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صدق اهلل العظيم
(التوبة)105:

اآليات



أ 

اإلهــــــــــــداء
إىل اذي أمحل مسه بكل فخ و عت  .إىل اذي باني صغري ً و عاني كبري ً
إىل أغ ي اناس ع ى ق يب ،إىل ملعنى حلق قي ا عطاء اكبري
أطال هلل بعم ك وأابسك ثوب اصحر و اعاف ر ،ومتعين ببّ ك وقت ني ع ى د مج ك.
والدي احلبيب الغايل..
إىل اتّي غم تين حببها وحنانها ..إىل من كانت دعو تُها لبب توف قي وجناحي.
إىل اتّي تكمنُ حتتَ قتم ها جلنر..
والدتي احلبيبة الغالية..
إىل ف قر د بي اتّي لا

معي حنو حل و .خطو خبطو  ،فبذ ناه معاً وحصتناه معاً
ولنبقى مع ًا بإذن هلل تعاىل.
زوجتي الغالية..

إىل اذين يسكنون يف صت ي إىل من و متكئي وعضتي ودمى ...إىل اذين و
لنتي وقوتي ومالذي بعت هلل .إىل ياحني ح اتي
إخوتي الغاليني..
أهديكم هذا البحث املتواضع

ب 

شكر وتقــدير
الحمد هلل رب العالمين الذي هدانا وحبانا بتوفيقة ،والصالة والسالم على أشرف

المرسلين ،سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:

أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى إدارة جامعة األزهر بغزة ،على ما تبذله من جهود

في تعزيز البحث العلمي .كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتور /مخيمر أبو سعدة الذي أشرف
على هذه الدراسة ،وأشكره أيضاً لما قدمه لي من عون وتوجيهات ومالحظات كان لها بالغ

األثر في إخراج هذه الرسالة ،وانجازها بالشكل والصورة التي أتمناها.

وأتقدم بخالص تقديري إلى لجنة المناقشة والحكم ،على تفضلهم بقبول مناقشتي والحكم
على الرسالة ،المكونة من أ .دكتور /رياض العيله ...مناقشاً داخلياً ،دكتور /صالح أبو

ختله ...مناقشاً خارجياً.

وأشكر أساتذتي في هيئة تدريس قسم العلوم السياسية ،كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة األزهر ،والى العاملين في مكتبات جامعة األزهر

والجامعة اإلسالمية والمكتبة المركزية لقطاع غزة.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان إلى أصدقائي المخلصين الذين وقفوا بجانبي

في السراء والضراء وأعانوني خالل فترة الدراسة ،إلتمام دراستي هذه.

كما أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم وقدم يد العون والمساعدة ،ووقف بجانبي في
إنجاز الرسالة ،وأخي اًر وليس آخ اًر فإن كان هناك فضل في إتمام رسالتي البحثية هذه ،فهي من

اهلل عز وجل ،وان كان فيها خطأ أو نقصان فهما من نفسي والشيطان.

لكم منى كل الشكر والتقدير.
والسالم عليكم ورمحة اهلل

ج 

ملخصالدراسة 
تناولت هذه الدراسة السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر خالل فترتي الرئيس جورج
بوش االبن والرئيس بارك أوباما في فترته الرئاسية األولى ،وحاولت التركيز على االستخدام
السياسي لقضية نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان في عالقة الواليات المتحدة األمريكية تجاه
مصر ،وعملت على توضيح أهم عوامل االختالف واالتفاق في السياسية الخارجية األمريكية

تجاه مصر فترة الرئيس بوش االبن والرئيس أوباما ،حيث استخدمت إدارة بوش االبن قضية

الحرية والديمقراطية كمسوغ للتدخل في شؤون الدول األخرى ،معتمدةً على القوة الخشنة في
عالقاتها الخارجية ،بشقيها السياسي والدبلوماسي والعسكري ،لتحقيق المصالح القومية األمريكية،
بينما اعتمدت السياسة الخارجية األمريكية فترة الرئيس أوباما على القوة الناعمة في عالقاتها

الخارجية ،بهدف تحسين صورة أمريكا الخارجية بعد فترة اتسمت بالحروب والعداء مع العالم

العربي ،وتقوية عالقاتها الخارجية مع الحلفاء االستراتيجيين ،وباألخص مصر التي تُعتبر حجر
الزاوية في السياسة الخارجية االمريكية لمنطقة الشرق األوسط.
وتَ ْكمن أهمية هذه الدراسة أنها أوضحت الدور الذي قامت به مؤسسات التمويل الدولية

في صناعة الربيع العربي وثورة  25يناير ،وبينت عالقة الواليات المتحدة األمريكية مع القوى
مؤثر قبل وبعد ثورة  25يناير،
واألحزاب ومنظمات المجتمع المدني المصرية ،التي لعبت دو اًر
اً

واإلطاحة بنظام حسنى مبارك .وأجرت الدراسة مقارنة بين السياسة الخارجية األمريكية فترتي
الرئيسين جورج بوش االبن وبارك أوباما ،حول الخطاب السياسي واألدوات المتعبة في تنفيذ

السياسة الخارجية والعالقة مع مصر ،وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات ،كان

أهمها:


وظفت السياسة الخارجية األمريكية قضية الديمقراطية وحقوق اإلنسان خالل فترتي

بوش االبن وأوباما توظيفاً سياسياً بهدف تحقيق مصالحها السياسية واالستراتيجية في

المنطقة ،من خالل استخدام القضايا اإلنسانية والحقوقية مبر اًر للتدخل في شؤون الدول

األخرى ،ومن هذه الدول مصر ،بهدف تحقيق مصالحها في المنطقة المتمثلة في إعادة

ترسيم المنطقة العربية سياسياً وجغرافياً من جديد؛ من أجل تمرير مشروع الشرق

األوسط الكبير الذي يهدف إلى دمج إسرائيل في المنطقة.


يوجد اختالف بين إدارة بوش االبن وأوباما حول الوسائل المستخدمة لتنفيذ السياسة

الخارجية األمريكية ،حيث اعتمدت "أجندة بوش" على امتالك أحادي للقوة الشاملة
لحماية األراضي األمريكية ،وتدعيم هيمنة الواليات المتحدة عالمياً ،ورسم تغيير سياسي
د 

في الشرق األوسط العربي ،وفق رؤية ومنظور المحافظين الجدد .بينما اعتمدت إدارة
أوباما على القوة الناعمة في تنفيذ سياستها الخارجية من خالل العودة للدبلوماسية

الواقعية؛ بهدف تحسين صورة أمريكا في العالم العربي.
وأوصت الدراسة بضرورة قيام األنظمة السياسية العربية بتعزيز الديمقراطية وحقوق

اإلنسان داخل الوطن العربي ،وذلك من خالل السماح بالتعددية والمشاركة السياسية ،وتعميق
مبادئ الديمقراطية واحترام الحريات؛ ألنها تعتبر المقومات األساسية لبناء الدولة الحديثة ،لقطع
الطريق على الدول األجنبية التي تستخدمها كورقه ضغط ومبرر من أجل التدخل في الشئون

الداخلية لدول الوطن العربي.

ه 

Abstract
This study discusses US foreign policy toward Egypt in the two terms of
President George W. Bush and President Barack Obama. It focuses on the political
use of democracy promotion and human rights in the United States relationship with
Egypt. It clarifies the most important factors of agreement and disagreement in the
US foreign policy toward Egypt under President Bush and President Obama، where
the Bush administration used the cause of freedom and democracy as a ground for
interference in the affairs of other states، using both political and military hard power
in its foreign relations to achieve US national interests. While US foreign policy
adopted under President Obama on soft power in its foreign relations in order to
improve the external image of America after a period marked by wars and hostility
with the Arab world، aiming at strengthening its foreign relations with the strategic
allies، especially Egypt، which is considered the cornerstone of US foreign policy in
the Middle East.
The importance of this study lies in explaining the role played by
international financial institutions in the making of Arab Spring، and the January 25
revolution. It shows the relationship of the United States with the forces، parties and
organizations of the Egyptian civil society، which played an influential role before
and after the January 25 revolution and the overthrow of Mubarak. The study
compares between US foreign policy in the presidential periods of the two presidents
George W. Bush and Barack Obama، in terms of political discourse and tools used in
foreign policy and in the relationship with Egypt. The study came up with a set of
findings and recommendations، the most important of which are:


American foreign policy has politically hired the cause of democracy and
human rights، at the terms of both Bush and Obama، as an excuse to interfere
in the affairs of other countries in order to achieve its political and strategic
interests in the region، represented in re-divide the Arab region politically and
geographically in order to pass the Greater Middle East project، which aims
to integrate Israel in the region.



There is a difference between Bush and Obama administration about the
means used to implement US foreign policy، where Bush depended on a
 و

unilateral possession of comprehensive power to protect American territory،
strengthen US global hegemony، and draw political change in the Arab
Middle East، according to the vision and perspective of the right-wing neoconservatives. While the Obama administration has relied on soft power in
the implementation of foreign policy by returning realistic diplomacy aimed
at improving America's image in the Arab world.
The study recommended the need for the Arab political systems to promote
democracy and human rights in the Arab world، through allowing pluralism، political
participation and deepening the principles of democracy and respect for liberties،
because they are considered as the basic components to build a modern state. The
goal is to prevent the use of them as leverage and justification for interference in the
internal affairs of the countries of the Arab world.
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أوالا:المقدمة :

اإلطارالعامللدراسة 

تعتبر مصر بثقلها السياسي والديموغرافي واالستراتيجي حجر الزاوية في الرؤية
األمريكية للمنطقة العربية بشكل خاص ،ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام؛ نظ اًر للموقع
االستراتيجي الذي تتمتع به الجغرافيا المصرية ،مما أهلها أن تكون مطمعاً لكل الدول

االستعمارية ،فهي من الدول األكثر أهمية في استراتيجية الواليات المتحدة األمريكية الخارجية،
وهي أحد األعمدة األمريكية في الشرق األوسط منذ اتفاق كامب ديفيد  ،1979خاصة بعد

عتمد عليها في تمرير العديد من السياسات األمريكية في الشرق
انهيار نظام الشاه في إيرانُ ،
وي َ
األوسط؛ لثقلها التاريخي والحضاري والسياسي والجغرافي في المنطقة.
تجسد الديمقراطية في حدودها العامة شكالً من أشكال "الوعي السياسي" ،وتحمل في

جوهرها مفاهيم وقيم إنسانية تتمثل في الحرية والعدالة والمساواة وأدواتها تتبدل دائماً عبر

بناء على تبدل وتطور صيغها ومعطياتها ،وبتعبير آخر :هي التجسيد العملي للحرية
التاريخً ،
بشكل عام ،ولجانبها السياسي بشكل خاص ،وهدفها االرتقاء دائماً وأبداً باتجاه هدفها األرقى ،أال

وهو اإلنسان ،وهي بذلك تشكل وسيلةً وغايةً معاً .والديمقراطية إحدى القيم والمبادئ األساسية

العالمية لألمم المتحدة والعالم الغربي ،ويشكل احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصفة
الرئيسة للديمقراطية ،فالديمقراطية وحقوق اإلنسان صفتان متالزمتان ،ففي ظل الديمقراطية

وحقوق اإلنسان المجسدة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،ومشمولة بمزيد من التطوير في
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس مجموعة كبيرة من الحقوق

السياسية والحريات المدنية ،يتطلب ممارستها؛ ألنها تشكل ضماناً للديمقراطية.
شكلت أحداث  11سبتمبر  2001عالمة فارقة في التاريخ األمريكي ،حيث أدت إلى

حدوث مجموعة من التطورات السياسية واالستراتيجية على الصعيد المحلي األمريكي والدولي،

ولم تشمل انعكاسات أحداث  11سبتمبر على الجوانب السياسية واالقتصادية فحسب ،بل
تجاوزت ذلك لتمتد إلى الجوانب كافة  ،من اجتماعية وعسكرية وثقافية وفكرية وغيرها .وساهمت

في تغيير واعادة رسم الخريطة الجيوسياسية ،لتحقيق أكبر قدر ممكن من مصالحها في منطقة

الشرق األوسط ،وفقاً لحساباتها ومصالحها وأجندتها الخاصة ،وذلك من خالل مشروع الشرق
األوسط الجديد ،الذي وجدت في ذريعة نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان في منطقة الشرق

األوسط مدخالً إلحداث حالة من الفوضى الخالقة ،ينتج عنها إسقاط األنظمة الرسمية عبر
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االضطرابات بشكل عام ،وفى مصر بشكل خاص التي تعتبره في مقدمة الدول المستهدفة

للتغيير وفق المخطط األمريكي الجديد.

