ ائلال ا يلست -زييلألة إلسلا االظ غز لإلساات  ،لةاي.2013 ،
http://elaph.com/Web/news/2013/7/823045.html
) (6أزيت ،سيت ،ا لخم اقلظ لسيقلد :لإل يلي لسيل ست يققيي لب تتاتل لسلؼت لساعيطتطت  ،لسقيلب ستيز.2015 ،
http://www.albawabhnews.com/1629619
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إنياء المشركع الكطني الفمسطيني فإنيا مف كجية نظر حماس تعني إقامة إمارة أك دكلة في القطاع

تككف بمثابة القاعدة لمشركع جماعة اإلخكاف المسمميف (.)1

كنخمص مما تقدـ إلى أف السياسات األمريكية قد سادتيا حالة مف التخبط كاالرتباؾ عقب أحداث

 11سبتمبر ،فتخمى صناع االستراتيجية األمريكية الجديدة لممنطقة عف سياسة التكافؽ االستراتيجي
كالتحالؼ اإلقميمي مع حكاـ ىذه المنطقة طكاؿ الثبلثيف عامان الماضية رغـ تبعيتيـ ليا ،كاندفعكا
لتطبيؽ سياسة جديدة قائمة عمى الكجكد األمريكي المباشر كفرض المصالح األمريكية بالقكة عمى
الشعكب كالحككمات في ىذه المنطقة الحيكية مف العالـ ،كبعد ارتفاع التكمفة الناتجة عف ىذه السياسة

في العراؽ كضع األمريكاف خططان بديمة إلعادة رسـ خارطة المنطقة لتحقيؽ السيادة األمريكية عمى

العالـ عبر السيطرة عمى اإلقميـ النفطي ،فشنكا حربان مف نكع جديد اسميا حركب الجيؿ الرابع كقاعدتيا

األساسية نظرية الفكضى الخبلقة كإطار لمتحرؾ ،فاختاركا لذلؾ ككبلء إقميمييف ،كأدكات تنفيذ محمية
تمثمت في مجمكعات مف نشطاء المجتمع المدني ليككنكا بمثابة فتيؿ االشعاؿ ،ككاف االىـ ىك قرار

كاشنطف بأف يككف اإلخكاف المسممكف ىـ الحكاـ الجدد لممنطقة العربية بعد إزاحة الديكتاتكريات المرىقة
الفاشمة التي دعمتيا كتسببت ليا في الكثير مف الحرج خبلؿ العقكد السابقة ،خاصة كاف تحالفات
سابقة جمعت الكاليات المتحدة باإلخكاف المسمميف في الحرب الباردة ضد العدك الشيكعي في

أفغانستاف ،كضد القكمية العربية ،كطمكحات تكحيد األمة العربية في زمف الرئيس المصرم الراحؿ
جماؿ عبد الناصر.
كلجأت الكاليات المتحدة األمريكية إلى ىذه السياسة الجديدة لثبلثة اعتبارات رئيسة أكليا :اعتقادىا
أف األنظمة المستبدة التي تحكـ بمداف المنطقة العربية ىي السبب الرئيس كراء ظيكر ظاىرة اإلرىاب
اإلسبلمي كتصديرىا ،كثانييا :أف نقؿ المعركة إلى أرض العدك ال يتـ فقط عبر انتقاؿ قكات المارينز

لمكاجية بعض البؤر اإلرىابية في منطقة الشرؽ األكسط ،كانما يجب إيجاد سبؿ أخرل تتـ مف خبلليا
عممية النقؿ ،في مقدمتيا استخداـ منظمات إسبلمية معتدلة تعمؿ كحائط صد في مكاجية تدفؽ

الشباب اإلسبلمي الثائر الساخط نحك المنظمات اإلرىابية باعتبارىا في نياية المطاؼ ،إما قد خرجت

مف عباءتيا ،أك عمي صبلت قكية بيا ،كثالثيا :أف الديمقراطية التي ستضغط الكاليات المتحدة

األمريكية في سبيؿ تحقيقيا في المنطقة ال بد أف تزيح أك تضعؼ مف قدرات األنظمة الحاكمة عمى
االستمرار في الحكـ لصالح تيارات أخرل أكثرىا شعبية التيارات اإلسبلمية ،لذا تـ فتح حكار مع تمؾ

القكل المرشحة لمصعكد لضماف ركابط إيجابية معيا ،تتمحكر حكؿ المصالح المشتركة ،كضماف عدـ
إنتاج الكراىية كتصديرىا لمكاليات المتحدة.

) (1ابلل،تم ،أبللش ،اظتظ سقق ة له2012 ،
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ككانت الخطة األمريكية تيدؼ إلى الضغط عمى اإلخكاف مستغميف كلعيـ بالسمطة ،أم سمطة،

حتى كلك كانت عمى شبر مف األرض؛ ليككنكا حصاف طركادة في تنفيذ االستراتيجية األمريكية لتفتيت

بديبل عف الرؤية الكطنية
الجيكش العربية كالدكؿ العربية ،كخمؽ حدكد جديدة تقكـ عمى الرؤية العرقية ن
القكمية ،فينقسـ العراؽ ،بعد تفتيت جيشو ،إلى دكيبلت ثبلث :كردية في الشماؿ ،كشيعية في الجنكب،

كسٍّنية في الكسط .كتنقسـ سكريا بعد استنزاؼ جيشيا إلى دكلة عمكية ،كأخرل سنية ،كثالثة مسيحية،
ي
ككذا لبناف كاليمف كصكالن إلى السعكدية كمصر ،كذلؾ بتأجيج الخبلفات كاالختبلفات العقائدية

كالمذىبية بأف يقتؿ المسممكف بعضيـ بعضان ،في حرب التدمير الذاتي ،كىك ما أشار اليو شمعكف
بيريز في كتابة "الشرؽ األكسط الجديد"" :سنسقط تمؾ األنظمة عف طريؽ اضراـ النيراف بداخميا بأيدم

شعكبيا.

كقد حارب اإلخكاف مع الكاليات المتحدة األمريكية ضد السكفييت أمبلن في الفكز بجائزة الحكـ في

المنطقة ،كعندما لـ تعطيـ الكاليات المتحدة األمريكية انقمبكا عمييا ،ليس لمبدأ ،أك لتجديد مشركعيا
الحضارم في الصداـ مع االستعمار كاإلمبريالية ،بؿ لعدـ كفاء الكاليات المتحدة األمريكية بتعيداتيا

ليـ في الكصكؿ إلى الحكـ ،فالدعـ األمريكي إلسرائيؿ مستمر ككذلؾ االستنزاؼ األمريكي لمكارد

المنطقة مستمر ،كحركبيا عمى المنطقة مستمرة ،ككجكدىا العسكرم االستعمارم المباشر ما زاؿ قائمان
في بعض دكليا ،كعميو فإف ما دفعيا حتى تنتقؿ إلى معسكر اصدقاء الكاليات المتحدة كتجدد العبلقة
معيا ىك التحالؼ مع غايتيـ البعيدة لتحقيؽ الغاية القريبة كىي إسقاط األنظمة كالسيطرة عمى الحكـ،

كميما كانت النكايا األمريكية اتجاه أحزاب اإلسبلـ السياسي فاف التأييد المعمف الذم حظيت كتحظى بو
ىذه األحزاب مف قبؿ االدارات األمريكية عرض لمخطر مستقبؿ المنطقة العربية التي تقع في بؤرة

الصراع ،كفي مرمى نيراف االستراتيجية األمريكية ،كاضر بمصالح شعكبيا.

كال تنكر أكساط االخكاف العبلقة مع الكاليات المتحدة االمريكية إال انيا ترل أنو تـ استخداـ
عبلقتيا بالكاليات المتحدة مف قبؿ الديكتاتكريات في المنطقة لمتشيير بالجماعة كاسقاطيا ،كيرل

االخكاف أف انفتاح جماعة اإلخكاف عمى الكاليات المتحدة االمريكية شيء طبيعي تفرضو معطيات
الكاقع ،فاإلخكاف جماعة عالمية ،ليا تأثيرىا السياسي كاالقتصادم كالثقافي كالدعكم في كؿ دكلة

تتكاجد عمى أرضيا ،كمع سعة انتشارىا ،كقكة تأثيرىا كنفكذىا ،كاعتبارىا في بعض األكقات كاألماكف
البديؿ المتكقع لؤلنظمة ،كاف مف الطبيعي أف يككف ليا عبلقات دكلية مع الدكؿ الكبرل ،كعبلقة
اإلخكاف باألمريكاف قديمة منذ بركز الكاليات المتحدة قكة كبرل في الحرب العالمية الثانية ،كاإلخكاف
تعاممكا معيـ عبر مساريف ،األكؿ :يتعمؽ بالمجتمع األمريكي ،حيث تمددت دعكة اإلخكاف في أمريكا

مستغمة مناخ الحريات السائد في الكاليات المتحدة ،كأصبح ليا مؤسساتيا الدعكية كالثقافية كالعممية.
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كالمسار الثاني :يتعمؽ بالساسة كأصحاب القرار في أمريكا ،كىي عبلقة شابيا التكتر بسبب الرعاية

األمريكية إلسرائيؿ (.)1

كتقر ىذه االكساط أف مكاجية المد الشيكعي في مصر تسببت في التقاء مصالح الكاليات المتحدة

االمريكية مع مصالح اإلخكاف أصحاب التكجو اإلسبلمي الرافض لممد اإللحادم كالشيكعي ،كربما كاف

ذلؾ التكافؽ ىك سبب اتياـ االخكاف بتمقي دعـ مف الكاليات المتحدة االمريكية ،كتعتبر ىذه االكساط

أف مجرد تبلقي مصالح اإلخكاف ،كمصالح أمريكا في ضرب الشيكعية ال يديف اإلخكاف ،كترل ىذه

االكساط أف االنتصار التاريخي لئلخكاف في االنتخابات التشريعية  ،2005كحصكليـ عمى  88مقعدا

أم  20في المئة مف مقاعد البرلماف ،كبركزىـ أكبر كتمة معارضة ،دفع األمريكاف لمنظر بقكة إلى

الجماعة باعتبارىا منافسا لمنظاـ ،كاحتمالية تسمـ اإلخكاف السمطة مف نظاـ مبارؾ بعدما أصابتيا خيبة

األمؿ في تراجع التيار الميبرالي كالعمماني ،كرأت أمريكا ضركرة الحكار مع اإلخكاف كالنظر إلييـ كقكة
ال يستياف بيا ،كتعالت أصكات نخب سياسية كمراكز بحثية في أمريكا بأف الخكؼ مف جماعة

اإلخكاف في مصر غير مبرر ،كقبيؿ ثكرة  25يناير كانت أمريكا قد أدركت فشؿ فكرة الحميؼ

الديكتاتكرم في الكطف العربي ،حيث إف الضغط عمى الشعكب إلمضاء المصالح األمريكية في

المنطقة ،قد كلٌد

االنفجار ،حيث استييدفت المصالح األمريكية ،كما حدث في أحداث  11أيمكؿ/
تحكلت رغبتيا إلى إيجاد نظاـ بديؿ يحقؽ قد ار مناسبا مف المناخ الديمكقراطي ،فمـ

ثـ
سبتمبر ،فمف ٌ
تكف أمريكا يعنييا سكل تحكؿ ديمكقراطي في مصر ،يضمف عدـ المساس بمعاىدة السبلـ ،كعدـ
تكتير العبلقات مع إسرائيؿ،التي يعد أمنيا أحد أبرز مرتكزات السياسة األمريكية في المنطقة(.)2

كمع اندالع ثكرات الربيع العربي دعت الكاليات المتحدة إلى االنتقاؿ المنظـ لمسمطة ،ثـ رأت

ضركرة تنحي مبارؾ عف السمطة في مصر الساحة المركزية لئلخكاف ،كبعد اإلطاحة بمبارؾ ،تنامت

المخاكؼ األمريكية مف صعكد اإلخكاف إلى سدة الحكـ ،كذلؾ لكجكد ممفات شائكة مختمؼ فييا بينيما

مثؿ مصير معاىدة السبلـ ،كالتعاكف االستخباراتي بيف مصر كأمريكا في محاربة اإلرىاب ،كالسياسة
االجتماعية لئلخكاف ،كيقكؿ االخكاف أف تكفر األجكاء الديمكقراطية بسبب الثكرة ،كشعبية اإلخكاف

الجارفة ،ىي التي تسببت بصعكد اإلخكاف إلى الحكـ ،كأنيـ مثؿ غيرىـ استغمكا المطالبات األمريكية
المستمرة باإلصبلح في مصر ،كىك ما أسماه البعض بالغطاء األمريكي ،فأمريكا التي رأت مصمحتيا

في استبداؿ النظـ الدكتاتكرية بأخرل أكثر ديمكقراطية ،ضغطت عمى األنظمة العربية لتحقيؽ قدر مف

) (1لزيلي ،لسالته ،لسياس بتك لإل يلي أللاالة
-htmlازيلي_لسالته_ت
) (2لزيلي ،لسالته ،لسياس بتك لإل يلي أللاالة
-htmlازيلي_لسالته_ت

لي .لسدتم لسذد سك ةط هب ،ايسع عي ب.2016 ،
ب____لسياس _بتك_لإل يلي_أللاالة لي___لسدتم_لسذد_سك_ةط هبklmty.net/510786.
لي .لسدتم لسذد سك ةط هب ،ايسع عي ب.2016 ،
ب____لسياس _بتك_لإل يلي_أللاالة لي___لسدتم_لسذد_سك_ةط هبklmty.net/510786.
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ككسعت ىامش الحريات (،)1
اإلصبلح ،كىك ما ش ٌكؿ دعما لممعارضة بأسرىا كليس اإلخكاف كحدىـٌ ،
كربما يحمؿ مكقؼ االخكاف ىذا اق ار انر بأف االخكاف قد تكصمكا لحمكؿ كسط في القضايا التي تيـ
الكاليات المتحدة االمريكية ،أك أنيـ ابدك استعدادان لذلؾ ،كلكنيـ ال يركف ذلؾ اال في اطار البراجماتية

السياسية.

كفي نياية المطاؼ فإف االرتباط بيف اإلخكاف كبيف القكل االستعمارية يجردىـ مف عمة كجكدىـ،
فقد ادعكا عمى مدار ثمانيف عامان انيـ ضد المشركع الصييكني األمريكي ،كأنيـ لف يعترفكا بكامب

ديفيد كال بإسرائيؿ ،كلكف أثبتت الممارسة العكس؛ فمصر بقيادة اإلخكاف ىي مف دفعت كتعاكنت مع
الكاليات المتحدة األمريكية لتأميف كقؼ إطبلؽ النار كمنع األعماؿ العدائية ضد إسرائيؿ مف غزة،

كحتى لك كانت ىذه العبلقة تكتيكية مف كجية نظر اإلخكاف لخداع الكاليات المتحدة إلى حيف تمكيف

اإلخكاف ليقكمكا بانقبلبيـ عمييا ،فيذا يعني أف فشؿ مشركعيـ في التصدم لبلستعمار ،كانو كاف
قاص انر كعاج انز ،فعندما عجزكا عف ىزيمة االستعمار ،قامكا بالتحالؼ معو ،كىذا يفقد مشركعيـ مبرر
كجكده ،كيضع تساؤؿ حكؿ العدك المشترؾ القادـ ليذا التحالؼ الجديد.

) (1لزيلي ،لسالته ،لسياس بتك لإل يلي أللاالة لي .لسدتم لسذد سك ةط هب ،ايسع عي ب.2016 ،
-klmty.net/510786ازيلي_لسالته_ت ب____لسياس _بتك_لإل يلي_أللاالة لي___لسدتم_لسذد_سك_ةط هبhtml.
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الفصل الرابع

انعياسات السٍاسة اخلارجٍة األرمرٌيٍة على
مجاعة اإلوخىا املسلمني

المبحث األكؿ :اإلخكاف كمصير االستراتيجية األمريكية في المنطقة العربية
المطمب األكؿ :الشرؽ األكسط الكبير.
المطمب الثاني :الييمنة الككنية.
المبحث الثاني :انعكاسات السياسة الخارجية األمريكية عمى المنطقة العربية كاإلخكاف.
المطمب األكؿ :آثار السياسة الخارجية األمريكية عمى دكؿ المنطقة العربية.
المطمب الثاني :انعكاسات السياسة الخارجية األمريكية عمى جماعة اإلخكاف المسمميف
المبحث الثالث :مستقبؿ عالقة اإلخكاف المسمميف بالكاليات المتحدة األمريكية كالنظاـ السياسي

العربي.

المطمب األكؿ :مستقبؿ عبلقة جماعة اإلخكاف المسمميف مع الكاليات المتحدة األمريكية.
المطمب الثاني :مستقبؿ عبلقة جماعة اإلخكاف المسمميف مع النظاـ السياسي العربي.

مقدمة:
مف الكاضح أف مشركع االمبراطكرية األمريكية الذم حاكلت كاشنطف فرضو عقب سقكط االتحاد

السكفيتي كانييار نظاـ القطبية الثنائية العالمية عاـ  ،1991دخؿ في مرحمة االنحدار التاريخي التي
قادر عمى مكاصمة سياسة التمدد
سبؽ أف عرفتيا امبراطكريات أخرل سابقة ،كلـ يعد ىذا المشركع
ان

االستراتيجي بكصؼ الكاليات المتحدة األمريكية القكة العظمى الكحيدة في العالـ ،فقد كشفت الحرب

الدائرة في سكريا ،أف الييمنة األمريكية العالمية المطمقة التي دامت ألكثر مف  20سنة قد انتيت ،كمف
ىنا جاء التكجو األمريكي لمبحث عف ىندسة جديدة لمنظاـ اإلقميمي لمشرؽ األكسط تأخذ في اعتبارىا

خصكصيات الكضع االستراتيجي الراىف في اإلقميـ كقيكده ،كما تأخذ حقيقة التيديدات الجديدة

كالمتجددة التي تكاجو الكاليات المتحدة األمريكية حاليان مف جراء الثكرات العربية كتداعياتيا؛ تمييدان

لمتكجو نحك الشرؽ األقصى لمكاجية مخاطر استراتيجية نابعة مف المنافس الصيني الصاعد

كاحتماالت تشكؿ تحالؼ صيني – ركسي – ىندم في ىذه المنطقة يككف في مقدكره تحدم ،إف لـ

يكف إسقاط ،األحادية األمريكية في قيادة النظاـ العالمي.
كبناء عمى ذلؾ اتجيت إدارة الرئيس أكباما إلى التدخؿ الحذر في األزمات العالمية خاصة في
ظؿ الكضع االقتصادم األمريكي المتردم داخميان ،كحرصت عمى أف تنأل بنفسيا عف التكرط في
األزمات كالتدخؿ في الصراعات إال بعد أف تستنزؼ الدكؿ األخرل نفسيا عمى غرار تدخميا فيما

يسمى بثكرات الربيع العربي بعد إثارة فكضتيا الخبلقة ،كبعد أف تمس ىذه األزمات المصالح األمريكية
الحيكية مباشرة ،أم دكف أف تتحمؿ تكاليؼ تمؾ األزمات عمى حساب مكاردىا كمصالحيا كتحالفاتيا،
فكاف ال بد مف ككيؿ أك ككبلء أك تحالؼ لمككبلء يتكلى ميمة الدفاع عف المصالح األمريكية في

األقاليـ كالمناطؽ المختمفة عمى نحك ما كانت عميو السياسة األمريكية عقب ىزيمتيا في فيتناـ في
نياية عقد الستينيات كبداية عقد السبعينيات التي اتبعت ما يعرؼ بػمبدأ نيكسكف المعركؼ باستراتيجية
الركيزتيف المتساندتيف :الركيزة العسكرية اإليرانية ،كالركيزة السياسية المعنكية السعكدية لمدفاع عف

مصالحيا في إقميـ الخميج.
فكاف التكيؼ االستراتيجي األمريكي باتباع استراتيجية مختمفة مع اإلسبلـ السياسي تقكـ عمى
قاعدة عدـ التعارض بيف الديمقراطية كاإلسبلـ ،كعدـ النظر إلى ىذا التيار كعدك بالضركرة لمكاليات

المتحدة ،فتـ اختيار قطر كدكلة ترعى اإلعبلـ كالتمكيؿ ،كتركيا كدكلة إسبلمية قكية مجاكرة لممنطقة
العربية كمنطقة كسط آسيا اليدؼ التالي لبلستراتيجية األمريكية؛ لتككف قمب جيكبكليتي جامع لئلسبلـ

السياسي كمرجعية سياسية تضمف السيطرة عمى اإلرىاب ،كتحفظ تماسؾ اإلسبلـ السياسي مف أجؿ

تكجيو قدراتو لخدمة السياسات التركية ،كالتركية – األمريكية.
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تركت السياسة األمريكية آثارىا عمى المنطقة العربية كىي البيئة التي شيدت العبلقة بيف متغيرم

الدراسة كىما السياسة الخارجية األمريكية كجماعة اإلخكاف المسمميف ،حيث سادت الفكضى ،كسقطت
دكؿ كطنية ،ثـ دخؿ بعضيا في حرب أىمية ،فانيارت جيكش ،كسقطت اقتصادات ،كتحكؿ السكاف

إلى مياجريف يبحثكف عف خيـ اإليكاء ،كتداعى النظاـ العربي كتغير النظاـ اإلقميمي حيث تعاظمت

أدكار إسرائيؿ كتركيا كايراف مقابؿ نزؼ عربي مستمر ،كضعؼ كقابمية لمتقسيـ ،كانشغاؿ بالشأف
الداخمي عمى حساب دعـ القضية الفمسطينية كقضايا األمة العربية ،كىي آثار مخطط ليا كفقان لمشركع

الشرؽ األكسط الكبير لتفتييت دكؿ المنطقة كتعظيـ دكر إسرائيؿ ،كلـ تسمـ جماعة اإلخكاف نفسيا مف
آثار السياسة األمريكية كالتساكؽ معيا ،فرغـ أنيا حصمت عمى كضع شرعي كقانكني ،كانتقمت إلى

العمؿ العمني كاتيحت ليا فرصة المشاركة في الحكـ ،إال أنيا فشمت في الحفاظ عمى شعبيتيا نتيجة
أخطاء الحكـ ،حيث أثبتت تجربتيا في الحكـ عدـ امتبلكيا لمشركع كما تركج ،كعدـ اعتداليا
كديمقراطيتيا ،كأدل التراجع إلى انقسامات كمراجعات ليس بآخرىا إعبلف إخكاف تكنس فصؿ العمؿ

الدعكم عف السياسي ،كالتمكيح باالنفصاؿ عف التنظيـ الدكلي لئلخكاف.

المبحث األكؿ :اإلخكاف كمصير االستراتيجية األمريكية في المنطقة العربية
بعد أف خرجت الكاليات المتحدة األمريكية منتصرة في الحرب العالمية الثانية ،كتكلت اإلشراؼ

عمى المنطقة كجدت أف التقسيـ الجغرافي لممنطقة العربية كفقا لسايكس بيكك لـ يعد صالحان ،كحاكلت
تغيير الكاقع عبر خمؽ ظركؼ تدفع لسايكس بيكك أمريكي يقسـ المنطقة كفقا لمرؤية األمريكية التي

ترل في نفسيا القطب األكحد كالقكة التي ال تنافس ،بما يمكف الكاليات المتحدة األمريكية مف السيطرة

المباشرة عمى مكارد المنطقة ،كيعزز مف مكانة حميفتيا إسرائيؿ ،فخرجت دكائر السياسة األمريكية
بإست ارتيجية جديدة تقكـ عمى فكرة إحداث الفكضى في المنطقة؛ لتتقدـ الكاليات المتحدة األمريكية بعد
ذلؾ لتقديـ الحؿ بطمب مف شعكب المنطقة التي ستطمب التدخؿ األمريكي لتحقيؽ األمف كاالستقرار،

فتتقدـ الكاليات المتحدة األمريكية لفرض مشركعيا المعد مسبقان "الشرؽ األكسط الكبير" ،كالذم يعتبر
خطكة ضركرية لتسميـ المنطقة بعد تفتيتيا إلسرائيؿ ،قبؿ االنسحاب منيا نحك شرؽ آسيا لمكاجية

القكل الصاعدة خاصة الصيف كركسيا كتحقيؽ الييمنة الككنية األمريكية عمى العالـ أللؼ عاـ قادمة.
المطمب األكؿ :الشرؽ األكسط الكبير.

بعد انتياء الحرب الباردة شرعت الكاليات المتحدة األمريكية في مصادرة نتائجيا لصالحيا

كتثبيتيا ،حتى ال تعكد الدكؿ الخاسرة إلى الثأر ،كذلؾ عبر تنصيب نفسيا زعيمة لمعالـ مف أقصاه إلى

أدناه ،كالتأسيس منفردة لنظاـ دكلي جديد أحادم القطبية فكانت البداية أحداث ككسكفك ،ثـ جاءت

أحداث  11سبتمبر ،لتستخدميا ذريعة في إعادة صياغة النظاـ الدكلي فغزت أفغانستاف عاـ ََُِ
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ثـ العراؽ عاـ  2003مدشنة عيدان جديدان يتسـ بإلغاء سيادة الدكؿ ( ،)1كبحساب الربح كالخسارة كانت

التكمفة المادية كالبشرية كحتى األخبلقية لمحركب باىظة ،لذلؾ انتقمت إدارة بكش إلى استكماؿ مشركع
تفتيت المنطقة مستخدمة أدكات مختمفة تحت شعار اإلصبلح كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف ()2؛ كذلؾ

لتأسيس نظاـ إقميمي مركزم جديد في الشرؽ األكسط يككف محكر ارتكاز لتأسيس االمبراطكرية

األمريكية؛ كحمؿ ىذا المشركع اسـ "الشرؽ األكسط الكبير (.)3

كقدمت اإلدارة األمريكية إلى قمة الدكؿ الصناعية الثماني الكبرل في جكرجيا بالكاليات المتحدة

األمريكية التي عقدت في حزيراف " ،2004مشركع الشرؽ األكسط الكبير" بعد عاـ تقريبان عمى غزك
العراؽ كاحتبللو ،ليصبح الشرؽ األكسط الكبير يشمؿ إضافة إلى العالـ العربي محيطو القريب (إيراف،

تركيا ،باكستاف) مع تحيز كاضح إلسرائيؿ ،كالمقصكد بالشرؽ األكسط الكبير ىك االمتداد الجغرافي
الكاسع مف إندكنيسيا شرقان إلى مكريتانيا غربان مرك انر بجنكب آسيا ككسطيا كالقكقاز ،كأعمنت ىذه

اإلدارة عف تصميميا عمى ضـ الشرؽ األكسط إلى دائرة اإلصبلح الديمقراطي كالسياسي بالمعايير
األمريكية ،كلك كاف ذلؾ بالقكة كاف أدل إلى إغضاب األصدقاء كالحمفاء مف النظـ العربية الصديقة التي

اعتادت عمى تجاىؿ الكاليات المتحدة األمريكية لمثؿ ىذه القضايا (.)4

كاستند ىذا المشركع إلى التراث االستشراقي لبرنارد لكيس الذم قدـ خطة عاـ  1992لتقسيـ

المنطقة طبقان لخطكط عرقية طائفية لغكية ،كلبننتيا ،مستندا إلى خطة نشرىا الدبمكماسي اإلسرائيمي
عكديد ينكف لتقسيـ المنطقة في مجمة كيفكنيـ عاـ  ،1982كاعتبر لكيس غزك العراؽ لمككيت النياية

الفعمية لسيطرة العرب عمى سبلح البتركؿ ،فمف تتمتع بعده أم دكلة نفطية باالستقبلؿ أك القكة ،ككممة
السر ىي التحكـ مف الخارج ،دكف الحاجة إلى احتبلؿ عسكرم عمى األرض إال بالقدر الذم يحمي
مكارد البتركؿ إذا تعرضت لخطر مسمح ،كاشتممت الخطة أيضان عمى إشعاؿ تسعة حركب في المنطقة

ستسرع عجمة تقسيـ المنطقة ،كبعد التقسيـ تنشب حرب أخرل كبرل عربية إيرانية بمجرد ىيمنة إيراف
عمى الدكيمة العراقية الشيعية ،كأكد لكيس ضركرة الحفاظ عمى استقرار دكلتيف كقكتيما فقط ،ىما:

إسرائيؿ ،كتركيا ،كمف المثير لبلىتماـ أف لكيس تكمـ عف تنظيمات إسبلمية مسمحة مصنكعة في
بريطانيا ،كأف استبداد الحكاـ في الدكؿ اإلسبلمية سيغذم تمؾ الميميشيات ،مما يصب في مصمحة

خطط التقسيـ ،إذ إف االنتصارات العسكرية ليؤالء ستساىـ بصكرة كبيرة في إضعاؼ السمطة المركزية،
كمف ثـ تؤدم إلى سقكط الدكؿ القائمة فقط عمى قكة النظاـ دكف مجتمعات مدنية صمبة تحفظيا (.)5

) (1قت لسللنظ ،ظزةق لسيخلناب ،اشلألع لسشلد لاألسؾ لس قتل ،لستلظ لسيلبت سعيعيم ،ؽ ،1لسدزلئل ،2005 ،ص11
) (2عتت  ،ييتس ،بتك لسثيظ أللسايػى « لسلبتع لسيلبب » ،لسيي لقب لسيلبب ،ص.231
) (3اسيت ،لسييتت انظةس" ،لإل يلي" ألاظتل لالس للتتدت لاالة ت لب لسيططل  ،لسيتلس لستألست .2013 ،
www.siyassa.org.eg/NewsQ/3252.aspx
) (4شل،ل ،لسشل،ل ،لألسيةلل لسيتلس لسخلظخت لاالة ت بيت  11سق يقل ،لسهتئ لسييظة لسيلا سع لب ،ؽ ،2009 ،1ص271-270
) (5ةلسل ،سدم ،سلة س بت ي  2016للئؾ تليتم لسيططل بتك لسيلسع أللاسلؽتل ،سلس بيست.2015 ،
http://www.sasapost.com/sykes-picot/
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كأخذ بكش عف لكيس ىذا المصطمح؛ لكي يطرح مشركعو إصبلح الشرؽ األكسط الكبير أك

تشكيمو ،كىك بيذا المعنى يشمؿ منطقة شاسعة ممتدة مف حدكد المغرب األقصى كحتى حدكد
أفغانستاف كباكستاف ،كبالتالي فبل يكجد عالـ عربي ،كانما يكجد إطار جغرافي كاسع تختمط فيو األعراؽ
كاألقكاـ كالمغات ،بؿ كأكثر مف ذلؾ ال تكجد دكؿ قكمية كسكريا مثبلن أك العراؽ أك لبناف أك حتى مصر

كانما تكجد طكائؼ كأعراؽ فيناؾ الشيعة كىناؾ السنة كىناؾ األكراد أك العرب أك البربر في أفريقيا
الشمالية ،كيمكـ المنظركف اإلسرائيميكف كاألمريكيكف االمبراطكريات االستعمارية السابقة كفرنسا كانجمت ار
كاسبانيا؛ ألنيا شكمت دكال (.)1

كأعيد طرح المشركع في صيغة قد تبدك مختمفة عاـ ََِٔ تحت عنكاف مشركع الشرؽ األكسط

الجديد ،فقد نشرت مجمة القكات المسمحة خريطة الشرؽ األكسط الجديد كما حددتيا اإلدارة األمريكية
بعنكاف :حدكد الدـ عاـ  ،2006لمككلكنيؿ األمريكي المتقاعد رالؼ بيترز كيفترض المقاؿ أف الحدكد
غير مكتممة كغير نيائية باعتبار أف االستعمار األكركبي لـ يراع فييا عكامؿ الديف كالقكمية كالمذىبية

في الدكؿ التي نشأت بمكجبيا ،لذا ،فإف الخريطة المقترحة ىي إلعادة تقسيـ المنطقة كترتيبيا عمى
أساس ديني عرقي كقكمي (.)2

كجرل تنفيذ مشركع الشرؽ األكسط الكبير عمى العراؽ ،كلكف بفضؿ المقاكمة العراقية لـ يكتب لو

النجاح ،فقد كاف المتكقع أف تتساقط النظـ كاحدان بعد اآلخر نتيجة المفاعيؿ التي أحدثيا سقكط النظاـ

في العراؽ كفقان لنظرية الدكمينك ،فاضطرت الكاليات المتحدة األمريكية إلى االنسحاب مف العراؽ معمنة
فشؿ الطكر األكؿ ،كجاءت الحرب اإلسرائيمية عمى لبناف لتؤسس لمطكر الثاني مف ىذا المشركع الذم

حمؿ عنكاف" :الشرؽ األكسط الجديد" ،الذم أعمنتو كزيرة الخارجية األمريكية السابقة ككندكلي از رايس،
كركز ىذا الطكر عمى إجراء تغيير جذرم في مجرل الصراع التاريخي في الشرؽ األكسط بإحبلؿ

الصراع العربي اإليراني بديبلن لمصراع العربي الصييكني ،بحيث تككف إيراف ىي العدك البديؿ لدكلة

إسرائيؿ ،كيككف الصراع الطائفي السني الشيعي بديبلن لمصراع التاريخي في المنطقة مف صراع عربي
ضد دكلة إسرائيؿ إلى صراع داخؿ الدكؿ بيف مككناتيا الدينية كالطائفية ليحدث استقطاب إقميمي جديد
عمى أساس طائفي بيف قطب سني كآخر شيعي ،كمف ثـ إخراج إسرائيؿ نيائيان مف دائرة الصراع
كتتحكؿ تدريجيان إلى دكلة إقميمية مييمنة (.)3

كبعد فشؿ الحرب اإلسرائيمية عمى لبناف عاـ  2006في إنياء المقاكمة كفرض تقسيـ طائفي
مذىبي يحكؿ لبناف إلى أربع دكيبلت متصارعة ،كفشؿ دعكة الصراع المذىبي داخؿ الدكؿ العربية ،تـ

) (1لنم ،لسديخلد ،بلسلظن سيةس ستلي لسشلد ألاهطت ،سلة س بت ي ،2نلظ لس لب لسيلبب ،ؽ ،1ناشق ،2013 ،ص32
) (2عتت  ،ييتس ،اظتظ سقق ة له ،ص.231
) (3اسيت ،لسييتت انظةس ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
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المجكء إلى الفكضى الخبلقة ( ،)1باعتبارىا الطكر الثالث لمشركع الشرؽ األكسط الكبير تحت شعار
نشر الديمقراطية التي أصبحت عنكاف السياسة األمريكية منذ احتبلؿ العراؽ ،كألف نظرية الفكضى

الخبلقة تتأسس نظريا عمى ثنائية التفكيؾ كالتركيب ،فإنو ال بد مف أحداث شيء مف الفكضى كالخمخمة
في المجتمعات العربية الراكدة سياسيا؛ ليتـ بعدىا إعادة رسـ الخريطة الجغرافية السياسية التي تشكمت
منذ نياية الحرب العالمية األكلى ( ،)2كلتنفيذ ىذا الطكر سعت اإلدارة األمريكية إليجاد حمفاء جدد ليا

داخؿ الدكؿ العربية يككنكف بديبلن لمنظـ الحميفة العاجزة ،كىنا بالتحديد بدأت بالتفكير بالحميؼ
اإلسبلمي كبالتحديد جماعة اإلخكاف التي تكصؿ األمريكيكف مف دراساتيـ إلى قناعة مفادىا :أف النظـ
الحميفة لـ تعد قادرة عمى القياـ بالمياـ االستراتيجية المككمة إلييا ،كأنو ال يكجد بديؿ شعبي قكم قادر
عمى تحمؿ الميمة أىـ كأبرز مف اإلخكاف المسمميف! (.)3

ككاف السبب في المجكء إلى الفكضى الخبلقة كخيار أمثؿ ىك عدـ إمكانية التقسيـ كاالقتطاع
لتشكيؿ دكؿ جديدة أك تكسيع دكؿ قديمة إال باتفاؽ مع الدكؿ كالكيانات القائمة كالمعنية ،أك بالقكة

القسرية عمى غرار الشكؿ الذم أنجزتو إدارة بكش في العراؽ ،كىك ما أكده مايكؿ ليدف -أحد أعبلـ
المحافظيف -الجدد بقكلو" :إف التدمير ىك كصفتنا المركزية ،كاف الكقت قد حاف لكي يتـ تصدير الثكرة
االجتماعية؛ مف أجؿ صكغ شرؽ أكسط جديد عبر تغيير ليس النظـ فقط بؿ الجغرافيا السياسية"،
كتركز الفكضى الخبلقة عمى تفكيؾ النظاـ اإلقميمي العربي مف خبلؿ سياسة المحاكر ،مع الكاليات

المتحدة األمريكية أك ضدىا ،ككضع النظـ في حالة قمؽ مستمر كتيديدىا بالتغيير ،كاعادة صكغ النظـ
بحيث تقكـ الكاليات المتحدة األمريكية بدكر اليدـ أك الفكضى ثـ تتركيا لصراعاتيا الداخمية حتى
تصبح الحاجة إلى التدخؿ كالضبط األمريكي ضركرة ،كبالتالي إعادة إنتاج الييمنة بكسائؿ عكلمية

جديدة كمحاكلة تحقيؽ جغرافيا سياسية أكثر قربا مف مشركع الشرؽ األكسط الجديد (.)4

ككاف مشركع الشرؽ األكسط الكبير يرمي إلى فرض السيطرة األمريكية عمى ذلؾ المستطيؿ
الممتد مف غرب الصيف شرقان كحتى المممكة المغربية كمكريتانيا غربان ،كمف شماؿ تركيا كجنكب ركسيا

شماالن كحتى حدكد منابع النيؿ جنكبان ،كاعادة ترسيـ حدكد الدكؿ الكاقعة ضمف ىذا المستطيؿ الذم
يضـ أىـ ثركات العالـ كأغمب دكؿ العالـ اإلسبلمي باستثناء إندكنيسيا التي تقع خارجو (.)5

كترمي إعادة ترسيـ حدكد الدكؿ إلى إنشاء نظاـ إقميمي جديد في الشرؽ األكسط يقكـ عمى ىدـ

فضاء
فكرة الكطف العربي كمشاريعو السياسية كالتنمكية مف جية ،كاقامة شرؽ أكسط جديد يخمؽ
ن
جغرافيان أكسع يشمؿ أممان أخرل غير عربية كالفرس كاالتراؾ بؿ كحتى األفغاف ،كتمعب فيو تركيا
) (1لسيظتظ لسيلبق.2013 ،
) (2عتت  ،ييتس ،اظتظ سقق ة له ،ص.231
) (3اسيت ،لسييتت انظةس ،الةل تلةت أالة ل اك اظل لسشيب لسيظلى لسيبتم لسلللغ سعهزةي لا،للم لستياب ،2014 ،ص.4
) (4عتت  ،ييتس ،اظتظ سقق ة له ،ص.229
) (5اسيت ،لسييتت انظةس ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
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كاسرائيؿ كقطر ادكا انر كظيفية مختمفة تتركز عمى أنقاض الدكلة الكطنية كتفكيكيا كاعادة رسـ خريطة

المنطقة كفؽ سايكس بيكك جديد ،كالغرض النيائي ىك دمج إسرائيؿ في المنطقة ،كتمكينيا مف لعب

دكر القيادة التكنكلكجية في نظاـ إقميمي جديد ،كتذكيب العرب في خصكصية أخرل أكبر منيـ ال

عبلقة ليـ بمغتيـ أك تراثيـ األدبي ( ،)1كبعد التقسيـ الطائفي كالعرقي كانشاء دكلة لكؿ طائفة أك إثنية

يصبح مف الطبيعي إنشاء دكلة لمييكد كسائر الطكائؼ.