ثانيا:مشكلةالدراسة :
تتحدد مشكله الدراسة بالكشف عن التناقض بين الشعارات التي تبنتها السياسة الخارجية
األمريكية ،في عملية تطبيق ونشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،لتحقيق مصالحها السياسية
واالقتصادية والعسكرية ،وبين التطبيق العملي لسياستها على أرض الواقع التي عملت على خلق

فوضى ،واسقاط أنظمه في منطقه الشرق األوسط تحت شعار نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان،
مستغله في ذلك قضية المساعدات والهبات المالية للضغط على بعض األنظمة في المنطقة؛

لذلك تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي :كيف تم توظيف الديمقراطية
وحقوقاإلنسانفيالسياسةالخارجيةاألمريكيةتجاهمصر؟ 
ويتفرعمنهذاالتساؤلالرئيسيعدةتساؤالتفرعية :


ماهي مراحل ومبادئ السياسة الخارجية األمريكية؟ ومراحل تطورها التاريخي تجاه
مصر؟



ماهي أهداف وأدوات ومحددات السياسة الخارجية األمريكية؟



ماهي مؤسسات صنع السياسية الخارجية األمريكية؟



ماهي سمات وخصائص السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر فترة بوش االبن



ماهي سمات وخصائص السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر فترة الرئيس أوباما



ماهي أوجهه االختالف والتشابه الجوهري في السياسة الخارجية األمريكية بين إدارة

()2009-2001؟

( )2012-2009؟

بوش االبن وأوباما تجاه مصر؟

ثالث ا:أهدافالدراسة :
تحاول هذه الدراسة تحقيق مجموعة من األهداف المتنوعة ومنها:


معرفة مراحل ومبادئ السياسة الخارجية األمريكية ،ومراحل تطورها التاريخي تجاه

مصر.



ايضاح أهداف وأدوات ومحددات السياسة الخارجية األمريكية.

االطالع على مؤسسات صنع السياسية الخارجية في الواليات المتحدة األمريكية.
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دراسة سمات وخصائص السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر فترة بوش االبن



الكشف عن سمات وخصائص السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر فترة الرئيس



ابراز أوجهه االختالف والتشابه الجوهري في السياسة الخارجية األمريكية بين إدارة بوش

(.)2009-2001

أوباما (،)2012-2009

االبن وأوباما اتجاه مصر.

رابعا:أهميةالدراسة :
تكمنأهميةالدراسةفيأنها:


تقدم للقارئ العربي والفلسطيني موقف السياسية الخارجية األمريكية في تعاطيها مع

قضية الديمقراطية وحقوق االنسان في الشرق األوسط بشكل عام ،ومصر بشكل
خاص.



تساعد الدارسين والمحللين في تحليل السياسية الخارجية األمريكية تجاه مصر.

إمداد المكتبة العربية بدراسة حول كيفية توظيف السياسة الخارجية األمريكية لقضية
الديمقراطية وحقوق اإلنسان في مصر.



توضح دور مؤسسات التمويل األجنبية في إحداث التغيير السياسي في العالم العربي.



تبين وسائل وأدوات الضغط األمريكية التي تم استخدامها من قبل إدارة بوش االبن



توضح الموقف األمريكي من القوى السياسية والمدنية المصرية ،قبل ثورة 25يناير

وأوباما تجاه مصر.
وبعدها.


تبين الدراسة العالقة ما بين اإلدارات األمريكية وجماعات اإلسالم السياسي ،وخاصة

جماعة اإلخوان المسلمين.

خامسا:منهجيةالدراسة :
اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي ،والمنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج المقارن.


المنهجالتاريخي((Historical Approach
تم استخدام المنهج التاريخي لدراسة األحداث والوقائع التي يمكن رصدها قبل الفترة

التاريخية الزمنية لعام 2001م.
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المنهجالوصفيالتحليلي )(Descriptive analytical method
لد ارس ةةة وتحلي ةةل السياس ةةية الخارجي ةةة األمريكي ةةة والتوظي ةةف السياس ةةي لقض ةةية الديمقراطي ةةة

وحقوق اإلنسان تجاه الشرق األوسط بشكل عام ،وجمهورية مصر العربية بشكل خاص .


المنهجالمقارن()The Comparative Method

يستخدم لمقارنة الفروق واالختالفات في السياسية الخارجية األمريكية بين فترة الرئيس

جورج بوش االبن ،وفترة الرئيس األمريكي بارك أوباما بالنسبة لقضية نشر الديمقراطية وحقوق

اإلنسان ،واألدوات المستخدمة في تنفيذ السياسية الخارجية لكل رئيس.

سادسا:مصطلحاتالدراسة :
استعملت هذه الدراسة مجموعة من المصطلحات على نحو واسع ،التي تبرز وترتبط
بشكل مباشر في عنوانها .ومن هذه المصطلحات:


السياسةاألمريكية :
مصطلح ا
يرد به تحديةد الوسةائل واألدوات التةي تبنتهةا الواليةات المتحةدة األمريكيةة تحقيقةاً

ألهدافها (عبد اهلل ،2014 ،ص.)5


السياسةالخارجية:
لقد تعددت التعاريف التي أعطيت للسياسة الخارجية ،وذلك نظ اًر لتعدد المكونات

والعناصر التي تدخل في تركيبها ،كاألهداف ،والوسائل ،والتوجهات ،والمحددات ،واألدوار من
جهة ،والى التداخل الكبير بينها وبين بعض المفاهيم األخرى ،كالسياسة العامة ،والعالقات

الدولية ،والدبلوماسية ،واالستراتيجية من جهة ثانية .ويمكن أن تعرف السياسة الخارجية على
بناء على تحديد
أنها( :عملية صياغة وصناعه مجموعه سلوكيات للدولة تجاه عالمها الخارجيً ،
مسبق ودقيق لمجموعه من األهداف واألوليات واالجراءات التي تؤثر بشكل مباشر على فاعليه
السياسة الخارجية وتعمل على توجيهها) .ويعرفها جيمس روزوناو

""James Rosena

تعريفاً أكثر شمولية على أنها( :مجموعه التصرفات السلطوية التي تتخذها أو تلتزم باتخاذها

الحكومات ،إما للمحافظة على الجوانب المرغوب فيها في البيئة الدولية ،أو لتغيير الجوانب غير
المرغوبة) (سليم ،1998 ،ص.)11
 اإلصالحالسياسي :
اإلصالح السياسي هو تحسين النظام السياسي من أجل إزالة الفساد واالستبداد .ويعتبر

اإلصالح السياسي ركناً أساسياً مرسخاً للحكم الصالح ،ومن مظاهره سيادة القانون والشفافية
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والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ،والعدل وفعالية اإلنجاز ،وكفاءة اإلدارة والمحاسبة

والمساءلة ،والرؤية االستراتيجية ،وهو تجديد للحياة السياسية وتصحيح لمسارها ولصيغها
الدستورية والقانونية ،بما يضمن توافقاً عاماً للدستور وسيادة للقانون ،وفصل للسلطات ،وتحديداً

للعالقات فيما بينها ،وهو التعريف الذي يتبناه برنامج األمم المتحدة إلدارة الحكم في الدول
العربية( ،قاموس ويبستر .)1988 ،وعرفته الموسوعة السياسية بأنه( :تعديل أو تطوير غير

جذري في شكل الحكم أو العالقات االجتماعية دون المساس بأسسها ،وهو بخالف الثورة ،ليس

إال تحسين في النظام السياسي واالجتماعي القائم دون المساس بأسس هذا النظام ،إنه أشبه ما
يكون بإقامة الدعائم التي تساند المبنى لكيال ينهار ،وعادة ما يستعمل اإلصالح لمنع الثورة من

القيام ،أو من أجل تأخيرها) (الكيالى ،1990 ،ص.)241


التوظيفالسياسي:
يقصد به استخدام جهة ما قضية ما لتحقيق مصلحة سياسية ،أو هو استفادة جهة

معينة من حدث معين؛ بغية الوصول إلي هدف سياسي معين .ومثاله استخدام بعض األفراد
والجماعات والتيارات أو الدول لقضية الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وهو ما يمكن إدراجه ضمن

التوظيف السياسي (النجار ،2012 ،ص.)14


الشرقاألوسطالكبير :

يشير إلى بلدان العالم العربي األسيوية ومصر ،باإلضافة إلى باكستان وأفغانستان

وايران وتركيا واسرائيل .وهو عبارة عن فكرة هالمية أساسها منطقة ُيسلخ عنها مواصفاتها
الجغرفيا االقتصادية في إطار
ا
الجغرفية ،وسماتها التاريخية والثقافية ،ويتم فيها التركيز على
ا
نشر مفاهيم العولمة بكافة أوجهها عبر نواة شرق أوسطية تتوسع بالتدريج انطالقاً من إسرائيل

(العفيفي ،2012 ،ص.)5


الديمقراطية :

هو شكل لنظام الحكم في الدولة ،ويمثل مفهومها الواسع بما أوردة الرئيس األمريكي

أبراهام لنكولن (( :)1865-1809الديمقراطية هي حكم بواسطة الشعب ومن أجل الشعب)،
ويشير هذا التعريف األكثر شموالً وشيوعاً إلى أن نظام الحكم يكون ديمقراطياً ،عندما يكون

ومسودا( ...ارسطو في كتابه السياسة) (سعيفان،
سيدا
ً
المواطن بالتتابع محكوماً وحاكماًً ،
 ،2004ص .)182ويعرف "صموئيل هانتنجتون" الديمقراطية بأنها( :نهج في الحكم يقوم على
أساس االنتخابات الحرة ،والمؤسسات الثابتة ،وعلى تداول السلطة بين األحزاب السياسية ،في

إطار نظام يكفل الحرية وتكافؤ الفرص لجميع األحزاب السياسية ،وحرية االختيار لكل
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الناخبين) .ويرى هانتنجتون أن االنتخابات وان كانت تمثل جوهر العملية السياسية داخل
األنظمة الديمقراطية (يقصد بها االنتخابات الحرة والنزيهة) ،فإن العنصر المهم في األنظمة

الديمقراطية ،هو وضع القيود السياسية والقانونية أمام ممارسة السلطة؛ فصانع القرار المنتخب
ليس بإمكانه في إطار هذه األنظمة أن يمارس سلطة مطلقة ،بل هناك اقتسام للسلطة بين

مجموعة من المؤسسات في إطار مستوى من االستقرار والهيكلية المؤسسية العالية (هانتنجتون،

 ،1993ص.)68:69


االنتقالالديمقراطي :
يقصد به عملية التحول ،التي هي عملية انتقال المجتمعات تدريجياً عن طريق تعديل

مؤسساتها السياسية واتجاهاتها ،من خالل عمليات واجراءات شتى ،ترتبط بطبيعة األحزاب
،وبنية السلطة التشريعية ،ونمط الثقافة السياسية السائدة ،وشرعية السلطة السياسية (منصور،
 ،2004ص.)29



حقوقاإلنسان:
هي المفهوم الواسع للحقوق الطبيعية لمجموعة الكائنات اإلنسانية ،أي حقها في الحياة

والمساواة أمام القانون .وقد اتسعت هذه الحقوق ،فأصبحت تتضمن في األزمنة الحديثة الحقوق

االقتصادية واالجتماعية (البدوي ،1989 ،ص .)68كما تم تعريفها في قاموس سعيفان
للمصطلحات السياسية ،على أن حقوق اإلنسان في المفهوم الديمقراطي الليبرالي( :هي مجموعه

الحقوق والحريات واالمتيازات المعترف بها لألفراد بصفتهم كائنات حيه ،والتي تنبع من الطبيعة
االنسانية واللصيقة بهذه الطبيعة (نظريه القانون الطبيعي) ،وتقع خارج وفوق أطر القانون

الوضعي ،أي أنها سابقه والحقة للدولة التي تقع عليها حمايتها في ترتيب األهداف والوسائل.
وهي معلنه غالباً في نصوص احتفائية) (سعيفان ،2004 ،ص.)163



الحقوقالسياسية:

هي الحقوق التي يكتسبها الفرد ،ويساهم بواسطتها في إدارة شؤون بالده ،أو في حكمها

باعتباره من مواطنيها .وعرف بعض أهل القانون الحقوق السياسية( :أنها التي يكتسبها الشخص
باعتباره عضواً في هيئة سياسية) (الطعيمات ،2003 ،ص.)206


الثورة:

لها تعريفات معجمية تتلخص في تعريفين ومفهومين ،التعريف التقليدي القديم الذى

وضع مع انطالقه الش اررة األولى للثورة الفرنسية ،وهو قيام الشعب بقيادة نخب وطالئع من
مثقفيه ،لتغيير نظام الحكم بالقوة .وقد طور الماركسيون هذا المفهوم بتعريفهم للنخب والطالئع
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المثقفة بطبقة من قيادات العمال التي أسماهم البروليتاريا( ،بودبوس ،2011 ،ص .)27وهى

أيضاً تغير داخلي عنيف وسريع في نظام القيم السائد والمؤسسات السياسية ،واألبنية
االجتماعية ،والنشاط الحكومي ،والقيادات (هانتنغتون ،1993 ،ص .)12أما تعريفها في

الميدان السياسي تلك المرحلة التي تظهر فيها طبقه اجتماعية جديدة وتكون قادرة على تنحية
طبقة اجتماعية غير قادرة على تدبير األمور في نظام سياسي ما ،وتكون الطبقة االجتماعية

الجديدة حاملة لمشروع اقتصادي وسياسي ،بتجاوز ما هو كائن حتى في مجاالت أخرى كالثقافة
والفكر .وحين تتمكن الطبقة االجتماعية الجديدة من السيطرة على األوضاع السياسية ،حينذاك

يتحقق المفهوم السياسي للثورة (على ،2012 ،ص.)2


الربيعالعربي :

عباره عن موجات من التغيير اجتاحت الوطن العربي عام  2011بحركات شعبية قوية

سلمية ،هدفت إلى تغيير جذري في أوضاع عدد من األقطار العربية .بدأت الش اررة األولى في
تونس ،حيث تصاعدت بوتيرة سريعة إلى الحد الذي مكنها من اإلطاحة برأس النظام ونخبته في
أيام قليلة .كانت رسالة واضحة أن الحكم البوليسي والعنف المفرط غير قادرين على التصدي

لثورة شعبية ،ولذلك سرعان ما انتقلت الش اررة إلى مصر التي كانت تموج أصالً بإرهاصات
الثورة ،وهكذا تفجرت مظاهرات التغيير واستطاعت في أسبوعين وأيام قليلة أن تطيح برأس

النظام ومعاونيه األساسيين ،وانتقلت الش اررة إلى اليمن وليبيا وسوريا ،وبدرجة أقل إلى بلدان
عربيه مثل البحرين .ومن األسباب األساسية لثورة الربيع العربي انتشار الفساد والركود

االقتصادي ،وسوء األحوال المعيشية ،إضافة إلى التضييق السياسي واألمني وعدم نزاهة
االنتخابات في معظم البالد العربية (علوي ،2011 ،ص.)39:40


العصيانالمدني:

هو عمل أو سلسله أعمال يكون القيام بها عمداً على سبيل التحدي للسلطات المدنية،

من أجل الوصول إلى هدف معلن .وهو شكل من أشكال المقاومة السلبية التي ال تصل إلى حد

العنف أو التمرد ،وال تقتصر على تظاهرات متفرقه ومعزولة يقوم بها األفراد أو الجماعات

(الكيالى ،1979 ،ص.)123


القوةالصلبة :

هي القوة المشتركة السياسية واالقتصادية والعسكرية كلها ،أي القوة في صورتها الخشنة
التي تعني الحرب ،وتعني هذه القوة الدخول في مزالق خطرة ،وتكون نتائجها في منتهى الخطورة
على الدولة ذاتها ،من أجل فرض الهيمنة والسيطرة (حمدان، 2010 ،ص.)27
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القوةالناعمة :
هي القدرة على الجذب ،ال عن طريق االرغام والقهر ،أو شراء التأييد بدفع الرشاوى

واألموال كما يجرى في االستراتيجيات التقليدية األمريكية ،وهذا يعتمد على ما يجرى في ذهن
وعقل المتلقي والطرف اآلخر ،من خالل إبهاره بالمخزون الثقافي والحضاري (ناى،2007 ،

ص.)12

سابعا:الدراساتالسابقة :
أوالا:الدراساتالعربية :


دراسة,أحمدعبداهلل,بعنوان":دورالسياسةاألمريكيثةفثيالتحثوالتالديمقراطيثةفثي

المنطقةالعربية(,")2013-2001قثدمتهثذهالرسثالةاسثتكما الالدرجثةالماجسثتير
فيالعلومالسياسية,جامعةالشرقاألوسطعمان-األردن2014,م .

تناولت هذه الدراسة قضية بالغة األهمية ،وهو الدور الذي لعبته السياسة الخارجية

األمريكية في ثورات الربيع العربي ،وتحوالته الديمقراطية .كما عملت الدراسة على توضيح
طبيعة وكيفية سياسة الواليات المتحدة حيال تدخلها في المنطقة العربية وتجزئة الدول ،واثارة

الفوضى والنعرات العرقية واألثنية ،والصراعات الدينية والطائفية ،عن طريق وسائلها وأدواتها

التي تتوزع في جميع أنحاء العالم.

وقد توصلت هذه الدراسة الى عدة نتائج من خالل ما آلت إليه ثورات الربيع العربي

والتي كان من أهمها :خلق فوضى وتناحر وصراعات طائفية بالمنطقة ،تمهيداً لتقسيم الدول

العربية الى دويالت صغيرة ،واشاعة الصراعات الطائفية والدينية والعرقية واألثنية التي صارت
تعج بالمنطقة ،التي تعتبر مخاضاً لوالدة دويالت جديدة.


دراسثثة,إبثراهيممنشثثاوي,بعنثوان":العالقثثاتالمصثثريةاألمريكيثثةلتثثةبثثدأتتتقثثارب",
مركزالعربيللبحوثوالدراساتالقاهرة2014,م.

تناولت الدراسة تطور العالقات األمريكية المصرية ،حيث شهدت العالقات المصرية
األمريكية في عهد الرئيس محمد أنور السادات نقلة نوعية بعيداً عن حالة التوتر والخصومة
التي سادت الحقبة الناصرية ،وقد استمرت هذه الحالة خالل فترة حكم الرئيس السابق حسني

مبارك وحتى قيام ثورة  25يناير  .2011تناولت الدراسة أيضاً العالقات بين البلدين أثناء

الثورة .والتي شهدت توت اًر ملحوظاً.
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وتوصلت إلى أهمية إعادة النظر في األسس التي قامت عليها العالقة بين مصر

والواليات المتحدة ،وأنه يجب أن ُيدار الحوار مع الواليات المتحدة األمريكية من خالل ممثلين
عن جميع مؤسسات الدولة ،مع إعادة التفكير في شكل وطبيعة العالقة في ضوء المتغيرات

المحلية ،وبالتالي يتعين على السياسة الخارجية المصرية االستفادة من هذا الزخم ،وعدم قصر
عالقاتها على جانب واحد.

دراسثثة,محمثثودالعفيفثثي,بعنثوان":مشثثروعالشثثرقاألوسثثطالكبيثثروأثثثرةعلث النظثثام



العربثثياإلقليمثثي",رسثثالةماجسثثتيرغيثثرمنشثثورة,كليثثةاآلدابوالعلثثوماالنسثثانية,
جامعهاألزهر,غزة-فلسطين2012,م.

تناولت الدراسة مستقبل المنطقة العربية في ضوء ما ُخططَ له في أروقة السياسة

األمريكية ،بهدف إعادة ترتيب المنطقة من جديد .ويبرز هذا التخطيط من خالل طرح مبادرة

مشروع الشرق األوسط الكبير ،الذي يقوم على فكرة إعادة تشكيل منطقة الشرق األوسط عبر
اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وايجاد تعاون إقليمي بين دول المنطقة ،يكون
إلسرائيل دور محوري فيه.

وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها:


إن مش ةةاريع الش ةةرق األوس ةةط ص ةةيغ قديم ةةة مس ةةتحدثة ،ه ةةدفها ه ةةو إع ةةادة رس ةةم سياس ةةات



إن مشاريع الشرق األوسط جةاءت مةن خةارج المنطقةة العربيةة ،وتعبةر عةن رؤيةة أمريكيةة

المنطقة ،بما يتوافق مع مصالح القوى العظمى المسيطرة على العالم.

إس ةرائيلية لمسةةتقبل المنطقةةة ،ويةةدخل فةةي سةةياق المشةةروعات األجنبيةةة التةةي مةةرت علةةى

المنطقة العربية في م ارحل زمنية مختلفة.


هةةدف مشةةروع الشةةرق األوسةةط الجديةةد "اإلس ةرائيلي" فةةي منتصةةف التسةةعينيات هةةو دمةةج

إس ةرائيل فةةي المحةةيط العربةةي ،ويهةةدف مشةةروع الشةةرق األوسةةط الكبيةةر إلةةى دمةةج الةةدول
العربية في بيئة المفاهيم واالستراتيجيات اإلسرائيلية في المنطقة.


يهدف مشروع الشرق األوسط الكبير القضةاء علةى النظةام اإلقليمةي العربةي وانشةاء نظةام

إقليمي يتوافق مع المعطيات اإلقليمية الجديدة.
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دراسة,عبداهللعبدالحليم,بعنوان":الواليثاتالمتحثدةوالتحثوالتالثوريثةالشثعبيةفثي



دولمحوراالعتدالالعربي(,")2011–2010قثدمتهثذهالرسثالةاسثتكماالالدرجثة
الماجستيرفيالتخطيطوالتنميةالسياسية–جامعةالنجاح–نابلس2012م.

تسعى الدراسة إلى تحليل الموقف األمريكي من الثورات واالحتجاجات في دول محور

االعتدال العربي ،وذلك للوقوف على األهداف والغايات الكامنة خلف الموقف األمريكي ،الذي

بدا مختلفاً ومتناقضاً أحياناً اتجاه الثورات واالحتجاجات التي اندلعت في دول محور االعتدال

العربي ،التي رفعت بشكل عام نفس الشعارات والمطالب.

وامتدت هذه الدراسة لتشمل كالً من تونس ومصر واليمن والبحرين.
وخلصت هذه الد ارسة إلى أن اإلدارة األمريكية تعاملت مع الثورات العربية في دول

االعتدال ،انطالقاً من قاعدة تحقيق المصلحة األمريكية ،والحفاظ على مكتسباتها ،وان القيم
والمثل التي نادي بها الرئيس األمريكي باراك أوباما في بداية واليته كانت مجرد شعارات.