كما يكفر المشركع فرصة إلعادة صياغة خريطة جيكسياسية جديدة تعيد ترسيـ الحدكد كالتكازنات

العالمية ،السيما في منطقة الشرؽ األكسط كالعالـ اإلسبلمي ( ،)2في إطار الحفاظ عمى مصالح
الكاليات المتحدة األمريكية كالتفرغ لترتيب أجندتيا تجاه األقاليـ الجيكستراتيجية في العالـ انطبلقان مف

ترتيب إقميـ الشرؽ األكسط أكالن قبؿ تنفيذ االستراتيجية األمريكية الجديدة

بالتحكؿ نحك منطقة

الباسيفيكي اآلسيكية في سياؽ تكسيع النفكذ األمريكي فييا؛ لمكانتيا الميمة في التفكير االستراتيجي
األمريكي ،كمحاكلة اختراؽ الحديقة الخمفية لركسيا ،الممثمة في منطقة آسيا الكسطي ،كاستيداؼ
احتكاء نفكذ الصيف المتصاعد ،كالتحكـ في أحد أىـ مصادر الطاقة تجاىيا ،السيما بعد تكقيع مكسكك
كبكيف بيانان مشتركان إلنشاء االتحاد االقتصادم األكراسي ،كالحزاـ االقتصادم طريؽ الحرير في مايك
 ،2015مما يسمح بمساحة صداـ مع كؿ منيما ،فضبلن عف استيداؼ تقييد سياسات االتحاد

األكركبي كالياباف ،كالبحث عف مصادر بديمة لمطاقة ،في ظؿ تعزيز نزعة االستقبلؿ األمريكي

الطاقكم ،عبر تخفيؼ االعتماد تدريجيا عمي نفط الشرؽ األكسط (.)3

كلكف االنكفاء األمريكي عف كاجية المشيد اإلقميمي العربي ،صكب أقاليـ أخرل تحمؿ مكانة
كازنة في منظكرىا االستراتيجي ،لـ يكف يعني انسحابان أك مغادرة الساحة؛ فيك أمر لـ تعد كاشنطف

قادرة عميو ،في ظؿ مصالحيا االستراتيجية المعتبرة في المنطقة ،كأساسيا الحفاظ عمى األمف كالكجكد

اإلسرائيمي ،كاإلمساؾ ،عمنان عمى األقؿ ،بتبلبيب ممؼ الصراع العربي اإلسرائيمي ،بعيدان عف المنابر
األممية كاألكركبية ،رغـ غياب رؤية استراتيجية أمريكية كاضحة لحمو (.)4

كحمؿ مشركع الشرؽ األكسط الكبير ابعادان اقتصادية كجيكستراتيجية أيضا ،اذ كاف تنفيذه جزءان مف

استراتيجية أمريكية غربية لمكاجية المارد الصيني الركسي ،فقد حدث انزياح في مكازيف الجغرافيا
السياسية عمى المستكل الدكلي نتيجة صعكد الصيف كدكؿ البريكس كتقدـ مؤشراتيا االقتصادية ،فقد
تخطت الب ارزيؿ بريطانيا العظمى في الترتيب االقتصادم العالمي ،كتقدمت اليند كركسيا كجنكب

أفريقيا ،في المراتب االقتصادية العالمية ،كزادت الفكائض المالية الصينية عشرة أضعاؼ كزاد فائضيا
) (1لنم ،لسديخلد ،اظتظ سقق ة له ،ص.35-32
) (2شل،ل ،لسشل،ل ،اظتظ سقق ة له ،ص271-270
) (3سلنة  ،سيت لستةك ،لالظتقل لالس للتتدب :لس للبلل لسليد لس قلى لب اططل لسشلد لاألسؾ ،لسيتلس لستألست .2016 ،
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/135/7645/
) (4لسيظتظ لسيلبق.2016 ،
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التجارم عف  261مميار دكالر ،فيما زاد فائض ركسيا التجارم إلى  200مميار دكالر في حيف تقبع
الكاليات المتحدة األمريكية تحت عجز بآالؼ المميارات ،كقد كصمت قيمة السندات التي اشترتيا
الصيف مف البنؾ المركزم األمريكي حكالى  3000مميار ،كزاد الطيف بمة تعرض اقتصاد االتحاد

األكركبي لنكسات كىزات ناجمة عف تراجع اقتصاديات إيطاليا كأسبانيا كفرنسا كاليكناف كالبرتغاؿ (.)1

لذلؾ اندفع الغرب لمكاجية المارد الصيني الركسي ،كدفعت الكاليات المتحدة األمريكية بتركيا -
العضك في الناتك -لمتصدم لمنفكذ االقتصادم الصيني كالركسي في أفريقيا كالعالـ اإلسبلمي ،كعممت
الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب كتركيا عمى محاصرة ركسيا مف خبلؿ مشركع مد انبكب غاز بطاقة

 80مميار متر مكعب عرؼ عالميان بخط نابككك مف ميناء ارضكـ التركي مرك انر بدكؿ أكركبا الشرقية
ليتصؿ بمنابع الغاز القطرم عبر سكريا لسحب البساط مف تحت أرجؿ ركسيا كشركتيا العمبلقة غاز

بركـ ،كىذا ما يفسر جانبان مف الصراع عمى سكريا ،كتقدـ ىذه كالمعطيات فكرة محدكدة عف حجـ
الصراع الدكلي عمى منابع النفط كالغاز كمناطؽ النفكذ االقتصادم كحرب العمبلت كالسندات (.)2

كاف التكرط األمريكي الغربي في النزاعات كالصراعات العسكرية مع العالـ اإلسبلمي ىك ما تسبب
في صعكد محكر البريكس ،فقد استنزفت الصراعات الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب بشريان كماليان

كاقتصاديان ،كاكتشفت الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب أف ال جدكل مف الحركب ،فمـ تعطيا األمف
كال االقتصاد كتسبب في مشكبلت أمنية كاجتماعية كاقتصادية ،فقد ارتفع عدد المياجريف إلى عشرة

مميكف في الكاليات المتحدة األمريكية كثبلثيف مميكف في أكركبا ،كارتفع معدؿ نمك اإلسبلـ لدل

المكاطنيف الغربييف االصمييف ،كخكفان عمى أف يحكؿ اإلسبلـ الغرب اقترحت عدة مراكز دراسات

أمريكية كحؿ جذرم لمشكمة النمك الديمغرافي اإلسبلمي المتزايد في الغرب تأسيس أنظمة عربية
بصبغة إسبلمية معتدلة عمى أف تدكر في الفمؾ الغربي ،حيث تساعد في عممية ىجرة معاكسة لمرمكز

كالككادر اإلسبلمية الناشطة مف الغرب إلى العالـ اإلسبلمي ،كتحدث ىجرة مسيحية معاكسة مف العالـ

اإلسبلمي إلى الغرب (.)3

كما أف تبديؿ خارطة العالـ اإلسبلمي سيتيح المعب بممؼ نصؼ مميار مسمـ مف مكاطني الصيف
كركسيا كالدكؿ اإلسبلمية المتاخمة ،كسيؤدم إلى تداعيات عمى أمنيا القكمي تؤثر في التكازنات

الداخمية لمصيف كركسيا كاليند ،كعمى ىذا األساس كاف تكجس الصيف كركسيا كدخكليما في سباؽ

كبناء عميو قررت
تسمح مع الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب كمكقفيما السمبي مف الربيع العربي،
ن
الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب إقفاؿ ممؼ الصراع مع العالـ اإلسبلمي الممتد عمى جغرافيا قارات

آسيا كأفريقيا كأكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية ،كتسريع ممؼ التحكؿ الديمقراطي ،كدمج اإلسبلـ
) (1زيك ،اسيت لسزةك ،لسلبتع لسيلبب آ ل يعتلل لسشلد لاألسؾ لس قتل ،نلظ لسلعم لسدتةت ،ؽ ،1سقطلي ،2013 ،ص.232
) (2زيك ،اسيت لسزةك ،اظتظ سقق ة له ،ص.232
) (3لسيظتظ لسيلبق ،ص.235
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المعتدؿ بالسمطة ،حتى لك تطمب األمر التضحية ببعض األحجار كلك أدت إلى بعض الفكضى
كالخسائر السياسية كلك انتجت بعض الككارث الجانبية ،كجاء اإلسبلـ المعتدؿ ككصفة أجمعت عمييا

أغمب مراكز األبحاث األمريكية كالغربية كتحديدان اإلخكاف المسممكف؛ ليتكلكا عممية ربط الكتمة البشرية
المسممة في منطقة قكس األزمات ،كقد كشفت عف ىذا االتجاه دراسة اإلسبلـ المدني الديمقراطي
الصادرة عف معيد راند البحثي التابع لمبنتاغكف عاـ .)1( 2004

كلكف كاف عمى الكاليات المتحدة األمريكية التخمي عف النظـ الديكتاتكرية كشرط لكسب

اإلسبلمييف المعتدليف كبناء عبلقات ذات صدقية معيـ كفؽ معايير الحداثة كالديمقراطية؛ لتتمكف مف
محاربة الجماعات اإلرىابية ،كلـ يكف ممكننان إسقاط النظـ كمحاربة اإلرىاب إال بتحالؼ كاشنطف مع

اإلسبلمييف ،كذلؾ كفقان لدراسة أعدتيا مؤسسة راند عاـ  ،2007كىكذا استأنفت الكاليات المتحدة

األمريكية كاالتحاد األكركبي االتصاالت مع التنظيـ الدكلي لئلخكاف في الغرب كمع اإلخكاف المسمميف
في مصر كتركيا كتكنس كالمغرب ،كاليمف ،عبر السفارات كالكسيط التركي (.)2

كىكذا يمكف أف تتخمص كاشنطف مف تحدم األصكلية اإلسبلمية المحتمؿ لسيادتيا كجزء مف
المشكمة في ىذه المنطقة غير المستقرة ،فاألصكلية اإلسبلمية تستطيع باستغبلليا العداء الديني لطريقة

الحياة األميركية ،كاالستفادة مف النزاع العربي اإلسرائيمي أف تسقط عدة حككمات شرؽ أكسطية مؤيدة

خطر في نياية المطاؼ عمى المصالح اإلقميمية األميركية كال سيما في منطقة الخميج
لمغرب كتشكؿ
ان

العربي ،كميما يكف األمر فمع عدـ كجكد دكلة إسبلمية كاحدة قكية فعبلن تشكؿ لب أك قمب جيكبكليتي
مسيطر ،كعدـ تكفر التماسؾ السياسي ،سيزداد احتماؿ تعبير التحدم الذم تشكمو األصكلية اإلسبلمية
عف ذاتو عبر نشر اإلرىاب (.)3

ككانت االتصاالت األمريكية مع اإلسبلمييف قد تكثفت بعد الحرب األكلى عمى العراؽ ،كتطكرت

عاـ  1997مع لقاءات التفاىـ اإلسبلمي المسيحي  ACMCUبرعاية الكليد بف طبلؿ كجكف اسبكزيتك
مستشار ك ازرة الخارجية األمريكية ،-كلكف أحداث سبتمبر أجمت التقدـ مع تكلي المحافظيف الجددمقاليد اإلدارة األمريكية ،كعادت االتصاالت بعد مأزؽ احتبلؿ أفغانستاف كالعراؽ بعد أف تكصمت
الكاليات المتحدة األمريكية كحمفاؤىا إلى أف اإلسبلمييف ىـ أكثر الجماعات السياسية كاالجتماعية

تنظيمان كنشاطان كتأثي انر في بمداف كدكؿ العالـ اإلسبلمي ( ،)4خاصة لجية التسكيؽ لخريطة الطريؽ

الجديدة لتسكية القضية الفمسطينية ،كبالتالي منح شيادة ميبلد دائمة إلسرائيؿ؛ كىذه القكل تحديدان ىي
جماعة اإلخكاف المسمميف التي يفترض أنيا األقدر عمى التأثير في حركات المقاكمة ،كال بد مف

) (1زيك ،اسيت لسزةك ،اظتظ سقق ة له ،ص.236-235
) (2لسيظتظ لسيلبق ،ص.242-238
) (3زبتغتطي ،بلةدطي ب ،ظسي لسشطلسح لس قلى ،ال ز لستظلسلل لسيي لة  ،ؽ ،٨٢٢٢ ،2ص53
) (4زيك ،اسيت لسزةك ،اظتظ سقق ة له ،ص.242-238
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التحالؼ معيـ؛ إلعادة تشكيؿ الشرؽ األكسط الجديد ،كبناء المستقبؿ عبر إشراكيـ كدمجيـ في

السمطة (.)1

ضرر عمى االستراتيجيات األمريكية،
كىكذا اتخذ قرار التخمي عف نظـ حميفة ال يشكؿ إسقاطيا
ان

ككقع االختيار عمى تكنس لتككف البداية ،كىكذا تـ الشركع في تنفيذ الطكر الثالث مف مشركع الشرؽ

األكسط الكبير فيما عرؼ باسـ الربيع العربي ،كتـ التخمي عف أنظمة حميفة في تكرار لمشيد التخمي
عف حميؼ أمريكي آخر في إندكنيسيا عاـ  1998كىك سكىارتك ( ،)2كقد اتٌسقت األىداؼ العميا ألمركة

العالـ مع إرىاصات الثكرات العربية عمى أساس أنو إذا كانت البنى اإلقميمية غير مييأة لمقياـ

بالكظيفة المطمكبة أمريكيان ،فيصبح إخراجيا مف دائرة الفعؿ بتدميرىا كادخاؿ مقدراتيا في عممية نزؼ

مفتكحة ،بما يترتب عمى بث الفكضى كخيار بديؿ مف االستقرار الذم ال يتسؽ كديناميات الخطط

المرسكمة لمجغرافيا السياسية العالمية (.)3

كاعتبر بعض المحمميف اف الربيع العربي جزء مف االستراتيجية األمريكية لخمط األكراؽ أماـ

التحالؼ الصيني الركسي ،كىذا ما فيمو الطرفاف الصيني كالركسي ،كظير في تشددىما حياؿ ثكرات

الربيع العربي ،فقد تكقع زبغينك برجنسكي -المستشار السابؽ لشؤكف األمف القكمي األمريكي -أف

يؤدم االتحاد بيف الصيف القكية اقتصاديان كركسيا القكية عسكريان أم تحالؼ قارة أكارسيا القديمة إلى
سيطرتيما عمى الشرؽ األكسط كأفريقيا كآسيا كليذا دعا منذ عقد تقريبان إلى تفكيؾ كمحاصرة ىذه القكة

قبؿ اكتماليا بزنار مف المشكبلت كاالزمات كالقكاعد العسكرية (.)4

كعقب ثكرات ما أسماه الرئيس األمريكي باراؾ أكباما بالربيع العربي ،كاف السعي إلى تمكيف
اإلخكاف مف السيطرة عمى الحكـ ،كىنا تتكشؼ األسباب الحقيقية لقكة ردكد الفعؿ األمريكية عمى إسقاط
حكـ اإلخكاف في مصر ،فالمصريكف بثكرتيـ التصحيحية في  30يكنيك  2013أسقطكا ،دكف أف
يقصدكا ،الطكر الثالث مف االستراتيجية األمريكية ،كىك سقكط ال تريد كاشنطف أف تعترؼ بو كتقاتؿ

مف أجؿ تجاكزه ،كىذه ىي حقيقة األزمة المصرية الراىنة ،كربما باقي دكؿ الربيع العربي ،فمصر ال
تحارب اإلخكاف ،كتنظيـ ،فقط ،كلكنيا كدكف قصد ،كجدت نفسيا كجيان لكجو مع الكاليات المتحدة

األمريكية ،مدعكمة بفرنسا كبريطانيا كألمانيا كتركيا (.)5

) (1عتت  ،ييتس ،اظتظ سقق ة له ،ص.228
) (2زيك ،اسيت لسزةك ،اظتظ سقق ة له ،ص.242-238
) (3عتت  ،ييتس ،اظتظ سقق ة له ،ص.228
) (4زيك ،اسيت لسزةك ،اظتظ سقق ة له ،ص.229
) (5اسيت ،لسييتت انظةس ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
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المطمب الثاني :الييمنة الككنية.
أصبحت الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد السكفيتي بعد ىزيمة ألمانيا في الحرب العالمية

الثانية كريثتيف لممحاكلة األكركبية غير المنجزة التي ىدفت إلى تحقيؽ سيطرة عالمية ،ثـ خضعت
السنكات الخمسكف التالية لمصراع الثنائي القطبية األميركي السكفيتي اليادؼ إلى تحقيؽ السيطرة
العالمية ،ككاف الرابح فيو سيسيطر عمى العالـ ،ككاف أكؿ اختبار استراتيجي لما أصبح يعرؼ بالحرب

الباردة في نجاح الكاليات المتحدة األمريكية في التمكضع عمى كبل الشاطئيف الغربي األقصى كالشرقي
األقصى لمقارة األكراسية الكبرل ،كفي المرحمة األخيرة مف الحرب الباردة نجحت الكاليات المتحدة

األمريكية بالتعاكف مع قكل اإلسبلـ السياسي في إغراؽ الجيش السكفيتي في المستنقع األفغاني في
الجبية الجنكبية ،ثـ نجحت في بناء كجكد عسكرم أميركي كاسع النطاؽ في الخميج العربي؛ لردع أم
عممية نقؿ أخرل لمقكة السياسية أك العسكرية السكفيتية نحك الجنكب (.)1

انيار االتحاد السكفييتي كمع انيياره انتيت الحرب الباردة كتفككت رابطة حمؼ كارسك ،كسقط
النظاـ ثنائي القطبية الذم كاف مسؤكالن بدرجة كبيرة عف تكفير قدر ال بأس بو مف التكازف الدكلي
بكتمتيو الغربية كالشيكعية ،ما حفز الكاليات المتحدة األمريكية إلى السعي الدؤكب لفرض نفسيا قكة

ابتداء مف عاـ  1991الذم شيد قيادة الكاليات المتحدة األمريكية لتحالؼ دكلي كبير
عالمية عظمى
ن
حارب في الخميج العربي؛ مف أجؿ تحرير دكلة الككيت مف الغزك العراقي في  2أغسطس ،1990
كالذم شيد أيضان تفكؾ االتحاد السكفيتي كانييار النظـ الحميفة لمكسكك في كسط أكركبا كشرقيا ،كقد

حفز ظيكر الكاليات المتحدة األمريكية كقكة عالمية عظمى أحادية أطرافان أمريكية إلى الدفع بتحكيؿ

الكاليات المتحدة األمريكية إلى قكة عالمية امبراطكرية مسيطرة ،اعتقادان منيـ أف العالـ في تاريخو
الطكيؿ ،لـ يشيد قكة دكلية أك امبراطكرية بمستكل قكة الكاليات المتحدة األمريكية ،كشارؾ في الدفع

بيذا االتجاه ،جماعة األلفييف كالصييكنية المسيحية ،كالمحافظكف الجدد ،كغيرىـ ،ككاف البد مف

صياغة استراتيجية أمريكية جديدة تحقؽ ىذا الطمكح (.)2

كحتى تتحكؿ الكاليات المتحدة األمريكية إلى قكة عظمى يجب عمييا أف تسيطر عمى عنؽ اليابسة

لمحفاظ عمى طرؽ االتصاؿ بيف الشرؽ كالغرب ،كعنؽ اليابسة ىي األراضي التي تربط آسيا ،كافريقيا،
كىى تركيا كفارس كمصر كالحكض الشرقى لمبحر المتكسط ،كذلؾ كفقان لنظرية الفرد ماىاف التي ركز

فييا عمى الصمة بيف كضع الدكؿ العظمى كبيف السيطرة عمى طرؽ التجارة الدكلية ،عف طريؽ
األساطيؿ الضخمة ،كفي رأم ماىاف أف الدكلة التي ستنجح في السيطرة عمى الشرؽ األكسط بقناتو
كسكاحمو ،كمحطات الفحـ (البتركؿ فيما بعد) ستفكز بالسباؽ مف أجؿ الشرؽ األقصى األبعد كاألكثر
) (1زبغتطي ،بلةدطي ب ،اظتظ سقق ة له ،ص10-9
) (2اسيت ،لسييتت انظةس ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
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ربحان ،كمف ثـ ستسيطر عمى العالـ أجمع ،كبالفعؿ كانت الكاليات المتحدة األمريكية ىي التي كرثت
بريطانيا في العقكد التالية ،في السيطرة عمى عنؽ اليابسة بسكاحمو ،كمحطاتو البتركلية ،كىكذا جاءت

الجغرافيا لتدفع بالكاليات المتحدة األمريكية نحك أرض اإلسبلـ كالمسمميف (.)1

كالػػى جانػػب السػػيطرة عمػػى عنػػؽ اليابسػػة سػػعت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لمسػػيطرة عمػػى مصػػادر

الػػنفط فػػي الشػػرؽ األكسػػط باعتبػػاره عػػامبلن حاسػػمان فػػي مشػػركع الييمنػػة األمريكػػي؛ مػػف أجػػؿ جعػػؿ القػػرف

الحػػادم كالعش ػريف قرن ػان أمريكي ػان دكف حػػركب عسػػكرية خاصػػة فػػي ظػػؿ الحاجػػة األمريكي ػة المت ازيػػدة إلػػى

اسػػتيبلؾ الطاقػػة ،كالطمػػب المت ازيػػد عميػػو مػػف قبػػؿ المنافسػػيف الػػدكلييف الصػػيف كاكركبػػا كاليابػػاف ،كغيػػاب

القػدرة عمػػى مضػػاعفة مػكارد بكميػػات تكفػػي لسػػد احتياجػػات الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كالقػػكل الصػػاعدة

اضػػافة إلػػى أكركبػػا كبقيػػة العػػالـ ،كفق ػان لتقريػػر سػػي أم أي ػو لعػػاـ  ،2002لػػذلؾ سػػعت الكاليػػات المتحػػدة
األمريكية لمتحكـ بمصادر النفط العالمية لمنع القكل الصاعدة كىي الياباف كالصيف كأكركبا كربمػا الينػد

مػف مكاصػمة تفكقيػػا التكنكلػكجي كالصػػناعي عمػى الكاليػػات المتحػدة األمريكيػػة ( ،)2فتحػرؾ صػػقكر اإلدارة

األمريكيػة لمسػػيطرة عمػػى الػػنفط كخطػػكط نقمػػو إلػػى الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الشػػمالية كأكركبػػا فػػي كمتػػا
المنطقتػػيف الكاعػػدتيف فػػي العػػالـ ،كىمػػا الشػػرؽ األكسػػط عػػف طريػػؽ احػػتبلؿ الع ػراؽ ،كالحػػكض النفطػػي
االسيكم ،انطبلقان مف أفغانستاف ،فكضع اليد األمريكية عمى ثركة العراؽ النفطيػة المقػدرة ب ػ  112مميػار
برميؿ يعني التحكـ بما يعادؿ ربػع احتيػاطي الػنفط العػالمي؛ ك ذلػؾ تحسػبان لػنقص فػي مػكارد الطاقػة قػد

يعرقػ ػػؿ المشػ ػػركع اإلمب ارطػ ػػكرم خصكص ػ ػان أف أحػ ػػد التقػ ػػارير قػ ػػدر االرتيػ ػػاف األميركػ ػػي لمسػ ػػكؽ النفطيػ ػػة

الخارجيػ ػػة لتغطي ػ ػػة الحاج ػ ػػة االسػ ػػتيبلكية س ػ ػػيرتفع م ػ ػػف  %52عػ ػػاـ  2001إل ػ ػػى  %66ع ػ ػػاـ ،2020
كتضمنت الخطة عممية كبيرة إلعادة ترتيب خارطة الخميج العربي كالجزيرة العربية كايراف ،كانشػاء إقمػيـ

نفطي متصؿ كتابع إلدارة كاحدة كخطة كاحدة كارادة كاحػدة ،كيضػـ اإلقمػيـ مصػادر الطاقػة ،كىػي الػنفط

كالغاز الكاقعة في العراؽ كالجزيرة العربية كالخميج العربي كاألحكاز مف إيراف كىي مركز النفط اإليراني(.)3
كبإنشاء إقميـ النفط تريد الكاليات المتحدة األمريكية احتكار منابعو ،كتقرير كميات النفط الذم

تحصؿ عميو كؿ دكلة كأسعاره ،فإذا سيطرت الكاليات المتحدة األمريكية عمى مصادر الطاقة األساسية
في العالـ ال تضمف فقط تمبية حاجتيا لمطاقة بؿ أيضان -كىذا ىك االىـ -تستطيع التحكـ في التطكر

االقتصادم كالتكنكلكجي لكؿ دكؿ العالـ ،كىذا يعني أف الكاليات المتحدة األمريكية ستمنع المنافسيف

مف التفكؽ عمييا كتبقييـ أسرل ابتزازىا النفطي ،كصكالن إلى جعؿ القرف قرنان أمريكيان كاخضاع كؿ

الدكؿ األخرل عبر االبتزاز النفطي بالدرجة األكلى كالرغبة في االستئثار بكرقة ضغط اقتصادية ك
) (1قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص87
) (2طاذ لسيخ لظ ،تادتل لسيلست  :ال،ب لال،تلي لالس للتتدت لاالة ت  -لالةللست ي .شق لسقظل .2006 ،
http://www.albasrah.net/ar_articles_2006/0306/mukht_010306.htm
) (3زيتك ،أل،تمب ،ايم لقب لسياسملل لسيللستم -لاالة تم لمب ظمب لالسم للتتدت لاالة تم لسلل،طم  ،نظلسملل نألستم  ،متن  ،36لسيمللد،2008 ،
ص.129
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سياسية مصيرية يطمؽ عمييا جكستف بكدر تسمية "الفيتك النفطي الككني" ،كلكف إنشاء ىذا اإلقميـ
يتطمب تقسيـ العراؽ كايراف كالسعكدية كاقتطاع مناطؽ النفط فييا كدمجيا في منطقة كاحدة (.)1

كلغرض تحقيؽ الييمنة عمى العالـ استندت االستراتيجية األمريكية إلى مرتكزيف أكليما :يقكـ عمى

تضخيـ عناصر القكة القكمية كالكصكؿ بيا إلى أعمى مراتب القكة كفقان لطركحات بعض المفكريف

كمنيـ المفكر الكاقعي ىانز مكرجنثاك ،كثانييما :يركز عمى العمؿ إلقامة نظاـ سياسي اقتصادم
حسبما أكرده السفير األمريكي جكرج كيناف في كتابو "استراتيجية االحتكاء" ،كقد بدأت الخطكة األكلى

لتحقيؽ تمؾ الييمنة عمى العالـ في مرحمة ما بعد الحرب الباردة مف منطقة الشرؽ األكسط كتمثمت
بشف حرب عمى العراؽ ( ،)2حيث استطاعت الكاليات المتحدة األمريكية ،ألكؿ مرة في التاريخ الحديث،
أف تفرض سيطرتيا عمى دكؿ الخميج العربية ،كأف تقيـ قكاعد عسكرية دائمة في تمؾ الدكؿ ،كتحقؽ

ىدفيا القديـ في السيطرة عمى منابع النفط كممراتو ،كالتحكـ بأسعاره (.)3

كشكمت ىجمات  11سبتمبر  2001منصة النعطافو جديدة في المشركع االمبراطكرم األمريكي،

كسرعة في كتيرة إنجاز مخطط "المشركع األمريكي لمقرف الجديد" ،الذم لـ تستطع رمكز المحافظيف
الجدد ،مثؿ ككلفكيتز كتشيني ،مف كضعو مكضع التنفيذ ،كخبلصة المشركع أف يتـ استخداـ فائض

القكة العسكرية كالتقنية لمكاليات المتحدة لصكغ نظاـ عالمي جديد تتفرد فيو الكاليات المتحدة
األمريكية بعرش النظاـ الدكلي إلى أقصى مدة ممكنة ،عبر التحكـ في مصادر مخزكنات الطاقة،
كالحيمكلة دكف تمكيف أم دكلة أخرل مف منافسة الكاليات المتحدة األمريكية عسكريان كاقتصاديان،

كمبرر إلعادة رسـ خريطة المنطقة بما يضمف ىذه األىداؼ ،كيحقؽ
ككفرت اليجمات فرصة
ان

بكليصة التأميف المستدامة ألمف إسرائيؿ كبقائيا ( ،)4كلـ يكف غزك أفغانستاف مجرد رد فعؿ تمقائي
عمى ىجمات  11سبتمبر؛ ألف التحضيرات كخطط العمميات العسكرية كانت مجيزة مف قبؿ

كتنتظر إشارة االنطبلؽ ،كالغزك كاف سيحصؿ تحت أم مسكغ ألىمية كضع أفغانستاف في
الجغرافيا السياسية لمنفط كالغاز الطبيعي لمجمؿ المنطقة الممتدة مف الصيف إلى ألمانيا ،كىك

الحكض الضخـ المسمى أكارسيا (.)5

كأظيرت الحرب األمريكية عمى أفغانستاف كما تبلىا مف إقامة قكاعد أمريكية في أفغانستاف

كعدة دكؿ أخرل في آسيا الكسطى كالقكقاز ،أف الكاليات المتحدة األمريكية قد استغمت ضربات
الحادم عشر مف أيمكؿ  2001لتعزيز نفكذىا العالمي ،كعمى كجو الخصكص ىيمنتيا عمى

مناطؽ آسيا الكسطى كالخميج كبحر قزكيف ،كذلؾ لتمتعيا بأىمية جيك استراتيجية كجيك اقتصادية،
) (1لسيظتظ لسيلبق ،ص.129
) (2طالط ،قت لسي،لب ،لالس للتتدت لاالة ت تدله لسشلد لاألسؾ ،ادع شئألي لبت  ،لسيتن  ،165لسدلاي لسيلبت 2014،
) (3شل،ل ،اسيل تب لسشل،ل ،اظتظ سقق ة له ،ص.169
) (4اطذظ ،سعتيلي ،لسي لسلل لسيشلألع لالاقللؽيظد لاالة ب عى لسيططل لسيلبت  ،ادع لسيي لقب لسيلبب ،تن ،2010 ،377ص20
) (5شل،ل ،اسيل تب لسشل،ل ،اظتظ سقق ة له ،ص.105
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فالسيطرة عمييا تعني السيطرة عمى حكالي  ٘75مف مكارد اإلقميـ النفطي العالمي ( ،)1لذلؾ سعت
الكاليات المتحدة األمريكية مف خبلؿ غزكىا لفتح طريؽ إلى آسيا الكسطى كمنطقة بحر قزكيف

بعيدان عف السيطرة الركسية ،كاإليران ية ،كىذا الطريؽ سيمكنيا مف مد سيطرتيا عمى منطقة غنية
بالنفط كالمكاد الخاـ ،كالتحكـ في خطكط نقؿ النفط كالغاز مف المنطقة ،كرفع يد ركسيا عف

احتكارات النفط كالغاز كمنعيا مف استعادة نفكذىا في المنطقة ،مما يكجو ضربة إلمكانات
االقتصاد الركسي كنيكضو مف أزماتو ،كما ىدفت إلى إضعاؼ المكقع اإلقميمي إليراف كتشديد

الطكؽ عمييا ،كالتحكـ بالتكازنات الدكلية لجية مراقبة نمك القكة في دكؿ ثبلث صنفتيا الدراسات
المستقبمية األمريكية ،دكالن خصمان ،كىي :اليند ،كالصيف ،كركسيا ،كذلؾ استغمت الكاليات المتحدة

األمريكية ىجمات  11سبتمبر في إضفاء نكع مف المشركعية عمى عممية االستفراد بالسياسة العالمية،
كتكريس نظاـ القطبية األحادية كنظاـ دكلي جديد (.)2

كمف المحظة األكلى ،لـ تنشغؿ إدارة بكش األبف باإلعداد لضربة انتقامية ثأرية ضد ما اعتبرتو

حاضنة اإلرىاب لتنظيـ القاعدة في أفغانستاف فقط ،بؿ شرعت أيضان في عممية اإلعداد لغزك

()3
العراؽ تحت ذريعة تطكيره أسمحة دمار شامؿ كتعاممو مع تنظيـ القاعدة  ،حيث استدارت سريعان

نحك العراؽ الستكماؿ مشركع الييمنة فاحتمتو كجزء مف رؤية استراتيجية أمريكية متكاممة إلعادة