بعنوان":المحافظونالجددوتثثثيرهمعلث السياسثةالخارجيثة
دراسة,حسامأبونحل ,



األمريكيةفيالشثرقاألوسثطمشثروعنشثرالديمقراطيثةنموذجث ا(,")2008-2001
وقثثثدمتهثثثذهالرسثثثالةلنيثثثلدرجثثثهالماجسثثثتيرفثثثيالعلثثثومالسياسثثثيةمثثثنجامعثثثه

األزهر2011م.

تناولت هذه الدراسة تأثير المحافظين الجدد على السياسة الخارجية األمريكية في الشرق

األوسط في فترة( ،)2008-2001حيث ركزت على مشروع نشر الديمقراطية كنموذج ،وغطت
الدراسة فترة والية جورج بوش االبن األولى والثانية ،والتي شهد فيها العالم تغيرات كثيرة وأحداثاً

متتالية ،وحروباً متعددة.

وخلصت الدراسة إلى ما يلي:


إن تيار المحافظين الجدد ليس حزباً أو حركه جماهيرية؛ إنما جماعة صغيرة متماسكة،

تتكون من نخبة من مفكرين وأساتذة ،وبعض كبار الموظفين الحكوميين السابقين

والحاليين ،وكبار الرأسماليين واإلعالميين يتواصلون داخل اإلدارة األمريكية وخارجها.


غير المحافظون الجدد بعد أحداث  11سبتمبر 2001مفاهيم عديدة في العالقات

الدولية منها :الضربات االستباقية ،وتقسيم العالم إلى خيرين وأشرار ،كما أنهم لعبوا دو اًر

كبي اًر في التأثير على السياسة الخارجية تجاه الشرق األوسط في فتره (،)2008-2001
خالل فتره واليتي جورج بوش االبن.
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دراسثثة,بثثدرالشثثافعي,بعن ثوان":الواليثثاتالمتحثثدةوالثثثورةالمصثثريةتحثثدياتالواقثثع



وآفاقالمستقبل",دراسةمنشورةجامعةالقاهرة2011,م .
ناقش في دراسته ثالث نقاط أساسية وهي:





أهمية مصر في االستراتيجية األمريكية.
السلوك األمريكي تجاه الثورة المصرية.

الرؤية األمريكية المستقبلية لمصر بعد الثورة.

وتوصل إلى أن التحرك األمريكي خالل فترة الثورة لم تتضح مالمحه الكلية ،حيث إن

األهداف كانت واضحة ،إال أن المشكلة دائماً كانت في اآلليات التي يتم االستعانة بها لتحقيق
هذه األهداف ،وان خطة الواليات المتحدة األمريكية جاهزة إلسقاط أي نظام غير مرغوب فيه

أمريكياً ،في حالة وصولة إلى سدة الحكم عبر الوسائل الديمقراطية.
ثاني ا:الدراساتاألجنبية :



Bradley A, Thayer, The pax Americana and the Middle East
U.S Grand Strategic Interests in the Region after September
11, The Begin Center for Strategic Studies, Israel, 2003.
دراسة ,براديل ثي رر ,بعنوان " :السالم األميركي في الشرق األوسط والمصالح

االستراتيجية األمريكية الكبرى في المنطقة بعد أحداث  11سبتمبر" ,مركز بيتن

للدراساتاالستراتيجية,إسرائيل2003,م .

تناولت الدراسة المصالح االستراتيجية األمريكية في منطقة الشرق األوسط ،وخاصة بعد

أحداث 11سيتمبر ،التي وجدت فيها اإلدارة األمريكية فرصة سانحة يجب استغاللها ،من أجل

فرض سيطرتها وهيمنتها على منطقه الشرق األوسط ،حيث كانت أحداث  11سيتمبر تمثل

صدمة عظيمة الشأن لإلدارة األمريكية تماثل صدمة الهجوم على ميناء بيرل هاربر عام
 ،1941التي كانت سبباً لدخول الواليات المتحدة األمريكية الحرب العالمية الثانية .لذلك أعلن

جورج بوش االبن حرب الواليات المتحدة على اإلرهاب؛ لتحسين من وضع مصالحهم في

الشرق االوسط والتخلص من المناوئين لها ،مما سيؤدي إلى توسيع نطاق سلطتها ونفوذها ،وهذا
بدوره يقود الى إعادة تشكيل المنطقة ،بما يتوافق مع الفكر األمريكي التحرري ،ودعم حكومات

وأسواق متحررة .وحسب المفهوم األمريكي فإن األشياء الجيدة والمصالح ال تتحقق إال بالحرب،

فإن الحرب على اإلرهاب تقدم الفرصة الالزمة لزيادة القوة العسكرية واالقتصادية األمريكية إلى
أقصى حد ممكن في الشرق األوسط .لذلك عمدت السياسة الخارجية للواليات المتحدة إلى إعادة
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تشكيل أنظمة الحكم في المنطقة؛ إلنشاء أنظمة حكم مؤيدة للسياسة األمريكية في منطقة الشرق

األوسط ،وكما فعلت في آسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية .من خالل استبدال الحكومات السيئة
بحكومات جيدة.


Natan Sharansky, Ron Dermer, The Case for Democracy: The
Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror, New
York Public Affairs, 2004.
دراسة ,ناتان شارنيسك  ,رون ديريمر ,بعنوان " :قضية الديمقراطية وقوة الحرية

لقهرالطتيانواإلرهاب",قسمالعالقاتالخارجية,نيويورك2004,م 

تناولت الدراسة أحداث ما بعد 11سيتمبر ،حيث قامت الواليات المتحدة األمريكية بقيادة

بوش االبن وادارته من المحافظين الجدد باتخاذ قرار نشر الديمقراطية في الشرق األوسط ،إذ قام
بوش االبن بوضع فكرة مسبقاً تقوم على فكرة التدخل بالقوة ،حيث سيكون من أبرز ما يدعم

الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط ،حيث ستقابل هذه التغيرات

بقبول من قبل الشعوب العربية؛ حيث إن الديمقراطية األمريكية التي تبنى مشروعها بوش االبن،
تختلف عن كل القادة الديمقراطيين بالعالم؛ ألنها تأتي عن طريق القوة غير مباليه بالنتائج.
حيث اتخذت السياسة الخارجية األمريكية شعارات نشر الحرية والديمقراطية وحقوق االنسان

حول العالم؛ الرتباطها بمسألة األمن ارتباطاً وثيقاً ،وأن تطبيق الديمقراطية داخل الواليات

المتحدة األمريكية يعتمد على تطبيقها في البلدان األخرى؛ حيث ستقوم الواليات المتحدة
األمريكية بدعم قضية اإلصالح والديمقراطية مع الحكومات األخرى ،وستكون العالقات مع

هذه الحكومات معتمدة على معاملتهم لشعوبهم بطريقة عادلة وديمقراطية.

ثامنا:التعقيبعل الدراساتالسابقة:
لم تتناول الدراسة الدراسات السابقة بهدف النقد ،وانما جاء ذكر هذه الدراسات بهدف

االستفادة منها واالعتماد عليها في دراسة السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر فترتي الرئيس
بوش وأوباما ،ويمكن للباحث التعقيب على هذه الدراسات بهدف ايضاح الفروق الجوهرية بين

هذه الدراسة والدراسات السابقة:


ركزت الدراسات السابقة على السياسةة الخارجيةة األمريكيةة تجةاه دول أخةرى فةي المنطقةة
غير مصر ،األمر الذي سوف تركز عليه هذه الدراسة.



تناولةت الد ارسةةات السةابقة مبةةادرة "مشةروع الشةةرق األوسةةط الكبيةر" ،ولكةةن لةم تبةةين تأثيرهةةا
على مصر بشكل واضح ،األمر الذي سوف تتناوله الدراسة وتبين تأثيره.
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لةةم تتنةةاول الد ارسةةات السةةابقة اتجاهةةات السياسةةة الخارجيةةة األمريكيةةة تجةةاه مصةةر بشةةكل
محةةدد فترتةةي الرئيسةةين بةةوش االبةةن وأوبامةةا ،ولةةم تجةةر مقارنةةة ،األمةةر الةةذي سةةتركز عليةةه
هذه الدراسة.



تناولت الدراسات السابقة السياسة الخارجية لكل رئيس بشةكل منفةرد ،ولةم توضةح الفةروق

السياسةةية والفكريةةة فةةي الخطةةاب السياسةةي والمنطلقةةات االيديولوجيةةة لكةةل رئةةيس ،األمةةر
الذي ستركز عليه هذه الدراسة بشكل واضح.



ل ةةم تتن ةةاول الد ارس ةةات الس ةةابقة توظي ةةف الوالي ةةات المتح ةةدة األمريكي ةةة قض ةةية الديمقراطي ةةة
وحق ةةوق اإلنس ةةان ف ةةي سياس ةةتها الخارجي ةةة م ةةع مص ةةر ،به ةةدف ممارس ةةة ض ةةغوط سياس ةةية



واعالمية ،األمر الذي ستركز عليه هذه الدراسة.
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الفصل الثاني
السياسة اخلارجية األمريكية
(املبادئ ،األهداف ،احملددات)
ملبحث ول :م حل تطو اس الر خلا ج ر م يك ر ومبادؤ ا
ملط ب ول :م حل اتطو اتا خيي ا س الر خلا ج ر م يك ر.
ملطب اثاني :مبادئ اس الر خلا جر م يك ر.
ملبحث اثاني :أ ت ف وأدو

اس الر خلا ج ر م يك ر

ملط ب ول :أ ت ف اس الر خلا ج ر م يك ر.
ملط ب اثاني :أدو
ملبحث اثااث :حمتد
ملط ب ول :حملتد
ملط ب اثاني :حملتد

اس الر خلا ج ر م يك ر.
اس الر خلا جر م يك ر
ات خ ر .
خلا ج ر.

السياسةالخارجيةاألمريكية(المبادئ,األهداف,المحددات) 
مقدمة :
السياسة الخارجية هي الغايات التي تسعى الوحدة الدولية إلى تحقيقها في البيئة الدولية،

والهدف في السياسة الخارجية ألية وحدة قد تتغير من حقبه زمنيه إلى أخرى من حيث القيمة،
أو قد يتغير إلى وسيله .ونستطيع أن نعرف األهداف في السياسة الخارجية بأنها تصور الدولة

المستقبلي في الشأن الخارجي ،والقواعد المستقبلية التي تنفذها الحكومات ،من خالل صناعه

ق ارراتها الخارجية ،للتأثير خارج الحدود الدولية ،ولتغير سلوك الدولة األخرى ،واألهداف ربما

تكون جامدة جدا وربما تكون أقل جموداً عند رسم التصورات (المهداوي ،2009 ،ص.)108
وتقاس فاعلية السياسة الخارجية ألية دولة في تحقيق أهدافها على مقدار ما تملكه من القوة

الشاملة ،التي تستطيع بها مواجهه تحديات البيئة الداخلية والخارجية ،واالستفادة من الفرص

المتاحة التي يوفرها النظامان اإلقليمي والدولي (المعهد المصري للدراسات السياسية
االستراتيجية ،2015 ،ص .)1ومنذ استقالل الواليات المتحدة األمريكية عام 1776عرفت

الواليات المتحدة العديد من التوجهات في عالقاتها مع العالم الخارجي ،التي كانت تشكل أساس

تعاملها مع األمم والقضايا الخارجية ،وذلك عبر تطورها منذ نشأتها ،حيث كان لكل مرحلة من

نشأتها أثر على بناء السياسة الخارجية األمريكية .واعتمدت السياسة الخارجية األمريكية على
مبادئ وقيم تبنتها في صياغة سياستها الخارجية ،لذلك تعتبر السياسة الخارجية للدولة هي من

بصناع الق اررات
صنع أفراد وجماعات ،لديهم قناعات وأفكار محددة ،ويمثلون الدولة ُ
ويعرفون ُ
(مجيد ،2015 ،ص.)66
فكل رئيس يتولى منصب الرئاسة األمريكية يأتي بمجموعة من المبادئ واألهداف التي
يحاول تحقيقها خالل فترة رئاسته ،وان دراسة السياسة الخارجية تتطلب فهماً دقيقاً لمختلف