ترتيب األكضاع في الشرؽ األكسط مف منظكر المصمحة القكمية األمريكية ،كالتي تقكـ عمى
محاكلة تأكيد الييمنة األمريكية عمى العالـ كا دامتيا أطكؿ فترة ممكنة ،كإظيار التفكؽ العسكرم

الساحؽ كالقكة الطاغية بما يحافظ عمى مكانتيا كقكة عظمى كحيدة عمى الساحة الدكلية ،كتسجيؿ
حقيا في التحرؾ المنفرد لتكجيو ضربات ضد أية دكلة أك مجمكعة مف الدكؿ ترل كاشنطف أنيا يمكف أف

تيدد أمنيا القكمي ،أك مصالحيا االقتصادية ،ككذلؾ السيطرة عمى احتياطيات النفط العراقية التي تعد ثاني

أكبر احتياطي نفطي في العالـ ،ما يقكد إلى التحكـ في نفط المنطقة العربية كتغيير مكازيف القكل
االقتصادية فييا ،كيؤدم إلى فتح مجاالت الييمنة األمريكية عمى أسكاؽ البتركؿ العالمية ،إنتاجان كتسكيقان
كتسعي انر كتكزيعان ،كما اعتبرت كاشنطف أف تغيير نظاـ الحكـ في العراؽ يمثؿ مجرد خطكة أكلى
إلعادة ترتيب األكضاع في الشرؽ األكسط ،استنادان إلى فكرة مؤداىا أف احتبلؿ العراؽ كا قامة نظاـ
حكـ ديمقراطي عمماني فيو سيككف مقدمة لمتغيير الشامؿ في العالـ العربي ،كخاصة سكرية (.)4

كمع تعثر مشركعيا ميدانيان كاشتداد ضربات المقاكمة لقكاتيا المحتمة ،كانييار شعبية الرئيس

داخميان كبداية تذمر حمفاؤىا األكركبيكف كالعرب معان مف حصاد المغامرة العراقية البائسة ،كاتياميا

) (1زيتك ،أل،تب ،اظتظ سقق ة له ،2008،ص.127
) (2شل،ل ،اسيل تب لسشل،ل ،اظتظ سقق ة له ،ص.207
) (3اطذظ ،سعتيلي ،اظتظ سقق ة له ،2010 ،ص20
) (4شل،ل ،اسيل تب لسشل،ل ،اظتظ سقق ة له ،ص.60
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بأنيا ال تيتـ إال بالسيطرة عمى مقدرات العراؽ النفطية ،تكجيت إدارة بكش نحك إطبلؽ مبادرة

الشرؽ األكسط الكبير ،لمتغطية عمى فشميا كاظيار جديتيا في السعي إلحداث تغييرات جكىرية في
المسرح العربي اإلسبلمي ،كيمكف اعتبار إطبلؽ ىذه المبادرة الجديدة أكؿ تعبير صريح مف إدارة

أمريكية عف عزميا عمى طرح مشركع لئلصبلح كالتغيير في منطقة الكطف العربي ،لكنيا أيضان
مبرر جديدان لمشعب األمريكي لتغيير األنظمة الذم يصر عميو المحافظكف الجدد بكؿ السبؿ
قدمت
ان
الممكنة بدؿ حجة كجكد أسمحة الدمار الشامؿ ،باعتبار نشر الحرية كالديمقراطية في العالـ العربي

كاإلسبلمي ىدفان حيكيان ضركريان لتعزيز األمف القكمي األمريكي ،كالقضاء عمى اإلرىاب كالتطرؼ(.)1
كتكلي أكباما إدارة المشركع االمبراطكرم األمريكي في مرحمة حرجة كاف يتعثر فييا مف

الخارج كتيتز ركائزه االقتصادية في الداخؿ ،كأنيطت بو ميمة لجـ التدىكر ،كاستعادة ىيبة
الكاليات المتحدة األمريكية كمكانتيا عمى المستكل الدكلي ،كاعادة ترتيب العبلقات األمريكية مع

انتياء باحتكاء حالة العنؼ كالكراىية تجاه الكاليات المتحدة
األطراؼ كالتكتبلت الدكلية الفاعمة ،ك ن
األمريكية في العالـ بشكؿ عاـ ،كفي العالميف العربي كاإلسبلمي بشكؿ خاص ،كالتخمص مف تركة
الرئيس بكش األبف العسكرية المكمفة ماديان كبشريان نتيجة االحتبلؿ العسكرم لكؿ مف العراؽ
كأفغانستاف ،كمكاجية ممؼ إيراف النككم كامكانية تغمغؿ النفكذ الركسي كالصيني إلى حمبة الشرؽ

األكسط (.)2

كرغـ اآلماؿ الكبيرة المعقكدة عميو داخميان كخارجيان ظؿ أكباما متبنيان لممشركع االمبراطكرم

األمريكي ،كلـ يتخؿ عنو ،فيك إفراز لمؤسسة حاكمة ،كمحككـ لدل تسممو الرئاسة بتجسيد مصالح
النخبة الحاكمة كطمكحاتيا كاستمرارىا ،كلـ يزؿ ينطمؽ مف ىيمنة فائض القكة العسكرية األمريكية

باعتبارىا معطى ثابتان ال يخضع لممناقشة أك المساءلة ،كيعتبر أف مكمف الخمؿ في تعثر المشركع
يعكد إلى االستخداـ الغبي لمقكة العسكرية األمريكية مف ًق ىبؿ اإلدارات السابقة ،كخاصة إدارة بكش
األبف ،كيدعك إلى ضركرة إقبلع كاشنطف عف استخداـ القكة الخشنة المييمنة بصكرة منفردة عمى

المسرح الدكلي لتنفيذ استراتيجيتيا الككنية ،كيطالب باعتماد استراتيجية القكة الذكية مف خبلؿ
المزج الخبلؽ بيف القكة الخشنة كالقكة الناعمة ،كيتكجب عمى الكاليات المتحدة األمريكية ،حسب

كجية نظره ،أف تستخدـ قكة اإلذعاف كاإلقناع معان ،كال تنسى مفاعيؿ استخداـ القكة في مجاالت
االقتصاد ،كالدبمكماسية ،كالثقافة ،كالفنكف ،كاإلعبلـ (.)3

ككانت مؤسسة "راند" ،التابعة لسبلح الجك األمريكي قد أصدرت عاـ  2003استراتيجية

أمريكية قائمة عمى تأسيس تحالؼ مع فصيؿ إسبلمي مكثكؽ بو يؤمف بالديمقراطية كيقبؿ بدعـ
) (1اطذظ ،سعتيلي ،اظتظ سقق ة له  ،2010،ص30-29
) (2اطذظ ،سعتيلي ،اظتظ سقق ة له  ،2010،ص.34
) (3لسيظتظ لسيلبق ،ص.36
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األمف كالكجكد اإلسرائيم ي كمجمؿ المصالح األمريكية األخرل ،كحمؿ التقرير عنكاف "بناء شبكات
مسممة معتدلة" ( ،)1ثـ جاءت الدراسة الصادرة عف "مركز األمف األمريكي الجديد" بعنكاف" :التكيؼ

االستراتيجي في سبيؿ استراتيجية جديدة في الشرؽ األكسط" ،حكؿ سبؿ التعامؿ مع العالـ العربي بعد

ثكرات الربيع العربي؛ لتؤكد أف كاشنطف قررت التحالؼ مع اإلخكاف كبديؿ لمحمفاء السابقيف (مصر

كتكنس) ،ككبديؿ ألعداء مناىضيف (سكريا) ،فإلى جانب إعطاء أكلكية لمتعامؿ مع الشعكب كالنخب

في الدكؿ العربية كليس فقط الحككمات ،كاالىتماـ باإلصبلحات السياسية كاالقتصادية في تمؾ الدكؿ

احتمت مسألة صياغة سياسة مختمفة تجاه اإلسبلـ السياسي األكلكية البارزة ،كذلؾ بتأكيد ضركرة
التأثير عمى أحزاب اإلسبلـ السياسي بدالن مف الرفض المطمؽ لدكرىا ،كأف تحكـ كاشنطف ،في عبلقاتيا
مع ىذه األحزاب ،عمى أفعاؿ ىذه األحزاب في مقابؿ أقكاليا خاصة فيما يتعمؽ باإلصبلحات السياسية
كاالقتصادية كالمكقؼ مف إسرائيؿ ،ككفقان ليذه التكجيات بدأ التقارب األمريكي مع اإلخكاف كدعميـ

سياسيا كماليان مف عاـ  ،2005لكف عقب الثكرات كاف السعي األمريكي لتمكيف اإلخكاف مف السيطرة
عمى الحكـ (.)2

لمتفرغ لمصيف
ككانت الكاليات المتحدة األمريكية تتجو لبلنسحاب مف المنطقة العربية عسكرنيا ٌ
كركسيا في جنكب شرؽ آسيا ،فيما العدك االستراتيجي األخطر عمى الكاليات المتحدة األمريكية

كمستقبميا السياسي كمصالحيا االقتصادية كاستثماراتيا الكبرل في الياباف كككريا كماليزيا كاندكنيسيا
و
ص ،كمع ذلؾ انغمست الكاليات المتحدة
تحديدا
كشرؽ آسيا عامةن كاستثمارات النفط كالغاز
ن
بشكؿ أخ ٌ

األمريكية في ما سمتو بثكرات الربيع العربي باعتبارىا فرصة سانحة إلعادة صياغة المنطقة العربية،
كلكف دخكؿ ركسيا بز و
خـ عمى خط الصراع في سكريا فاجأ الكاليات المتحدة األمريكية ،كأعاد الصراع

تعزيز ركسيا لنفكذىا في المنطقة ،عبر سمسمة تطكر و
ات في عبلقاتيا مع
بينيما لمكاجية مجددان مع ٌ
بعض دكؿ المنطقة ،فقررت الكاليات المتحدة األمريكية مقاتمة ركسيا في حديقتيا الخمفية مباشرة في

أف ذلؾ سيجبر مكسكك
أككرانيا ،فجرل افتعاؿ األزمة األككرانية ،كاعتقدت الكاليات المتحدة األمريكية ٌ
أصرت عمى الكرقتيف معان (.)3
عمى القبكؿ بالمقايضة ،كييؼ مقابؿ دمشؽ ،كلكف ركسيا رفضت ذلؾ ك ٌ
كقبؿ اتساع مساحة الصراع مع ركسيا كزبادة نفكذىا في المنطقة ،كانت األكلكية األكلى لمسياسة

الخارجية األمريكية في المستقبؿ القريب ىي إضعاؼ الصيف كاستخداـ أم كسيمة مبلئمة الحتكائو،

حيث ركزت الكاليات المتحدة األمريكية جيكدىا األساسية عمى مد كجكدىا إلى منطقة آسيا كالمحيط
اليادئ الحتكاء الصيف ( ،)4كىك ما كاف يتطمب انسحابان تدريجيان مف الشرؽ األكسط ،لكف الدكائر

)) ((1عتألي ،تظه ،لسيشلألع لسظهتيسب-لاالة ب ألتتل تلته عى لسيؽك لسيلبب ،ادع خلاي ناشق سعيعيم لالس ظملنة أللسللسيستم  ،لسيدعمت 31
 لسيتن لاألم ،2015 ،ص.225) (2اسيت ،لسييتت انظةس ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
) (3سلخب ،طال ،سيلةل لنل لسيالةلل لسي ست اسى لسيططل  ،سقؤ بل.2014 ،،
) (4است س ،لستطت ي ،،لالس للتتدت لس قلى سإلاقللؽيظة لاالة ت  ،ال ز لستظلسلل لالش لل ت  ،اظل ،2007،ص.7
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الحاكمة في الكاليات المتحدة األمريكية ال تريد أف تتركو كحده خكفان مف أف تقكـ الصيف ،التي تكثؼ
جيكدىا لتعزيز نفكذىا في المنطقة ،مف مؿء الفراغ بسرعة ،فمـ تجد ثمة أداة أفضؿ مف اإلخكاف

المسمميف لمؿء فراغ النفكذ السياسي عمى المستكل اإلقميمي ،حيث إنيـ حاليان يصطفكف مع الكاليات
المتحدة األمريكية في محاربة نظاـ األسد في سكريا ،أم أنيـ ينفذكف مخططات الكاليات المتحدة

األمريكية لخمؽ شرؽ أكسط كبير ،ككما تقكؿ صحيفة الكرلد تريبيكف األمريكية ،فإف إدارة باراؾ أكباما

قررت أف يككف اإلخكاف المسممكف ىـ الحكاـ في سكريا بعد إسقاط حككمة بشار األسد (.)1

في الكاقع يفيد كجكد اإلخكاف مصالح كاشنطف في جعؿ منطقة الشرؽ األكسط أكثر حيكية في
التعامؿ مع ممفات إيراف كسكريا كلبناف ،مثمما تعاكنكا معيا في إسقاط معمر القذافي ،كما أف صعكد

اإلخكاف يساىـ في سقكط المنطقة في حرب كاسعة النطاؽ طكيمة األمد تدفع الكاليات المتحدة
األمريكية باتجاه اندالعيا حتى تعطي دفعة الزدىار الصناعة العسكرية األمريكية ،كاتاحة الفرصة

لشركات األسمحة األمريكية بأف تبيع األسمحة لممتحاربيف ،كبدكرىا يمكف لحككمة الكاليات المتحدة

األمريكية أف تصبح كسيطان في محادثات السبلـ التي تقكم مكاقفيا في المنطقة ،كما أف مجيء

اإلخكاف المسمميف لمسمطة سيؤدم إلى تحكؿ في مكقؼ المنطقة ضد ركسيا كالصيف ،كالقكقاز

الشمالي ،كما كراء القكقاز ،كآسيا الكسطى ،كمقاطعة شينجيانغ (اليكغكر) الصينية المستقمة ،حيث

ستصبح كميا أىدافان لئلسبلمييف ،خاصة كأف الفرع السكرم لئلخكاف المسمميف سبؽ لو أف كصؼ

ركسيا كالصيف كايراف بأنيـ شركاء في جرائـ قتؿ المدنييف السكرييف ،متيمان إياىـ بتقديـ الدعـ السياسي
كايصاؿ األسمحة لنظاـ بشار األسد ،كىذا يكشؼ بكضكح التكجو السياسي لئلخكاف ،كيظير دكرىـ في

مشركع الييمنة الككنية األمريكية (.)2

نخمص مما سبؽ إلى أف الكاليات المتحدة الكاليات المتحدة األمريكية قػد سػعت بعػد انييػار االتحػاد

السكفيتي كانتيػاء الحربػي البػاردة إلػى التحػكؿ لقػكة عظمػى كحيػدة دكف ظيػكر قػكل جديػدة تيػدد ىيمنتيػا

الككنية ،كخبلصة مشركعيا أف يتـ استخداـ فائض القكة العسكرية كالتقنية لمكاليػات المتحػدة لصػكغ
نظػػاـ عػػالمي جديػػد تتفػػرد فيػػو الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بعػػرش النظػػاـ الػػدكلي إلػػى أقصػػى مػػدة

ممكنػػة ،عبػػر الػػتحكـ ف ػػي مصػػادر مخزكنػػات الطاقػػة ،كالحيمكل ػػة دكف تمكػػيف أم دكلػػة أخػػرل م ػػف

منافسة الكاليات المتحدة األمريكية عسكريان كاقتصاديان ،لذلؾ عممت عمػى السػيطرة عمػى عنػؽ اليابسػة
ىي األراضي التي تربط آسػيا ،كافريقيػا ،كىػى تركيػا كفػارس كمصػر كالحػكض الشػرقى لمبحػر المتكسػط،

كذلػػؾ لمسػػيطرة عمػػى طػػرؽ االتصػػاؿ بػػيف الشػػرؽ كالغػػرب ،كمصػػادر الػػنفط فػػي الشػػرؽ األكسػػط باعتبػػاره
عػػامبلن حاسػػمان فػػي مشػػركع الييمنػػة األمريكػػي لمنػػع القػػكل الصػػاعدة كىػػي اليابػػاف كالصػػيف كأكركبػػا كربمػػا

)(1

Igor, Ignatchenko, The Mortal Combat in the Land of Pharaohs, strategic culture, 2012.
http://www.strategic-culture.org/news/2012/06/20/the-mortal-combat-in-the-land-of-pharaohs.html
)(2
Igor, Ignatchenko, op.cit., 2012.
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الينػػد مػػف مكاصػػمة تفكقيػػا التكنكلػػكجي كالصػػناعي عمػػى الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  ،كتضػػمنت الخطػػة

عمميػػة كبيػرة إلعػػادة ترتيػػب خارطػػة الخمػػيج العربػػي كالجزيػرة العربيػػة كايػراف ،كانشػػاء إقمػػيـ نفطػػي متصػػؿ
كتػػابع إلدارة كاحػػدة كخطػػة كاحػػدة تحتكػػر منابعػػو ،كتقػػرر كميػػات الػػنفط الػػذم تحصػػؿ عميػػو كػػؿ دكلػػة

كأسعاره ،كبذلؾ تمبي حاجتيا مف الطاقة كتػتحكـ فػي التطػكر االقتصػادم كالتكنكلػكجي لكػؿ دكؿ العػالـ،

كقػػد شػػكمت ىجمػػات  11سػػبتمبر  2001منصػػة النعطافػػو جديػػدة فػػي المشػػركع االمب ارطػػكرم األمريكػػي
كبػػدأت خطتيػػا بشػػف حػػرب عمػػى أفغانسػػتاف ،ثػػـ حػػرب ثانيػػة عمػػى العػراؽ ،كاسػػتطاعت الكاليػػات المتحػػدة

األمريكية ،ألكؿ مرة في التاريخ الحديث ،أف تفرض سيطرتيا عمى دكؿ الخميج العربية ،كأف تقيـ قكاعد
عسػػكرية دائمػػة فػػي تمػػؾ الػػدكؿ ،كتحقػػؽ ىػػدفيا القػػديـ فػػي السػػيطرة عمػػى منػػابع الػػنفط كمم ارتػػو ،كالػػتحكـ

بأسػػعاره  ،كتحقػػؽ تػػأميف مسػػتداـ ألمػػف إسػرائيؿ كبقائيػا ،ككػػذلؾ السػػيطرة عمػػى احتياطيػػات الػػنفط العراقيػػة

التي تعد ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالـ ،مػا يقػكد إلػى الػتحكـ فػي نفػط المنطقػة العربيػة كتغييػر مػكازيف

القػػكل االقتصػػادية فييػػا ،كيػػؤدم إلػػى فػػتح مجػػاالت الييمنػػة األمريكيػػة عمػػى أس ػكاؽ البتػػركؿ العالميػػة ،إنتاج ػان
كتسكيقان كتسعي انر كتكزيعان.
كمع تكلي أكباما الرئاسة استمر في إدارة المشركع االمبراطكرم األمريكي ،كلـ يتخؿ عنو كلكف

باعتمػػاد اسػػتراتيجية القػػكة الذكيػػة مػػف خػػبلؿ المػػزج الخػػبلؽ بػػيف القػػكة الخشػػنة كالقػػكة الناعمػػة ،أم

استخداـ قكة اإلذعاف كاإلقناع معان ،كبدأ التطبيؽ الفعمي لمفكضى الخبلقة ،كقرر أكبامػا التعػاكف مػع

االخكاف مف أجؿ مؿء الفراغ النفكذ السياسي عمى المستكل اإلقميمي كتمكينيـ مف السيطرة عمػى الحكػـ

فػػي المنطقػػة خاصػػة إنيػػـ أكثػػر حيكيػػة فػػي التعامػػؿ مػػع ممفػػات إي ػراف كسػػكريا كلبنػػاف ،مثممػػا تعػػاكنكا مػػع
الكاليػػات المتحػػدة فػػي إسػػقاط معمػػر القػػذافي ،كمػػا أف مجيػػئيـ لمسػػمطة سػػيؤدم إلػػى تحػػكؿ فػػي مكقػػؼ

المنطقة ضد ركسيا كالصيف ،كالقكقاز الشمالي ،كمػا كراء القكقػاز ،كآسػيا الكسػطى ،كمقاطعػة شػينجيانغ

(اليكغػػكر) الص ػػينية المسػػتقمة ،حي ػػث ستصػػبح كمي ػػا أى ػػدافان لئلسػػبلمييف ف ػػي ظػػؿ التخط ػػيط األمريك ػػي
لبلنسػػحاب مػػف المنطقػػة العربي ػػة عسػػكرنيا لمتفػ ٌػرغ لمص ػػيف كركسػػيا فػػي جنػػكب ش ػػرؽ آسػػيا ،فيمػػا الع ػػدك
االس ػػتراتيجي األخط ػػر عم ػػى الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة كمس ػػتقبميا السياس ػػي كمص ػػالحيا االقتص ػػادية
كاستثماراتيا الكبرل في الياباف كككريا كماليزيا كاندكنيسيا ،كلكػف دخػكؿ ركسػيا ب و
ػزخـ عمػى خػط الصػراع

تعزيػػز ركسػػيا
فػػي سػػكريا فاجػػأ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كأعػػاد الص ػراع بينيمػػا لمكاجيػػة مجػػددان مػػع ٌ
لنفكذىا في المنطقة.
المبحث الثاني :انعكاسات السياسة الخارجية األمريكية عمى المنطقة العربية كاإلخكاف.
ال شػػؾ أف النظػػاـ العربػػي كلػػد مخػػتبل؛ نتيجػػة تقسػػيـ الشػػعب العربػػي الكاحػػد بػػيف دكؿ متعػػددة كرسػػـ

حدكد مصطنعة بينيا ،كتحكـ نخبة سياسية إقصائية في ىذه الدكؿ ،كصراع اليكية العربية بيف القكمية

كاإلسبلـ ،كغيػاب الرؤيػة كالقػدرة عمػى التعامػؿ مػع األخطػار المشػتركة لػيس بأكليػا االحػتبلؿ اإلسػرائيمي

كال بآخرى ػػا ىيمن ػػة النظ ػػاـ ال أرس ػػمالي الع ػػالمي ،كزاد الط ػػيف بم ػػة التحػ ػكالت الت ػػي ضػ ػربت المنطق ػػة ع ػػاـ
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 ،2011كالتي كاف متكقعان اف تككف رافعة نحك التغيير إال أف مآالتيا ادخمت المنطقة في أتػكف فكضػى
لػػـ تضػػع أكزارىػػا حتػػى اآلف ،كتركػػت آثارىػػا عمػػى كاقػػع المنطقػػة السياسػػي ،حيػػث يعػػيش العػػالـ العربػػي

مرحمة مف أسكأ مراحمو منذ االستقبلؿ ،فإسرائيؿ صارت في أحسف أحكاليا مع تصاعد الحركب األىمية

كالصػراعات الطائفيػػة كانييػػار الجيػػكش العربيػػة ،كاي ػراف بعػػد االتفػػاؽ النػػككم مػػع الغػػرب فػػي طريقيػػا ألف
تككف قكة إقميميػة مطمقػة اليػديف ،كتركيػا أضػحت منػذ أكثػر مػف عقػد مػف الزمػاف قػكة سياسػية كاقتصػادية

كبرل في العالـ .ككما كاف لمسياسة األمريكية آثارىا عمى المنطقة العربيػة ،فقػد كػاف ليػا تػداعيات عمػى
جماعة اإلخكاف المسمميف أكليا حصػكؿ الجماعػة عمػى الشػرعية كالكصػكؿ لمحكػـ كلػيس آخرىػا السػقكط
كتراجع التأييد الجماىيرم في دكؿ المنطقة العربية.

المطمب األكؿ :آثار السياسة الخارجية األمريكية عمى دكؿ المنطقة العربية.
سعت الكاليات المتحدة األمريكية لتنفيذ كثيقة الثكرات الممكنة لتغيير األنظمة الحاكمة في دكؿ

الشرؽ األكسط؛ لتقكية مصالحيا كتعزيزىا عمى حساب مصالح دكؿ المنطقة كأمنيا كاستقرارىا
كاستقبلليا ككحدة اراضييا ،فكاف أف قررت إدارة المحافظيف الجدد بعد فشؿ خيار التدخؿ المباشر
كاستخداـ القكة المسمحة في العراؽ ،إتباع نيج جديد في تطبيؽ استراتيجية الييمنة عمى العالـ بدءان مف
تغيير خريطة منطقة الشرؽ األكسط ،في إطار مشركع الشرؽ األكسط الجديد أك الكبير مف خبلؿ

خطة تفجير داخمية؛ حيث المعب عمى كتر التناقضات كاالختبلفات سكاء العرقية أك الدينية أك

المذىبية ،أك االحتكاكات بيف النظـ كالشعكب ،بما يؤدم إلى فكضى ،كفي مناخ الفكضى يمكف
لؤلقكل أف يحكـ السيطرة عمى المسار كيكجيو كيكظفو بما يصب في مصمحتو ،كىكذا أرادت كاشنطف

أف تخمؽ أزمة في المنطقة تحصؿ مف خبلليا عمى فرصة أكبر لمحركة (.)1

كصارت كاشنطف عمى قناعة بضركرة تغيير المنظكمة السياسية في منطقة الشرؽ األكسط ،كفي

القمب منيا المنطقة العربية ،بما فييا مف أنظمة سياسية حميفة ليا رأت أنيا فقدت صبلحيتيا كفائدتيا،

حيث عجزت عف التصدم لتنامي قكة األصكلية اإلسبلمية كنفكذىا ،كباتت عبئان عمى المصالح
األمريكية أكثر منيا عكنان ،كرأت في جماعة اإلخكاف بديبلن مؤقتان ممكنان ليا تستخدمو كحصاف طركادة
الختراؽ ىذه األنظمة كاحداث الفكضى بدكليا ،كمكاجية األصكلية اإلسبلمية (.)2
كيؤكد ىذا التكجو األمريكي تجاه المنطقة ما كشؼ عنو ىنرم كيسنجر -مستشار األمف القكمي

األميركي السابؽ-قبؿ اف تضرب مسارات التغيير المنطقة تحت مسمى الربيع العربي ،حيث قاؿ" :إف
الدكائر السياسية كاالستراتيجية األميركية طمبت مف العسكرييف احتبلؿ سبع دكؿ شرؽ أكسطية؛ مف

أجؿ استغبلؿ مكاردىا الطبيعية خصكصان النفط كالغاز ،تمييدان لمحرب العالمية الثالثة التي بدت نذرىا
) (1قت لسلزتم ،عب ،ألجتل أالة ت ك لسثيظلل "لسيعيس " تئ ت أخطت تغتتل لاسبي لب لسشلد لاألسؾ ،لسقيلب .2015 ،
http://www.albawabhnews.com/1112251
) (2اسيين ،خقل ،خيل لإل يلي لسييعيتك أللالس للتتدت لاالة ت لب لسيططل  ،ادع لسي ب لسيلبب
http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=14462
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تمكح في األفؽ كطرفاىا ىـ الكاليات المتحدة األمريكية مف جية كالصيف كركسيا كايراف مف جية

أخرل ،ال يخرج منيا سكل منتصر كاحد ىك الكاليات المتحدة األمريكية (.)1

كفي ذات الصدد أكدت كثيقة حصمت كحدة أبحاث الشرؽ األكسط  MEBعمييا مف ك ازرة
الخارجية األمريكية مف خبلؿ قانكف حرية المعمكمات ،أف إدارة أكباما قامت بشف حممة استباقية لتغيير
األنظمة الحاكمة في جميع أنحاء منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا ،كحممت الكثيقة الصادرة في

أكتكبر  2010عنكاف "مبادرة الشراكة الشرؽ أكسطية :نظرة عامة" ،كتحدد الكثيقة بنية متطكرة لبرامج
ك ازرة الخارجية األمريكية التي تيدؼ بشكؿ مباشر إلى بناء منظمات المجتمع المدني ،خاصة
المنظمات غير الحككمية لتغيير السياسة الداخمية في البمداف المستيدفة لصالح السياسة الخارجية

األمريكية كأىداؼ األمف القكمي األمريكي (.)2

كضربت الفكضى الخبلقة -التي بشرت بيا ككندكلي از رايس -عددان مف دكؿ المنطقة العربية تحت
مسمى ثكرات أك انتفاضات؛ لتحقؽ أكثر مف ىدؼ ،فكانت عامؿ ضغط لحصد مز ويد مف التنازالت مف
الدكؿ التي ضربتيا الفكضى لفائدة إسرائيؿ ،فضبلن عف ضماف استمرار كتعزيز تدفؽ مصالحيا

البتركدكالرية ،كما شجعت الزعامات العرقية كالطائفية التي تسعى لمحصكؿ عمى مزيد مف المكاسب
في ظؿ ضعؼ أنظمتيا كعدـ استقرار المنطقة ،كحرضت التيار الميبرالي لينتقض عمى ىذه األنظمة
تحت شعار الحرية ،كساكمت جماعة اإلخكاف المرشحة األكفر حظان في الكصكؿ لمحكـ بأف تككف كرقة

كشريكان لمغرب ،كاال فإف الفكضى ستعـ إذا كصمكا إلى السمطة (.)3

كتركت المكجة الثكرية التي شيدتيا دكؿ عربية خبلؿ عامي  2012 ،2011بصماتيا عمى

النظاـ العربي الذم عيدتو المنطقة عمى مدل الػ  60عامان الماضية بشكؿ كبير ،فقد تعرض النظاـ

الختبلالت شديدة ،تركت آثارىا عميو دكف بركز إشارات دالة عمى بداية تشكؿ لنظاـ عربي جديد ،مع

استمرار حالة البل نظاـ التي قد تطكؿ ،كمف أبرز ىذه اآلثار (:)4
 -1بكادر تفكؾ خريطة الكطف العربي:

بدت الخريطة اليشة التي رسمتيا بريطانيا كفرنسا لمشرؽ األكسط خبلؿ الحرب العالمية األكلى في

طريقيا إلى التفكؾ ،حيث يشيد النظاـ اإلقميمي العربي بعد الثكرات مرحمة غير مسبكقة تضع مستقبؿ
المنطقة عمى المحؾ ،فقد بدأت العديد مف دكؿ الثكرات تشيد مؤشرات التفكؾ كالتجزئة ،فيناؾ دكؿ
)(1

Alfred, Heinz, Henry Kissinger:If you can’t hear the drums of war you must be deaf, dailysquib,2011.
http://www.dailysquib.co.uk/world/3089-henry-kissinger-if-you-cant-hear-the-drums-of-war-you-must-bedeaf.html
)(2
U.S. MEB, State Dept. Document Confirms Regime Change Agenda in Middle East, 2014
http://mebriefing.com/?p=789
) (3عتت  ،ييتس ،اظتظ سقق ة له ،ص.232
) (4اي ز ،ساا  ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
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مثؿ سكريا كالعراؽ ال يعرؼ ىؿ ستبقى في شكميا الحالي كدكؿ مكحدة خبلؿ الخمس سنكات القادمة

أك ال ،فاصطفاؼ األكراد لمحاربة داعش مستخدميف مصطمح حرب ككباني الكردية بدالن مف حرب

عيف العرب السكري ة ضد داعش يكفي لفيـ خطكرة ما يحدث في سكريا كما يحدث في العراؽ مف
تجييز إلطبلؽ مشركع انفصاؿ دكلة كردية مف الجسد السكرم ،كأخرل مف الجسد العراقي مستغميف

مكجة التغيير ،كىي كميا مجرد مقدمات لمشركع التقسيـ( ،)1ككذلؾ ليبيا التي ال يمكف التكيف بمستقبميا

فقد نجح الغرب في إسقاط النظاـ السابؽ ،لكنو لـ يتمكف مف إحبلؿ الديمقراطية كاالستقرار(.)2

في ظؿ العنؼ كالفكضى كالصراع داخؿ كحدات النظاـ ،كالفشؿ في بناء الدكلة الجديدة ،كعدـ
القدرة عمى تحقيؽ الشراكة السياسية كالتكافؽ الداخمي ككجكد مظاىر التمييز الثقافي كالسياسي

كاالقتصادم ،فاف المنطقة قد تنتيي إلى كيانات جزئية أدنى تسعى لبلنفصاؿ بذاتيا كتككيف بؤر

لكيانات سياسية أصغر ،كىذا االحتماؿ كارد في ليبيا كاليمف كسكرية تحديدان ،كىك ما يمثؿ عبئان جديدان

عمى النظاـ العربي ،حيث بدأت بعض الجماعات الفرعية بااللتفاؼ حكؿ ىكياتيا الفرعية كالمطالبة

باالنفصاؿ بشكؿ جزئي أك كامؿ عف الدكلة المركزية كتككيف دكؿ جديدة ،خاصة في الدكؿ التي تتمتع
بقدر و
عاؿ مف التنكع العرقي كالديني كاالثني ،كما حدث في حالة السكداف ،كيؤجج ىذه المطالب
التدخؿ الخارجي المتصاعد لقكل إقميمية كخارجية في الشؤكف الداخمية لممنطقة ،مما يسيـ في تعميؽ

حالة الضعؼ كاالنقساـ ( ،)3كاطالة فترة عدـ االستقرار نتيجة الصراعات الداخمية في دكؿ المنطقة،

كالتي ستترؾ بصماتيا عمى الكضع اإلقميمي ،كأكؿ تأثيرات ذلؾ أف النظاـ العربي سكؼ يفتقر ألدكار
ىذه الدكؿ كقيمتيا المضافة داخؿ النظاـ (.)4

كيبقى أف مستقبؿ الكضع في اإلقميـ العربي سكؼ يتكقؼ عمى مجمكعة مف األمكر ،أىميا فرص

نجاح أك فشؿ التحكؿ السياسي الجارم في النظـ العربية بعد الثكرات ،كمدل قدرة النظاـ العربي عمى

التكيؼ مع كاقع الثكرات ،كالفترة التي تأخذىا حقبة عدـ االستقرار السياسي ،كشكؿ خرائط التحالفات
كالصراعات اإلقميمية ،كمستقبؿ الدكر األمريكي في الشرؽ األكسط ،كمستقبؿ الصراع كاالستقطاب بيف

الميبرالييف كاإلسبلمييف المعتدليف منيـ كاإلخكاف كالمتطرفيف كداعش كالقاعدة.
 -2تغير قيادة النظاـ العربي:

يعتبر أىـ تغير في النظاـ اإلقميمي العربي عمى أثر الثكرات ىك سقكط مفيكـ قيادة النظاـ

كالدخكؿ في حقبة مف اإلدارة لكضع إقميمي ،كقد قامت بيا دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كحؿ مؤقت

) (1اسيت ،لسييتت انظةس ،اي لقب لسطبلم لسيلبب :بتك لس طيظلل لسدتةت لمب ،ت عتم لسطبملم لسيملسيب ألتمتل تلل لسثميظلل لسيلبتم ) ،(2-2لسيل مز
لسيلبب سعقسيث أللستظلسللhttp://www.acrseg.org/36543 .2015 ،
) (2تاك ،يسيسعب ،لسلبتع لسيلبب :شل س لئح غتل ا يسي  ،بب بب سب.2013 ،
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/12/131214_arab_spring_outcomes
) (3سغم ،سذةل ش ل ،لس سيالل لسلل،ط لب لسطبلم لسيلبب لسييلطل ،نظلسلل نألست  ،لسيتن لسثلاك أللاظبييي ،ةيستي  ،2013ص.14-13
) (4اي ز ،ساا  ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
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لغياب قيادة النظاـ ،فبشكؿ عاـ قضت الثكرات عمى احتماؿ استنياض مثمث القمب في قيادة النظاـ

العربي (مصر كالسعكدية كسكرية) ،كال يبدك أنو باإلمكاف استرجاع أضبلع ىذا المثمث في المستقبؿ
المنظكر مف دكف تغييرات داخمية كاقميمية كثيرة ،كقد أصبح استنياض تشكيمة قيادية جديدة لمنظاـ
العربي تجمع بيف مصر كالسعكدية ممكنان بعد االطاحة بحكـ اإلخكاف في مصر ( ،)1كقد تمكنت

األنظمة الممكية التي تشمؿ دكؿ الخميج كاألردف كالمغرب تجنب التداعيات المباشرة لمثكرات العربية،
كأصبحت دكؿ الخميج صاحبة اليد الطكلى في قيادة النظاـ كفرضت أنماط تحالفاتيا عمى النظاـ

العربي كتكجياتو عمى نحك ما يتجمى في إدارة النظاـ العربي لؤلزمة السكرية بإعطاء األكلكية لمحؿ
العسكرم ،كالتعامؿ مع إيراف كمصدر لمتيديد كفرض مشاركتيا كطرؼ في حؿ ىذه األزمة ،كسيظؿ
ىذا الكضع مؤقتان لحيف حسـ أكضاع دكؿ الثكرات كحسـ األزمة السكرية ،ما يعني أف النظاـ العربي

أماـ مكجة شبو مؤكدة مف التغيير سيتأثر بالحراؾ التفاعمي الدائر اآلف عمى مستكل النظاـ اإلقميمي

لمشرؽ األكسط (.)2

 -3بركز نظاـ إقميمي جديد:
امتدت آثار التغيير إلى المستكل اإلقميمي ،حيث بدأت المنطقة العربية تسير نحك نظاـ إقميمي
جديد قيد التبمكر في ظؿ إسقاط الثكرات بشكؿ عممي شبكة التحالفات التي كانت قائمة ،فمـ يعد كجكد
لمحكرم الممانعة كاالعتداؿ كلحالة االستقطاب التي نتجت عف تمؾ المحاكر ،كبدأ التأثير الفاعؿ
لمدكؿ العظمى في رسـ المعالـ الكبرل لمنظاـ العربي يشيد تنافسان بيف قكل إقميمية في مقدمتيا تركيا
()3

كايراف كاسرائيؿ،

كتشكؿ ىذه القكل الثبلث حاليان قمب أك محكر ىذا النظاـ ،حيث تؤثر تفاعبلت

كتطكرات العبلقة بينيا عمى االستقرار في اإلقميـ كتنبئ بتحكالت مممكسة في خرائط التحالفات

كالصراعات التي تربط بيف ىذه القكل كالدكؿ العربية ،ككذلؾ في أنماط العبلقات كالتفاعبلت المحتممة

بيف النظاـ العربي الجديد كذلؾ النظاـ المتكقع لئلقميـ ،كما تؤثر في فرص ظيكر قكة أك قكل عربية

قادرة عمى مبادلة القكل الثبلث الفعؿ كالتأثير خاصة مصر التي سيتكقؼ عمييا حسـ معظـ التساؤالت

المثارة حكؿ مستقبؿ النظاـ العربي كالتأسيس لخرائط تحالفات كصراعات جديدة في الشرؽ األكسط،
كفقان لمستقبؿ التغيير في مصر (.)4

كقد عممت دكؿ الجكار اإلقميمي عمى استغبلؿ كضع الثكرات كسقكط أنظمة الحكـ ،في السعي

لبناء عبلقات أقكل مع النظـ الجديدة ،كالتدخؿ مف أجؿ دعـ أطراؼ داخمية محددة ،حيث يبلحظ

تركيز التحرؾ اإلقميمي لدكؿ الجكار الثبلث :إسرائيؿ ،كتركيا ،كايراف ،عمى ثبلثة مداخؿ خبلؿ فترة ما
) (1لسيظتظ لسيلبق ،نبب.2013 ،
) (2اسيت ،لسييتت انظةس ،اظتظ سقق ة له.2015 ،
) (3عتت  ،ييتس ،اظتظ سقق ة له ،ص14
) (4اسيت ،لسييتت انظةس ،اظتظ سقق ة له.2015 ،
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بعد الثكرات؛ فبينما اتجيت إسرائيؿ إلى مراقبة الكضع العسكرم اإلقميمي ك محاصرة كاحتكاء أم

مخاطر لمثكرات العربية عمى مصالحيا كأمنيا مستغمة حالة االنشغاؿ بالثكرات لتكجيو ضربات جكية
لمعسكر اليرمكؾ بالسكداف ،كشف غارة عمى مركز أبحاث عسكرم في دمشؽ ،كمياجمة قافمة سكرية

عمى الحدكد مع لبناف ،ك تنفيذ عممية عسكرية في غزة ،عممت تركيا عمى االقتراب مف جياز صنع
القرار الجديد بدكؿ الثكرات ،كطرحت ذاتيا نمكذجان يحتذل مف قبؿ النخب الجديدة في ىذه الدكؿ عمى
نحك ما جرل مع كؿ مف مصر كليبيا كتكنس ،كما يجرم مع سكرية عبر دكرىا مع المعارضة السكرية

المسمحة ،أما إيراف فكاف تدخميا في الشأف العربي عبر أدكات التأثير الطائفي عمى نحك ما برز في
البحريف كسكرية ،كمؤخ ار في اليمف ،فدعمت في بداية األحداث ثكرات تكنس كمصر كالبحريف كاليمف،

كثير بالنسبة إلى المكقؼ مف الثكرة السكرية لمدرجة التي كجدت إيراف نفسيا عمى
لكف األمر اختمؼ نا
صداـ كامؿ مع المكقفيف التركي كاإلسرائيمي (.)1
 -4تآكؿ فكرة القضية المركزية:
ضمف التغيرات الفكرية كالسياسية الكبرل ،الحاصمة في نتيجة ثكرات الربيع العربي ،ككنتاج لتحكؿ

سمـ األكليات مف مكاجية التحديات الخارجية إلى التركيز عمى مكاجية التحديات الداخمية ،حدث تراجع
أك انكفاء في مفيكـ القضية المركزية ،أك في اعتبار قضية فمسطيف بمثابة القضية المركزية لؤلمة

العربية ،مف المحيط إلى الخميج ،ففي الماضي استخدمتيا األنظمة لمتغطية عمى مشكبلتيا بدعكل

مكاجية إسرائيؿ ،بينما ارتبطت قضية التحرير بعد الثكرات العربية بضركرة تكفير الحرية كالكرامة
كالمساكاة في المجتمعات العربية ،كمع ذلؾ حمت الصراعات اإلقميمية محؿ القضية الفمسطينية
باعتبارىا الشغؿ الشاغؿ ،عمى مدل ثبلثة عقكد عمى األقؿ ،كىذا ال يعني تراجع مكانة قضية

فمسطيف ،بقدر ما يعني كضع المجتمعات العربية مصالحيا كحاجاتيا عمى رأس سمـ األكلكيات (.)2
 -5صعكد األحزاب اإلسالمية:

جاء ظيكر التنظيمات اإلسبلمية لتمؤل الفراغ السياسي بعد أف فقدت األحزاب القديمة شرعيتيا

بالسقكط السريع المريع لؤلنظمة التي كانت مدعكمة مف الغرب؛ ألنيا كانت البديؿ الكحيد الذم يمتمؾ

كحدة القيادة ككحدة التنظيـ ككحدة األيديكلكجيا ،ناىيؾ عف امتبلؾ خمفية نضالية ضد النظـ السابقة(.)3

كجاء صعكد التنظيمات اإلسبلمية رغـ أف بعضيا كاف إما محظك انر أك يسمى إرىابيان أك متشددان ،إال

أنيا أصبحت كاقعان مفركضان كالتعامؿ معو ممكنان ،كحتى الشراكة كالتنسيؽ معو ممكنة ما داـ ضمف

اإلطار كاالتجاه المسمكح لو بالتحرؾ بو ( ،)4كاستطاعت األحزاب اإلسبلمية اقتناص بعض الثكرات
) (1اي ز ،ساا  ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
) (2الخت ،تلسب ،تؤاال لب لس تل تلل لسيتلست أللسا لة سسلق لسلبتع لسيلبب ،ادع شئألي لبت  ،تن  ،165اظل ،2014 ،ص121-120
) (3اسيت ،لسييتت انظةس ،اظتظ سقق ة له2015 ،
) (4عتت  ،ييتس ،اظتظ سقق ة له ،ص15
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كالسيطرة عمييا تحت شعار "شرعية الصناديؽ" كاقصاء كؿ القكل الثكرية كالسياسية األخرل ضاربة

عرض الحائط بكؿ كعكد "الشراكة الكطنية الجامعة" التي كعدت بيا ،كبكؿ ما يمكف اعتباره شركطنا
مكضكعية لنجاح الثكرات ،كفي مقدمتيا ضركرة التكافؽ الكطني عمى مرحمة انتقالية في إدارة الدكلة

يككف الحكـ فييا كفقان لمشراكة الكطنية ،حيث أعطت األكلكية لػمتمكيف ،كنحت جانبان شعار "المشاركة
ال المغالبة" كاستأثرت بالسمطة ،كالنتيجة ىي تفكؾ كحدة القكل الثكرية المشاركة في الثكرة كانقساميا

مجددا بيف حكـ كمعارضة ،كعاد االستقطاب كالصراع السياسي كمحصمة لفشؿ األحزاب اإلسبلمية في
ن
إدارة شؤكف الدكلة بإمكاناتيا البشرية محدكدة الكفاءة ،كاالنعكاسات السمبية لؤلزمات األمنية عمى
االستقرار السياسي كاألكضاع االقتصادية كالمعيشية ،ما أدل إلى الشعكر بفشؿ الثكرة كحاجة الثكرة

إلى ثكرة ،كعكدة شعار إسقاط النظاـ نتيجة لما آلت إليو أحكاؿ الثكرات العربية مف تعثر (.)1
 -6انتشار التنظيمات اإلرىابية:

تحكلت الدكؿ التي شيدت ثكرات شعبية خبلؿ الخمس سنكات األخيرة إلى ساحات قتاؿ بيف
شعكبيا كالجماعات اإلرىابية المختمفة التي انتشرت عمى أراضييا مستغمة الفراغ السياسي كاألمني
الناشئ في الدكؿ لتنفيذ عمميات ارىابية عنيفة ،تسببت في تردم األكضاع األمنية كانتشار الفكضى
كاالضطرابات كانعداـ االستقرار؛ كذلؾ لتحقيؽ أطماعيا في السيطرة كاإلمساؾ بالسمطة ( ،)2كتطرح

بديبل لمنظاـ العربي ىك مشركع "الخبلفة اإلسبلمية" ،الذم يجسده مشركع
ىذه الجماعات
مشركعا ن
ن
الدكلة اإلسبلمية "داعش" ،التي أعمنت الخبلفة يكـ  29يكنيك  ،2014كنصبت زعيميا -أبك بكر
البغدادم خميفة -لممسمميف عقب فرض ىيمنتيا عمى مساحات كاسعة مف سكريا كالعراؽ ،كسيطرتيا
عمى كثير مف منابع النفط العراقي.

كيمثؿ مشركع داعش كالجماعات اإلرىابية
خطر داىمان عمى مستقبؿ النظاـ العربي؛ ألنو أكالن
ان

مشركع ينحرؼ بأكلكية قضية فمسطيف كمكانتيا كقضية مركزية عربية إلى أكلكية إقامة دكلة الخبلفة

اإلسبلمية بكؿ ما يعنيو كما يتطمبو تحقيؽ ىذا اليدؼ مف مياـ أبرزىا بالطبع تدمير الدكؿ العربية

الراىنة باعتبارىا دكالن كمجتمعات كافرة ،كي تقكـ عمى أنقاضيا دكلة األيماف أم دكلة الخبلفة ،كبعدىا

أخير تككف المكاجية مع الييكد ربما في آخر الزماف ،كثانيان ألف مشركع
تأتي أكلكية محاربة الكفر ،ك نا
داعش الذم يجعؿ أبرز أكلكياتو إسقاط الدكؿ العربية باعتبارىا دكنال كافرة يعتبر قكة مضافة إلى

إسرائيؿ؛ ألف تدمير الدكؿ اإلسبلمية بدافع مف إسقاط دكؿ الكفر معناه تدمير الجيكش كالقدرات
االقتصادية كتمزيؽ الكياف السياسي كاالجتماعي ليذه الدكؿ ،كيطمؽ العناف لمشركع التقسيـ كاقامة
الدكيبلت الطائفية كالعرقية عمى أنقاض الدكؿ القائمة ،كىذا حمـ إسرائيؿ؛ ألف تدمير الجيكش في
) (1اسيت ،لسييتت انظةس ،اظتظ سقق ة له2015 ،
) (2طالط ،لسيزب ،تقيلل لسلبتع لسيلبب ،اعتشتلل ايعس ألليػى ألنالظ ،لسشلد لاألسؾ.2014 ،
http://aawsat.com/home/article/109511
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العراؽ كفي سكريا ،كاستنزاؼ القدرات كالثركات كاطبلؽ مشركع إعادة تقسيـ أرض العرب لف يبقى قكة
قادرة عمى مقاتمة إسرائيؿ ،كثالثان ألف مشركع إقامة "الدكلة اإلسبلمية" يتناغـ كينسجـ مع المشركع

الصييكني إلقامة "الدكلة الييكدية" في فمسطيف ،أك فرض إسرائيؿ دكلة ييكدية ،كفرض مشركع "دكلة
كاحدة لشعب كاحد" أم دكلة إسرائيؿ الكبرل لمشعب الييكدم عمى أنقاض مشركع حؿ الدكلتيف (.)1
 -7الصراعات الطائفية:
بمكازاة الصراعات النظامية داخؿ إقميـ الشرؽ األكسط اشتدت معركة االستقطاب المذىبي
اإلقميمي المسمح بيف السنة كالشيعة ،كبدأت حقبة مف الصراعات بيف القكل األدنى مف الدكلة كالعابرة

لمدكؿ التي تحارب بالككالة عف الدكؿ ،فقد برزت ظاىرة الجياد الشيعي المسمح قبالة الجياد السني

المسمح ،خاصة في سكريا التي تتطكر فييا ىذه الظاىرة كتتنامى ركيدان ركيدان ،فقد تأكد كجكد مقاتميف
شيعة مف لبناف كالعراؽ كأفغانستاف كعناصر إيرانية مف الحرس الثكرم تشارؾ في القتاؿ بجانب قكات
النظاـ السكرم ،مع احتماالت كقكع صدامات أشد بيف أحزاب كقكل شيعية سنية حينما تفرغ ىذه القكل

مف معركتيا الرئيسة مع النظاـ في دمشؽ ،كأخذ ىذا الصراع شكؿ عمميات تفجير كخطؼ كاطبلؽ
صكاريخ في لبناف بيف المجمكعات السنية المقاتمة في سكريا كحزب اهلل ،كامتدت الصراعات المذىبية

إلى اليمف حيث سيطر الحكثيكف عمى الحكـ في اليمف كعمى صنعاء بالتعاكف مع قكات الرئيس

المعزكؿ -عمي عبد اهلل صالح -كتطكرت المكاجية إلى حرب قادتيا المممكة العربية السعكدية عمى
رأس قكات التحالؼ العربي ضد الحكثييف؛ إلعادة الرئيس اليمني -عبد ربو منصكر ىادم -لمحكـ،

كتعمقت االنشقاقات بيف ىاتيف الطائفتيف حيث ظيرت مستكيات مفزعة مف العنؼ الطائفي في العراؽ

أيضان ،الذم ربما سيككف أىـ مكركثات التغيير في المنطقة ،كأصبحت ىذه الظاىرة تيدد النظاـ العربي
كاإلقميمي بعد أف تحكؿ إلى ساحة صراع كبرل بيف السنة كالشيعة ،قد تنخرط فييا مستقببلن دكؿ كقكل
أدنى عمى الصعيد اإلقميمي ،مما يغير شبكة عبلقات اإلقميـ ،كيدفع إلى تشكيؿ محاكر مذىبية عابرة

لمدكؿ (.)2

كنخمص مما سبؽ إلى أف السياسة األمريكية في المنطقة العربية تركت جراحان غائرة في شكؿ

النظاـ العربي ،زادتو ضعفان عمى الضعؼ المكركث مف اتفاقية سايكس بيكك ،حيث بدأت الدكؿ العربية

التي ضربتيا الفكضى األمريكية في طريقيا لمتفكؾ مما قد ينتيي بالمنطقة إلى كيانات جزئية أدنى
تسعى لبلنفصاؿ بذاتيا كتككيف بؤر لكيانات سياسية أصغر ،خاصة مف الجماعات الفرعية التي بدأت
بااللتفاؼ حكؿ ىكياتيا الفرعية كالمطالبة باالنفصاؿ بشكؿ جزئي أك كامؿ عف الدكلة المركزية ،كأكؿ

تأثيرات ذلؾ أف النظاـ العربي سكؼ يفتقر ألدكار ىذه الدكؿ كقيمتيا المضافة داخؿ النظاـ ،كما
) (1اسيت ،لسييتت انظةس ،اظتظ سقق ة له.2015 ،
) (2اي ز ،ساا  ،اظتظ سقق ة له. 2013 ،
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تغيرت قيادة النظاـ العربي حيث قضت الثكرات عمى احتماؿ استنياض مثمث القمب في قيادة النظاـ

العربي (مصر كالسعكدية كسكرية) ،كأصبحت دكؿ الخميج صاحبة اليد الطكلى في قيادة النظاـ
كفرضت أنماط تحالفاتيا عمى النظاـ العربي كتكجياتو ،كبرز نظاـ إقميمي جديد تمثؿ تركيا كايراف
كاسرائيؿ قمب أك محكر ىذا النظاـ ،حيث تؤثر تفاعبلت كتطكرات العبلقة بينيا عمى االستقرار في

اإلقميـ ،كما تؤثر في فرص ظيكر قكة أك قكل عربية قادرة عمى مبادلة القكل الثبلث الفعؿ كالتأثير ،

كحدث تراجع أك انكفاء في مفيكـ القضية المركزية ،أك في اعتبار قضية فمسطيف بمثابة القضية

المركزية لؤلمة العربية ،كحمت الصراعات اإلقميمية محؿ القضية الفمسطينية باعتبارىا الشغؿ الشاغؿ.

كصعدت التنظيمات اإلسبلمية لتمؤل الفراغ السياسي ،حيث أعطت األكلكية لػمتمكيف ،كنحت

جانبان شعار "المشاركة ال المغالبة" كاستأثرت بالسمطة ،كعاد االستقطاب كالصراع السياسي كمحصمة
لفشؿ األحزاب اإلسبلمية في إدارة شؤكف الدكلة ،كانتشرت التنظيمات اإلرىابية التي نفذت عمميات
ارىابية عنيفة ،تسببت في تردم األكضاع األمنية كانتشار الفكضى كاالضطرابات كانعداـ االستقرار؛

خطر داىمان عمى مستقبؿ
كذلؾ لتحقيؽ أطماعيا في السيطرة كاإلمساؾ بالسمطة كيمثؿ مشركعيا
ان

النظاـ العربي؛ ألنو أكالن مشركع ينحرؼ بأكلكية قضية فمسطيف كمكانتيا كقضية مركزية عربية إلى

أكلكية إقامة دكلة الخبلفة اإلسبلمية بكؿ ما يعنيو كما يتطمبو تحقيؽ ىذا اليدؼ مف مياـ أبرزىا
بالطبع تدمير الدكؿ العربية الراىنة باعتبارىا دكالن كمجتمعات كافرة ،كي تقكـ عمى أنقاضيا دكلة

أخير تككف المكاجية مع الييكد ربما في
األيماف أم دكلة الخبلفة ،كبعدىا تأتي أكلكية محاربة الكفر ،ك نا
آخر الزماف ،كانتشرت الصراعات الطائفية بمكازاة الصراعات النظامية داخؿ إقميـ الشرؽ األكسط،
كاشتدت معركة االستقطاب المذىبي اإلقميمي المسمح بيف السنة كالشيعة ،كبدأت حقبة مف الصراعات

بيف القكل األدنى مف الدكلة كالعابرة لمدكؿ التي تحارب بالككالة عف الدكؿ ،كتمثمت في ظاىرة الجياد

الشيعي المسمح قبالة الجياد السني المسمح ،كأصبحت ىذه الظاىرة تيدد النظاـ العربي كاإلقميمي بعد

أف تحكؿ إلى ساحة صراع كبرل بيف السنة كالشيعة ،قد تنخرط فييا مستقببلن دكؿ كقكل أدنى عمى

الصعيد اإلقميمي ،مما يغير شبكة عبلقات اإلقميـ ،كيدفع إلى تشكيؿ محاكر مذىبية عابرة لمدكؿ،
كىكذا تبقى المنطقة رىينة نجاح أك فشؿ عمميات التحكؿ ،كمدل قدرة النظاـ العربي عمى الصمكد

كالمكاجية كالتكيؼ كالتضامف ،ككذلؾ لشكؿ خرائط التحالفات كالصراعات اإلقميمية ،كمستقبؿ الدكر
األمريكي في الشرؽ األكسط ،كمستقبؿ الصراع كاالستقطاب بيف الميبرالييف كاإلسبلمييف المعتدليف

كالمتطرفيف.
المطمب الثاني :آثار السياسة الخارجية األمريكية عمى جماعة اإلخكاف المسمميف.
تكاجو الكاليات المتحدة األمريكية في ىذه المرحمة تحديات استراتيجية صعبة تتعمؽ بالمصير الذم
يتيدد الطكر الثالث لبلستراتيجية األمريكية في الشرؽ األكسط في مرحمة ما بعد انتياء الحرب الباردة،
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كالمتمثؿ في نجاح اإلدارة األمريكية في تمكيف فركع التنظيـ الدكلي لئلخكاف المسمميف مف الثكرات التي

اجتاحت العديد مف الدكؿ العربية كعمى رأسيا مصر كتكنس ،ككاف الطكر األكؿ قد فشؿ مع الفشؿ

األمريكي في فرض مشركع الشرؽ األكسط الكبير بدءان مف العراؽ ،كفشؿ الطكر الثاني الذم حمؿ
عنكاف“ :الشرؽ األكسط الجديد” مع فشؿ الحرب اإلسرائيمية عمى لبناف ،كقد حددت كزيرة الخارجية

األمريكية -السابقة ككندكلي از رايس -أىـ مرتكزاتو في إجراء تغيير جذرم في مجرل الصراع التاريخي
في الشرؽ األكسط بإحبلؿ الصراع العربي اإليراني بديبلن لمصراع العربي اإلسرائيمي ،ثـ فرض الصراع
الطائفي السني الشيعي داخؿ الدكؿ كبيف مككناتيا الدينية كالطائفية ليحدث استقطاب إقميمي جديد
عمى أساس طائفي بيف قطب سني كآخر شيعي ،كمف ثـ إخراج إسرائيؿ نيائيا مف الصراع كتتحكؿ

تدريجيا إلى دكلة إقميمية مييمنة (.)1

ككاف التخطيط االستراتيجي األمريكي في دعـ مكجة الثكرات العربية ىك إحبلؿ حمفاء جدد مف
التيار الذل اعتقدكا أنو األقكل كاألكثر انتشا انر داخؿ دكؿ المنطقة ،أم تيار اإلسبلـ السياسي ،شرط أف

يككف مستعدان لمتحالؼ مع إسرائيؿ ،كاختاركا اإلخكاف لكراثة حمفائيـ القدامى في الدكؿ العربية ،الذيف

اعتقدكا أنيـ لـ يعكدكا قادريف عمى تحمؿ مسؤكلية االستراتيجية األمريكية الجديدة في الشرؽ األكسط،
كبسقكط اإلخكاف في مصر أصيبت االستراتيجية األمريكية الجديدة في الشرؽ األكسط بأسكأ

انتكاساتيا ،كلذلؾ كانت ردكد الفعؿ األمريكية عمى إسقاط حكـ اإلخكاف شديدة العصبية! (.)2

كىذا ما أكده المدير التنفيذم لمنظمة "ىيكماف اريتس كتش" كينيث ركث الذم طالب المجتمع

الدكلي بالتصالح مع اإلسبلمييف عندما يككنكف ىـ مف تفضمو األغمبية ،فيـ يتمتعكف بجماىيرية
حقيقية في أغمب مناطؽ العالـ العربي؛ لكقكفيـ ضد الحكـ المستبد ،كلمخدمات االجتماعية التي
يقدمكىا ،كما أنيـ يتمتعكف بمزايا تنظيمية ،ككذلؾ ألنيـ يعكسكف القيـ المحافظة كالدينية لمكثير مف

الناس في المنطقة ،كتجاىؿ ىذه الشعبية يعني انتياؾ مبادئ الديمقراطية ،كيجب أف يشجع المجتمع
الدكلي حككماتيـ كي تحترـ الحقكؽ األساسية ،كاذا احترمت ىذه الحقكؽ ،فيي تستحؽ الدعـ مف
المجتمع الدكلي ،بغض النظر عف آرائيا السياسية أك الدينية ،كيخالؼ ىذا المكقؼ تجارب التعامؿ

السابقة لمحككمات الغربية معيـ ،كالتي تمثمت في دعميـ عندما تراىـ مفيديف لمكاجية عدك مرىكب

الجانب كما جرل في حالتي "المجاىديف ضد السكفييت ،كحماس ضد منظمة التحرير الفمسطينية" ،أك
عندما تمتقي مصالحيـ مع الغرب ،أك أخذ الحذر منيـ عندما يتحدكف الحككمات الصديقة لمكاليات

المتحدة (.)3

) (1اسيت ،لسييتت انظةس " ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
) (2اسيت ،لسييتت انظةس ،اظتظ سقق ة له ،2014 ،ص.4
) (3تطتم ،ظألث ،زلي ألست لس خعب ك لسطغل أللس ييك بسليد لإلسيلي ،ايسع ،تيالي ظلة س ألتش.2012 ،
https://www.hrw.org/ar/world-report/2012/country-chapters/259755
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كدفعت السياسة األمريكية في المنطقة العربية باإلخكاف المسمميف لمكاجية منذ مطمع العاـ 2011

فكلجكا إلى ساحة العمؿ السياسي كخاضكا غمار التجربة الحزبية العمنية ،بعد أف كانت الحركات
اإلسبلمية في العديد مف البمداف العربية محركمة مف العمؿ السياسي العمني كالقانكني ،فكاف ليذه
المرحمة كما تبلىا تداعيات إيجابية كأخرل سمبية عمى كياف جماعة اإلخكاف نفسيا.
 -1حصكؿ اإلخكاف عمى كضع شرعي كقانكني:
ظيرت تداعيات السياسة األمريكية في المنطقة العربية عبر دعميا عممية التحكؿ في المنطقة
كاضحة عمى جماعة اإلخكاف ،حيث ازالت التحكالت الحاجز أماـ حصكؿ اإلخكاف عمى كضع شرعي
كقانكني ،حيث كانت جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر محظكرة منذ عاـ  ،1954كحركة النيضة

التكنسية لـ تحظ باعتراؼ رسمي مف الدكلة منذ أكائؿ الثمانينيات مف القرف الماضي ،كىك ما مكنيـ

مف العمؿ بحرية كعمنية ،كالتعبير عف ىكيتيـ الذاتية ،فقد تأسست كألكؿ مرة في مصر سبعة أحزاب
دينية جميعيا عاـ  2011بعد الثكرة ،ككاف أبرزىا "حزب الحرية كالعدالة" الذم يمثؿ جماعة اإلخكاف

المسمميف ،كما فتح المجاؿ االجتماعي كالحركي أماـ التيارات اإلسبلمية مف أجؿ تأكيد حضكرىا
الشعبي كترسيخو ،مما يعني إمكانية التمدد القاعدم مجتمعيان كثقافيان ،كاستغمكا ىذا التمدد كالنفكذ

الشعبي في القدرة عمى الحشد كاستعراض القكة فيما أطمؽ عميو المميكنيات لتكجيو مسيرة المرحمة

االنتقالية بؿ كالثكرات الكجية التي يريدكنيا ( ،)1كتراجعت حدة التخكفات التي كانت تثيرىا بعض

مككنات المجتمع المدني نتيجة لمخطاب السياسي الذم قدمتو أحزاب اإلخكاف مف تخفيؼ لممفردات

الدينية كتكثيؼ المفردات المدنية ،كتـ اعتبار أحزابيـ مثؿ سائر األحزاب أم انو لـ يعد المشيد

السياسي يرل في فكز أحزاب جماعة اإلخكاف مسألة خارج السياؽ السياسي العادم (.)2
 -2فتح المجاؿ السياسي كممارسة السمطة:

بعد حصكؿ اإلخكاف عمى كضع شرعي كقانكني ،فتح المجاؿ السياسي أماميـ بشكؿ أكبر مما

كاف عميو الكضع سابقا ،حيث انخرطكا في الدكلة كالحكـ ،كأصبح لدييـ قدرة عمى ممارسة السمطة،

التي أنزلتيـ مف فضاء األسطكرة إلى أرض الكاقع ،كساىمت في عقمنة خطابيـ ،كىك أمر بدأ يظير
فعميان في تصرفات اإلخكاف ،كخاصة السمفييف منيـ ،الذيف كانكا يرفضكف االنتخابات مف أساسيا،

فأضحكا أكؿ المشاركيف فييا ( ،)3فشارككا في االنتخابات كعقدكا تحالفات كدخمكا في ائتبلفات سياسية
عمنية كفازكا بػ  %40مف مقاعد البرلماف في تكنس كشكمكا الحككمة الجديدة برئاستيـ ،كالحاؿ نفسيا

بالنسبة إلى العدالة كالتنمية في المغرب ،كفي مصر حصدكا أغمبية في مجمس الشعب ،ككصمكا إلى
) (1عتب ،لسيطلسب ،لس تلظلل لإلساات لب ظل لسثيظلل لسيلبت  ،لسيتلس لستألست .2015 ،
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1580.aspx
) (2بام ،لس عتتد ،لالسااتيي أللسلبتع لسيلبب ،ال ز اسيلط سعقسيث أللستظلسلل ،ؽ ،1بتلألل ،2012 ،ص.165
) (3لسيظتظ لسيلبق ،ص.164
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الذركة مع الفكز بمنصب الرئاسة في مصر ( ،)1إال أف الشعب ظؿ متخكفان مف قياميـ بإعاقة إحياء

ألنيا
الحياة السياسية ،كالمشاركة الفعالة في صناعة القرار ،كاعادة فرض االستبداد كفؽ صيغ معينةٌ ،

أحزاب شمكلية البنية كالتفكير ،كىكذا ظؿ نجاح ىذه األحزاب أك فشميا مرىكنان ،بمدل قدرتيا عمى
تجاكز إرثيا الشمكلي ،كىك ما كقفت تجربتيـ ضده حتى المحظة ،كتسببت في إزاحتيـ عف السمطة في
عدد مف دكؿ الثكرات (.)2

 -3تحكؿ في نظرة الغرب:
كقع تحكؿ كبير في نظرة صناع القرار السياسي الغربي لئلسبلمييف ،إذ أصبح تفضيؿ خيار دعـ

األنظمة االستبدادية لتجاكز سيناريك اإلسبلمييف يطرح العديد مف المخاكؼ مما دفع الغرب في نياية
المطاؼ ال سيما بعد ثكرة كؿ مف تكنس كمصر إلى التعامؿ مع اإلسبلمييف بشكؿ أكثر براغماتية،

فترددت تصريحات لكزيرة الخارجية األمريكية -ىيبلرم كمينتكف -ككزير الخارجية الفرنسي -آالف

جكبيو -باستعداد البمديف لمتعامؿ مع اإلسبلمييف (.)3
 -4انكشاؼ فكرة اعتداؿ جماعة اإلخكاف:

تمايز
يقدـ اإلخكاف جماعتيـ عمى أنيا جماعة سياسية معتدلة ذات مرجعية إسبلمية ،كأف ىناؾ
ان

فييا بيف تيار قطبي يؤمف بالعنؼ كتيار معتدؿ يؤمف بالديمقراطية ،كلكف تبيف أف ىذا ال يعدك أف
يككف خبلفان حكؿ األدكات كليس حكؿ األفكار المركزية لمجماعة ،اذ كاف مف المتكقع عمى خمفية فشؿ

مشركع الجماعة السياسي أف يقكـ الجناح المعتدؿ فييا حاؿ كجكده فعبلن بعممية مراجعة فكرية
كتنظيمية شاممة بعد ثكرة يكنيك  ،2013لكف ىذا لـ يحدث ،كأصيبت الجماعة بحالة مف التكمس

كالتصمب ،كلـ تقدـ استجابة ترقى إلى مستكل ىذه التحديات كاالستحقاقات ،ككاف األخطر ىك تحكليا

إلى التكسع فى استخداـ العنؼ ،باعتباره إحدل أدكات نظرية التغيير لدل جماعة اإلخكاف ،التي أجازىا
سيد قطب ،كحسف البنا نفسو قكالن بأف اإلخكاف المسمميف سيستخدمكف القكة العممية ،كعمبلن بتشكيؿ

النظاـ الخاص الذم نفذ الكثير مف عمميات العنؼ كاالغتياالت ،كىكذا ،فإف انخراط الجماعة في
العنؼ ،سكاء عمى مستكل الخطاب أك عمى مستكل الممارسة ،منذ يناير  2011كحتى اآلف ،ال يعدك

ككنو امتدادان كاف ار انز طبيعيان لمبناء الفكرم كاأليديكلكجي لمجماعة ،أكثر منو مجرد رد فعؿ إلزاحتيا عف
السمطة بعد ثكرة يكنيك .)4( 2013

) (1اسيت ،أبي ظالي ،ألزيك لبي ،طت  ،لسسب لإلسااب لب لاظني ،ائسي للةتظةش لةقلل ،لالظني ،2012 ،ص.7
) (2اسيت ،نةقي ،سللط اق ل لب س لئح لسلبتع لسيلبب ،لسيتن  ٨١٨٥لالظبيلط  ٥٨تشلةك لاألم ٥٠٨٥
http://www.al-akhbar.com/node/170115
) (3بام ،لس عتتد ،لإلسااتيي أللسلبتع لسيلبب ،اظتظ سقق ة له ،ص.164
) (4اسيممت ،لمملةز للزمملل ،لإل مميلي لسييممعييي بيممت يممس سممطيلل اممك جمميظ ةطمملةل للل م للػممت ب لال ممتلم أللإلسممام لسيتلسممب لسممتةيلللؽب،
لا،للمhttp://www.ahram.org.eg/NewsQ/471692.aspx .2016،
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كما خسر اإلخكاف الكثير مف صكرتيـ الذىنية المعتدلة؛ نتيجة تحكيميـ الخبلؼ السياسي مع

القكل المختمفة إلى خبلؼ عقائدم يكفر كيستباح فيو المخالؼ ،كتيديداتيـ بحرب أىمية حاؿ سقكط
مرسي كالتي جاء أحدىا عمى لساف عاصـ عبد الماجد الذم أعمف أنو لك سقط مرسي فستككف ىناؾ

حرب أىمية ،كأكد أف خمع مرسي كقتؿ عثماف بف عفاف ،كسيؤدم إلى فتنة كبرل يراؽ فييا الدماء!
كعقب أحداث  30يكنيك  ،2013جاءت ردكد أفعاؿ أنصار تيار اإلسبلـ السياسي العنيفة ،كعمى

رأسيا جماعة اإلخكاف المسمميف ،التي طالما ركجت لمنيجيا السممي في التعامؿ مع المجتمع؛ لتحدث
نقمة نكعية كبرل في عبلقة الجماعة كالتيار برمتو بالمجتمع المصرم كالدكلة ،حيث اتسعت اليكة بيف

اإلخكاف كالمجتمع ،كتغيرت صكرتيـ في المخيمة الشعبية مف أعضاء الجماعة الدعكية أك التنظيـ

السياسي إلى مجمكعة إرىابية ،فانتكست ثقة الجماىير بمصداقية التيار ،كأصبحت تمقى مقاكمة مف

األىالي ،كأعمنتيا الدكلة جماعة إرىابية محظكرة كىك قرار ،كفقان ليشاـ النجار -الباحث اإلسبلمي،-
سيفقد الجماعة مكاسب الصكرة التي سعت لتركيجيا لنفسيا طكاؿ العقكد الماضية بككنيا رمز
االعتداؿ كالكسطية داخؿ الحركة اإلسبلمية ،كىى التي مكنتيا مف كسب ثقة الغرب كدعمو في مسيرة