مخرجات السياسة الخارجية ،من أهداف ووسائل وأدوات وعوامل ومحددات مؤثرة بشكل مباشر أو
غير مباشر في صنع السياسة الخارجية األمريكية .لذا فصناعه ق اررات السياسة الخارجية يمكن أن

تدرس في ضوء تفاعل صناع الق اررات وبيئتهم الداخلية ،وان ما يميز ق اررات السياسة الخارجية عن

بقية الق اررات أنها تخضع لتفاعل فريد من نوعه ،أال وهو التفاعل بين البيئة الداخلية والخارجية ،وما
يحتويه ذلك التفاعل من ضغوط مختلفة ومتعارضة (مجيد ،2015 ،ص.)66
ويتطلب تحقيق أهداف السياسة الخارجية التي تسعى لتحقيق أكبر قدر من المصالح

القومية ،الستخدام العديد من الوسائل واألدوات ،أهمها الدبلوماسية ،والقوة العسكرية ،واألدوات
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االقتصادية ،كما قد تلجأ إلى أساليب أخرى ،كالدعاية وأعمال التجسس .وان مةدى توفر هذه
الوسةائل قد يتيح للدولة حرية وقدرة أكبر على تنفيذ أهداف السياسة الخارجية ،والواقع أن أهمية

أدوات السياسة الخارجية ال تنبع فقط من أهميتها لتحقيق األهداف ،ولكن أيضاً من كونها عامل
مؤثر في مسار السياسة الخارجية؛ حيث أصبةح القةرار السياسي الخارجي يتأثر ويؤثر بكثير من

العوامل والمتغيرات ،حيث تلعب هذه المتغيرات دو اًر مؤث اًر سلبياً أو ايجابياً في السلوك السياسي

الخارجي؛ حيث يتوقف هذا التأثير على طبيعة هذه المتغيرات من جهة ،وكيفية إدراك تأثيرها من
قبل صانع القرار السياسي الخارجي من جهة ثانية ،وعندما نجد أنفسنا أمام حاجة إلى دراسة

السياسية الخارجية لدولة ما ،يكون أمامنا دراسة مجموعة من المحددات الداخلية والخارجية التي

تلعب دو اًر فعاالً في شكل السياسة الخارجية لتلك الدول (قنديل.)2011 ،

وتتناول الدراسة في هذا الفصل مراحل ومبادئ وأهداف وأدوات ومحددات السياسة
الخارجية األمريكية ،من خالل صانع القرار األمريكي في الواليات المتحدة.
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المبحثاألول :

مراحلتطورالسياسةالخارجيةاألمريكيةومبادؤها 


مرت الواليات المتحدة األمريكية بعدة مراحل كانت تميزها وترمى بظاللها على صانع
القرار السياسي األمريكي ،حيث شهدت السياسة األمريكية تطورات كثيرة وواكبت التحوالت التي

ابتداء من الحربين العالميتين األولى والثانية ،ومرو اًر بالحرب الباردة ،وصوالً إلى
عرفها العالم،
ً
أحداث 11سبتمبر ،2001التى صاحبها تغيرات كثيرة في توجهات السياسة الخارجية األمريكية،
وبدأت فصول مبادئ الرؤساء األمريكيين تحدد وترسم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ،حيث

بدأت مطامع كل من االتحاد السوفيتي السابق وأمريكا تبرز بشكل معلن في التوسع والسيطرة
على العالم .حينئذ بدأت أمريكا في ترسيخ مبادئها في الصراع  ،التي عكست مبادئ الرؤساء
على مسرح األحداث التي شهدتها الساحة الدولية ،وعلى رسم خارطة السياسة الخارجية

األمريكية.

المطلباألول:مراحلالتطورالتاريخيللسياسةالخارجيةاألمريكية 
بعد استقالل الواليات المتحدة األمريكية صار من الالزم أن يكون لها نظرتها الخاصةة

إلى قضايا العالم الخارجية ،وما الذي يمثله المحيط الدولي بالنسبة لها ،خاصة بعد االعتراف

الةدولي بمكانتها من قبل القوى الكبرى آنذاك ،وقد مرت الواليات المتحدة األمريكية بمراحل

تاريخية متعددة ،كان لكل مرحلةة مرت بها ميزتها وأثرها في بناء سياستها الخارجية مع العالم

الخارجي ،وهنا نرصد أهم مراحل التطور التاريخي للسياسة الخارجية في إطار تفاعلها مع
النظام الدولي.
أوالا:مرحلةاالنعزالية(مناالستقاللإل الحربالعالميةاألول مبدأمونرو) :
في أوائل العقد الثالث من القرن التاسع عشر اندلعت الثورة اليونانية ضد الدولة

العثمانية .وطلب اليونانيون من الحكومة األمريكية المساعدة السياسية والمادية لدعم الثورة ،إال
أن طلب العديد من المسئولين األمريكيين أن تتخذ اإلدارة األمريكية ق ار اًر يدعم اليونان ضد

الدولة العثمانية لم يلق التأييد؛ ألن الحكومة األمريكية برئاسة (جيمس مونرو) نظرت إلى

القضية من زاوية أخرى ،ومن منطلق أن مساعدة اليونان بصورة رسمية ،يتسبب في حدوث
أزمة سياسية بين الواليات المتحدة وبين الدولة العثمانية (الحسنى ،1993 ،ص .)15ومنذ

إعالن مبدأ مونرو سنه ،1823والذي يقضى بأن الواليات المتحدة ال تتدخل في شئون الدول
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األخرى ،كما أنه ال يحق ألي دولة أن تتدخل في شئون العالم األمريكي (المقصود األمريكيين)،

انتهجت الواليات المتحدة العزلة في عالقاتها بالعالم خارج نطاق إطارها القاري؛ حيث إن
موقعها الجغرافي ساعدها على ذلك ،وفى الوقت نفسه كانت دائماً تعمل على المحافظة على
ميزان القوى بين الدول األوربية ،وال تسمح ألي منها باالنفراد بالسيطرة التامة على هذه القارة

التي يشكل بالنسبة ألمن أمريكا أهمية استراتيجية (تنيره ،1991 ،ص .)100وقد نشأت هذه
السياسة لعدة أسباب لعل أهمها االنفصال الجغرافي ،والخصةائص السياسية ،واالكتفاء الذاتي
االقتصادي ،ولحداثة نشأتها فإن الواليات المتحدة األمريكية لم تكن مصدر تهديد للدول األخرى،

وخشية أمريكا من التدخل األوروبي في الشأن الداخلي األمريكي ،وبالتالي لم تتورط في الشئون

الخارجية (العطرى ،2007،ص.)21

ثاني ا:مرحلةالخروجمنالعزلةواالنفتاحالحذر(فترةمابينالحربينالعالميتين) 
عملت الواليات المتحدة منذ استقاللها على تدعيم سياسة التمسك بأهداف السالم ،وحل
المشاكل عن طريق التفاوض ،والتذرع بأسباب التعقل والتروي ،ولم تلجأ إلى أساليب القوة إال في

مواضع قليلة ،واستمسكت بهذه السياسة بعد أن أصبح لها وزن في المجال الدولي ،وبعد أن
أصبحت لها الصفة الدولية .فالواليات المتحدة كانت ترى في مبدأ المفاوضات وحل المشاكل

بالطرق الودية سبيلها إلى إقرار األمور في العالم األمريكي (السروجي ،2005 ،ص.)111

وبعد الحرب العالمية األولى عام  ،1918وما أفرزت من تحوالت أساسيه في الخارطة الدولية
وجدت األوساط السياسية األمريكية أن التطورات الجديدة ال تنسجم مع التمسك الظاهري بمبدأ

مونرو ،وأنه ال بد من تحديد خط جديد للسياسة الخارجية ،ونتيجة ذلك برز اتجاهان في
السياسة األمريكية؛ األول ينادى بضرورة االبتعاد عن الحرب ورفض فكرة (الحرب إلنهاء

الحرب) ،ويدعو الواليات المتحدة ألن تمارس دورها في القيادة الدولية على أساس قانون دولي
يتولى مهمة الحفاظ على األمن واالستقرار الدوليين ،ويرى الثاني أن الواليات المتحدة من أجل

أن تمارس دورها في قيادة العالم ،ال بد أن تنتهج خطاً عسكرياً مؤث اًر على األحداث الدولية،

بالشكل الذي يؤهلها إلى مواجهة أيه مشكلة تهدد األمن القومي ،وتقف بوجه المصالح

األمريكية ،اعتماداً على اإلمكانيات الهائلة التي تمتلكها الواليات المتحدة (الحسنى،1993 ،

ص.)19

وعند انتهاء الحرب العالمية الثانية عام  ،1945كان العالم قد ارتسم في صورة تختلف
كثي اًر عن تلك التي كان عليها قبل الحرب ،وكان وضع الواليات المتحدة حينها كأكبر قوة
عسكريه واقتصادية ،وكذلك الرغبة في تجنب تكرار الخطأ ،وهو انهيار نظام توازن القوى،
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إضافة إلى ظهور االتحاد السوفيتي كقوة ذات شأن ،وكشفه عن نواياه المؤجلة بفعل الحرب،
كلها كانت عوامل دفعت الواليات المتحدة إلى تبوء دور عالمي في نظام لعبت فيه دور أحد

قطبيه ،وهكذا أدت الحرب العالمية الثانية إلى طي صفحة سياسة االنعزال التي استمرت طيلة

القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ،والتكريس النهائي لسلطه الواليات المتحدة ،باعتبارها
قوة عالمية (بوعمامة ،2011 ،ص .)90وقد تمتعت الدولة األمريكية التي تبوأت مركز القيادة

في العالم المنتصر بعد الحرب العالمية الثانية بعناصر أربعة للقوة :قوة اقتصادية ،قوة سياسية،

قوة ثقافية ،قوة عسكرية .ولتحليل الدور األمريكي في النظام العالمي الجديد ،يجب معرفه

مكونات القوة والضعف ،وطبيعة العالقات والمتطلبات المتغيرة لقيادة العالم ،فالعالم المتغير

والمتشابكُ ،يحتم علينا دراسة عناصر القوة المطلقة وكذا النسبية ،إذ قد يكون ضعف اآلخرين
مصد اًر حقيقاً للقوة األمريكية ،كما أن قوة اآلخرين قد تكون عنص اًر فاعالً في إضعاف فاعلية

الدور األمريكي (عودة ،2005 ،ص.)185

ثالثا:مرحلةالسعينحوالهيمنةالعالمية :
الهيمنة أو الزعامة هي استراتيجية واقعية تسعى إلى إدامة السيطرة الجيوسياسية
األمريكية ما بعد الحرب الباردة .ويعتقد أنصار الهيمنة أن على الواليات المتحدة أن تسعى إلى
زيادة قوتها النسبية إلى أقصى حد ،أي قوتها بالمقارنة مع قوة الدول األخرى ،وذلك ألن

السياسة الدولية على قدر كبير من التنافسية ،وتقوم استراتيجية الهيمنة على افتراض أن الدول
تكسب األمن ال من خالل توازن القوى ،بل عبر اختالل توازن القوى لمصلحتها (لين،1998 ،

ص .)29وأدى تفكك االتحاد السوفيتي السابق وانهياره كدولة قطبية إلى التعديل في هيكل
النسق العالمي ،حيث أصبح يعتمد على قوة قطبية واحدة هي الواليات المتحدة األمريكية ،التي
استفادت من ذلك التفوق في تقرير صورة عالقات القوة على مستوى النسق العالمي من خالل

ما يعرف بالنظام العالمي الجديد ،ومغطية تلك السيطرة بإطار من الشرعية الدولية ،وذلك من

خالل سيطرتها على منظمة األمم المتحدة (وهبان ،2006 ،ص .)356حيث وجدت الواليات

المتحدة نفسها كقوة عظمى وحيدة قادرة على التدخل في أي جزء من المعمورة بعد انقضاء

الحرب الباردة؛ مما جعل اإلدارات المتعاقبة من بوش األب وكلينتون إلى بوش االبن ،تبحث

عن دور للواليات المتحدة في عالم ما بعد الحرب الباردة ،وهو ما أدركه المفكرون األمريكيون

عمالً بنظرية التحدي واالستجابة للمؤرخ " أرنولد توينبى" ،التي تقول" :إن المدنيات التي تواجه

التحديات هي فقط التي تزدهر ،وفى غياب التحديات تبقى في مكانها ثم تضمر" (حشود،
 ،2013ص .)380هذا وقد عملت الواليات المتحدة وحلفاؤها على اإلفادة من هذا الموقف
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المتميز على سلم تدرج القوة الدولي ،والذي تهيأ لها بعامل اضمحالل قوة االتحاد السوفيتي،

فراحت تفرض على بقية العالم النامي معاييرها السياسية واالقتصادية والثقافية ،فيما يشبه
محاولة التوحيد القسري للعالم سياسياً واقتصادياً وثقافياً ،وهو ما راح يعبر عنه بمصطلح

"العولمة" (وهبان ،2006 ،ص.)358

في أعقاب هذه الفترة ومع حرب الخليج الثانية عام ،1991وقيادة الواليات المتحدة
األمريكية للتحالف الدولي ،واعالن بوش األب مولد النظام العالمي الجديد ،ثار جدل كبير حول

معالم النظام العالمي الجديد ما بعد الحرب الباردة ،ومن هنا بدأ الحديث عن أطروحة "الهيمنة
المستديمة" ألمريكا ،باعتبارها القوة العظمى الوحيدة (مرقس ،2003 ،ص .)65وعلى الرغم من
كون الواليات المتحدة األمريكية قد وجدت نفسها بعد انهيار االتحاد السوفيتي السابق القوة

األولى في العالم ،إال أنها ترددت طويالً قبل أن تأتى أحداث  11سبتمبر 2001لكي تغير من

أولوياتها ،وتجعلها تبحث في وضع استراتيجية جديدة ،تتجاوز استراتيجيتها للمرة الثانية بعد
الخروج من العزلة العالمية ،وذلك عبر الردع واالحتواء باالستراتيجية التي رسمها الرئيس

األمريكي األسبق هاري ترومان في خطابه عام  ،1947ودرجت عليها سياستها طيلة خمسين

سنه ونيف (شعيبي ،2003 ،ص .)55ولقد تبلورت بعد أحداث 11سبتمبر 2001وجهه نظر
تقول" :إن القمع الفكري وغياب الديمقراطية في العالم العربي هما سبب اإلرهاب" .ومن ثم فإن
اإلصالح السياسي والديمقراطية هما الجواب الرئيسي على ما أنتجته األنظمة المركزية ،لكن

وجهة النظر هذه تقابلها وجهة نظر قديمة تتذرع بتراث من المصالح التقليدية للواليات المتحدة
في الشرق األوسط التي رعتها األنظمة األوتوقراطية بكفاءة ،ويقتضى حمايتها استمرار التحالف

مع هذه األنظمة .وهى وجهة نظر ال زالت تجد آذاناً وان كانت أقل ضعفاً في اإلصغاء من

السابق ،يدعم ذلك بروز مصالح أخرى في األنظمة األوتوقراطية ،وتعاونها الوثيق في الحرب

على اإلرهاب ،فرغم كل الحديث عن المنهج أو النموذج الجديد للسياسة األمريكية في المنطقة،
ال زال صناع السياسة األمريكية منغمسين بدرجة كبيرة بشأن الصدام بين رغباتهم المؤكدة

بإحداث تحول عميق للمنطقة ،ومصلحتهم األساسية في الحفاظ على العالقات المفيدة القائمة

بينهم وبين الحكومات الحالية لكثير من الدول غير الديمقراطية ( العفيفي ،2012 ،ص.)60

وهكذا يتبين أن مرحلة الخروج من الحرب الباردة إلى الهيمنة العالمية تعتبر من أهم
المراحل في التطور التاريخي لسياسة الواليات األمريكية المتحدة ،حيث إنها استطاعت أن

تهيمن على النظام العالمي وتسيطر عليه ،بعد انهيار االتحاد السوفيتي السابق الذي كان ُيعتبر
الند والقوة القطبية الثانية التي كانت الواليات المتحدة تحسب له حساباً .وقد حدث التطور في
 21

السياسة الخارجية األمريكية مع وقوع أحداث 11سبتمبر 2001التي فسرت إدارة بوش االبن
سبب وقوعها غياب الديمقراطية في دول الشرق األوسط ،ومن هنا أصبح لديها قناعه بضرورة
تغيير النظم السياسية غير الديمقراطية في هذه الدول ،التي امتدت شرورها إلى خارج حدودها،

فرأت الواليات المتحدة وجوب تدخلها لفرض الديمقراطية واإلصالح على هذه الدول ولو بالقوة،

وهو ما أعتُبر ضوء أخضر ،لتدشين مرحلة جديدة في السياسة الخارجية األمريكية بالتدخل في
شئون الدول بحجة فرض الديمقراطية ،وهو ما نراه واضحاً في التدخل األمريكي في جمهورية

مصر العربية .

المطلبالثاني:مبادئالسياسةالخارجيةاألمريكية:
إن مبادئ الرؤساء األميركيين تمثل االتجاه العام للسياسة األمريكية ،فهي التعبير
الحقيقي لمرتكزاتها فيما تواجهه وتريده ،وان دراسة مبادئ الرؤساء األمريكيين تعطى تصو اًر

شمولياً ألسس السياسية األمريكية في عالقتها مع المجتمع الدولي؛ لذلك فإن مبدأ الرئيس يساهم

إلى حد كبير في التأثير على مسارات السياسة الدولية ،حتى وان اختصت تطبيقاته على منطقه
بدائرة جغرافية محددوه .فثمة ترابط وثيق يحكم آليات العالقة الدولية ،بحيث يقود في محصالته

النهائية إلى التأثير على المجتمع الدولي (الحسيني ،1993 ،ص .)7وهناك مجموعة من
المبادئ المرتبطة برؤساء الواليات المتحدة السابقين ،التي أثرت على مجرى السياسة الخارجية

األمريكية ،حتى بعد انتهاء فترة حكمهم ،ومن أهم الرؤساء األمريكيين الذين نادوا بالديمقراطية
وحقوق االنسان:

-1مبدأ"وودروويلسون"()1917-1913
تعتبر الحرب العالمية األولى ،في عهد الرئيس "وودرو ويلسون" نقطة التحول الحاسمة

للواليات المتحدة في التدخل في العالم كله .ففي عام  1917دخلت الواليات المتحدة الحرب إلى
جانب دول الحلفاء ضد األلمان والنمساويين واألتراك تحت شعار "منح حق تقرير المصير

للشعوب والقوميات التي كانت تحت سيطرة هذه اإلمبراطوريات القديمة (البغدادي .)2011،وفي

عام  1918أعلن الرئيس األمريكي "وودرو ويلسون" (مبادءه األربعة عشر)* لتحقيق السالم في
العالم بعد الحرب العالمية األولى ،وكان في مقدمه هذه المبادئ مبدأ ضرورة حصول شعوب
*

يقصد بها المبادئ التي أعلنها ولسن في خطابه الشهير في عام1918م ،والةذي انتقةد فيةه بشةده الحةرب وأسسةها فةي اوروبةا ودعةا الةى

تنظيم العالقات الدولية على اسس وقواعد جديدة ،وقد اعاد ولسن طرح هذه المبادئ بعد نهاية الحرب العلميةة االولةى ف مةؤتمر فرسةاي
فيما عرف "النقاط االربع عشر" .ولمزيد من االطالع مراجعة الرابط التالي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6
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العالم على حق تقرير المصير ،الذى القى ارتياحاً واسعاً في أغلب دول العالم التي كانت
تخضع لالستعمار األوروبي ،سواء بريطاني أو فرنسي أو بلجيكي أو إسباني .وعندما عقدت

الدول المنتصرة في الحرب العالمية األولى مؤتمر السالم في "فرساي" بفرنسا من أجل التوصل

إلى معاهدة سالم دولية ،تصورت الكثير من شعوب العالم الخاضعة لالحتالل أن أملها في

الحرية قد اقترب من التحقق (المالك .)2005 ،وحصل على جائزة نوبل للسالم عام ،1919
إلعالنه عن مبادئه أل  ،14كوسيلة إلنهاء الحرب وتحقيق السالم العادل لجميع األمم ،عندما

قاد الواليات المتحدة إلى الفوز بالحرب العالمية األولى ،وهو أول من أعطى الحمامة كرمز

للسلم ،وادخال فكرة عصبة األمم (مكتبة البيت األبيض األمريكي ،2015 ،ص.)123
-2مبدأ"كلينتون"( )2001-1993
في عام  1995وضعت اإلدارة األمريكية تحت رئاسة "بيل كلنتون" استراتيجياتها لألمن

القومي ،والتي حددت من خاللها أهم معالم سياستها الخارجية ،فبعد مضي عامين على توليه
منصب الرئاسة ،تفطن "كلنتون" إلى ضرورة وضع استراتيجية ،يحدد من خاللها السياسة
الخارجية ،خاصة وأنه قد أعلن منذ توليه الرئاسة أن الرقم واحد في أولوياته هو األوضاع

الداخلية .ومن خالل دراسة االستراتيجية التي وضعها "كلنتون" ،نجد أنه اختار أن يتبع سياسة
خارجية براغماتية ،يحكمها المنطق االنتقائي في االنخراط في القضايا الدولية ،حيث إن أي
انخراط يجب أن يكون في القضايا ذات الصلة المباشرة بمصالح الواليات المتحدة األمريكية،

حيث حدد استراتيجيته لألمن القومي في ثالثة أهداف ،والمتمثلة في ( :زينودا،2008 ،

ص.)118:119




تحسين وحماية األمن األمريكي.

تعزيز الرخاء االقتصادي في الداخل األمريكي.
تعزيز الديمقراطية في الخارج.

وهكذا انتهجت الواليات المتحدة في عهد الرئيس "كلينتون" سياسة "القوة الناعمةة" لفةرض

سياسة ةةاتها ،وتمرية ةةر المص ة ةةالح واألولوية ةةات والق ة ةةيم األمريكية ةةة ،بالوس ة ةةائل الدبلوماسة ةةية والتش ة ةةجيع
االقتصادي ،وعالقات االعتماد المتبادلة والضغوط السياسية( ،حمدان ،2010 ،ص.)15
-3مبدأ"جورجدبليوبوشاالبن"( )2009-2001
لقد تغيرت األوضاع جذرياً بعد تفجيرات أحداث 11سيتمبر ،2001التي استهدفت ألول

مةرة فةةي تةةاريخ الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة وعلةةى أرضةةها وأمنهةةا القةةومي ،بنةةاء عقيةةدة اسةةتراتيجية
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جدي ةةدة تتماش ةةى م ةةع تح ةةديات غي ةةر مس ةةبوقة ،وتُلخ ةةص مقول ةةة "روب ةةرت كاغ ةةان وولي ةةام كرتس ةةيول"
(مصالح قومية ومسؤوليات كونية) ،اإلطةار العةام الةذي صةيغت فةي ظلةة االسةتراتيجية األمريكيةة
لما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر .فاالستراتيجية الكبرى للمحافظين الجدد ال تنفصل فةي

سياقها عن الجدل االستراتيجي قبل أحداث 11سبتمبر .2001فالهيمنة األمريكيةة األحاديةة علةى
العةةالم ،وردع المنافسةةين األعةةداء ،وبلةةوغ مصةةالح القوميةةة وتحقيقهةةا ذات األبعةةاد الجيوسةةتراتيجية،

واالمتةةداد الكةةوني ،هةةي الركةةائز المحوريةةة فةةي التصةةور االسةةتراتيجي للمحةةافظين الجةةدد .ففةةي ظةةل
غياب أي منافس استراتيجي مةن حجةم االتحةاد السةوفيتي ،ينبغةي للواليةات األمريكيةة أن تتصةرف

كقوة عظمةى فةي السةاحة الدوليةة ،مركةزة فقةط علةى تةأمين مصةالحها الوطنيةة الملموسةة المباشةرة،
مع التخلي عةن تحمةل المسةؤوليات الكبةرى التةي سةبق لهةا أن تولتهةا بوصةفها زعيمةة العةالم الحةر

(وناسةةى ،2009 ،ص .)56حيةةث اتخةةذ ال ةرئيس بةةوش االبةةن شةةعار تك ةريس الديمقراطيةةة وحقةةوق
االنسةةان وأخةةذها مظلةةة يحتمةةى بهةةا ،ليخفةةى وجهةةه الحقيقةةي ،ويسةةتغلها مةةن أجةةل الوصةةول إلةةى
األهداف التي تسعى إدارة المحافظين الجدد التي يرأسها إلى تحقيقيها.