الكصكؿ إلى السمطة في الببلد العربية كطرؼ يساعد التحالؼ معو كتصديره لممشيد في الحد مف نفكذ
الجماعات المتشددة كالمسمحة ،فإذا التصقت بيا تيمة اإلرىاب كالتطرؼ فقدت ىذه الكرقة التي

جاىدت كثي انر مف أجميا (.)1

 -5انكشاؼ فكرة ديمقراطية الجماعة:
تـ التركيج لفكرة أف ال ديمقراطية في مصر دكف دمج الجماعة في الحياة السياسية ،كأنيا تعد

الجماعة الكحيدة تقريبان مف جماعات اإلسبلـ السياسي القابمة المؤىمة لبناء إسبلـ سياسي ديمقراطي،
إال أف تجربة الجماعة أثبتت تناقض أيديكلكجيتيا كمشركعيا مع الديمقراطية ،مف ازكية الطبيعة

االستعبلئية لمجماعة استنادان إلى ما منحتو لنفسيا مف سمطة الكصاية كمجمكعة مؤمنة عمى المجتمع

الذم اعتبرتو غير مسمـ أك ناقص األيماف ،كيحتاج إلى أسممة مف أجؿ بناء الدكلة اإلسبلمية المنشكدة
مف كجية نظرىا ،كىى عقيدة تتنافى تمامان مع النظرية الديمقراطية ،كمع فكرة التعددية ،حيث يعتقدكف

أف مشركعيـ الكحيد المطمؽ الذم سينقذ الكطف كيدفعو إلى األماـ ،كيغمب عمى رؤيتيـ لمديمقراطية
أنيا تؤدم إلى الفرقة كالفتنة ،مقابؿ الكحدة كالشككة ،انطبلقان مف مكقؼ فمسفي ثابت يقكؿ :بحاكمية

اهلل (.)2

) (1لإل يلي بتك تظطتاهل خيل لظ،لبت ألاش اتهل لستل عت  ،بيلب لسسل لل لإلساات .2016 ،
http://www.islamist-movements.com/36014
) (2اسيين ،أزيت قت م ،اي لقب زل لل لإلسام لسيتلسب لب لسيؽك لسيلبب ،لسيل ز لسيلبب سعتظلسلل أللسقسيث2014 ،
http://www.acrseg.org/6988
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كتسببت رؤيتيـ ىذه في فشؿ حزب الحرية كالعدالة ،الذراع السياسي لمجماعة في مصر ،في بناء

كتمة فاعمة تقكد عممية التحكؿ الديمقراطي في الببلد عقب ثكرة يناير ،كما فشؿ في بناء أم ائتبلؼ

سياسي حقيقي مع األحزاب الميبرالية كالمدنية خبلؿ االنتخابات البرلمانية ( ،)1كلـ تتمكف الجماعة مف
الفصؿ بيف العمؿ الدعكل كالعمؿ السياسي بشكؿ عاـ ،أك الحزب كالجماعة بشكؿ خاص ،حيث ظمت

األكلكية لمجماعة التي ىيمنت بشكؿ كامؿ عمى الحزب ،كفى المقابؿ ،كبعد كصكليا إلى السمطة
حاكلت الييمنة عمى مقدرات المجتمع ،كتفكيؾ الدكلة ،كالتأسيس لخبلفة مزعكمة ،كدخمت في عبلقات

تعاكف مع تنظيمات اليميف الديني ،خاصة الجماعة اإلسبلمية كتنظيـ الجياد كبقايا السمفية الجيادية،
كأصبح ىذا التحالؼ أكثر كضكحان في المرحمة األخيرة مف نظاـ مرسي ،ثـ بعد سقكطيا عمى اثر ثكرة

يكنيك  ،2013كأكدت األحداث أف اإلخكاف ال يؤمنكف بالعمؿ السياسي كال بالديمقراطية ،كأف

الديمقراطية كانت بالنسبة إلييـ مجرد كسيمة يستخدمكنيا لمكصكؿ إلى السمطة ،ثـ يتخمصكف منيا
بمجرد الجمكس عمى كرسي الحكـ ،فدائما ،االنتخابات التي تأتى باإلسبلمييف ىي آخر انتخابات

ديمقراطية ،فيـ يعتبركف الحكـ شكبل مف أشكاؿ التمكيف اإلليي ،كليس كسيمة لتداكؿ السمطة سمميان (.)2
 -6انكشاؼ غياب المشركع اإلسالمي:

لـ ينجح اإلخكاف الذيف كصمكا إلى سدة الحكـ ،في خمؽ نمكذج إسبلمي يحتذل بو قابؿ لمتطكير

مستقببلن؛ لعدـ كجكد مشركع خاص بيـ مف األساس ،كما أنيـ لـ ينجحكا في كضع برنامج سياسي

شامؿ ،ذلؾ أف العناكيف التي يحاكلكف تقديميا ال تخرج عف عمكميات ال ترقى إلى مستكل البرنامج
السياسي في تفصيبلتو الدستكرية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،ناىيؾ عف غياب أم رؤية

متماسكة يمكف اعتبارىا أساسان الستراتيجية متميزة أك دالة عمى امتبلكيـ مشركعان حقيقيان أك رؤية

كاضحة بعد أف كصمكا لسدة الحكـ في مصر ،فيـ ال يمتمككف آليات صنع مثؿ ىذا المشركع كأدكاتو،

كقد تـ إيياـ المكاطنيف بكجكد مشركع لتحقيؽ مكاسب ليـ ،كعندما اكتشؼ الشعب المصرم الحقيقة

سار ضدىـ ( ،)3كفي ىذا الصدد قاؿ دكتكر العمكـ السياسية في جامعة بيرزيت -باسم الزبيدي" :-إف
ىذه الحركات عند كصكليا إلى السمطة غابت عنيا الخطط التنمكية ،كبالتالي تراجعت جاذبيتيا لدل

المكاطنيف العرب" (.)4

كعف فشؿ مشركع اإلخكاف قاؿ الدكتكر كاثؽ الياشمي -رئيس المجمكعة العراقية لمدراسات

االستراتيجية" :-إف األحزاب اإلسبلمية بدأت تتنامى في المنطقة ،كتتخذ ألكؿ مرة زماـ االمكر كدفة

) (1لاتل  ،لسقلبلد ،ائتيل" اي لقب زل لل لإلسام لسيتلسب لب لسيؽك لسيلبب.2014 ،
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3561.aspx
) (2اسيت ،للةز للزلل ،اظتظ سقق ة له .2016،
) (3لاب ،لسقلبلد ،اظتظ سقق ة له.2014 ،
) (4اسلػل زيم لسيي لقب لسيتلسب سعسل لل لإلساات لب لسيؽك لسيلبب ،خلاي بتلزةت.2013 ،
/اسلػل -زيم-لسيي لقب-لسيتلسب-سعسل لل-لإلساات -لب-لسيؽك-لسيلببwww.birzeit.edu/ar/news
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السمطة ،كلكف مع األسؼ الشديد كحسب التجارب التي رأيناىا في كؿ الدكؿ التي تـ بحثيا أنيا أخفقت

كلـ تنجز شيئا ،كحاكلت إقصاء اآلخريف كتعاممت معيـ بديكتاتكرية ،كما أنيا لـ تحاكؿ أف تجد ليا

استراتيجية كاضحة المعالـ بشأف الكضع االقتصادم أك األمني أك االجتماعي رغـ قضائيا لكقت كبير

في المعارضة ،كلـ نر منيـ سكل التنافس عمى السمطة كالصراعات" (.)1

كبيف دكتكر خميؿ العناني -أستاذ العمكـ السياسية في جامعة جكنز ىكبكنز األمريكية" -أف
حركات اإلسبلـ األرثكذكسي قد اعتمدت عمى أيديكلكجية محافظة دينيان كثقافيان ،خاطبت بيا قاعدة
اجتماعية عريضة ترنك إلى الطقكسية كالشكبلنية الدينية كتميبيا الحماسة الشعكرية كالشعبكية المرتبطة
بمشركع سياسي أسطكرم "المشركع اإلسبلمي" ،الذم جرل تكظيفو لمؿء الفراغ األيديكلكجي كالرمزم

في المجاؿ العاـ العربي طيمة العقكد الماضية بعد سقكط المشركع القكمي العربي أكاخر الستينات مف
القرف الماضي ،كلكف بمركر الكقت انكشفت قدرة ىذه التنظيمات كالحركات عمى التكيؼ مع البيئتيف
المحمية كاإلقميمية المتغيرتيف بشدة بسبب قيكد األيديكلكجيا كصرامة التنظيـ كشيخكخة القيادة .كفقدت

كبير مف بريقيا كرصيدىا الشعبي بعد عاـ كاحد في السمطة ،كانكشؼ كثير
األيديكلكجيا اإلخكانية جزءان ان

مف المقكالت الرئيسة لمتنظيـ عمى غرار" :اإلسبلـ ىك الحؿ" ك"المشركع اإلسبلمي" ،ك"التمكيف"

ك"أستاذية العالـ" ،كالتي ثبت أنيا لـ تكف سكل مجرد شعارات لمتعبئة كالحشد دكف أم مضمكف أك

معني حقيقي"! (.)2

 -7إجراء مراجعات لفصؿ العمؿ الدعكم عف السياسي:
دفع اليبكط الدراماتيكي لجماعة اإلخكاف في مصر بعد كصكليا السمطة كالمتغيرات التي يشيدىا

الشرؽ األكسط إلى قياـ حزب النيضة فرع جماعة اإلخكاف في تكنس بإجراء مراجعات لفصؿ السياسة
عف العمؿ الدعكم كالخركج مف تيار اإلسبلـ السياسي؛ لمتخمص مف أحد األثقاؿ التي يمكف أف

تضعؼ دكرىا الذم تتطمع إليو ،ك تبعيا دعكات داخؿ بعض األطراؼ داخؿ إخكاف مصر ،ثـ إخكاف

المغرب الذيف تبنكا بعد أزمة كبيرة مع بعض األحزاب السياسية المغربية فكر فصؿ العمؿ الدعكل عف
السياسي ،كبدأ

فرع اإلخكاف في ماليزيا ،ينأل بنفسو عف أنشطة الجماعة ،كلـ يحضر معظـ

اجتماعات التنظيـ الدكلي كقؿ دعميـ إلخكاف مصر ،كىك ما يؤكد اتجاه ىذا الفرع لبلنفصاؿ عف

التنظيـ الدكلي ،كفصؿ العمؿ الدعكل عف السياسي ،كفي األردف أصبح ىناؾ ثبلثة فركع تابعة
إلخكاف األردف ،فرعاف منيما يرفعاف شعار فصؿ العمؿ الدعكل عف السياسي ،كاالنفصاؿ عف التنظيـ

الدكلي لئلخكاف ( ،)3غير أنو يصعب تصكر مثؿ ىذا الفصؿ في حالة إخكاف مصر كتنظيمات مازالت
) (1لاب ،لسقلبلد ،اظتظ سقق ة له2014 ،
) (2عتب ،لسيطلسب ،تآ ب لسيلنة «لإل يلست » لسشييست ألسليؽ "لإلسااية لاظجية يت " ،ايسع سططل .2014 ،
/اي لقب-زل لل-لإلسام-لسيتلسب-لب-لسيلسم-لسيلبب-تآ ب-لسيلنة «-لإل يلست »-لسشييست -ألسليؽhttps://ar.qantara.de/content
) (3أزيت ،لل  ،ستيت زل لسطهؼ ألزت،ل .للألع لإل يلي ت يلسى عى سلئي لظب لست ي ك لسيتلس  ،لستيم لسيلبع2016 ،
/ستيت-زل -لسطهؼ -ألزت،ل-للألع-لإل يلي-ت ياسى -عى-سلئي -لظب-لستwww.youm7.com/story/2016/6/152762628/
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تابعة ليـ في ببلد أخرل ،فيناؾ اختبلؼ مممكس بيف ىذه الجماعة كحركة النيضة في تاريخ كؿ

منيما ،كما في ىيكميما التنظيمي ،كما أف جماعة اإلخكاف أقيمت عمى أساس أف الدعكة ىي األساس؛
ألنيا الجاذبة لمبسطاء كالجالبة لمف يسيؿ التبلعب بمشاعرىـ كالتأثير عمييـ باستخداـ الديف ،ثـ

إخضاعيـ لييمنة القيادة ،فالدعكة ىي السمعة التي برعت جماعة اإلخكاف في بيعيا لتكسيع عضكيتيا،
كالحصكؿ عمى تعاطؼ شعبي ،قبؿ انكشافيا حيف كصمت إلى السمطة ،كحتى لك قامت جماعة

اإلخكاف بإجراء مراجعة مماثمة لما أقدمت عميو النيضة ،فيك ال يكفي لحؿ أزمة ىذه الجماعة بعد أف
تفاقمت كتعقدت ،كأصبح الخمط بيف الدعكة كالسياسة ليس إال أحد جكانبيا ،فقد بمغ الجمكد التنظيمي

الذم يحكؿ دكف حدكث أم تطكر فييا أعمى مبمغان ،فانغمقت عمى نفسيا كصار استمرار الخمط بيف

السياسة كالدعكة نتيجة كليس سببان ليذا الجمكد! (.)1

 -8تعطؿ قدرة الجماعة عمى التعاطي مع األ زمات:
أحكمت مجمكعة صغيرة مف قيادات اإلخكاف سيطرتيا عمى الجماعة -مستغمة حالة القمع التي
تعرضت ليا الجماعة -كعزلت كىمشت كأقصت كؿ مف حاكؿ نقدىا أك منازعة سيطرتيا عمى

التنظيـ ،فأصبحت جماعة مغمقة بمنظكمة عقائدية كقيمية جامدة ،كىك ما أدل إلى ارتكاب الكثير مف
األخطاء الكارثية ،كبعد خركج اإلخكاف مف السمطة ،لـ تجر أية محاسبة ليذه القيادات إما بسبب
اعتقاؿ معظميـ أك ىركبيـ خارج الببلد ،أك بسبب حساسية الظرؼ التاريخي كالتخكؼ مف أف تؤدم

المحاسبة إلى تشققات في التنظيـ ،فأصبحت الجماعة رىينة لقياداتيا حضك انر كغيابان ،كمثؿ غياب
القيادة التي تمثؿ العقؿ المركزم لمتنظيـ ،كأزمة الشرعية التي تكاجو القيادات الكسيطة عنصر ضعؼ

ربما تسبب في تعطيؿ قدرة الجماعة عمى مكاجية األزمات ،كافتقاد الجماعة لمتماسؾ الداخمي ،كىك ما
ظير في مصر في الصراع بيف تياريف اختمفا عمى مستكل الرؤية بيف تبني السممية أك العنؼ ،كعمى

مستكل االستراتيجية بيف الحفاظ عمى التنظيـ باعتباره حاضف الفكرة ،أك األخذ بكؿ الكسائؿ الممكنة
ألحداث تغيير حقيقي ميما كانت التداعيات عمى التنظيـ (.)2

كأدل كؿ ما سبؽ إلى تراجع شعبية اإلخكاف الذيف طالما ركجكا المتبلكيـ المشركع الحضارم

البديؿ لممشركع الراىف ،كأنو لك أتيحت ليـ الفرصة لمكصكؿ إلى الحكـ لحققكا كؿ طمكحات الجماىير
كآماليـ ،في العدؿ كالمساكاة كالكفاية ،إال أف تجربتيـ في الحكـ أثبتت أف كؿ ذلؾ كاف متاجرة بأحبلـ
الناس ،باستخداـ عنصر الديف ،لمكصكؿ إلى السمطة ،فمـ تتحسف أحكاؿ الناس ،بؿ ازدادت سكءان ،كلـ

تتخذ ق اررات ىيكمية تبشر بأنيـ جادكف في كعكدىـ السابقة ،بؿ ما ظير ىك التكالب عمى المناصب،
) (1ألزتت ،قت لسيدتت ،اللخيلل لسطهؼ ألاظتل لإل يلي ،لسيتلس لستألست .2016 ،
/aspxتسعتال/اللالل/اللخيلل«-لسطهؼ »-ألاظتل«-لإل يلي»www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/132/9807.
)، (2ق  ،ز لةل ،لإل يلي لسييعييي لب اظل .لم عى ؽلةق لالسليلم، ،للتطغ يي بيست لبب.2015 ،
http://www.huffpostarabi.com/2015/12/15/story_n_8808322.html
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كاالستعبلء كاإلقصاء في مقابؿ اآلخريف كالمجكء إلى استخداـ العنؼ فخرج المصريكف في  30يكنيك

ضد حكـ اإلخكاف كخسر اإلخكاف االنتخابات في تكنس كليبيا؛ ليتأكد اف شعبية اإلخكاف في تراجع!.

كىكذا فإف السياسة األمريكية التي دفعت اإلخكاف إلى الكاجية كاف كفرت لئلخكاف كالحركات

اإلسبلمية فرصة ربما تككف تاريخية فيما يخص الحصكؿ عمى الشرعية كالتمتع بالشرعية القانكنية،
كاالنخراط في الدكلة كالحكـ ،كممارسة السمطة بعد إسقاط األنظمة األكتكقراطية التي أقصتيا كىمشتيا
كحجبت الشرعية عنيا ،كتحكيؿ نظرة الغرب في التعامؿ مع اإلسبلمييف بشكؿ أكثر براغماتية ،فإنيا

أيضان حممت تحديات عديدة ليذه الحركات ،ليس أقميا القدرة عمي العمؿ في بيئة منفتحة سياسيان
كأيديكلكجيان ،كىي التي اعتادت العمؿ في سرية ككفؽ بنية تنظيمية مغمقة تعتمد عمى التعبئة الفكرية

كالحركية ،كمنيا ما يتعمؽ بالقدرة عمى التماسؾ كالبقاء بشكؿ مكحد دكف التعرض النشقاقات أك
انقسامات داخمية ،كقد تسببت السياسة األمريكية في انكشاؼ فكرة اعتداؿ جماعة اإلخكاف اذ كاف مف

المتكقع عمى خمفية فشؿ مشركع الجماعة السياسي أف يقكـ الجناح المعتدؿ فييا بعممية مراجعة فكرية

كتنظيمية شاممة بعد ثكرة يكنيك  ،2013لكف ىذا لـ يحدث ،كأصيبت الجماعة بحالة مف التكمس
كالتصمب ،كلـ تقدـ استجابة ترقى إلى مستكل ىذه التحديات كاالستحقاقات ،ككاف األخطر ىك تحكليا

إلى التكسع فى استخداـ العنؼ ،ككذلؾ في انكشاؼ فكرة ديمقراطية الجماعة فقد أثبتت تجربة الجماعة
تناقض أيديكلكجيتيا كمشركعيا مع الديمقراطية ،مف ازكية الطبيعة االستعبلئية لمجماعة استنادان إلى ما

منحتو لنفسيا مف سمطة الكصاية كمجمكعة مؤمنة عمى المجتمع الذم اعتبرتو غير مسمـ أك ناقص

األيماف ،كيحتاج إلى أسممة مف أجؿ بناء الدكلة اإلسبلمية المنشكدة مف كجية نظرىا ،كتسببت رؤيتيـ
ىذه في فشؿ حزب الحرية كالعدالة ،الذراع السياسي لمجماعة في مصر ،في بناء كتمة فاعمة تقكد

عممية التحكؿ الديمقراطي في الببلد عقب ثكرة يناير ،كما فشؿ في بناء أم ائتبلؼ سياسي حقيقي مع

األحزاب الميبرالية كالمدنية خبلؿ االنتخابات البرلمانية.

كما تسببت السياسة األمريكية في انكشاؼ غياب المشركع اإلسبلمي عند االخكاف ،فمع مركر

الكقت انكشفت قدرتيـ عمى التكيؼ مع البيئتيف المحمية كاإلقميمية المتغيرتيف بشدة بسبب قيكد
كبير مف بريقيا
ان
األيديكلكجيا كصرامة التنظيـ كشيخكخة القيادة .كفقدت األيديكلكجيا اإلخكانية جزءان

كرصيدىا الشعبي بعد عاـ كاحد في السمطة ،كانكشفت كثير مف المقكالت الرئيسة لمتنظيـ عمى غرار:

"اإلسبلـ ىك الحؿ" ك"المشركع اإلسبلمي" ،ك"التمكيف" ك"أستاذية العالـ" ،كالتي ثبت أنيا لـ تكف سكل
مجرد شعارات لمتعبئة كالحشد دكف أم مضمكف أك معني حقيقي ،كتعطمت قدرة الجماعة عمى التعاطي

مع األزمات ،فقد تسبب غياب القيادة التي تمثؿ العقؿ المركزم لمتنظيـ ،كالتشكيؾ في شرعية القيادات

الكسطى إلى تعطيؿ قدرة الجماعة عمى مكاجية األزمات ،كافتقاد الجماعة لمتماسؾ الداخمي ،كىك ما

ظير في مصر في الصراع بيف تياريف اختمفا عمى مستكل الرؤية بيف تبني السممية أك العنؼ ،كنتيجة
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فشؿ التجربة بسبب الممارسة الشمكلية كغياب المشركع االسبلمي قامت بعض فركع الجماعة باجراء

مراجعات لفصؿ العمؿ الدعكم عف السياسي كالخركج مف تيار اإلسبلـ السياسي؛ لمتخمص مف أحد

األثقاؿ التي يمكف أف تضعؼ دكرىا الذم تتطمع إليو ،ففي تكنس يتجو االخكاف لبلنفصاؿ عف التنظيـ

الدكلي ،كفصؿ العمؿ الدعكل عف السياسي ،كفي األردف أصبح ىناؾ ثبلثة فركع تابعة إلخكاف
األردف ،فرعاف منيما يرفعاف شعار فصؿ العمؿ الدعكل عف السياسي ،كاالنفصاؿ عف التنظيـ الدكلي

لئلخكاف.
المبحث الثالث :مستقبؿ عالقة جماعة اإلخكاف المسمميف بالكاليات المتحدة كالنظاـ السياسي العربي.

مف غير المتكقع أف تتخمى الكاليات المتحدة األمريكية عف عبلقتيا مع جماعة اإلخكاف المسمميف
ألسباب كثيرة لعؿ أىميا أف اإلخكاف ما زالكا مككنان ميمان مف مككنات المنطقة العربية التي ما زاؿ

إعادة رسـ خرائطيا في قمب االستراتيجية األمريكية؛ خاصة بعد أف تداعت عبلقات الكاليات المتحدة
األمريكية مع دكؿ النظاـ العربي الرسمي في عدد مف دكؿ المنطقة؛ نتيجة أدراؾ النظاـ العربي
الرسمي بأنو المستيدؼ مف المخططات األمريكية في المنطقة .كتدفع عكامؿ أخرل نحك استمرار

العبلقة مثؿ :تجارب التعاكف السابقة بيف الكاليات المتحدة األمريكية ،كالتفاىمات التي تكصمت ليا
الكاليات المتحدة األمريكية مع اإلخكاف بخصكص حفظ المصالح األمريكية ،كاالعتراؼ باالتفاقيات مع
إسرائيؿ ،كتسكية القضية الفمسطينية .كاإلخكاف مف جيتيـ يتمسككف بيذه العبلقة لتحقيؽ مصالحيـ في
الكصكؿ لمحكـ ،مبرريف ىذه العبلقة بأنيا تأتي في إطار خداع االمبراطكريات بيدؼ غزكىا مف

الداخؿ ثـ تكظيفيا لصالحيـ فيما بعد .كقد أثرت عبلقة الكاليات المتحدة األمريكية مع اإلخكاف خارج
إطار النظاـ العربي الرسمي عمى مستقبؿ عبلقة اإلخكاف بالنظاـ السياسي العربي ،كالتي قد تتراكح بيف
المراجعة البناءة كالتصالح مع الدكلة كالمجتمع ،أك المكاجية باتجاه ىزيمتيـ كاقصائيـ مف المشيد أك

انتصارىا كعكدتيـ لممشيد السياسي ،أك التكيؼ المؤقت كالتراجع عف العنؼ ،أك التفكؾ إلى فصائؿ،
اك االحتكاء في دكلة المكاطنة كالقانكف.
المطمب األكؿ :مستقبؿ عالقة جماعة اإلخكاف المسمميف مع الكاليات المتحدة األمريكية.
كاف الكعي اإلسبلمي في مرحمة نشأة اإلخكاف مسككنان بالعداء إما لقكل االستعمار الغربي

التقميدية ،كفي مقدمتيا بريطانيا كفرنسا المتاف كانتا تقتسماف النفكذ كالييمنة عمى معظـ أرجاء الكطف
تيديدا لعقيدة األمة كأخبلقيا مثؿ الصميبية
العربي كاإلسبلمي ،أك لمقكل التي كانت ترل فييا
ن
كالشيكعية ،كلـ تكف الكاليات المتحدة األمريكية في قمب العداء اإلسبلمي لمغرب فيي لـ تكف قد دخمت
في مكاجية مباشرة مع األمة اإلسبلمية أك احتمت أرضان مف أراضييا ،بؿ كثي انر ما كاف ينظر إلييا
كخصـ محتمؿ كمنتظر لقكل االستعمار التقميدية خاصة حيف بدا حضكرىا في المنطقة كأنو عمى

حساب ىذه القكل؛ كما فيـ بعضيـ اإلنذار األمريكي لقكل العدكاف الثبلثي عمى مصر :بريطانيا
224

كفرنسا كاسرائيؿ ،ككاف ينظر إلى المشركع الصييكني كأصؿ كمحرؾ اللكاليات المتحدة األمريكية

كليس أداة ليا ،كىك ما كاف مسؤكال بدكره عف تكارم الكاليات المتحدة األمريكية عف صدارة مشيد

العداء اإلسبلمي لتحؿ إسرائيؿ محميا ،كقد كرث اإلسبلـ السياسي العداء لمغرب كالكاليات المتحدة
األمريكية عف المشركع القكمي مع صعكده عقب ىزيمة .)1( 1967

كزاد ميراث العداء تجاه الغرب الذم كاف يتحدد يكمان فيكمان باعتباره الكاليات المتحدة األمريكية دكف

بقية البمداف كالقكل الغربية مع بداية السبعينيات ،ككانت البداية المباشرة مف حرب أكتكبر  1973كما

اع رسمي إلسرائيؿ كمسؤكؿ
تبلىا مف مفاكضات السبلـ كالتي أبرزت الكاليات المتحدة األمريكية كر و

عف حمايتيا مف خبلؿ بناء جسكر إمداد حربية مباشرة تحكؿ دكف ىزيمتيا ،ثـ االجتياح اإلسرائيمي

لمبناف عاـ  1982كمجازره الكحشية كأبرزىا صب ار كشاتيبل ،ثـ اندالع انتفاضة الحجارة في فمسطيف
عاـ  ،1987كالتي فضحت أماـ العالـ اليمجية الصييكنية المدعكمة أمريكيان ،ككانت المحطة الحاسمة
حرب الخميج الثانية عاـ  1991كقيادة الكاليات المتحدة األمريكية لما عرؼ بالتحالؼ الدكلي لتحرير

الككيت التي كانت أكؿ مكاجية صريحة مباشرة كاسعة بيف األمة اإلسبلمية كبيف الكاليات المتحدة
األمريكية ،كساعد انييار االتحاد السكفيتي عاـ  1991كأفكؿ الشيكعية التي ظمت تحتؿ مرتبة متقدمة

عف الغرب في سمـ أعداء الحركة اإلسبلمية ،عمى تفرد الكاليات المتحدة األمريكية بمنزلة العدك األكؿ

لؤلمة اإلسبلمية في الكعي الحركي اإلسبلمي ،كتكج العداء بيجمات سبتمبر  2001أكبر ضربة تمقتيا
الكاليات المتحدة األمريكية في تاريخيا كفي عقر دارىا ،كجاء غزك أفغانستاف عاـ  2001ثـ غزك

العراؽ عاـ  2003ليؤجج حالة العداء كالكراىية (.)2

لكف تبدك المفارقة أنو في الكقت الذم كصؿ منحنى العداء العربي كاإلسبلمي لمكاليات المتحدة

األمريكية قمتو كتصاعدت أشد المكاجيات معو في حرب مفتكحة مركزىا العراؽ كأفغانستاف كامتدادىا
في أرجاء العالـ ،ظيرت معالـ تغير في مكقؼ اإلخكاف مف الكاليات المتحدة األمريكية ،نرصد عمى
سبيؿ المثاؿ قبكؿ الحزب اإلسبلمي العراقي "اإلخكاف المسممكف" المشاركة في العممية السياسية تحت

الرعاية األمريكية مخالفان لمكقؼ أىؿ السنة كعمكـ الشارع العربي كاإلسبلمي ،كدخكؿ اإلخكاف
المسمميف السكرييف في التحالؼ المعارض المدعكـ أمريكيان إلسقاط النظاـ السكرم ،كعدـ اعتراض

قيادة التنظيـ الدكلي لئلخكاف أك تنظيماتيـ القطرية عمى مكقؼ اإلخكاف العراقييف ثـ السكرييف ،ثـ قبكؿ

جماعة اإلخكاف المصرية -كىي الجماعة األـ كاألكبر -بعبلقات مباشرة كانت ترفضيا مف قبؿ مع

) (1زيلم ،تيلم ،اي لقب لسياس بتك لسسل لل لإلساات ألأالة ل ،بسيث.2010 ،
http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog-post_1028.html
) (2لسيظتظ لسيلبق.2010 ،
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اإلدارة األمريكية ،كصدكر تصريحات متفرقة مف مرشدىا ثـ رئيس القسـ السياسي بيا تتعيد االلتزاـ
مستقببلن باتفاقيات السبلـ مع إسرائيؿ!(.)1

كطمأف خيرت الشاطر كفدان مف الحزب الجميكرم بالتزاـ اإلخكاف بالمحافظة عمى اتفاقية السبلـ

مع إسرائيؿ ،كأبمغ محمد مرسي ،قبؿ انتخابو رئيسان ،كزير الخارجية جكف كيرم كالسفيرة آف باترسكف

احتراـ المعاىدات كخاصة معاىدة كامب ديفيد مقابؿ الدعـ االقتصادم ،كرئاسة مصر( ،)2ككافؽ

اإلخكاف المسممكف عمى عرض أمريكي لحؿ القضية الفمسطينية عمى قاعدة الكطف البديؿ ،كأكدكا
استعدادىـ لبلعتراؼ بدكلة إسرائيؿ بمجرد قياـ منظمة حماس بذلؾ(.)3

كيكشؼ ىذا التحكؿ في مكاقؼ اإلخكاف انيا كانت مكافقة عمى مخطط الشرؽ األكسط الجديد

الذم أعمف عنو الرئيس األسبؽ -جكرج بكش -منذ عاـ  ،2003كالقائـ عمى فكرة إعادة تقسيـ دكؿ
منطقة الشرؽ األكسط عمى أسس عرقية كطائفية كمذىبية كسياسية ،كذلؾ بأسمكب الفكضى الخبلقة
الذم كشفت عنو كزيرة الخارجية األمريكية السابقة ككندالي از رايس( ،)4كىك أمر ال يتعارض مع عقيدة

كطف ببل حدكد ،التي يتبناىا اإلخكاف ،كالتي ترتضي استقطاع جزء مف أراضييا لصالح دكلة أخرل(،)5

كتؤكد كثيقة نشرتيا كحدة أبحاث الشرؽ األكسط  MEBمؤخ انر بتاريخ  22أكتكبر  2010صادرة عف

ك ازرة الخارجية األمريكية مف خبلؿ قانكف حرية المعمكمات ،بعنكاف" :مبادرة الشراكة الشرؽ أكسطية –

نظرة عامة" ،أف "إدارة أكباما تكاصؿ تنفيذ سياسة الدعـ السرم لجماعة اإلخكاف المسمميف كحركات
التمرد األخرل في الشرؽ األكسط منذ عاـ  ،"2010حيث تعتقد إدارة أكباما أف ىذه الجماعات

كالحركات اإلسبلمية متكافقة تمامان مع أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة ( ،)6المتمثمة في
ىذه الحقبة بشف حممة استباقية لتغيير األنظمة الحاكمة في جميع أنحاء منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ

إفريقيا ،مف خبلؿ تكريس االنقساـ كالتجزئة العرقية كالطائفية كالمذىبية القائمة ،كبما يؤدم إلى نشكب

صراعات دمكية كحركب أىمية تؤدم في النياية إلى إنياؾ شعكب المنطقة كجيكشيا كسقكطيا ضحايا

في براثف الكاليات المتحدة األمريكية ،كتستجدم تدخميا لكضع حد لحالة التفكؾ كاالقتتاؿ الداخمي
كايقاؼ حالة االنييار التي تعانييا المجتمعات العربية كاإلسبلمية ،كيعني في النياية بسط الييمنة

األمريكية عمى المجتمعات العربية كالمنطقة؛ إلعادة تشكيميا في دكيبلت صغيرة نكعية(.)7

) (1زيلم ،تيلم ،اظتظ سقق ة له.2010 ،
) (2قت لسيبتم ،زيلن ،سظ لسيزب ،ص.175.-165
) (3قت لسلزتم ،عب ،سللط لب لسيعالل لسيلة  ،ص320
) (4زيلم سيةعم ،ألجتل أالة ت ك لسثيظلل "لسيعيس " تئ ت أخطت تغتتل لاسبي لب لسشلد لاألسؾ ،لسيلت.2015 ،
/اعالل-ستلست -813554/ألجتل -أالة ت  -ك«-لسثيظلل-لسيعيس »-ت شف-أخطت -تغتتل-أسبي -لسيططل http://alwafd.org
) (5يلأل ،يلظ ،اظتظ سقق ة له ،ص327
)(6
Color Revolutions: US State Department Document Confirms Regime Change Agenda in the Middle East
http://www.globalresearch.ca/us-state-department-document-confirms-regime-change-agenda-in-middleeast/5388948
) (7زيلم سيةعم ،ألجتل أالة ت ك لسثيظلل "لسيعيس " تئ ت أخطت تغتتل لاسبي لب لسشلد لاألسؾ ،لسيلت.2015 ،
/اعالل-ستلست -813554/ألجتل -أالة ت  -ك«-لسثيظلل-لسيعيس »-ت شف-أخطت -تغتتل-أسبي -لسيططل http://alwafd.org
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كيعكد ىذا التحكؿ في جزء منو إلى سجؿ التعاكف في الحرب الباردة كبعدىا بيف الكاليات المتحدة

األمريكية كاإلخكاف ،كالذم أثبت فيو اإلخكاف أنيـ حميؼ يعتمد عميو حيث تعاكنت جماعة اإلخكاف مع
الحككمة البريطانية ،بيدؼ إفشاؿ ثكرة  23يكليك منذ اليكـ األكؿ التي قامت فيو ،كلعبت دك انر في
محاكلة إسقاط الزعيـ جماؿ عبد الناصر أثناء العدكاف الثبلثي عمى مصر عاـ  1956كما بعده ،حيث
كاف المسؤكليف البريطانييف يعكلكف كثي انر عمى إمكانية قياـ اإلخكاف بتشكيؿ الحككمة بعد اإلطاحة بعبد

الناصر (.)1

كما كانت الجماعة عنص انر ميمان في المخططات األمريكية البريطانية لئلطاحة بالحككمة السكرية(،)2

ككذلؾ استخدمتيا في تجنيد مقاتميف لمحاربة االتحاد السكفيتي في أفغانستاف طكاؿ الثمانينيات ،كفي
تفكيؾ ما تبقى مف االتحاد اليكغسبلفي ،حيث تـ التنسيؽ بيف المخابرات البريطانية كالتنظيـ العالمي

لئلخكاف إلرساؿ متطكعيف إلى البكسنة كاليرسؾ عاـ  1992ثـ إلى ككسكفك عاـ  ،)3( 1997كحاربكا
ركسيا المعاصرة في الشيشاف كداغستاف ،كفي عاـ  2011لعب اإلخكاف المسممكف دك انر فعاالن في

إسقاط معمر القذافي ،كتمعب حاليان في سكريا نفس الدكر الذم لعبتو في البكسنة كاليرسؾ ،أم أنيـ
ينفذكف مخططات الكاليات المتحدة األمريكية لخمؽ شرؽ أكسط كبير ( ،)4كقبمت الجماعة الشركط

األمريكية بنبذ العنؼ كقبكؿ المبادئ الديمقراطية كالتعاكف ضد القاعدة كااللتزاـ بالسبلـ مع إسرائيؿ
كالمحافظة عمى أمنيا ( ،)5كفي المقابؿ صنفتيا الحككمة األمريكية اإلخكاف جماعة معتدلة كخصصت

ادارات كمبعكثيف لمتكاصؿ معيـ ،كحذفت األكصاؼ الدينية لؤلعماؿ اإلرىابية كمرتكبييا (.)6

كرغـ سقكط نظاـ حكـ اإلخكاف في مصر كتكنس كتصنيفيا جماعة إرىابية في مصر كمعظـ دكؿ

الخميج كركسيا كعدد مف دكؿ أكركبا ،كمحاصرة أنشطتيا في ىذه الدكؿ ،إال أف إدارة أكباما في
كاشنطف لـ تصنفيا كمنظمة إرىابية كال تزاؿ تراىف عمييا ،معتقدة أنو بإمكاف جماعة اإلخكاف كحمفائيا
أف يستعيدكا مكاقعيـ التي خسركىا في مصر منذ ثكرة  30يكنية التي أثبتت رفض الشعب المصرم

ليذه الجماعة ،كأنو بعكدة اإلخكاف إلى الحكـ في مصر أك حتى المشاركة فيو مع القكل السياسية
المعارضة ليا ،يمكف أف تستعيد مكاقعيا في باقي بمداف الشرؽ األكسط (.)7

كدؿ عمى ىذا الرىاف استقباؿ ك ازرة الخارجية األمريكية كفدان مف مكتب ارشاد اإلخكاف في يناير

 2015رغـ االنتقادات الدكلية العديدة التي كجيت لئلدارة األمريكية؛ بسبب استقباليا لكفد اإلخكاف
بمقر الك ازرة ،بؿ كأبدت كاشنطف عدـ اعتراضيا عمى مطمب اإلخكاف االعتراؼ بالتنظيـ كمنظمة

) (1الظ  ،تلتس ،اظتظ سقق ة له ،ص.113 ،111
) (2لسيظتظ لسيلبق ،ص.123
) (3ةلسل ،زعيب لسشل ل ،اظتظ سقق ة له ،ص.267 ،261-259
IGOR IGNATCHENKO, op. cit. 2012.