وقد حدد الرئيس بوش استراتيجية جديدة لألمن القومي األمريكي ،تقوم على ثالث

ركائز هي( :كيفن وكريستول ،2005 ،ص.)130

 -1الدفاع عن السالم ،وجعل العالم أكثر أمناً ،من خالل التصدي للعنف الصادر عن
اإلرهابيين واألنظمة الخارجة عن القانون ومنعها ،حيث يبقى الدفاع عن األمة األمريكية

ضد األعداء هو االلتزام األول للحكومة االتحادية ،بوصفها الدولة األقوى في العالم.

 -2المحافظة على السالم من خالل العالقات الجيدة بين قوى العالم الكبرى ،وعبر التعاون
مع شركاء التحالف في جميع العالم لمحاربة اإلرهاب الكوني.

 -3توسيع دائرة السالم بالسعي إلى توسيع نطاق الحرية واالزدهار في كوكب األرض ،من
خالل تفكيك شبكات اإلرهاب ومحاسبة الدول التي تأوي اإلرهابيين ،ومجابهة الطغاة

العدوانيين .وترى الدراسة أن ما نتج عن هذه السياسة تدخل في شؤون الدول ،واسقاط
بعض األنظمة العربية ،مثل النظام العراقي ،ونظام طالبان في أفغانستان.
-4مبدأ"باراكأوباما"( )2016-2009
تولى الرئيس األمريكي "باراك أوباما" قياده الواليات المتحدة األمريكية بعد ثماني سنوات

من تدهور مكانة الواليات المتحدة ،نتيجة السياسة الخارجية إلدارة الرئيس األمريكي "جورج دبليو
بوش" ( ،)2008-2001التي أعطت أولوية للخيار العسكري على نظيره الدبلوماسي في
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التعامل مع القضايا الخارجية ،بصورة أسهمت في تآكل الصورة األخالقية للواليات المتحدة،

ومن ثم سعى الرئيس "أوباما" منذ اليوم األول له في البيت األبيض على تبنى نهجاً مختلفاً في

السياسة الخارجية األمريكية؛ حيث قرر تحويل سياسة واشنطن الخارجية إلى سياسة المتفرج أو

المتدخل عن بعد ،بدالً من االنسياق المتسرع والمتهور وراء األحداث ،مثلما كان ذلك حاصالً
خالل فترة حكم جورج بوش االبن .فكانت أولى مهامه التي أعلن عنها مع بداية فترته األولى

الرئاسية( ،)2012-2009إنهاء حربي العراق وأفغانستان ،والتواصل مع العالم اإلسالمي
(نصر ،2013 ،ص.)2

واعتبر أوباما الشرق األوسط منطقة محورية في سياسته الخارجية ،من حيث االلتزامات

الملحة التي تواجهها الواليات المتحدة ،وصورة أمريكا العامة في العالم ،التي تحتاج إلى
تحسينها .فقد بدأ أوباما تواصله مع الشرق األوسط بخطاب التنصيب الذي ألقاه ،ثم في لقائه

الذي جاء في الوقت المناسب مع قناة العربية الفضائية ،تاله خطابه التاريخي في تركيا،

وخطابة المهم في القاهرة الموجه إلى العالم اإلسالمي (جرجس ،2010 ،ص .)7وقد تحرك
الرئيس الجديد بسرعة لتغيير صورة أمريكا ،وأوضح منذ البداية أن إدارته مستعدة لإلصغاء بقدر

استعدادها للكالم ،وأظهر خالل األيام المائة األولى مدى استعداده للتشاور مع حلفاء أمريكا،

والعمل مع الدول األخرى ومع األمم المتحدة ،ومراعاة الحساسيات الدينية والثقافية في التعامل

مع الحركات اإلرهابية المتطرفة (كوردسمان ،2009 ،ص .)2حيث أعلن أوباما(في خطابه

تولى المنصب في 20يناير  2009في واشنطن)* ،عن الخطوط العريضة لالستراتيجية التي
تقوم على الجمع بين القوة العسكرية الساحقة والقرار السليم ،وأنه يتبع استراتيجية في األمن

القومي تكون صلبة وذكية ،وتقوم على الحفاظ على مصالحها ليس في بغداد فحسب ،بل في

جميع أنحاء العالم وأيضاً في قندهار وكراتشي ،وفي طوكيو ولندن ،وبكين وبرلين .ركزت هذه
االستراتيجية على خمسة أهداف أساسية ،لجعل أميركا أكثر أماناً وهي( :كالك،2008 ،

ص.)33



*

إنهاء الحرب في العراق بطريقة مسؤولة.

استكمال القتال ضد القاعدة وطالبان.



ضمان سالمة جميع األسلحة والمواد النووية من اإلرهابيين والدول المارقة.



تحقيق األمن الحقيقي للطاقة.

لالطالع على حطاب أوباما والذي حمل اسم "إعادة بناء تحالفاتنا" زيارة الرابط التالي :البيت االبيض أو الخارجية االمريكية

https://jerusalem2-ar.cms.getusinfo.com/uploads/lA/qm/lAqmCaOM_W27mjYEv84yGg/obama_speech.pdf
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إعادة تكوين تحالفات لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وبالرغم أن أوباما تحفظ على إعالن مبدأ سياسي باسمه ،إال أنه كان يستخدم

استراتيجيته لألمن القومي كما فعل بوش االبن لصياغة استراتيجية للسياسة الخارجية ،ولقد

نادت استراتيجية "أوباما" بإعادة التوازن بين التزامات أميركا العالمية بعيداً عن الحروب في

العراق وأفغانستان ،التي صرفت البالد عن التحديات األكثر إلحاحاً للقرن الحادي والعشرين في

آسيا والمحيط الهادئ (جرجس ،2013،ص.)4

يتضح بعد تناول مبادئ الرؤساء األمريكيين المنادين بالديمقراطية ،إلى حقيقة أن هذه
المبادئ التي تبناها رؤساء الواليات المتحدة األمريكية شكلت في معظم جوانبها ردة فعل من

قبل الرؤساء على مواقف سياسية تعرضت لها المصالح األمريكية في العالم ،وقد حاول الرؤساء

توظيف هذه المبادئ لخدمة مصالح أمريكية؛ ولتحقيق أغراض سياسية مستقبلية .فقد تركت هذه
المبادئ أث اًر على السياسة الخارجية األمريكية ،حتى بعد انتهاء فترة حكم الرؤساء الذين

أطلقوها ،ومن المبادئ التي مازالت مؤثرة ،مبدأ الرئيس "وودرو ويلسون" المنادي بحق تقرير

المصير وعدم التدخل في شؤون اآلخرين .فعلى سبيل المثال مازال معموالً به في النطاق الدولي
وخاصة في األمم المتحدة ،التي كانت تعتبر بوابة لحقوق اإلنسان والديمقراطية ،ومبدأ الرئيس

"بيل كلينتون" ،الذى أعطى أولوية كبيرة للديمقراطية وحقوق اإلنسان في تشكيل السياسة
األمريكية في عهده.
وخالصة القول :إ ن الحقيقة المهمة التي ال يجب إغفالها ،هي أن المبادئ السياسية لرؤساء
أمريكا كانت متأثرة إلى حد كبير بدوافعهم الشخصية والبيئة الحزبية ،والرأي العام األمريكي بغية
االستجابة المرنة لها بما يمكنهم من تجديد بقائهم في الحكم لفترة رئاسية ثانية ،وأنها تسير على
خط عام أال وهو التدخل العسكري ،واعتماد القوة العسكرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية،

وتؤكد على ثبات السياسة األمريكية على أهدافها العامة.

ويتضح ذلك في نتائج المقارنة التي أجرتها الدراسة بين السياسة الخارجية للرئيس بوش

االبن ،وتلك الخاصة بالرئيس أوباما المتعلقة بجمهورية مصر العربية ،والتي كان أثر تطبيق
الديمقراطية وحقوق االنسان واضحاً فيها.

 26

المبحثالثاني :

أهدافوأدواتالسياسةالخارجيةاألمريكية 
إن محاولة تفهم األسلوب الذي تتعامل به السياسة الخارجية األمريكية ،يقتضي منا أن

ندرك شيئين أساسيين يتصالن بأوضاع السياسة الخارجية فيها ،وهما :األهداف التي تنطلق من

المبادئ واألفكار التي تعتنقها الطبقة الحاكمة ،التي تسعى إلى تحقيقها ،ومدى القوة التي في
متناولها إلخراج تلك األهداف من الحيز النظري إلى الواقع المادي ،أي التعرف على مدى

التناسب بين عاملي األهداف واإلمكانيات (مقلد ،1991 ،ص .)127وتتعدد أدوات السياسة
الخارجية وتتنوع حسب طبيعة عالقاتها مع الدول وسياساتها المتبادلة ،وامكانياتها السياسية
والعسكرية واالقتصادية حتى الدعائية؛ لذلك تقوم هذه الدراسة باستعراض أهداف السياسة

الخارجية األمريكية وأدواتها بالشكل التالي:

المطلباألول:أهدافالسياسةالخارجيةاألمريكية :
تقوم السياسة الخارجية األمريكية على جمله من األهداف ،رسمت مسبقاً؛ وذلك من

أجل الحفاظ على مصالحها الخاصة ،وتعزيز مكانتها في العالم ،حيث إن طبيعة تلك األهداف

تحدد وظيفة الدولة ومكانتها في المجتمع الدولي ،ولم تخرج أهداف السياسة الخارجية األمريكية

في منطقة الشرق األوسط عن الحفاظ على أمن وتفوق إسرائيل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً،
والسيطرة المباشرة على أهم مصادر الطاقة في العالم المتمثلة في النفط العربي ،كأكبر مخزون

للنفط العالمي ،واعادة رسم خارطة القوى السياسية في منطقة الشرق األوسط (الحسيني،
.)2010
ويمكنأننحددأهدافالسياسةالخارجيةاألمريكيةفيالمنطقةالعربيةبمايلي :
أوالً :حمايةأمنإسرائيلوالحفاظعل التوازنالعسكريلصالحإسرائيل :
منذ قيام دولة إسرائيل عام ،1948تُكرر الواليات المتحدة األمريكية في كل مناسبة
الحفاظ على أمن واستقرار الحليف االستراتيجي ألمريكا في المنطقة ،باعتبار إسرائيل تمثل
قاعدة عسكرية متقدمة للجيش األمريكي في المنطقة .ويرتكز هذا الهدف على ضمان تفوق

إسرائيل العسكري والتكنولوجي ،ويعنى أيضاً الحفاظ على قدرة إسرائيل على هزيمة أي طرف
عربي يتكون من دولة أو أكثر (هالل ،1989 ،ص .)57حيث هناك مجموعة من العوامل

دفعت في اتجاه جعل ضمان أمن إسرائيل ،يمثل مصلحة أساسية للواليات المتحدة األمريكية،
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وهو وجود نوع من االرتباط العضوي بين إسرائيل والواليات المتحدة (سعودي،2003 ،