) (5قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص.183
) (6قت لسيبتم ،زيلن ،اظتظ سقق ة له ،ص155-153
) (7زيلم سيةعم ،اظتظ سقق ة له.2015 ،
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)(4

سياسية ،بمقتضى 'قانكف تسجيؿ الككبلء األجانب' ،المعركؼ باسـ 'فارا' بما يتيح لمجماعة حرية

التحرؾ في الكاليات المتحدة األمريكية فضبلن عف الحصكؿ عمى دعـ مالي كسياسي كحماية أمريكية

أيضان ،كفقان لما صرحت بو مارم ىارؼ -المتحدثة باسـ الخارجية األمريكية -في فبراير ،)1( 2015
التي أكضحت أف الكاليات المتحدة األمريكية تبقي عمى التكاصؿ مع كؿ األطياؼ السياسية كجزء مف

سياستيا العامة ،كىك مكقؼ مراكغ يبقي الجسكر مفتكحة سكاء بشكؿ معمف أك غير معمف؛ لضماف
التدخؿ في حالة الضركرة كانييار األكضاع في مصر ،أك حفاظنا عمى عبلقة متكاصمة مع اإلخكاف
كالمعارضة في حالة عكدتيـ إلى الحكـ مستقببلن ،بما ال يؤثر عمى المصالح األمريكية (.)2

كقد ارتبط إبقاء الكاليات المتحدة األمريكية عمى عبلقاتيا مع جماعة اإلخكاف بمجمؿ استراتيجيتيا

في الشرؽ األكسط ،كالتي تحتفظ فييا لئلخكاف بدكر محدد ضمف أدكار أخرل تكزعيا عمى األطراؼ
المختمفة لتكجيييـ في النياية الكجية التي تريدىا ،فقد ظمت ىذه العبلقة القديمة كامنة حتى بدأت

تتخذ أبعادان أكسع كربما أخطر في زمف الربيع العربي ،حيث شكمكا بديبلن جاى انز لؤلنظمة التي أسقطتيا

الثكرات كتحديدان في مصر كتكنس ،إال أف إرادة الشعبيف سارت في طريؽ مغاير فاندلعت ثكرة 30
يكنيك ضد حكـ اإلخكاف في مصر مثمما خسركا االنتخابات الرئاسية التكنسية ،كلكف لـ يكف ىذا ىك

الحاؿ في دكؿ أخرل عديدة بدا اإلخكاف يشكمكف فييا جزءان مف معادلة القكل كسط صراعات أىمية

عمى السمطة كالحكـ ،كىك ما يعنى أف قابميتيـ لمتكظيؼ ضمف االستراتيجية األمريكية مازالت قائمة،

كاف سيناريك اإلبقاء عمى العبلقة يتفكؽ عمى سيناريكىات قطعيا كاألسباب عديدة (:)3

أكالن :أف ىناؾ تفكي انر جديان في دكائر صناعة القرار األمريكي إلعادة ترتيب أكضاع الشرؽ األكسط أك
بعبارة أدؽ رسـ خريطة جديدة لو غير تمؾ التي أسفرت عنيا اتفاقيات سايكس بيكك في أعقاب الحرب

العالمية األكلى ،كالتي بمكجبيا نشأت كثير مف الدكؿ الحالية بحدكدىا المعركفة مف العراؽ كسكريا

كلبناف إلى السعكدية ،كأف ىذه الخريطة الجديدة لف تعتمد فييا فقط عمى دكؿ ،كانما سيدخؿ في

تشكيميا جماعات كطكائؼ كأقميات كغيرىا مف تجمعات سياسية مشابية أك تنظيمات ،أم الفاعميف

الجدد مف غير الدكؿ (.)4

كلذلؾ لف تتخمى الكاليات المتحدة األمريكية عف جماعة اإلخكاف كقكة مؤثرة في المنطقة قادرة عمى
تحريؾ المنطقة في ظؿ تعثر ما يسمى بثكرات الربيع العربي؛ ليتسنى ليا استكماؿ مخططاتيا بما فييا

تمكيف إسرائيؿ مف السيطرة كالتفكؽ اإلقميمي ،كىك ما عبر عنو الباحث اإلسرائيمي إسرائيؿ شاحاؾ

قائبلن" :عندما ينظر في السياؽ الحالي إلى الحرب عمى العراؽ ،كحرب  2006عمى لبناف ،كحرب

) (1ايسف أالة ل اك لإل يلي :لس يللظ ستلس لس خقؾ أللالزنأللخت  ،اى.2015 ،24
http://www.kafa24.net/arabic/?action=detail&id=68246
)، (2لس  ،اظطاى ،اظتظ سقق ة لهhttp://www.ahram.org.eg/NewsQ/406909.aspx .2015 ،
)، (3لس  ،اظطاى ،اظتظ سقق ة له.2015 ،
) (4لسيظتظ لسيلبق.2015 ،
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 2011عمى ليبيا ،كالحرب المستمرة عمى سكرية كالعراؽ ،كالحرب في اليمف ،كعممية تغيير النظاـ في

مصر ،يجب أف يككف مفيكمان أنيا تأتي في إطار خطة صييكنية لمشرؽ األكسط تشمؿ إضعاؼ الدكؿ

العربية المجاكرة ،ثـ تفتيتيا في نياية المطاؼ كجزء مف المشركعات التكسعية اإلسرائيمية ،كفقان لعقيدة

إسرائيؿ الكبرل التي تمتد مف النيؿ إلى الفرات ،كيؤمف بيا حزب الميككد كالجيش كاالستخبارات كقكل

أخرل في الحككمة ،كقد ترجـ الدبمكماسي اإلسرائيمي ديفيد ينكف ىذه العقيدة لخطة استراتيجية ترمي
إلى ضماف تفكؽ إسرائيؿ اإلقميمي مف خبلؿ إعادة تشكيؿ بيئتيا االستراتيجية مف خبلؿ بمقنة الدكؿ
العربية المحيطة بيا إلى دكؿ أصغر كأضعؼ (.)1

ثانيان :تخطط الكاليات المتحدة األمريكية لبلنسحاب مف الشرؽ األكسط كالتفرغ لشرؽ آسيا ككسطيا
لمتصدم لمتمدد الصيني الركسي في ثاني منطقة في األىمية مف حيث احتياطات النفط ،لذلؾ فيي
تحتاج إلى احكاـ السيطرة عمى المنطقة الجنكبية مف القارة األكراسية (أكركبا كآسيا) بتفتيتيا كالسيطرة

عمى نفطيا ،كبما أف جماعة اإلخكاف تمعب دك انر مؤث انر في دكؿ المنطقة الجنكبية (العربية) ،فيي

تخطط إليصاليـ إلى حكـ المنطقة العربية بغرض تقسيميا ،حيث سيحفز حكميـ الثيكقراطي االقميات

عمى طمب االستقبلؿ في دكؿ صغيرة بتحريض أمريكي عمى غرار تجربة جنكب السكداف ،األمر الذم
سيساىـ في تفتيت الدكؿ المركزية كجيكشيا كادخاليا في حركب ال تنتيي؛ لتصبح إسرائيؿ الكياف

األقكل ،كلتتمكف شركات النفط األمريكية مف السيطرة المباشرة عمى آبار النفط ،كما يكفر كصكليـ إلى

الحكـ في المنطقة العربية إلى تكسيع منطقة قكس االزمات بحيث يمد اإلخكاف نفكذىـ إلى كسط آسيا
حيث الكتمة البشرية مف المسمميف كتكجيييا تدريجيان الستنزاؼ ركسيا كالصيف لصالح تمدد النفكذ

األمريكي عمى غرار التجربة االفغانية ،مقابؿ كعكد بالحكـ في الدكؿ الجديدة.

كقد ٌبيف برجنسكي في كتابو (رقعة الشطرنج الكبرل) أف الكاليات المتحدة األمريكية ستسكد إذا تـ
تكسيع المنطقة الغربية (أكركبا) منطقة النفكذ األمريكي ،كاذا لـ تخضع المنطقة الجنكبية (العالـ

العربي) لسيطرة العب كاحد ،أك إذا لـ يكحد الشرؽ (شرؽ آسيا) بطريقة تدفع إلى طرد أميركا مف
القكاعد الساحمية ،كلكف إذا عممت المنطقة الكسطى (ركسيا) عمى صد المنطقة الغربية ،فستصبح كيانان

مفردان حاسمان ،كبالتالي فإما ستسيطر عمى المنطقة الجنكبية أك تشكؿ تحالفان مع العب شرقي رئيس

(الصيف) ،كعندئذ فإف السيادة األميركية في أكارسيا سكؼ تتقمص عمى نحك درامي حاد ،كسيحدث
الشيء ذاتو إذا تكحد العباف شرقياف رئيساف بشكؿ أك بآخر ،أك إذا أصبحت المنطقة الغربية في حالة
تبعية فعمية إلى العب بعث مف جديد كشغؿ المنطقة الكسطى (.)2

)(1

Israel, Sahak, Greater Israel”: The Zionist Plan for the Middle East, Global Research,2013
http://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815
) (2زبتغتطي ،بلةدطي ب ،ظسي لسشطلسح لس قلى ،ال ز لستظلسلل لسيي لة  ،ؽ ،٨٢٢٢ ،2ص.35
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ثالثان :تعمؿ الكاليات المتحدة األمريكية عمى مد خطكط غاز جديدة مف قطر إلى أكركبا عبر سكريا؛
لضرب صادرات الغاز الركسي كاضعاؼ ركسيا كاقتصادىا في إطار مخططاتيا لمييمنة الككنية ،لذلؾ

تحتاج الكاليات المتحدة األمريكية إلى جماعة اإلخكاف في معركتيا في سكريا ،حيث يخكض اإلخكاف
الحرب بالككالة عف الكاليات المتحدة األمريكية كالشركات األمريكية كاألكربية التي تطمح إلى مد خط

الغاز القطرم عبر سكريا ثـ إلى أكركبا كايجاد حككمة تسمح بتمديد ىذا الخط عبر سكريا كحمايتو،
كقد أكضح الباحث االستراتيجي كريستكفر ليماف كجو ىذا الصراع الجيكسياسي المحتدـ عمى الغاز في

سكريا حيث تتنافس دكلتا قطر كايراف عمى مف يصؿ إلى أكركبا أكالن ،عبر سكريا ،فقطر تخطط لبناء
خط أنابيب لنقؿ الغاز يمتد عبر السعكدية كاألردف كسكريا كمف ثـ إلى أكركبا ،ككذلؾ إيراف كلكف عبر

العراؽ كسكريا كمف ثـ إلى أكركبا ،كيتماشى المشركع اإليراني مع المصمحة الركسية في نقؿ الغاز إلى

أكركبا ،التي تريد تقميؿ زخمو عف طريؽ قطر؛ لتتحكـ ركسيا كايراف في الغاز األكركبي ،كذلؾ سيؤدم
بالنتيجة إلى نشكء كماشة ركسية إيرانية ،تمتؼ حكؿ عنؽ الكاليات المتحدة األمريكية في جنبيا

األطمسي ،كما أف تركيا مف جانبيا ترل أف اختيار إيراف لسكريا بدالن عنيا في مشركع نقؿ الغاز إلى
أكركبا بالتزامف مع قطع ركسيا إلمدادات أنبكب نابككك بعد سيطرتيا عمى  %80مف الغاز ،يمثؿ

تخطيان ليا كتحديان لمكانتيا السيما في ظؿ الحمقة المفصمية لتركيا في مشركع نابككك لنقؿ الغاز إلى

أكركبا ،كلـ يختمؼ األمر كثي ار بالنسبة إلى إسرائيؿ التي أصبحت مف المنتجيف الكبار لمغاز ،فيي

أيضان تكاجو معضمة استراتيجية في المحكر اإليراني السكرم العراقي في تصدير الغاز اإلسرائيمي إلى
االتحاد األكركبي ،فكاف الصراع عمى سكريا عقدة المشركع البديؿ ،لذلؾ تمركزت القكات الركسية قرب

المنفذ الكحيد القادر عمى أيصاؿ الغاز إلى أكركبا عبر سكريا؛ حتى ال تصبح دكلة عاشرة (.)1

رابعا :إف الكاليات المتحدة األمريكية تصنؼ اإلخكاف جزءان مف المعسكر السنى في مكاجية التكسع

الشيعي الذل تتزعمو إيراف ،كتسعى مف خبللو لتدعيـ نفكذىا في العراؽ كسكريا كلبناف ناىيؾ عف
منطقة الخميج (اليمف كالبحريف) ،ككميا مناطؽ تشكؿ أىمية حيكية لمصالحيا ،صحيح أنيا تكصمت

مؤخ انر إلى اتفاؽ مع طيراف بشأف برنامجيا النككم ،كأف ىذا االتفاؽ قد يضمف لؤلخيرة االحتفاظ
ببعض مناطؽ لمنفكذ أك السيطرة ،كلكف ىذا ال يعنى أف ىذه الصفقة مفتكحة أك مطمقة؛ فكاشنطف

ستظؿ حريصة عمى اإلبقاء عمى تكازف معيف لمقكل بيف الجانبيف أم السنى كالشيعي ،تكازف يعفييا مف
التدخؿ العسكرم المكمؼ مثمما حدث في العراؽ كمف قبمو أفغانستاف كال أيضان مف خبلؿ الناتك كما في
حالة ليبيا لتقسيـ المنطقة ،إذ يكفى أف تمتنع عف التدخؿ المباشر كأف يطكؿ أمد الحركب المذىبية
كاألىمية ،كأف يينيؾ الجميع حتى يككف التقسيـ ىك الخيار المتبقي (.)2

) (1لةي م يي ،ستيمملي ،سطممل أللسممللئتب تيمميتلي إلسممللؽ لاس مت ألتممتاتل سمميظةل أللالتتمملي بطبمملم امميل ٍم سهيممل ،بلسيظلاممل لسشمملد لاألسممؾ.2015 ،
/mepanorama.net/560919لسيسعب-لالس للتتدب -لةي يي-ستيلي-سطل/
)، (2لس  ،اظطاى ،اظتظ سقق ة له.2015 ،
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خامسان :كبنفس المنطؽ ،فإف تكظيفيا لئلخكاف قد يدخؿ ضمف استراتيجيتيا لمكاجية التنظيمات السنية
المسمحة مثؿ القاعدة كداعش كجبية النصرة أك ما تسمييا "بػالحرب عمى اإلرىاب" ،ليس ألنيا تعتبرىـ

بالفعؿ قكة معتدلة فكريان كأيديكلكجيان -فيي تنظر في النياية إلى جميع تمؾ الجماعات باعتبارىا ذات
مرجعية دينية كمذىبية كاحدة -كلكف ألنيا تممؾ التحاكر معيـ كبالتالي فسيككنكف األقدر مف كجية

النظر ىذه عمى احتكاء األكثر عنفان ( ،)1كفي ىذا الصدد صنفت الكاليات المتحدة األمريكية جماعة
اإلخكاف بانيا جماعة معتدلة في إطار التقسيـ الذم كضعتو بعد أحداث  11سبتمبر لئلسبلمييف ما

بيف إرىابييف تمثميـ القاعدة مطمكب محاربتيـ ،ككطنييف تمثميـ حماس كالجياد اإلسبلمي كحزب اهلل

مطمكب احتكائيـ ،كمعتدليف تمثميـ جماعة اإلخكاف مطمكب تدجينيـ كالتحالؼ معيـ لمتصدم لمنكع

األكؿ كاحتكاء النكع الثاني ،أم أف الكاليات المتحدة األمريكية بيد اإلسبلـ تحارب اإلسبلـ! (.)2

ليذه األسباب ستستمر الكاليات المتحدة األمريكية في اإلبقاء عمى تعاكنيا مع جماعة اإلخكاف

كقكة مؤثرة في المنطقة قادرة عمى تحريؾ المنطقة ؛ ألف ابقائيـ يرتبط بتنفيذ االستراتيجية األمريكية في

السيطرة عمى العالـ كتقسيـ الشرؽ األكسط ،كألف السيناريكىات المكضكعة لممنطقة ما زالت قيد التنفيذ،
كتستمزـ المعب بجميع األكراؽ حتى كاف ناقض بعضيا بعضان ،فيي ما زالت تراىف عمى جماعة

اإلخكاف؛ لتككف طرفان فاعبلن في الحياة السياسة داخؿ الدكؿ العربية كاإلسبلمية ،بما يخدـ مصالحيا،

سكاء بمعب دكر "حصاف طركادة" بما يضع حككمات ىذه الدكؿ تحت ضغط مستمر ،فبل تسعى أبدان

لمخركج عف الدكراف في فمؾ الغرب عمكمان كالكاليات المتحدة األمريكية عمى كجو خاص ،أك مساعدتيا

في مكاجية األنظمة القائمة لمكصكؿ لمحكـ األمر الذم سيساىـ في تفتيت الدكؿ المركزية كجيكشيا

كادخاليا في حركب ال تنتيي ،أك بتحريؾ األقميات لطمب االستقبلؿ في دكؿ صغيرة حاؿ كصكليا

لمحكـ ،كىك ما يخدـ مخططات التفتيت األمريكية الرامية إلى إعادة ترتيب أكضاع الشرؽ األكسط أك
بعبارة أدؽ رسـ خريطة جديدة لو غير تمؾ التي أسفرت عنيا اتفاقيات سايكس بيكك في أعقاب الحرب

العالمية األكلى ،كالتي ترمي فيما ترمي إلى ضماف تفكؽ إسرائيؿ اإلقميمي مف خبلؿ إعادة تشكيؿ

بيئتيا االستراتيجية مف خبلؿ بمقنة الدكؿ العربية المحيطة بيا إلى دكؿ أصغر كأضعؼ ،كتكفير فرصة

لمكاليات المتحدة لبلستدارة إلى شرؽ آسيا ككسطيا لمتصدم لمتمدد الصيني الركسي في ثاني منطقة

في األىمية مف حيث احتياطات النفط ،كما يساىـ اإلخكاف في دكلة مثؿ سكريا في خكض الحرب

بالككالة عف الكاليات المتحدة األمريكية كالشركات األمريكية كاألكربية التي تطمح إلى مد خط الغاز

القطرم عبر سكريا ثـ إلى أكركبا كتشكيؿ حككمة تسمح بتمديد ىذا الخط كحمايتو لضرب صادرات
الغاز الركسي كاضعاؼ ركسيا كاقتصادىا في إطار مخططاتيا لمييمنة الككنية ،كتحتاجيـ كجزء مف

المعسكر السنى في مكاجية التكسع الشيعي الذل تتزعمو إيراف.
) (1لسيظتظ لسيلبق.2015 ،
) (2يلم ،زقتب ،ص165
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المطمب الثاني :مستقبؿ جماعة اإلخكاف المسمميف في النظاـ السياسي العربي.
عجزت قكل اإلسبلـ السياسي عف تحكيؿ حادث اغتياؿ السادات في مصر عاـ  1981إلى ثكرة

تمكنيـ مف الكصكؿ إلى الحكـ ،ككانت ممارستيـ اإلرىاب كعزلتيـ االختيارية عف المجتمع سببان في
كى ًزىـ الخميني قائد الثكرة اإلسبلمية اإليرانية أماـ صداـ حسيف ،فتكقؼ زحؼ
نفكر الجماىير منيـ ،ي

ثكرتو كزخميا اليائؿ تجاه دكؿ الخميج المبلصقة ،كلـ تستطع الجماعة اإلسبلمية المسمحة الجزائرية أف
ت الجماعات الجيادية في مصر بعنؼ ،كبعد حرب
تصؿ إلى السمطة رغـ فكزىا باالنتخابات ،كقي ًم ىع ٍ
الخميج الثانية كالعدكاف عمى العراؽ حدث االنشقاؽ الكبير في تيار اإلسبلـ السياسي ،كظيرت التيارات

اإلسبلمية الراديكالية ،كحكصرت قكل اإلسبلـ السياسي في كؿ مكاف ،رغـ أنيا قامت بأكبر ميمة ليا
في التاريخ ،بترتيب مع المخابرات المركزية األمريكية ،كىي ىزيمة االتحاد السكفيتي في أفغانستاف،
فاعتقد قادة القكل الجيادية أنو ستتـ مكافأتيـ؛ لدكرىـ الجيادم المسمح في أفغانستاف في أكطانيـ ضد

قكل اليسار المعادية لمرأسمالية كاالستعمار (.)1

كلكف ذلؾ لـ يحدث ،بؿ العكس ىك ما حدث ،ككاف االنحسار الكبير ،فمجأكا إلى سبلحيـ

التقميدم ،كىك اإلرىاب ،فقامكا بتفجيرات نيكيكرؾ؛ لينتيي شير العسؿ كتنطمؽ المطاردات ،كتبدأ حقبة
جديدة في تاريخ اإلسبلـ السياسي في العالـ ،فقرر بعض الباحثيف أننا نشيد عصر نياية ظاىرة

اإلسبلـ السياسي ،كلكف تمؾ النبكءة لـ تتحقؽ ،فما حدث ىك أف ظاىرة اإلسبلـ السياسي ،كما كانت

في الربع األخير مف القرف العشريف أصبحت آخذة في االضمحبلؿ كاالختفاء ،ليحؿ محميا تككيف
جديد متكائـ مع قكاعد كقكانيف كنظـ العكلمة بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية ،ليرث السمطة في كثير

مف الببلد العربية مف بقايا النظـ القكمية ،كيزيح النخبة العسكرية الحاكمة في مصر ،كليبيا ،كتكنس،
كاليمف ،كسكريا ،إال أف السقكط السريع لتيار اإلسبلـ السياسي في مصر ،كعمى رأسو جماعة اإلخكاف،

التي صنعت ظاىرة اإلسبلـ السياسي في العالـ بأسره ،إما انسبلخان منيـ أك تأسيا بيـ أك مضاىاةن ليـ
أك امتدادان ليـ ،تسبب في بداية تعرض فكرتيـ لبلنطفاء ،كتساقط شعاراتيـ األخبلقية ،كتصدع
تنظيميـ ،ما فتح بابان كسيعان أماـ أسئمة منطقية عف مستقبؿ اإلسبلـ السياسي برمتو! (.)2

في إطار تطكرات المنطقة العربية كما لحؽ بجماعة اإلخكاف مف سقكط في مصر ،كخسارة الحكـ

في تكنس ،كمشاركتيا في الصراعات الدائرة في سكريا كليبيا كاليمف كالعراؽ ،كاستمرار حكميا في

السكداف ،كغزة ،كالمغرب بالشراكة مع الممؾ كحضكرىا السياسي في الجزائر ،كبعض دكؿ الخميج،

كفي ظؿ تصنيفيا منظمة ارىابية في مصر كبعض دكؿ الخميج ،يبرز خطاباف أكليما :ينبئ باف

جماعة اإلخكاف في حالة مف التراجع كاالنييار ،كأبرز شكاىدىا الخبلفات الداخمية التي عصفت
) (1شيسب ،لب ،اي لقب ظل،ل لإلسام لسيتلسب لب اظل ،ال ز لستظلسلل أللابسلث لسيعيلست لب لسيلسم لسيلبب ،2013،ص3
) (2يلظ ،عب زيك ،ال ،ي اي لقب “لإل يلي لسييعيتك ،لتدل،لل لازتلث ،لسيدعت لاألم ،لبي ظقب ،2014 ،ص.22
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بكحدتيا في مصر ،كاعبلف إخكاف تكنس نيتيـ فصؿ الدعكم عف السياسي ،كالتمكيح باالنفصاؿ عف

التنظيـ الدكلي ،كالثاني :خطاب يعتبر أف جماعة اإلخكاف ستعكد إلى الكاجية مجددا بسبب استمرار

االضطرابات في المنطقة كما ينتج عنيا مف أزمات اقتصادية كاجتماعية ،كضغط دكلي ،باعتبارىا
عكامؿ يمكف اف تساىـ في إعادة إدماجيا في الحياة السياسية في دكؿ المنطقة ،كقد نتج عف ىذا

بناء عمى استقراء الطريقة التي
الجدؿ عدد مف السيناريكىات المطركحة حكؿ مستقبؿ جماعة اإلخكاف ن
يفكر بيا اإلخكاف ،استنادان إلى قراءة تاريخيـ ،كالسياؽ الراىف الذم يحيط بيـ ،كاالرتباطات كالرىانات

الدكلية عمييـ ،كتكازف القكل بيف جماعة اإلخكاف مف جية ،كالدكؿ الكطنية في العالـ العربي ،أم مف
ىك الطرؼ القادر عمى حسـ الصراع لصالحو باالعتماد عمى مكازيف القكة.

أكالن :سيناريك المراجعة البناءة كالتصالح مع الدكلة كالمجتمع:
كيعني تبني جماعة اإلخكاف المسمميف مراجعة فكرية ،كاإلقرار باألخطاء ،كتقديـ تصكر جديد

يؤلؼ بيف الجماعة كبيف فكرة الكطنية ( ،)1كالتخمي عف فكرة التنظيـ الدكلي كاالرتباط الركحي بو فقط

كليس االرتباط التنظيمي العقمي كالحركي ،فارتباط إخكاف التنظيـ الدكلي بمصر سيؤدم إلى جمكد

حركتيـ عمى اآلليات التي ابتدعيا حسف البنا في عشرينيات القرف العشريف ،ما سيؤدم إلى تخمفيـ

عف الكاقع سريع التطكر ،خاصة كأف معظـ كيانات اإلخكاف في أكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية
كبعض الدكؿ العربية سبقت الجماعة األـ في مصر في قدرتيا عمى التعامؿ بآليات جديدة كبعقميات

مبدعة غير جامدة (.)2

كعمى فركع الجماعة إظيار إيمانيا بالتعددية السياسية كالفكرية كتداكؿ السمطة ،ككذلؾ إعادة

ترتيب صفكؼ الجماعة بما يقكد إلى تنحية القادة المنحدريف أك القريبيف مف فكر التنظيـ الخاص الذم

مارس العنؼ كاإلرىاب ،كتقديـ اإلصبلحييف عمى حساب المنتميف إلى أفكار سيد قطب التكفيرية ،كفي
ىذه الحالة يمكف لممجتمع أف يعيد بشكؿ طكعي دمج اإلخكاف ،فك انر كتنظيمان ،كلف يبقى سكل كضع
ىذا التنظيـ تحت سمطاف الدكلة ،مراقبة كمحاسبة ،كليس إبقاءه عمى صيغتو السابقة ،ككأنو دكلة داخؿ

الدكلة (.)3

كسيفرض ىذا السيناريك عمى اإلخكاف كالحككمات الكطنية كفقان القتراب تكازف القكل إيجاد مخرج

تفاكضي لؤلزمة التي ال يستطيع أم طرؼ فييا القضاء عمى اآلخر ،تعترؼ فيو الجماعة بالحككمات
القائمة ،مقابؿ العكدة إلى العمؿ السياسي كفؽ قكاعد يتـ االتفاؽ عمييا ،تمكنيا مف المنافسة مجددنا
عمى الحكـ (.)4

) (1يلظ ،عب زيك ،اظتظ سقق ة له ،2014 ،ص.22
) (2اي لقب لس طبتم لستألسب سديل لإل يلي لسييعيتك 2اك  ،2أل لس لا،للم سعظسلل 2003 ،
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=574
) (3يلظ ،عب زيك ،اظتظ سقق ة له ،2014 ،ص.22
) (4أبي لساؼب ،لإلسطلألد ،اي لقب لإلسام لسيتلسب لب اظل بيت زم السى ،لسيتلس لستألست .2013 ،
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3170.aspx
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أم يبدأ ىذا السيناريك بالمراجعة الذاتية ،كتجديد األفكار كبعض القيادات ،كالتصالح مع المجتمع

المدني بالتركيز عمى األنشطة االجتماعية كالتعميمية كالتربكية كالثقافية كاإلعبلمية كالدينية ،كاستعادة

التعددية التشاركية ،كسمكؾ
الرضا الثقافي كاالجتماعي الشعبي تجاه اإلسبلمكية ،كقبكؿ الديمقراطية
ٌ
دائـ غير مرتبط باالنتخابات كحصد األصكات كالتمكيف السياسي كاالستيبلء عمى النظاـ السياسي
القائـ ،ثـ التصالح مع الدكلة الكطنية كمؤسساتيا كااللتزاـ بقكاعد المعبة السياسية باتجاه االندماج
كالتطكير ال التخكيف كالتكفير كاألخكنة ،كالتمييز كالفصؿ بيف الديف كجياز سمطة الدكلة كالبرامج

البلزمة إلدارة الدكلة كحؿ المشكبلت االقتصادية كاالجتماعية (.)1

كلكف ىذا السيناريك صعب التحقؽ؛ ألنو يحتاج إلى مجيكد فكرم كبير ،كقيادات مخمصة تؤمف

بالدعكة اإلسبلمية الحقيقية ،مع الكضع في الحسباف أنو بمجرد تبني ىذا السيناريك ،تفقد الجماعة

مكاردىا الخارجية ،كبالتالي ستقؿ فعاليتيا في الحركة.

ثانيان :سيناريك المكاجية كنتيجتو ىزيمة اإلخكاف كاقصائيـ أك انتصارىـ كعكدتيـ لمحكـ بالقكة:
كىك دخكؿ الجماعة في مكاجية عنيفة كأعماؿ عدائية كارىابية ضد المجتمع كمؤسسات الدكلة؛

انتقامان مف إسقاط سمطة اإلخكاف في مصر ،كرغبة في إفشاؿ السمطة التي حمت محميـ ،كارىاؽ الدكلة
كانياؾ قكاىا ،كاجبار النظاـ الحاكـ عمى تقديـ تنازالت جذرية أك فارقة ،ككذلؾ في ليبيا ضد مجمس

النكاب المنتخب كالجيش الكطني الميبي ،كفي سكريا إلسقاط النظاـ ،كىذا الخيار بسيكلة أقرب إلى

مفيكـ االنتحار؛ ألنو يسقط الدكلة الكطنية كمؤسساتيا كيخضعيا لحكـ المميشيات كحالتي ليبيا
كسكريا ،كيصطدـ بدكلة كمجتمع قكييف كما في مصر (.)2

كفي ىذا السيناريك تستمر المكاجية مع المجتمع كالدكلة الكطنية دكف التكيؼ معيا ،األمر الذم
يكرس العداء ليشمؿ المؤسسات كالنظاـ السياسي كالجماىير العادية ،كىك السيناريك المحتمؿ ،في حالة

بقاء قيادات التيار القطبي مسيطرة عمى التنظيـ ( ،)3كيؤدم ىذا السيناريك إلى نتيجتيف ،األكلى:

محاكلة الدكلة الكطنية إقصاء كاستئصاؿ جماعة اإلخكاف في مقابؿ إصرار الجماعة كحمفائيا عمى
مكاجية المجتمع كالدكلة بالعنؼ كاإلرىاب دكف التكيؼ معيا في تكرار لسيناريك إقصائيا مف قبؿ

الرئيس الراحؿ -جماؿ عبد الناصر -عاـ  ،1954كلسيناريك الجزائر ،الذم نتج عنو أكثر مف 100
ألؼ قتيؿ ،كانتيى إلى بقاء الدكلة الجزائرية ،بينما خرجت التيارات اإلسبلمية مف ممعب السياسة بتأثير
محدكد ،كفي حاؿ إقصائيا يمكف أف تحاكؿ جماعة اإلخكاف العكدة إلى ممارسة دكر سياسي مف خبلؿ

أحزاب أخرل ،أك كمستقميف ،كالنتيجة الثانية انتصار الجماعة كعكدتيا لمسيطرة عمى الحكـ كالبقاء فيو
) (1أزيت ،بتألد ،ائتيل اي لقب زل لل لإلسام لسيتلسب لب لسيؽك لسيلبب ،لسيتلس لستألست 2014 ،
http://www.siyassa.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsContentID=3561
) (2يلظ ،عب زيك ،اظتظ سقق ة له ،ص.22
) (3أزيت ،بتألد ،اظتظ سقق ة له2014 ،
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مف خبلؿ العنؼ كالمكاجيات عمى غرار تجربة حماس -الفرع الفمسطيني لئلخكاف -بالسيطرة عمى

قطاع غزة ،أك كما تحاكؿ في مصر كسكريا كليبيا بتحقيؽ انتصار عمى الدكلة.

كيعتبر سيناريك المكاجية كارثيان ،حيث تنعكس آثاره عمى الدكلة كالمجتمع كاألفراد ،كتكمفتو

السياسية كالمعنكية مرتفعة؛ إذ إنو مف الخطأ البالغ التعامؿ مع ىذه الحركات عمى أنيا مجرد أفكار،
كانما بحسبانيا تستند إلى قكاعد عميقة في التككيف االجتماعي ،يصعب حميا أمنيان فقط (.)1

ثالثان :سيناريك التكيؼ المؤقت أك التراجع عف العنؼ المؤقت:
يعني حدكث تغيير في ىيكؿ القيادة الخاص بالجماعة بكصكؿ قادة براجماتييف كاصبلحييف (،)2

دكف تغيير في أسسيا المعرفية ،يؤدم إلى االعتراؼ بشرعية الكضع القائـ ،مصحكبان باإلعبلف عف

كقؼ العنؼ كالصراع مع المجتمع؛ ألف استمرارىـ في ممارستو ييدد بقاء المشركع اإلسبلمي كمو،
كااللتزاـ بقكاعد المعبة السياسية ،مما يعني أف الجماعة سكؼ تدخؿ في مرحمة تكيؼ مؤقت مع

المجتمع ،كتتراجع مؤقتان عف العنؼ ،لكنيا تبطف عكس ذلؾ مف خبلؿ تمكيؿ كتحريؾ بعض
التنظيمات التكفيرية التي تمارس اإلرىاب الستنزاؼ الدكلة ،كمعنى ىذا أف يظؿ التنظيـ قنبمة مكقكتة
يمكف أف تنفجر في أم لحظة؛ لمسيطرة مجددان عمى الحكـ (.)3

كعمى التكازم سيحاكؿ اإلخكاف في البمداف األخرل ،غير مصر ،أف يمارسكا سمككيـ المعتاد

بالتكدد إلى السمطة كالمجتمع في مرحمة الصبر لبمكغ التمكيف ثـ االنقضاض التاـ عمى قكاعد المعبة،

مع محاكلة تبلفي األخطاء التي كقعت فييا الجماعة األـ في مصر ،كالحفاظ عمى ىمزات الكصؿ

التي تربطيـ بمصالح القكل الكبرل في العالـ (.)4

كفي ظؿ ىذا السيناريك (التحايمي) يستمر اإلخكاف في لعب دكر الضحية "صناعة المظمكمية"؛
بغية الحفاظ عمى تماسؾ التنظيـ كفييا لف يكفكا عف الدخكؿ في صداـ مع الدكلة الكطنية ،كمف جية

أخرل يكاصؿ اإلخكاف الضغط المتكاصؿ لمحصكؿ عمى حقكقيـ كمكاطنيف ،كاستدرار عطؼ القكل

خارج التنظيـ لتقؼ معيـ كتساندىـ كتتبنى كجية نظرىـ كلك جزئيان ،مف دكف أف يككنكا ممتزميف بأم
كاجبات حياؿ الدكلة أك الكطف ،كىي معضمة حقيقية أماـ أم محاكلة لمتصالح أك إدماج اإلخكاف في
المستقبؿ طالما يغمبكف كالءىـ لجماعتيـ عمى كؿ شيء ككؿ أحد ( ،)5كيعتبر اإلخكاف التضامف

الداخمي كالتعاطؼ الخارجي ،أمريف ضركرييف في معركة البقاء.

) (1أاتل  ،لسقلبلد ،لسيين سعيلبع لاألم" :ائتيل" اي لقب زل لل لإلسام لسيتلسب لب لسيؽك لسيلبب ،لسيتلس لستألست .2014 ،
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3561.aspx
) (2أبيلساؼب ،لإلسطلألد ،اظتظ سقق ة له.2013 ،
) (3يلظ ،عب زيك ،اظتظ سقق ة له ،2014 ،ص.22
) (4يلظ ،عب زيك ،اظتظ سقق ة له ،2014 ،ص.22
) (5لسيظتظ لسيلبق ،ص.22
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رابعان :سيناريك التف ّكؾ إلى فصائؿ متباينة:
ئيسيف يتبادالف تكزيع األدكار ،جزء يتألؼ مف
يتضمف احتماؿ تف ٌكؾ جماعة اإلخكاف إلى جزأيف ر ى
معتدليف ينظركف إلى السياسة التقميدية لمجماعة عمى أنيا قائمة عمى كثير مف المكاجية ( ،)1كيدعكف
إلى مراجعة األخطاء ،كعكدة الجماعة إلى ممارسة العمؿ الدعكم الصريح ،كالتصالح مع المجتمع،

()2
متشدديف ينظركف
يتككف مف
آخر
ء
كجز
،
كيتشكؿ مف الككادر المينية المنتميف إلى الطبقة الكسطى
ٌ
ٌ
إلى السياسة نفسيا عمى أنيا قائمة عمى كثير مف التنازؿ كمخطئة أيديكلكجيان ( ،)3كسيككف مف أعضاء

النظاـ الخاص في الجماعة ككؿ القطبييف ،كستككف ىذه الجماعة سرية مسمحة صريحة ،عمى غرار
تنظيـ القاعدة تدعك لبلنتقاـ كالثكرة (ٌّ ،)4
ككؿ مف المجمكعتىيف قد يستقطب أعضاء مف الجماعة في

مصر كالمنفى.

يرتبط ىذا السيناريك بقدرة المجتمع كالدكلة الكطنية عمى حسـ معركتيما مع اإلرىاب ،كفرض

شركطيما عمى آلية ممارسة الجماعة ألم دكر مستقبمي ،كيتحقؽ عندما يقرر المجتمع كالدكلة مكافأةن
لممعتدليف الذيف يكافقكف عمى اإلدماج االنتقائي لمجماعة في النظاـ السياسي كفقان لشركطيما ،كاذا قبؿ
األعضاء المعتدلكف في الجماعة مثؿ ىذا االتفاؽ ،فسيصبحكف عمى األرجح أقرب إلى ديمقراطييف

محافظيف ما بعد إسبلمييف يشارككف في السياسات الكطنية ،عمى غرار الحالة التركية ،كلكنيـ
سيفقدكف المكارد الخارجية ،في حيف سيميؿ المتشددكف إلى شف و
تمرد ضد الكضع الراىف عمى الطراز

السكرم (.)5

خامسان :سيناريك االحتكاء مف خالؿ بناء دكلة المكاطنة كالقانكف:
يتطمب ىذا السيناريك استكماؿ التحكؿ الديمقراطي مف خبلؿ بناء دكلة المكاطنة كالقانكف ،كجكىرىا

الحد مف السمطة المطمقة كاعادة بناء الدكلة ثقافيان ،كسياسيا ،كاجتماعيان ،مع مراعاة أف تككف نقطة
()6

االنطبلؽ ىي المساكاة بيف المكاطنيف ،كتجريـ التمييز بينيـ،

كسيدفع ىذا التحكؿ إلى ظيكر

المجتمع الديمقراطي القائـ عمى المحاسبة كالشفافية كالنزاىة ،مما يدفع إلى تآكؿ تمقائي الدعاءات

الجماعة ،كتيافت أفكارىا ،كانصراؼ األعضاء عنيا ،لتصبح رقمان سيبلن في المعادلة السياسية ،غير

) (1أشلي ،لسشلةف ،لإل يلي لسييعييي ألاي لقب لإلسام لسيتلسب لب اظل ،لظستدب.2014 ،
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=57188&lang=ar
) (2أزيت ،بتألد ،اظتظ سقق ة له2014 ،
) (3أشلي ،لسشلةف ،اظتظ سقق ة له.2014 ،
) (4أزيت ،بتألد ،اظتظ سقق ة له2014 ،
) (5أشلي ،لسشلةف ،اظتظ سقق ة له.2014 ،
) (6عب لستةك، ،ام ،ائتيل اي لقب زل لل لإلسام لسيتلسب لب لسيؽك لسيلبب ،بيلسط لاتل لسقلبلد ،لسيتلس لستألست .2014 ،
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3561.aspx
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أف ذلؾ مرتبط بتبني سياسة ثقافية شاممة لتصفية األساس االجتماعي ليا بتصفية المنابع الثقافية التي
تغذم ىذه األفكار ،كضبط مجاؿ الدعكة تحت مرجعية الدكلة (.)1

كيكاجو ىذا السيناريك عقبات؛ ألنو مرىكف بإرساء منظكمة العدالة االجتماعية ،كأحداث التطكر

االقتصادم ،كاالجتماعي ،كالثقافي ،كحؿ اإلشكالية التاريخية بيف الديف كالدكلة ،كضبط مجاؿ الدعكة

بناء عمى قكاعد الدكلة المدنية الحديثة ،كتبني نظاـ تعميـ قائـ عمى العقمية النقدية ال
في المجتمع ن
النقمية.
كفي المدل المنظكر سيزاكج اإلخكاف بيف خيارم المكاجية كالتكيؼ المؤقت مترقبيف تطكر
األكضاع عمى األرض في دكؿ المنطقة ،ال سيما انتشار الفكضى كتدىكر األكضاع األمنية
كاالقتصادية كالتي ستدفع بقاعدة شعبية عريضة إلى المطالبة بالتغيير ،كىك ما مف شأنو المساىمة في

خيار شعبي لمتعامؿ مع أزمات المنطقة ،كما يعفي الجماعة مف إجراء مراجعات حقيقية قد
عكدتيـ
ان

تمس بكحدتيا كتماسكيا ،كيعطييا الفرصة لمتعامؿ مع أم صيغ حكـ جديدة في المنطقة تحؿ مكاف

النظـ التي تخكض المكاجية معيا ،ما يمكنيـ مف العكدة إلى مشيد الحكـ كلك بالحد األدنى.

كاف كانت األغمبية مف المكاطنيف في المنطقة العربية تفضؿ رؤية نسخة إخكانية أقرب إلى

الكطنية ،تقكـ بالمراجعة البناءة كتفصؿ النشاط الدعكم عف السياسي ،كتبتعد عف اإلمبلءات الخارجية

كفكرة األممية القائمة عمى القفز في اليكاء نحك ىدؼ كبير دكف كجكد أساسات حقيقة لتنفيذه ،إال أف
ىذا سيرتب فقداف الجماعة لمكاردىا الخارجية ،كبالتالي ستقؿ فعاليتيا في الحركة ،مما يقمؿ فرص

سيناريك المراجعة .كما يضعؼ إمكانية حدكث ىذا السيناريك ،كفقان لمدكتكر عمار عمي حسف ،كجكد

قيادات تكمست كشاخت في مكاقعيا ،كىك خيار يحتاج إلى مجيكد فكرم كبير ،كقيادات مخمصة تؤمف

بالدعكة اإلسبلمية الحقيقية ،إال أف خكؼ القيادات القديمة مف فقداف مكاقعيا القيادية لصالح قيادات

جديدة إصبلحية تدعك إلى تبني النمكذج التركي كانقاذ ما يمكف إنقاذه مف ميراث الجماعة ،في ظؿ
ارتفاع كمفة المكاجية كاتساع اليكة بيف اإلخكاف كالمجتمع ،قد يزيد مع مركر الكقت حجـ المقتنعيف
بمسار المراجعة في صفكؼ اإلخكاف ،فيككف التكيؼ المؤقت ىك األقرب.

سادسان :مستقبؿ التنظيـ الدكلي:
ناقشت قيادات التنظيـ الدكلي ،عقب سقكط حكـ الجماعة في مصر كثيقة لتطكير ىيكؿ عمؿ

الجماعة كآلياتو ،بما يسمح بالحفاظ عمى ما تبقي لو مف كيانات ،إذ استطاع التنظيـ اف يككف رقمان
مؤث انر في المعادالت السياسية لمدكؿ الغربية ،كاستندت رؤية تطكير الييكؿ كآليات العمؿ إلى أف ىناؾ

مميزات مختمفة المتداد التنظيـ كتكسعو ،منيا زيادة المكانة كالقدرة كقكة شعبية دكلية ،كالمحافظة عمى

) (1أزيت ،بتألد ،اظتظ سقق ة له2014 ،
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قكة الفكرة ككحدة الحركة ،كالقدرة عمي التنسيؽ بيف األقطار ،كزيادة االنتماء إلى التنظيـ كفكرة عالمية،

ك ليس كمشركع إسبلمي قطرم أك إقميمي ،كتيدؼ إعادة الييكمة إلى زيادة مشاركة األقطار في اإلدارة
كاتخاذ القرار ،كتفنيد احتكار السمطة مف قبؿ مصر ،كتعزيز القناعة بأىمية التنظيـ كمؤسسة عالمية

لؤلمة كاألقطار ،كاحتراـ مشاركة األقطار في الحكـ كالتكافؽ مع األنظمة ،كتكحيد جيدىا ضد أعداء
التنظيـ ،كحؿ مشكمة الشرعية كالعمؿ العمني ،كمشكمة الحصار عمى حركة األمكاؿ كاألفراد (.)1

كتضمنت الكثيقة خمسة سيناريكىات لمستقبؿ التنظيـ ،األكؿ :ىك أف ينحصر دكره في تقديـ الدعـ

الفني لفركع الجماعة في الدكؿ التي تكجد فييا كالتنسيؽ بينيا ،كالثاني :ىك كجكد اتفاؽ أك تفاىـ مف
يريد مف األقطار استمرار التنظيـ في إدارة العمؿ العالمي لئلخكاف بمشاركتيا في اإلدارة دكف مسؤكلية

مالية ،عمى أف يتحمؿ كؿ فرع مسئكلية تمكيؿ مشركعو ،أما الثالث :فيتمثؿ في تككيف فيدرالية لتكسيع
مشاركة ممثميف عف فركع الجماعة بكافة األقطار في اإلدارة كاتخاذ القرار كتحمؿ األعباء كتطكير

العمؿ كصياغة شكؿ المؤسسات التابعة لمتنظيـ ،كالرابع :ىك الدمج الكامؿ بيف األقطار كفقان لمشكؿ

اليرمي لمتنظيـ المكجكد بالفعؿ مع إدخاؿ تعديبلت ترفع كفاءتو ،كالخامس :ىك تطبيؽ البلمركزية عبر

تشكيؿ مستكل كسيط بيف اإلدارة العميا كقيادات الجماعة في األقطار عبر مكاتب قطرية كاقميمية،

كيرجح أف تميؿ الجماعة في المستقبؿ إلى تطبيؽ السيناريكىيف األخيريف ،فإما تدرج ىيكمي إلعادة

إحكاـ سيطرة مكتب اإلرشاد العالمي عمى األقطار بعد تداعيات سقكط حكـ الجماعة في مصر ،كاما
خمؽ مستكيات تنظيمية كسيطة تعمؿ كحمقة اتصاؿ بيف القيادة العميا لمتنظيـ (مكتب اإلرشاد العاـ)

كاألقطار (.)2

كىكذا نخمص مما سبؽ إلى أف الصراع الدكلي عمى الييمنة كالمكارد ما زاؿ مستع انر في المنطقة

العربية ،فالمنطقة تتمتع بمكقع جغرافي مميز يتحكـ في خطكط المكاصبلت الدكلية ،كيعزؿ الغرب عف

الشرؽ ،كال بد ألم امبراطكرية تريد فرض ىيمنيا عمى العالـ أف تسيطر عمييا كمرتكز في طريقيا

لمسيطرة عمى الشرؽ االقصى حيث تكجد القكل الدكلية الرافضة لمييمنة األمريكية المطمقة عمى العالـ،
خاصة كأف المنطقة تمثؿ الجبية الجنكبية األضعؼ في القارة األكراسية -مركز الصراع الدكلي ،-كما

أف مف يسيطر عمى المنطقة العربية يسيطر عمى احتياطات النفط كالغاز ،كيمكف لمف يسيطر أك
يتحالؼ مع ديمغرافيا المنطقة أف يكظؼ ىذه الديمغرافيا لمد نفكذه إلى آسيا الكسطى بحكـ النفكذ

الديني لممنطقة عمى سكاف آسيا الكسطى المسمميف ،كبذلؾ يتمكف مف السيطرة عمى الجناح الثاني

إلقميـ النفط العالمي ،كتخبرنا التجارب السابقة انو يمكف حشد قطاع كاسع مف ديمغرافيا المنطقة مع

امتداداتيا الديمغرافية اإلسبلمية في كسط آسيا كالعالـ ضد القكل المعارضة لمييمنة األمريكية المطمقة

)، (1لسب ،قت م ،اظتظ سقق ة له ،ص.13-10
) (2لسيظتظ لسيلبق ،ص.20-13
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عمى العالـ كركسيا كالصيف ،مثمما تـ حشد ىذه القكل في أفغانستاف كككسكفك كالبكسنة كاليرسؾ

كسكريا كليبيا كمصر.

كفي ظؿ رفض الدكؿ الكطنية في المنطقة العربية لمشركع الشرؽ األكسط الكبير الذم ٌسكقت لو
الكاليات المتحدة األمريكية بعد اشتداد المقاكمة لبلحتبلؿ األمريكي في أفغانستاف كالعراؽ؛ بيدؼ

ضرب كحدة دكؿ المنطقة كتفتيتيا كاخضاعيا كالسيطرة عمى ثركاتيا ،سعت الكاليات المتحدة األمريكية
لمتخمص مف أنظمة الحكـ القائمة عبر إيجاد نظاـ بديؿ يككف مقبكؿ محميان كاقميميان كدكليان ،فرأت أف

اإلخكاف ىما األجدر لمعب ىذه الدكر ،باعتبارىـ قكل منظمة قادرة عمى مؿء الفراغ السياسي
كاالجتماعي ،كالتجييش كالحشد كالتنظيـ لصالح االجندة األمريكية ،فدخمت مرحمة التكظيؼ المتبادؿ

بيف الطرفيف ،كىكذا تتخمص الكاليات المتحدة األمريكية مف المقاكمة التي أسمتيا ارىابان ،كمف األنظمة

التي اعتبرت استمرارىا في الحكـ دافعان إلى استمرار اإلرىاب ،كمانعان أماـ تحقيؽ مشركع الشرؽ

األكسط الكبير ،فكاف انضماـ إخكاف العراؽ لحككمة االحتبلؿ األمريكي بقيادة بريمر كجزء مف صيغة

استعمارية خبلفان لما قدمكا أنفسيـ بأنيـ في تناقض مع االستعمار كاإلمبريالية ،كاستثنت أجيزة األمف

األمريكية مؤسسات اإلخكاف في الكاليات المتحدة األمريكية مف الحظر.

كفي المقابؿ دخمت جماعة اإلخكاف في تحالؼ استراتيجي مع الكاليات المتحدة األمريكية لمكصكؿ

لمحكـ مبررة ىذا التحالؼ أماـ أعضائيا بأف مشاركتيـ في إطار خداع االمبراطكريات بيدؼ غزكىا
مف الداخؿ ثـ تكظيفيا لصالحيـ فيما بعد ،أم االختباء داخؿ ىذه االمبراطكرية كإمبراطكرية حقيقية

قائمة بدال مف مناىضتيا؛ بيدؼ تفجيرىا مف الداخؿ كخداعيا خداعان استراتيجيان طكيبلن ،فحدث التعاكف
ضد الرئيس جماؿ عبد الناصر كالقكمية العربية ،كتقدمت العبلقة خطكة أكسع في استنزاؼ االتحاد

السكفيتي لصالح الكاليات المتحدة األمريكية ،ككانكا جند اهلل في المعركة الخطأ ضد االتحاد السكفيتي
في أفغانستاف مف خبلؿ تنظيميا الدكلي المتشعب.

كتطكرت العبلقة بيف الطرفيف ،ففي عاـ  2007تأسس االئتبلؼ اإلخكاني الكبير ليشكؿ قيادة

سياسية ألغمبية مسممي أمريكا كليككف جس انر لمتكاصؿ مع اإلخكاف المسمميف في الدكؿ األـ كبينيا،
كأطمؽ مبادرة مع الحككمة األمريكية لمكافحة اإلرىاب الدكلي ،كتعزيز االمف كالمصالح القكمية

األمريكية ،ثـ جاء قرار الكزيرة رايس باالتصاؿ رسميان بجماعة المسمميف إيذانا بانطبلؽ سمسمة مكسعة
كرفيعة المستكل مف الفعاليات لرسـ خطكط التفاىـ المتجدد بيف الكاليات المتحدة ك جماعة اإلخكاف ،ثـ

كاف تعييف اإلخكانية داليا مجاىد -مستشارة لمرئيس حكؿ االدياف -مف أكؿ ق اررات الرئيس باراؾ أكباما

عاـ  ،2009ثـ دعيت ىيبلرم كمينتكف إللقاء محاضرة في مركز دراسات اإلسبلـ كالديمقراطية -احد

مؤسسات اإلخكاف ،-كأصدر االؼ بي أم ق ار انر باعتماد جمعية إسنا حمقة اتصاؿ رسمي بيف المكتب
كالمكاطنيف األمريكاف المسمميف ،ثـ حدث التعاكف بيف اإلخكاف كالييكد اإلصبلحييف األمريكاف ،كىكذا
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أسس التنظيـ الدكلي مف خبلؿ ىذه الممارسات لنمط جديد يعتقدكف أنو شكؿ مف أشكاؿ االختباء في

معسكر األعداء ،لكنو شكؿ مف أشكاؿ التكظيؼ السياسي الذم نجحت فيو كؿ القكل االستعمارية بدءان
مف بريطانيا كصكالن إلى الكاليات المتحدة األمريكية في تكظيؼ ىذه المجمكعات لخدمة أىدافيا،
كضاع ما سمكه بالمشركع اإلسبلمي األممي ،كتحكؿ إلى مجرد أداة مف أدكات االستعمار ،أك المشركع

الدكلي في تقسيـ العالـ!

.

كدفع شغؼ اإلخكاف الشديد لمسمطة إلى قبكؿ االرتباط بالكاليات المتحدة األمريكية فتحكلكا إلى اداة

طيعة في تنفيذ الفكضى الخبلقة ،أك ما عرؼ بثكرات الربيع العربي؛ لتسقط المنطقة في مستنقع

الطائفية كالفكضى كاالقتتاؿ كالدمار كالرجعية ،ككؿ ذلؾ مقابؿ أف تقكـ الكاليات المتحدة األمريكية

بإيصاليـ إلى الحكـ متجاىميف حقيقة أف الكاليات المتحدة األمريكية ستتخمص منيـ بعد أداء دكرىـ في

المخطط األمريكي مثمما كاف سمككيا مع األنظمة العربية التي كانت تحتفظ بعبلقة قكية معيا ،كصمت
حد التحالؼ مع بعضيا!.
ككاف رد الشارع العربي قكيان خاصة بعد أف أدرؾ أبعاد المخطط ،كبعد أف ضربت الفكضى الدكؿ

الكطنية ،كسقط آالؼ القتمى كالجرحى ،كانيارت جيكش في المنطقة ،كتياكت اقتصادات كىجر كنزح
المبلييف مف دكليـ تحت عنكاف نشر الديمقراطية .كقد اعتبرت الجماىير العربية أف اجندة نشر
الديمقراطية قد جاءت لتغير أكلكيات المنطقة كلتحؿ مكاف األكلكيات الحقيقية مثؿ تحرير األراضي

العربية التي تحتميا إسرائيؿ كعمى رأسيا فمسطيف ،كاالستقبلؿ في إدارة المكارد كالسياسات ،كتنمية
اإلنساف كالمكارد كاالقتصادات كمحاربة الفقر كالجيؿ كاألمراض.

كما ترل الشعكب العربية أف اجندة نشر الديمقراطية يتـ فرضيا مف قبؿ القكل التي استعمرت

المنطقة كشاركت في نيب ثركاتيا كقتؿ شعكبيا كتشريدىا في فمسطيف كالعراؽ كسكريا كليبيا لتحقيؽ

أىداؼ استراتيجية أمريكية كغربية ،كفي ىذا السياؽ قاؿ الدكتكر كماؿ اليمباكل -القيادم اإلخكاني

السابؽ" -أف الغرب ليس ىيئة خيرية ،كلف يعطى اإلخكاف صدقات ،كلكف يعتمد عمى المخططات

كالمصالح ،بما فييا إمكانية االستخداـ ضد الكطف ،أما فكرة الدفاع عف الديمقراطية كالشرعية فانتيت
مف عقكؿ الغرب" ،كمف ىنا فإف سقكط اإلخكاف كاف نتيجة مكافقتيـ أف يككنكا حصاف طركادة لتنفيذ

ىذا التدمير كالتفتيت لممنطقة العربية ،فأسقطيـ الشارع في مصر ،كفي تكنس كيناضؿ ضد انقبلبيـ
عمى نتائج االنتخابات في ليبيا ،كتتعثر مسيرتيـ في سكريا كالعراؽ كاليمف كفمسطيف ،كانتقمت مفاعيؿ

الفشؿ إلى صفكؼ جماعة اإلخكاف نفسيا ،حيث ظيرت بكادر خبلفات داخؿ قيادة الجماعة حكؿ
تكقيت استخداـ العنؼ ضد الدكلة الكطنية في المنطقة ،فظير انقساـ رأسي داخؿ قيادة الجماعة،

كعجز في التعامؿ مع
ان
اداء ضعيفان
كآخر أفقي بيف القيادة كجيؿ الشباب في الجماعة ،ككانت النتيجة ن
أزمات المنطقة.
241

بينما ترل جماعة االخكاف أنيا صاحبة مشركع إسبلمي متكامؿ يعبر عف أمة ىي خير أمة
ت لًمن ً
كف
اخرجت لمناس تعبر عف عنكانو العريض اآلية الكريمة { يكنتي ٍـ ىخ ٍي ىر أيم وة أ ٍ
يخ ًر ىج ٍ
ٍم ير ى
اس تىأ ي
ً
كف بًالمٌ ًو } آؿ عمراف ،110 :كىك مشركع اصبلحي تغييرم،
بًاٍل ىم ٍع يركؼ ىكتىٍنيى ٍك ىف ىع ًف اٍل يمن ىك ًر ىكتي ٍؤ ًمين ى
فتمكيف المعركؼ بكؿ أنكاعو كىدـ قكاعد المنكرات مف أكلى مياـ المصمحيف ،كتحاكؿ جماعة االخكاف

االنفتاح عمى الغرب لتنفيذ المشركع كتغيير الصكرة النمطية عف االخكاف ،كيقر االخكاف أف السياسة
االمريكية متغيرة تجاه الحركة االسبلمية عمى حسب رؤية كاضعي السياسة ألنسب كسيمة تحقؽ أىداؼ

السياسة الخارجية الغربية كأف التعامؿ مع االسبلمييف يتـ عمى قاعدة انيـ أمر كاقع ،ي ارد بقاؤه تحت
السيطرة حتى ال يؤثر عمى أىداؼ السياسة الخارجية الغربية ،كاف السياسة االمريكية بعد أحداث 11
سبتمبر اتجيت لكضع كؿ الحركات االسبلمية في بكتقة كاحدة بكصفيا تمثؿ العدك االكؿ لمغرب،

كعندما ثبت أف ىذه السياسة تزيد حالة الخصكمة كالمكاجية كالعداء مع قطاع عريض مف الجماىير،
بدأ التحكؿ نحك فرز الحركات المتطرفة مف تمؾ المعتدلة عمى اساس اف يتـ التعامؿ بصكرة مختمفة

معيا حسب ىذا التصنيؼ ،كمف ىنا تشكمت مبلمح الستراتيجية تدريجية لمتعامؿ مع الحركات

االسبلمية ( ،)1كيرل االخكاف أف تكجيو االتياـ لئلخكاف بالتآمر مع الكاليات المتحدة االمريكية ما ىك

اال محاكلة لمتشكيؾ في كطنيتيا ،كترل أف ىناؾ فرؽ بيف تقاطع المصالح كاستغبلؿ الفرص ،كبيف

العمالة كالتآمر ،كترل أكساط اعبلمية مقربة مف االخكاف أف االتيامات التي الحقت -كال تزاؿ-
جماعة اإلخكاف بأنيا تتعاكف مع أمريكا ،سكؼ تطاردىا إلى األبد ،ألنيا التيمة األكثر قبكال لضرب

أم تيار سياسي ،نظ ار ألنيا تتعمؽ بقكة عظمى تمثؿ اإلمبريالية ،كأف االخكاف اذا ما عادكا لمحياة
السياسية سيتعرضكف مجددا لبلتياـ بالتآمر مع الكاليات المتحدة االمريكية ،ليبقى تفسير العبلقة بيف

اإلخكاف كاألمريكاف جدالن ال ينتيي.

) (1سلطل ،لسظلسع ،تسلسالل لسيشلألع لالسااب أل اسلتمه لالسعتيتم أللستألستم  ،لمب ملب :اشملظةع لس غتتمل لمب لسيططلم لسيلبتم ألايم لقعهل ،سبملم
بل لل ألل لألي ،ال ز نظلسلل لسشلد لالألسؾ ،ؽ ،1يلي ،2012 ،ص.592-573
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النتائج والتىصٍات
الخالصة كالنتائج:
نخمص مما تقدـ إلى أف السياسات األمريكية قد سادتيا حالة مف التخبط كاالرتباؾ عقب أحداث

 00سبتمبر ،فتخمى صناع االستراتيجية األمريكية الجديدة لممنطقة عف سياسة التكافؽ االستراتيجي
كالتحالؼ اإلقميمي مع حكاـ ىذه المنطقة طكاؿ الثبلثيف عامان الماضية رغـ تبعيتيـ ليا ،كاندفعكا إلى

تطبيؽ سياسة جديدة قائمة عمى الكجكد األمريكي المباشر كفرض المصالح األمريكية بالقكة عمى

الشعكب كالحككمات في ىذه المنطقة الحيكية مف العالـ ،كبعد ارتفاع التكمفة الناتجة عف ىذه السياسة
في العراؽ كضع األمريكاف خططان بديمةن إلعادة رسـ خارطة المنطقة لتحقيؽ السيادة األمريكية عمى

العالـ عبر السيطرة عمى اإلقميـ النفطي ،فشنكا حربان مف نكع جديد اسميا حركب الجيؿ الرابع سبلحيا
القنابؿ الناعمة ،كقاعدتيا األساسية نظرية الفكضى الخبلقة كمبرر لمتدخؿ كالتقسيـ ،فاختاركا لذلؾ
ككبلء إقميمييف تمثمكا في تركيا لتككف قمبان جيكبكليتيان جاذبان لئلسبلمييف كمسيط انر عمى حركتيـ
كتكجياتيـ المستقبمية ،فبل مانع مف دكلة خبلفة عثمانية جديدة مع جزر يحكميا اإلخكاف ،كنفط كغاز

تستكلي عميو الكاليات المتحدة األمريكية .كتـ اختيار قطر لمتمكيؿ كاإلعبلـ ،ككاف األىـ ىك قرار
كاشنطف بأف يككف اإلخكاف المسممكف ىـ الحكاـ الجدد لممنطقة العربية بعد إزاحة الديكتاتكريات ،التي

رغـ تبعيتيا تقؼ مانعان أماـ سيطرة الشركات األمريكية المباشرة عمى اإلقميـ النفطي ،كأماـ ىدـ الدكلة

الكطنية كالتقسيـ العرقي كالطائفي ،تمييدان النتقاؿ الكاليات المتحدة األمريكية إلى الشرؽ بعد تسميـ

المنطقة العربية مقسمة بيف القكتيف اإلقميميتيف تركيا كاإلسبلمييف مف جية ،كاسرائيؿ كدعاة مشركع
الشرؽ األكسط الجديد مف جية ثانية .كما كاف ىذا االختيار ليقع عمى جماعة اإلخكاف إال نتيجة

لتحالفات سابقة ناجحة جمعت الكاليات المتحدة األمريكية باإلخكاف المسمميف في الحرب الباردة ضد

العدك الشيكعي في أفغانستاف ،كضد القكمية العربية ،كطمكحات تكحيد األمة العربية في زمف الرئيس
المصرم الراحؿ -جماؿ عبد الناصر.-
النتائج:
مف خبلؿ ما تـ عرضو يمكف اإلشارة إلى أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ،كىي:
إف الكاليات المتحدة األمريكية تحرص حرصا شديدان عمى بقاء المنطقة العربية مجزأة ،كانيا تسعى

لمزيد مف الشرذمة في المنطقة ،كمدخؿ لتنفيذ أىداؼ استراتيجية ،باعتبار السيطرة عمى المنطقة
العربية كمصادر الطاقة ضركرييف لفرض الييمنة الككنية ،كتحقيؽ التفكؽ اإلقميمي إلسرائيؿ في

المنطقة مف خبلؿ إعادة رسـ حدكد المنطقة ،كمرد ىذا الدعـ استراتيجي كأيديكلكجي معان.
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إف الكاليات المتحدة األمريكية ترفض أم ىكية جامعة لمعرب كالمسمميف سكاء قكمية أك إسبلمية؛

فيي ليست حريصة عمى انتشار اإلسبلـ الدعكم أك السياسي ،كال تثبيت القكمية العربية كيكية جامعة
لمعرب ،كتبذؿ كؿ جيدىا لمتفريؽ بيف ىذه القكل عمبلن بمبدأ فرؽ تسد لمنع أم كحدة أك نيضة أك
تقدـ ،كلكنيا نجحت في إقناع اإلخكاف بالشراكة معيا إلسقاط األنظمة القائمة مقابؿ تصعيدىـ لمحكـ،

رغـ معرفتيـ أف الكاليات المتحدة األمريكية ال تنتصر لئلسبلـ ،بؿ تنتصر لمصالحيا فقط ،كما
الشراكة إال تكظيؼ لئلخكاف في االستراتيجية األمريكية كما تكظؼ أدكات أخرل.
الكاليات المتحدة األمريكية كجدت في الشراكة مع اإلخكاف فرصة يتـ مف خبلليا تكسيع قكس
األزمات كالفكضى كاالضطرابات في منطقة الحزاـ اإلسبلمي ،بحكـ انتشارىا فييا كعبلقاتيا مع
جماعات اإلسبلـ السياسي األخرل كككنيا الجماعة األـ لكثير مف قكل اإلسبلـ السياسي ،لتدخؿ قكل

اإلسبلـ السياسي في حرب استنزاؼ تستيدؼ ركسيا أكالن كالصيف ثانيان ثـ اليند ثالثان في إطار الصراع

العالمي عمى الييمنة كالمكارد ،كىي نسخة مكررة ليزيمة االتحاد السكفيتي في أفغانستاف باستخداـ
اإلخكاف كقكل اإلسبلـ السياسي ،دكف أف تخكض الكاليات المتحدة األمريكية الحرب مباشرة.

إف الكاليات المتحدة األمريكية التي تتحدث عف نشر الديمقراطية أداة لمتدخؿ في دكؿ المنطقة،

ىي آخر مف يتحدث عف الديمقراطية بحصارىا كقتميا أطفاؿ الشعب العربي في العراؽ ،كدعميا لدكلة

االحتبلؿ اإلسرائيمي في تشريد الشعب الفمسطيني كقتمو كحصاره كمصادرة أرضو ،كسمككيا في معاممة
االسرل في معتقمي ابي غريب كغكانتنامك ،كدعميا لديكتاتكريات في العالـ إذا كانت حميفة ،كمياجمة
الديمقراطيات المنتخبة لك تعارضت سياستيا مع الكاليات المتحدة األمريكية.

إف جماعة اإلخكاف قدمت تنازالت سياسية كأيديكلكجية لمكاليات المتحدة؛ مف أجؿ الكصكؿ إلى

الحكـ ،مست ىذه التنازالت في جزء منيا جكىر القضية الفمسطينية بإلغاء حؽ العكدة كتكطيف
البلجئيف مقابؿ عدـ عكدة الييكد كفقان لطرح عصاـ العرياف.

إف اإلخكاف المسمميف ممكف اف يغيركا أكلكياتيـ السياسية كفقان ألكلكيات دكؿ غير عربية كغير

إسبلمية كالكاليات المتحدة األمريكية مثبلن كيجركف األمة باتجاه ىذه األكلكيات الجديدة ،عمى غرار
تأخير القضية الفمسطينية كجعؿ قتاؿ االتحاد السكفيتي أكلكية مقدمة عمى تحرير فمسطيف كمقدساتيا،

كتكرر األمر في ككسكفك كالبكسنة كاليرسؾ ،حيث لـ ينفذ التنظيـ األـ بفركعو أم عمؿ مف أعماؿ

المقاكمة لصالح فمسطيف ،بينما انغمس في القتاؿ لصالح أجندات غير إسبلمية أك عربية.

إنو يمكف اف يقكـ اإلخكاف بتحكيؿ األكلكية مف محاربة العدك البعيد المستعمر غير المسمـ،

كتكريس كؿ الطاقات كالمكارد لمكاجية دكليـ الكطنية كاستخداـ القكة كالعنؼ لمقفز عمى الحكـ بدالن مف
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ترجيح المسار الديمقراطي ،كثبت انيـ ال يجدكف حرمة أك خيانة في االستعانة بالمستعمر الغربي
كاالستقكاء بو عمى دكليـ الكطنية ،مثمما تـ االستعانة بالناتك في ليبيا كسكريا.

إف برنامج اإلخكاف بإنشاء دكلة الخبلفة الذم يداعبكف بو عكاطؼ المسمميف ال يمكف أف يتحقؽ

دكف كحدة كطنية ،كعمؿ عربي مشترؾ ككحدة عربية تككف االساس الصمب لبلنتشار اإلسبلمي القيمي
االنساني ،كأف ىذه الشعارات تؤخر كؿ جيد كطني أك عربي في انتظار الخبلفة شعا انر ال مضمكنان،
كما طرحيا إال لزيادة االتباع بيدؼ الكصكؿ إلى الحكـ.

التكصيات:
مف خبلؿ دراستنا لمسياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف منذ عاـ  2119كحتى
 ،2104يتبيف لنا أف ىذه السياسة ىي سياسة تكظيفية ال تعبر عف تسميـ أك رضا بإحبلؿ اإلسبلمييف
مكاف الكطنييف كالقكمييف في حكـ دكؿ المنطقة العربية بقدر ما تعبر عف تبلعب كاضح ييدؼ

لمفكضى عبر إذكاء الصراع بيف الفريقيف ،بما يؤدم إلى تقسيـ المنطقة كتحقيؽ أىداؼ الكاليات
المتحدة األمريكية االستراتيجية ،كلمكاجية ىذه السياسة االستعمارية األمريكية ال بد مف:
•

تعزيز الكحدة الكطنية ،كبث ثقافة الحكار ،كالعمؿ عمى استقطاب المعارضة الكطنية لتككف

شريكان في الدفاع عف الكطف ،ال أداة بيد المحتؿ ،كفضح ارتباطات المعارضة غير الكطنية التي
تتعاكف مع الخارج.

•

إقامة دكلة المكاطنة العربية التي تضمف حقكؽ كؿ مكاطنييا ،كمشاركتيـ السياسية كحرياتيـ

العامة ،كتنمية سياسات اإلصبلح اإلدارم كالسياسي ،دكف أف يككف ىناؾ تدخؿ أجنبي.
•

كسر الييمنة األمريكية عبر التفاىـ العربي مع دكؿ البريكس مف أجؿ إصدار عممة دكلية

تحؿ محؿ الدكالر األمريكي تكسر الييمنة األمريكية عمى العالـ.
•

ربط المصالح األمريكية في المنطقة العربية بتحقيؽ تقدـ في القضايا العربية كعمى رأسيا

•

منع إقامة أحزاب عمى أساس ديني باعتبار ذلؾ فيو احتكار لمديف مف قبؿ األحزاب التي

قضية فمسطيف.

تحاكؿ امتبلؾ الديف حصريا بتسميات إسبلمية ،كنزع لمصفة أك المرجعية الدينية عف األحزاب التي ال

تطمؽ عمى نفسيا تسميات إسبلمية رغـ اف مككنيا البشرم مف المسمميف ،كمطالبة األحزاب القائمة
بفصؿ العمؿ الدعكم عف السياسي؛ باعتبار اف ىناؾ مؤسسات مختصة بأداء الميمة الدعكية ،كمف

أراد العمؿ في الدعكة فعميو العمؿ مف خبلؿ ىذه المؤسسات.
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•

ضركرة اف تدرؾ أحزاب اإلسبلـ السياسي أف بكابة الكصكؿ إلى الحكـ كالمشاركة السياسية

تككف بتكطيف أحزابيـ كاجندتيـ السياسية كليس عبر االستعانة بالقكل الخارجية لمتجبر بيا عمى النظـ

السياسية العربية.
•

تكسيع مياـ مؤسسة االزىر التي تمثؿ االعتداؿ اإلسبلمي؛ لتسيطر عمى المؤسسات الدينية

لممياجريف كالجاليات العربية كاإلسبلمية في أكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية ،حيث ىناؾ يتـ التجنيد
كالدعـ كالتمكيؿ كاستخداميا حصاف طركادة لتنفيذ أجندات غربية تضعؼ الكحدة كتضرب االستقرار

لصالح سيطرة الغرب عمى نظـ المنطقة.
•

التكافؽ العربي العربي كحؿ القضايا العربية مف خبلؿ مؤسسة الجامعة العربية ،دكف المجكء

•

البدء في مشركع عربي نيضكم متكامؿ ،كاحراز التقدـ المطمكب في إنشاء القكة العربية

إلى استخداـ المميشيات الستنزاؼ الدكؿ بعضيا بعضا.

المكحدة كباككرة ليذا المشركع لمتصدم لمشركعات السيطرة كالييمنة الدكلية كاإلقميمية عمى المنطقة،
باعتبار الكحدة كالقكة العسكرية قادرتيف عمى إحباط كؿ المخططات االستعمارية.

•

السعي إلصدار عممة عربية مكحدة تعتمد عمى صادرات النفط ،كنقؿ الصناديؽ السيادية إلى

الكطف العربي.
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أكال :المكسكعات

املراجع العلمٍة



المكصممي ،احمد ،2004 ،مركز دراسات الكحدة العربية ،مكسكعة الحركات االسبلمية في الكطف العربي كايراف



الكيالي ،ماجد ،1985 ،ج  ،1المكسكعة السياسية ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،دار اليدم لمنش كالتكزيع.



مقمد ،اسماعيؿ صبرم؛ ربيع ،محمد محمكد ،مكسكعة العمكـ السياسية ،الككيت ،جامعة الككيت.1999 ،



المكسكعة الحرة ،كيكيبيديا.



البريزات ،رايؽ سميـ )2008( .مشركع الشرؽ ألكسط الكبير كالسياسة الخارجية األمريكية االدكات كالمعكقات"،

كتركيا ،الطبعة االكلى ،بيركت

ثانيان :رسائؿ الدكتكراه كالماجستير

دراسة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ االكسط لمدراسات العميا.


الطكيؿ ،يكسؼ ) 2011( .البعد الديني لعبلقة امريكا بالييكد كاسرائيؿ كأثره عمى القضية الفمسطينية خبلؿ الفترة
مف ( ،)2009-1948رسالة ماجستير منشكرة ،جامعة األزىر ،فمسطيف.



العربي ،يكسؼ )2013( .المتغيرات اإلقميمية في منطقة الشرؽ األكسط كأثرىا في األمف القكمي لدكؿ الخميج

العربي ،)2003 – 2013( ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ االكسط.


العامرم ،صبيح عبد اهلل غبلـ )2011( .الييمنة االمريكية في المنطقة العربية ( ،)2003-1945اطركحة
دكتكراة غير منشكرة ،جامعة سانت كممنتس العالمية ،العراؽ.



الميتدم ،فراس )2009( .البعد الديني في السياسة الخارجية "أمريكا أنمكذجا" ،األكاديمية الدكلية السكرية ،دراسة



اليقيش ،عمي دعساف )2012( .المكسكمة "السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسبلـ السياسي في العالـ

لنيؿ درجة دبمكـ في الشؤكف الدكلية كالدبمكماسية ،سكريا.

العربي" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ األكسط.2012 ،


الكادية ،احمد )2009( .السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية ( ،)2008- 2001رسالة ماجستير



دبعي ،رائد )2012( .أساليب التغيير السياسي لدل حركات اإلسبلـ السياسي بيف الفكر كالممارسة" اإلخكاف



نمكذجا" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح ،فمسطيف.
المسمميف في مصر
ن
مرداف ،باىر )2014( .االستراتيجية األمريكية االىداؼ كالكسائؿ كالمؤسسات ،رسالة ماجستير غير منشكرة،

غير منشكرة ،جامعة األزىر ،فمسطيف.

بكيف.

ثالثان :قائمة الكتب


احمد ،احمد يكسؼ ،السياسة االمريكية كمحاكلة احتكاء الثكرة في اليمف الشمالية  ،1967-1962:غساف سبلمة

كاخريف ،السياسة االمريكية كالعرب ،مركز دراسات الكحدة العربية ،ط ،3بيركت.1991 ،


اسماعيؿ ،محمكد ،االسبلـ السياسي بيف االصكلييف كالعممانييف ،مؤسسة الشراع العربي ،ط ،1الككيت.1993 ،



ادريس ،محمد السعيد ،الرؤية االمريكية إلسرائيؿ ،غساف سبلمة كاخركف ،السياسة االمريكية كالعرب ،مركز



اكتكيف ،اناتكلي ،االستراتيجية األمريكية لمقرف الحادم كالعشريف ،المجمس االعمى لمثقافة ،ط ،1القاىرة.2003 ،

دراسات الكحدة العربية ،ط.1991 ،3
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اكباما ،باراؾ ،كتاب جرأة األمؿ :أفكار عف استعادة الحمـ األمريكي ،مكتبة العبيكاف ،ط ،2الرياض.2009 ،



ايمف ،الظكاىرم ،فرساف تحت راية النبي ،منبر التكحيد ،ط.2010 ،1



ألتماف ،إسرائيؿ ،إيبلد استراتيجيات حركة اإلخكاف المسمميف مف ُِٖٗ حتى ََِٕ ،معيد ىدسكفََِٗ ،



البشرم ،طارؽ ،المبلمح العامة لمفكر السياسي االسبلمي في التاريخ المعاصر ،دار الشركؽ ،ط ،1القاىرة،
1996




البشرم ،طارؽ ،الحركة السياسية في مصر  ،1953-1945دار الشركؽ ،ط ،2القاىرة.2002 ،

البرصاف ،احمد كاخركف ،التكجيات الغربية نحك االسبلـ السياسي في الشرؽ االكسط ،مركز دراسات الشرؼ

االكسط ،ط ،1عماف.2000 ،


البنا ،حسف ،مذكرات الدعكة كالداعية ،مكتبة افاؽ ،ط ،1الككيت.2012 ،



البنا ،حسف ،رسائؿ االماـ الشييد حسف البنا ،دار الدعكة.1999 ،



التميدم ،ببلؿ ،اإلسبلميكف كالربيع العربي :الصعكد ،التحديات ،تدبير الحكـ ،مركز إنماء لمبحكث كالدراسات،



التميمي ،عبد المالؾ ،خمؼ االستيطاف األجنبي في الكطف العربي ،عالـ المعرفة ،الككيت.1983،



الجاسكر ،ناظـ ،عبد الكاحد تأثير الخبلفات االمريكية االكربية عمى االمة العربية حقبة ما بعد نياية الحرب

ط ،1بيركت.2012،

الباردة ،مركز دراسات الكحدة العربية ،ط ،1بيركت.2007 ،


الجكجرم ،عادؿ ،برنارد لكيس سياؼ الشرؽ كميندس سايكس بيكك ك ،2دار الكتاب العربي ،ط ،1دمشؽ،

2013


الجكادم ،محمد ،المسممكف كاالمريكاف في عصر جديد ،دار جياد لمنشر كالتكزيع ،ط ،1القاىرة.2003 ،



الحسني ،سميـ ،مبادئ الرؤساء االمريكييف ،دار االسبلـ لمدراسات كالنشر ،ط.1993 ،2



الخرباكم ،ثركت ،سر المعبد .االسرار الخفية لجماعة االخكاف المسمميف ،دار نيضة مصر لمنشر ،ط ،1الجيزة
.2012،



الزيف ،حسف ،محمد الربيع العربي اخر عمميات الشرؽ االكسط الكبير ،دار القمـ الجديد ،ط ،1لبناف.2013 ،



السعيد ،رفعت ،الشيخ المسمح ،دار أخبار اليكـ ،مصر.2004 ،



السعيد ،رفعت ،االخكاف متى كيؼ كلماذا ،دار الطميعة ،سكريا ،ط.1997 ،10



السركجي ،محمد محمكد ،سياسة الكاليات المتحدة االمريكية الخارجية منذ االستقبلؿ الى القرف العشريف ،مركز

االسكندرية لمكتاب ،االسكندرية.2005 ،


الشاىر ،شاىر اسماعيؿ ،اكلكيات السياسة الخارجية االمريكية بعد  11ايمكؿ  ،2011منشكرات الييئة السكرية
العامة لمكتاب-ك ازرة الثقافة ،دمشؽ.2009 ،



الشاعر ،ياسر ،حممي التاريخ االسكد لمجماعة ،إصدارات إم كتب ،ط ،1لندف.2014 ،



الصباغ ،محمكد ،حقيقة التنظيـ الخاص ،دار العتصاـ ،ط.1989 ،1



الصالحي ،عصاـ خميؿ ،تكجيات السياسة االمريكية في الكطف العربي  ،1953- 1945مجمة اآلداب ،عدد
 ،97جامعة بغداد.2014 ،



الطكيؿ ،يكسؼ ،العاصي امريكا تاريخ مف الغزك كاالرىاب الجزء الثالث ،مكتبة حسف العصرية ،ط  ،1بيركت،



العشماكم ،محمد سعيد ،االسبلـ السياسي ،مكتبة مدبكلي الصغير ،ط ،4القاىرة.1996 ،

2014

247



الغضباف ،منير محمد ،التحالؼ السياسي في االسبلـ ،مكتبة المنار ،ط ،1االردف.1982 ،



االخكاف المسممكف متى ككيؼ كلماذا ،لجنة البحكث كالدراسات بالطريقة العزمية ،ط.2005 ،1



النفيسي ،عبد اهلل ،فيد الفكر الحركي لمتيارات اإلسبلمية ،شركة الربيعاف لمنشر كالتكزيع ،الككيت1995 ،



المخادمي ،عبد القادر ،رزيؽ ،مشركع الشرؽ االكسط الكبير ،الدار العربية لمعمكـ ،ط ،1الجزائر.2005 ،



المنياكم ،رمزم ،الفكضى الخبلقة ،دار الكتاب العربي ،ط ،1دمشؽ-القاىرة.2012،



الكصيفي ،عمي ،السيد االخكاف المسممكف بيف االبتداع الديني كاالفبلس السياسي ،طبعة خاصة بمصر ،دار



بحيرم ،مركاف ،كاخريف ،السياسة االمريكية كالعرب ،مركز دراسات الكحدة العربية ،ط ،3بيركت.1991 ،



بريجنسكي ،زبيغينك ،رقعة الشطرنج الكبرل ،مركز الدراسات العسكرية ،ط.1991 ،2



بسيكني ،محمد ،ابراىيـ المؤامرة الكبرل ،خطة تقسيـ الكطف العربي ،دار الكتاب العربي ،القاىرة.2004 ،



بشارة ،مركاف ،أىداؼ الكاليات المتحدة كاستراتيجيتيا في العالـ العربي ،بكتاب التداعيات الجيكستراتيجية لمثكرات



بشارة ،عزمي ،سكرية :درب اآلالـ نحك الحرية ،المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات ،ط ،1الدكحة،

المشارؽ االسبلمية ،ط ،1مصر.2010 ،

العربية ،احمد سعيد نكفؿ كاخركف ،المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات ،الدكحة.2012 ،

.2013


بطرس ،سمير ،كاخركف ،السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة في الشرؽ االكسط :افكار حكؿ طبيعتيا االمبريالية،



بكرم ،مصطفى ،الفكضى الخبلقة اـ المدمرة ،مصر في مرمى اليدؼ االمريكي ،دار الشركؽ ،ط ،1القاىرة،

السياسة االمريكية كالعرب ،مركز دراسات الكحدة العربية ،ط.1991 ،3
.2005



بك دبكس ،رجب ،االسبلـ كمسألة الحكـ ،الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع ،كاالعبلف ،ط ،1مصراتة.1993 ،

بكرم ،مصطفى ،سقكط االخكاف المحظات االخيرة بيف مرسي كالسيسي ،الدار المصرية المبنانية ،ط ،7القاىرة،
2014



تنيره ،بكر مصباح ،كاخريف ،السياسة االمريكية كالعرب ،التطكر االستراتيجي لمسياسة االمريكية في الكطف
العربي ،مركز دراسات الكحدة العربية ،ط ،3بيركت.1991 ،



جاركدم ،ركجيو ،الكاليات المتحدة طميعة االنحطاط ،ترجمة مركاف الحمكم ،دار الكتاب لمطباعة كالتكزيع كالنشر



جرجس ،فكاز ،اكباما كالشرؽ االكسط مقاربة بيف الخطاب كالسياسات ،مركز االمارات لمدراسات كالبحكث

كالترجمة ،دمشؽ.1998 ،

االستراتيجية ،العدد  ،154ط ،1االمارات العربية المتحدة.2010 ،



جكنسكف ،اياف ،مسجد في ميكنخ ،ترجمة احمد جماؿ ابك الميؿ ،مكتبة االسرة ،القاىرة.2015 ،

جبركف ،محمد كاخركف ،االسبلميكف كنظاـ الحكـ الديمقراطي ،المركز العربي لبلبحاث كدراسة السياسات ،ط،1
بيركت.2013 ،



حبيب ،محمد ،اإلخكاف المسممكف بيف الصعكد كالرئاسة كتأكؿ الشرعية ،سما لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.2013 ،



حبيب ،كميؿ ،الشرؽ االكسط كفمسطيف في الرؤية األمريكية ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،ط،1
بيركت.2012 ،



حرب ،اسامة الغزالي ،االستراتيجية االمريكية تجاه الخميج العربي :مصالح ثابتة كسياسات متغيرة ،غساف سبلمة

كاخريف ،السياسة االمريكية كالعرب ،مركز دارسات الكحدة العربية ،ط.1991 ،3
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حافظ ،صبلح الديف ،كراىية تحت الجمد ،اسرائيؿ عقدة العبلقات العربية األمريكية ،دار الشركؽ ،ط ،1القاىرة،
.2003



حماد ،عبد العظيـ ،الكحي االمريكي :قصة االرتباط البناء بيف امريكا كاالخكاف ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،

طبعة خاصة يصدرىا مركز المحركسة ،القاىرة.2013 ،


حماد ،عبد العظيـ ،الكحي االمريكي قصة االرتباط البناء بيف امريكا كاالخكاف ،الييئة المصرية العامة.2013 ،



حمكدة ،عادؿ ،سيد قطب مف القرية الى المشنقة ،دار الخياؿ ،ط ،3القاىرة.1996 ،



جرجس ،فكاز ،امريكا كاالسبلـ السياسي :صراع الحضارات اـ تضارب المصالح ،بيركت.2001 ،



زبيدة ،سامي ،اإلسبلـ :الدكلة كالمجتمع" ترجمة عبد اإللو النعيمي ،دمشؽ ،سكريا ،دار المدل لمطباعة كالنشر،
ط.1995 ،1



دريفكس ،ركبرت ،لعبة الشيطاف ،ترجمة احمد مصطفى حسكنة ،دار الثقافة الجديدة ،ط ،1القاىرة.2010 ،



دريفكس ،ركبرت ،رىينة في قبضة الخميني ،دار "نيك بنجاميف فرانمكيف ىاكس" لمنشر ،نيكيكرؾ.1980 ،



رايت ،لكرانس ،البركج المشيدة :القاعدة كالطريؽ إلى ُُ سبتمبر ،كممات عربية لمترجمة كالنشر ،ط ،03القاىرة،
.2011



ربابعة ،غازم ،الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي كالصراع في الشرؽ االكسط  ،1987-1967دار الفكر لمنشر
كالتكزيع ،ط ،1االردف.1989 ،



ركا ،اكليفيو ،تجربة االسبلـ السياسي ،دار الساقي ،ط ،2بيركت.1996 ،



حبيب ،كميؿ ،الشرؽ االكسط كفمسطيف في الرؤية األمريكية ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،ط،1
بيركت.2012 ،



ريتشارد ،ميتشيؿ ،االخكاف المسممكف ،ترجمة عبد السبلـ رضكاف ،مكتبة مدبكلي ،القاىرة.1977 ،



رفعت ،السعيد ،االخكاف متى كيؼ كلماذا ،دار الطميعة ،سكريا ،ط.1997 ،10



رماف ،محمد ،كحسف ابك ىنية ،الحؿ اإلسبلمي في األردف ،مؤسسة فريدريش ايبرت ،االردف.2012 ،



رؤكؼ ،عباس ،كاخريف ،امريكا كالشرؽ العربي في الحرب العالمية الثانية ،السياسة االمريكية كالعرب ،مركز
دراسات الكحدة العربية ،ط ،3بيركت.1991 ،




سركر ،رفاعي ،التصكر السياسي لمحركة االسبلمية ،دار الفرقاف لمتراث ،االسكندرية.1995 ،

سعكدم ،ىالة ،ابك بكر السياسة االمريكية تجاه الصراع العربي االسرائيمي  ،1973 – 1967مركز دراسات
الكحدة العربية ،ط ،2لبناف.1986 ،



سميماف ،منذر ،انعكاسات المشركع االمبراطكرم االمريكي عمى المنطقة العربية ،مجمة المستقبؿ العربي ،عدد
.2010 ،377



سبلمة ،غساف ،كاخريف ،السياسة االمريكية كالعرب ،مركز دراسات الكحدة العربية ،ط ،3بيركت.1991 ،



سميـ ،محمد السيد ،تحميؿ السياسة الخارجية ،مكتبة النيضة المصرية ،ط ،2القاىرة.1998 ،



سكلت ،جيرمي ،تفتيت الشرؽ االكسط ،دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ط ،1دمشؽ.2011 ،



سميث ،دينيس ،االجندة الخفية لمعكلمة ،المركز القكمي لمترجمة ،ط ،1القاىرة.2011 ،



شمبي ،السيد اميف ،امريكا كالعالـ متابعات في السياسة الخارجية االمريكية  ،2005-2000عالـ الكتب ،ط،1



شياب ،فؤاد ،تطكر االستراتيجية االمريكية في الخميج ،مكتبة فخراكم.1994 ،

القاىرة2005 ،
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صبحي ،احمد ،محمكد جذكر االرىاب فى العقيدة الكىابية السعكدية كاالخكاف المسممكف ،دار الميزاف ،ط ،1
لبناف.2008 ،



عبد الحميـ ،محمكد ،االخكاف المسممكف احداث صنعت التاريخ ،الجزء االكؿ  ،1948- 1928دار الدعكة لمطبع

كالنشر كالتكزيع ،ط.1994 ،5


عبد العظيـ ،حماد ،الكحي االمريكي .قصة االرتباط البناء بيف امريكا كاالخكاف ،الييئة المصرية العامة.2013 ،



عبد المجيد ،كحيد ،اإلخكاف المسممكف بيف التاريخ كالمستقبؿ كيؼ كانت الجماعة .ككيؼ تككف ،األىراـ لمنشر



عبد اهلل ،ىاني ،كعبة الجكاسيس ،مشركع الرؤية الشاممة لتنظيـ اإلخكاف الدكلي ،مركز االىراـ لمنشر ،ط،1

كالترجمة كالتكزيع ،ط ،1اخكاف كيكي.2010 ،
القاىرة.2015 ،


عساؼ ،محمكد ،مع االماـ الشييد حسف البنا ،مكتبة عيف شمس ،مصر.1993 ،



عشماكم ،عمي ،التاريخ السرم لجماعة االخكاف المسمميف ،مركز ابف خمدكف لمدراسات االنمائية ،ط ،2القاىرة،



عقؿ ،شكقي ،مستقبؿ ظاىرة اإلسبلـ السياسي في مصر ،مركز الدراسات كاالبحاث العممانية في العالـ

.2006

العربي.2013،


عمي ،عبد الرحيـ ،االخكاف المسممكف قراءة في الممفات السرية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ط ،1القاىرة،



عمي ،عبد الرحيـ كشؼ البيتاف ،المركز العربي لمبحكث كالدراسات ،ط ،1الجيزة.2010 ،



عبلـ ،فؤاد ،االخكاف كانا مف المنشية الى المنصة ،اخبار اليكـ ،طبعة خاصة بتصريح مف المكتب المصرم

.2011

الحديث ،مصر


عمارة ،محمد ،االسبلـ كالثكرة ،دار الشركؽ ،ط ،3القاىرة.1988 ،



عبد الخالؽ ،لييب ،بيف انيياريف :االستراتيجية األمريكية الجديدة ،االىمية لمنشر كالتكزيع ،ط ،1عماف.2003 ،



عمرك ،االحتبلؿ المدني ،سما لمنشر كالتكزيع ،ط ،2القاىرة.2014 ،



فككياما ،فرانسيس نياية التاريخ كخاتـ البشر ،ترجمة حسيف اميف ،مركز االىراـ لمترجمة كالنشر ،ط ،1القاىرة،
.1993



فيسؾ ،ركبرت ،الحرب الكبرل تحت ذريعة الحضارة ،شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر ،بيركت.2011 ،



حمداف ،محمد ،الحرب الناعمة ،دار الكالء لمطباعة كالنشر ،بيركت.2010 ،



قببلف ،مركاف ،خمفيات الثكرة :دراسات سكرية ،آزاد أحمد عمي "كآخركف" ،المركز العربي لؤلبحاث كدراسة
السياسات ،ط ،1الدكحة.2013 ،



قببلف ،مركاف المسألة السكرية كاستقطاباتيا اإلقميمية كالدكلية ،دراسة في معادالت القكة كالصراع عمى سكرية،
المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات ،الدكحة.2015 ،



قطب ،سيد ،معالـ عمى الطريؽ ،دار الشركؽ ،ط ،6بيركت.1979 ،



قاسميو ،خيرية ،كاخريف ،امريكا كالشرؽ العربي في الحرب العالمية الثانية ،السياسة االمريكية كالعرب ،مركز
دراسات الكحدة العربية ،ط ،3بيركت.1991 ،



كماؿ ،أحمد ،عادؿ النقط فكؽ الحركؼ اإلخكاف المسممكف كالنظاـ الخاص ،ط ،2الزىراء لؤلعبلـ العربى ،مصر،

.1989

251



كيرتس ،مارؾ ،التاريخ السرم لتامر بريطانيا مع االخكاف المسمميف ،ترجمة كماؿ السيد ،الييئة العامة لشئكف
المطابع االميرية ،ط.2014 ،2



كيسنجر ،ىنرم ،سنكات التجديد ،مكتبة العبيكاف ،ط ،2الرياض.2010 ،



مصطفي ،ىالة ،الدكلة كالحركات اإلسبلمية المعارضة بيف الميادنة كالمكاجية في عيدم السادات كمبارؾ،
القاىرة :المحركسة لمنشر كالخدمات الصحفية.1986 ،



محمكد ،مصطفى :االسبلـ السياسي كالمعركة القادمة ،مطبكعات اخبار اليكـ قطاع الثقافة ،القاىرة ،د ت،



مرقص ،سمير ،رسالة في االصكلية البركتستانتية كالسياسة الخارجية األمريكية ،مكتبة الشركؽ ،ط ،1القاىرة،

.1992
.2001



مقمد ،اسماعيؿ صبرم ،العبلقات السياسية الدكلية دراسة في االصكؿ كالنظريات ،المكتبة االكاديمية ،طبعة
خاصة ،القاىرة.1991 ،



منصكر ،كميؿ ،السياسة االمريكية كالشرؽ االكسط :مف كارتر الى ريغاف ،مف غساف سبلمة كاخريف ،السياسة

االمريكية كالعرب ،مركز داسات الكحدة العربية ،ط.1991 ،3


مكيرز ،ككلف ،االمبرياليكف الجدد كايديكلكجية اإلمبراطكرية ،مكتبة العبيكاف ،ط ،1الرياض.2006 ،



ريتشارد ،ميتشؿ ،أيديكلكجية جماعة اإلخكاف المسمميف ،الجزء الثاني التنظيـ كاأليديكلكجية ،ترجمة منى أنيس،



نكفؿ ،احمد سعيد كاخريف ،جبركف ،محمد كاخركف ،التداعيات الجيكاستراتيجية لمثكرات العربية ،المركز العربي

مكتبة مدبكلي ،القاىرة.1969 ،

لؤلبحاث كدراسة السياسات ،ط ،1بيركت.2014 ،



ىبلؿ ،عمي ،الديف امريكا كالكحدة العربية ،1982 – 1945 ،مركز دراسات الكحدة العربية ،ط.1989 ،1

شرابي ،نظاـ ،اميركا كالعرب :السياسة األمريكية في الكطف العربي في القرف العشريف ،رياض الريس ،لندف،
.1990



ىنتنغتكف ،صامكيؿ ،صداـ الحضارات اعادة صنع النظاـ العالمي ،ترجمة طمعت الشايب ،ط.1999 ،2



كىبة ،حافظ ،جزيرة العرب في القرف العشريف ،مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر ،ط ،1المممكة العربية
السعكدية.1935 ،



كيمنر ،ألكسندر كاخركف ،الحككمات الغربية كاإلسبلـ السياسي بعد  ،2011مركز المسبار لمدراسات كالبحكث،
دبي.2013 ،

رابعان :تقارير


ترجمة تقرير مؤسسة راند :بناء شبكات اسبلمية معتدلة ،مؤسسة طابة ،ابك ظبي.2007 ،



بشارة ،مركاف ،أىداؼ الكاليات المتحدة كاستراتيجيتيا في العالـ العربي -التداعيات الجيكاستراتيجية لمثكرات



بيكمي ،عبلء ،باراؾ اكباما كالعالـ العربي ،مركز الجزيرة لمدراسات ،ط ،1الدكحة.2008 ،



عبد الفتاح ،بشير ،امريكا كالربيع العربي ،شؤكف عربية ،العدد .2011 ،146



كالينيككس ،اليكس ،االستراتيجية الكبرل لئلمبراطكرية األمريكية ،مركز الدراسات االشتراكية ،مصر.2007 ،

خامسا :أبحاث منشكرة

العربية ،المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات ،ط ،1قطر.2014 ،
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سادسا :دكريات كمجالت


ادريس ،محمد ،السعيد ماذا تريد امريكا مف مصر الشعب المصرم العظيـ الرافض لميزيمة ،االىراـ اليكمي،
.2014



الجراد ،خمؼ ،محمد ابعاد االستيداؼ االمريكي لمعرب في الفكر كالسياسة ،مجمة الفكر السياسي ،العدديف ،18

 ،19دمشؽ.2003 ،


الجراد ،خمؼ ،أميركا كاستراتيجيتيا في الكطف العربي ،مجمة المناضؿ ،عدد  ،334دمشؽ.2005 ،



المتابع االستراتيجي" ،االسبلـ المدني الديمكقراطي :الشركاء كالمكارد كاالستراتيجيات" ،مركز الكاشؼ لمدراسات



الشكربجي ،منار ،الثابت كالمتغير في سياسة الكاليات المتحدة الخارجية ،السياسة الدكلية ،عدد  ،161القاىرة،

االستراتيجية.2005 ،
2005


المكلى ،سعكد ،فمسطيف بيف اإلخكاف ك"فتح" ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد .2013 ،93



تمحمي ،داككد ،األبعاد الخارجية لمثكرات كاالنتفاضات الشعبية العربية ،سياسات ،عدد ،16معيد السياسات



حرب ،اسامة الغزالي ،السياسة الخارجية االمريكية :قضايا كاشكاليات ،السياسة الدكلية ،العدد  ،160مطابع

العامة ،راـ اهلل.2011 ،

االىراـ التجارية.2005 ،



حسف ،عمار ،ما ىك مستقبؿ “اإلخكاف المسمميف ،اتجاىات االحداث ،المجمد االكؿ ،ابك ظبي.2014 ،

حميد ،نزار ،نجيب ،الذريعة في الفمسفة البراجماتية كانعكاساتيا عمى السياسة الخارجية األمريكية في القرف الحادم
كالعشريف ،مجمة كمية العمكـ االسبلمية ،المجمد السابع ،عدد.2013 ،14/2



خميفة ،حسيف عبلكم ،فكر الييمنة بالقيادة في االستراتيجية االمريكية :مدخؿ لمقرف الحادم كالعشريف ،قضايا
سياسية ،جامعة النيريف ،العراؽ.2013 ،



دركيش ،عيسى ،مبلمح السياسة األمريكية كالمستجدات الراىنة كآفاقيا المستقبمية ،مجمة الفكر السياسي ،عدد 18
 ،19-سكريا.2003 ،



سميماف ،منذر ،انعكاسات المشركع االمبراطكرم االمريكي عمى المنطقة العربية ،مجمة المستقبؿ العربي ،عدد
.2010، 377



شنافة ،صباح ،نعاس تكظيؼ ظاىرة اإلرىاب في السياسة الخارجية األمريكية ،مجمة مركز الدراسات الفمسطينية،



صارـ ،سمير ،النفط العربي في االستراتيجية األمريكية ،مجمة الفكر السياسي ،عدد  ،19- 18سكريا.2003 ،



عدره ،خمدكف ،المشركع الصييكني-األمريكي كتداعياتو عمى الكطف العربي ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ

جامعة بغداد.2013،

االقتصادية كالقانكنية ،مجمد  ،31العدد األكؿ.2015 ،


فيمي ،عبد القادر ،محمد العقيدة الدينية كأثرىا في منيج التفكير السياسي لمكاليات المتحدة االمريكية ،مجمة العمكـ

السياسية ،عدد .2007 ،35


قدكرم ،زبير سمطاف ،اإلمبريالية األمريكية أعمى أشكاؿ اإلرىاب ،الفكر السياسي ،العدداف  ،19-18دمشؽ،
.2003



كعسيس ،خميدة ،بيف الثكرة كالفكضى «الربيع العربي» ،مجمة "المستقبؿ العربي" ،العدد .2014 ،421
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كيالي ،ماجد تأمبلت في التداعيات السياسية كالفكرية لحقبة الربيع العربي ،مجمة شئكف عربية ،عدد ،165
مصر.2014 ،



نغـ ،نذير شكر ،التحكالت الراىنة في النظاـ العربي المعاصر ،دراسات دكلية ،العدد الثامف كاالربعكف ،يكنيك

.2013


كىيب ،حسيف حافظ ،استراتيجية االرة االمريكية الجديدة إزاء الشرؽ األكسط ،مجمة دراسات دكلية ،عدد ،46
جامعة بغداد.2010 ،



كىيب ،حسيف حافظ ،مستقبؿ العبلقات العراقية االمريكية في ظؿ االستراتيجية االمريكية الراىنة ،مجمة دراسات

دكلية ،العﺩﺩ ،36جامعة بغداد.2008 ،


كىيب ،حسيف حافظ ،عكدة امريكا كاحزاب االسبلـ السياسي ،مجمة كتابات.2013 ،



البلئحتاف العامة كالعالمية لجماعة اإلخكاف المسمميف ،نافذة مصر.2012 ،



المكحة االستراتيجية األمريكية كاألمف القكمي العربي ،مركز صقر لمدراسات االستراتيجية ،الرشيد نت.2010 ،
http://www.alrasheednet.com/news/4915?language=arabic
البلئحة الداخمية لجماعة اإلخكاف المسمميف (عاـ  ،)1951كيكي مصدر.2012 ،
/.لسائس _لستل عت _سديل _لإل يلي_لسييعيتك_) لم_https://ar.wikisource.org/wiki#(1951
البلئحة الداخمية لجماعة اإلخكاف المسمميف (عاـ  ،)1951كيكي مصدر.2012 ،
/.لسائس _لستل عت _سديل _لإل يلي_لسييعيتك_) لم_https://ar.wikisource.org/wiki#(1951
الئحة التنظيـ العالمي المكحد لئلخكاف.



كثيقة التنظيـ العالمي المكحد لئلخكاف.2013 ،



كيكيبيديا اإلخكاف المسمميف ،اإلخكاف المسممكف كنظرتيـ إلى الغرب.2014 ،
=لإل يلي_لسييعييي_ألسبلتهم_اسى_لسغلبwww.ikhwanwiki.com/index.php?title
أبراش ،إبراىيـ ،االنقساـ الفمسطيني كتأثيره عمى المشركع الكطني ،الحكار المتمدف.2012 ،

سابعا :كثائؽ لكائح كنظـ





ثامنا :مكاقع االلكتركنية



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=330766



اجتماع سرل بقاعدة أمريكية في ألمانيا لكضع خطة شؿ مصر ،صحيفة الكطف.2013 ،
http://www.elwatannews.com/news/details/279737



احمد ،رفعت ،سيد عبلقات اإلخكاف باألمريكاف  :حمؼ غراـ األفاعي الذل سقط ،البديؿ2013 ،
http://elbadil.com/2013/10/09//



ادريس ،محمد السعيد ،عقيدة أكباما الشرؽ أكسطية ،التجديد العربي.2015 ،

 -htmlلتت -أألبلال-لسشلد-أألسطت


www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-11-19/55497.

ادريس ،محمد ،السعيد مستقبؿ النظاـ العربي :بيف التطكرات الجديدة في ىيكمية النظاـ العالمي كتداعيات الثكرات
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