ص .)73أدى إلى اتفاقات أمنية وشراكة استراتيجية ومشاركة في األبحاث الصناعية ،وصناعة
الطائرات والمشاركة في المعلومات اإلستخبارية ،وتخزين األسلحة في إسرائيل وتطوير تكنولوجيا

المعلومات والصناعات اإللكترونية (درويش ،2001 ،ص .)40كذلك الدور الذي تلعبه
جماعات المصالح اليهودية في الواليات المتحدة ووسائل اإلعالم األمريكية؛ لخلق بيئة سياسية
مؤيدة إلسرائيل في الواليات المتحدة ،وأن ضمان أمن إسرائيل كان له أهمية في االستراتيجية
األمريكية في المنطقة من وجهة النظر األمريكية ،وهي البقاء على إسرائيل قوية يضمن للواليات

المتحدة مصالحها في المنطقة في مواجهه أي تهديد ،من دون حاجة إلى تدخل عسكري أمريكي
مباشر لحماية هذه المصالح (سعودي ،2003 ،ص .)73لذلك أغدقت الواليات المتحدة
األمريكية على إسرائيل المساعدات بحوالي  3مليارات دوالر سنوياً ،باإلضافة إلى المنح

وضمانات القروض ،وتبرعات اللوبي اليهودي ،والسيطرة الصهيونية على وسائل اإلعالم

األمريكية وعلى الكونجرس .كما أن الواليات المتحدة ربطت تدخلها لحماية أمن إسرائيل في

حال تعرضها للخطر واستعدادها للدفاع عنها مباشرة إذا استدعى األمر بأمن الواليات المتحدة،

والخطر على مصالحها ويمكن أن نعيد لألذهان الجسر الجوي الذي أقامته الواليات المتحدة،
إلنقاذ إسرائيل من الهزيمة التي أحدقت بها حرب تشرين  1973على يد القوات السورية

والمصرية (درويش ،2001 ،ص.)40
لذلك اتجهت إدارة السياسة الخارجية األمريكية المختلفة بدعم القيادة المصرية سياسياً

واقتصادياً ،من أجل الحفاظ على معاهدة السالم ،والحفاظ على أمن إسرائيل في منطقة الشرق

األوسط.

وفي سياق الدور المصري المهم في تنفيذ السياسية الخارجية األمريكية في المنطقة ،أكد
مساعد وزير الخارجية لشئون العالقات السياسية والعسكرية "مايكل كوليتر" ،أن أمريكا تشعر

باالمتنان للدور الحيوي الذى تقوم به مصر في المساعدة في قضية الصراع العربي اإلسرائيلي،
والمساهمة في تحقيق االنسحاب اإلسرائيلي أحادي الجانب من غزة عام  ،2005الذى كان من

خالل المشاركة الفعلية ،والتنسيق في تنفيذ خطة شارون لالنسحاب أحادي الجانب ،كما قدم

الشكر واالمتنان للدعم الذى قدمته مصر للقوات األميركية في العراق وأفغانستان ،مشي اًر إلى أن
دعم مصر لألهداف األمريكية في العراق ال يمضى دون ثمن ،وأضاف قائالً " :إن مساعدتنا

لمصر تسهم ايجابياً في تحقيق أهداف الواليات المتحدة في المنطقة كلها ثم إن التوافق مع نظام
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الرئيس "مبارك" في تحقيق االستراتيجية األمريكية في المنطقة العربية ،وباألخص في العراق
وفلسطين يستدعى منا أن ندفع هذا الثمن" (فوزى ،2007 ،ص.)124

ثاني ا:استمرارضخالنفطالعربيإل الوالياتالمتحدةوالدولالحليفة :
تسعى الواليات المتحدة األمريكية لضمان مصالحها في المنطقة ،وخاصة مصالحها

االقتصادية ،حيث تستحوذ الشركات األمريكية على ما يعادل %47من استثمارات البترول في

المنطقة .وتُعتبر مصر حجر الزاوية في هذه المصالح ،خاصة أن امدادات النفط الواردة ألمريكا
تمر عبر قناة السويس المنفذ البحري االستراتيجي في المنطقة ،ولضمان هذه المصالح وضعت

أمريكا األسطول البحري الخامس األمريكي في البحرين ،ونشرت عشرات القطع البحرية
والطائرات العسكرية .ولذلك عملت السياسة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية إلى تأمين
اإلمدادات النفطية إلى الغرب ،بحيث تساعد على تقوية االقتصاد العالمي من خالل أسعار

مستقرة ومنخفضة نسبياً .وقد حاولت الواليات المتحدة منذ العشرينات من القرن الماضي البحث

عن النفط في منطقة الشرق األوسط ،وعرفت الشركات األمريكية النفطية باسم "األخوات السبع"،

وكان لها أن حصلت على االمتيازات النفطية في العديد من الدول العربية وايران ،وأصبحت
متحكمة في نفط الشرق األوسط بموجب (اتفاقية الخط األحمر) عام .1928
ولقد كانت الحرب العالمية الثانية مرحلة تحول في السياسات النفطية في العالم الغربي،

حيث إن الواليات المتحدة كانت مصد اًر رئيسياً للنفط لتمويل أوروبا وبقيه أنحاء العالم حتى
نهاية الحرب ،ولكنها مع انتهاء الحرب سرعان ما فقدت هذا الوضع لعوامل عدة ،منها تزايد

الطلب على النفط في أمريكا نفسها ،لسد االحتياجات االقتصادية ،كذلك التسارع في إنتاج النفط
في الحقول الجديدة ،خاصة في حقول الشرق األوسط التي أصبحت تُغذى احتياجات أوروبا،
كذلك فإن سياسات االكتفاء الذاتي التي تبنتها اإلدارات األمريكية المتعاقبة ،جعلت صناعة

النفط األمريكية وحدة قائمة بذاتها ،مع اختالفات أساسيه في األسعار والتنظيم عن صناعة

النفط خارج الواليات المتحدة ،حتى أصبح لدينا ما يطلق علية مفهوم صناعه النفط العالمية

وبناء على ذلك كان هناك حرص أمريكي على ضمان استمرار
(الرميحي ،1982 ،ص.)14
ً
تدفق البترول العربي إلى الواليات المتحدة والى حلفائها الغربيين بأسعار معقولة ،واعادة تدوير
البترو-دوالرات بما يحقق مصلحه االقتصاد األمريكي ،وبالتالي ضمان عدم سيطرة أي قوة


تعتبر اتفاقية الخط االحمر الموقعة في عام  1928أكبر مؤامرة من نوعها في العالم الحتكار كافة نفوط اراضي الدولة العثمانية فيي

الشرق األوسط .حيث تم رسم حدود اراضي االمبراطورية العثمانية في الشرق االوسط في عام  1914وتأشييراا بقليم احمير لصيال
شركة انماء الشرق االوسط األمريكية للبترول
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معادية عليه من شأنها أن تضع حدودا على إنتاجه ،سواء لرفع أسعاره أو لممارسة ضغوط على

الدول المستورة لتحقيق أهداف سياسية محددة (سعودي ،2003 ،ص.)72:73:

لذلك دفعت كل التلويحات من جانب صقور الواليات المتحدة ،بتهديد دول ،وضرب

دول واحتالل أخرى ،وتدبير انقالبات ضد دول أخرى ،وهو ما حدا "لورانس ليندساي" كبير
المستشارين االقتصاديين السابق للرئيس األمريكي بوش االبن ،إلى أن يقول قبيل الغزو

األمريكي للعراق" :إن النفط هو الهدف الرئيسي ألي هجوم أمريكي على العراق ،وان التأثيرات
السلبية والتكلفة االقتصادية ألي عمل عسكري ضد العراق ستكون بسيطة للغاية مقارنة بالمزايا
االقتصادية المرجوة في حالة نجاح الحرب "؛ لذلك شكل ضمان استمرار تدفق النفط من منطقة
الشرق األوسط باتجاه أمريكا سياسة ثابتة لكل رؤساء الواليات المتحدة األمريكية ،باإلضافة

لذلك ارتبطت مصالح بعض الرؤساء بهذه السلعة ،فالرئيس األمريكي جورج بوش عمل موظفاً

كبي اًر في شركة "بترول ارويوستوبوش اكسبلوريسشن" من عام  1978عام  ،1984وكان موظفاً
كبي اًر في شركة بترول "هاركن" منذ عام  1986الى عام  .1990وكان (ديك تشيني) بدوره
مدي اًر عاما لشركة بترول "هاليبورتون" من عام  1995الى عام  ،2000أما كوندولي از رايس

فكانت موظفة كبيرة في شركة "شيفرون" للبترول من عام  1991الى عام  2000والقائمة
طويلة( ،عبد )2014،لذلك كانت السيطرة على نفط منطقة الشرق األوسط من األهداف الرئيسة

للواليات المتحدة (هالل ،1989 ،ص.)57
ثالث ا:حمايةالنظمالمؤيدةللوالياتالمتحدةوللتربفيالمنطقة :
على مدار القرن العشرين ،وخاصة في ظل الحرب الباردة بين المعسكر االشتراكي
والمعسكر الليبرالي ،عملت الواليات المتحدة األمريكية على الحفاظ على أمن واستقرار حلفائها

االقليميين ،من الحكام والرؤساء في الدول العربية وخاصة في منطقة الخليج العربي ومصر،

وخاصة بعد خروجها من الحلف السوفيتي بعد توقيعها اتفاقية كامب ديفيد عام  ،1978ومعاهدة
السالم مع إسرائيل في عام  ،1979رغم تحفظاتها على تلك الدول في مجال حقوق االنسان

وواقع الديمقراطية ،لذلك زودت حلفاءها في إطار المعونة األمريكية التي تقدمها أمريكا في
المنطقة وعلى رأسها مصر بالسالح والتدريب دون اإلخالل بالتوازن العسكري مع إسرائيل.



سياسيي أمريكيي ونائي اليرئي

األمريكيي ميين  20ينياير  2001إلي  20ينياير  2009فيي فتييرة حكيم اليرئي

الدفاع زمن جورج بوش االب.
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جيور بيو

ووزيةةر

ويعد األمن العربي والخليجي من وجهة النظر األمريكية امتداداً لألمن القومي

األمريكي ،الذي يشمل األمن العسكري واالقتصادي واالجتماعي ،واالستقرار الذي يعتبر من
نتاج األمن ،فال يمكن أن يسود االستقرار في المنطقة في أي دولة في ظل غياب األمن،

والمفهوم األمريكي لالستقرار في المنطقة يشمل االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي

للدول والمجتمعات معاً ،واإلبقاء على الوضع القائم ،والمحافظة على توازن القوى اإلقليمية،

لصالح إسرائيل (الكلوب ،2011 ،ص.)53

رابعا:محاربةنفوذاالتحادالسوفيتيفيالمنطقةواحتواؤهوحصاره :
عملت الواليات المتحدة األمريكية منذ بداية توليها قيادة العالم الحر على استقطاب
مصر ،بسبب مكانتها السياسية واالستراتيجية في المنطقة ،لذلك حاولت أكثر من مرة فتح قناة
اتصال مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ،إال أن إصرار عبد الناصر على رفض الوصاية

األمريكية بسبب الدعم األمريكي إلسرائيل ،ورفض أمريكا تمويل السد العالي ،قد ساهم في توتير
العالقة بين الجانبين ،مما دفع عبد الناصر إلقامة عالقات استراتيجية مع االتحاد السوفيتي.
وفي محاولة من أمريكا لمقاومة المد السوفيتي في كل العالم ،قامت الواليات المتحدة
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ،بوضع مشروع "مارشال"؛ إلنعاش أوروبا اقتصادياً ،والحيلولة
دون وقوع اليونان وتركيا تحت السيطرة السوفيتية ،ثم إنشاء حلف األطلسي في أوروبا .أما في
الشرق األوسط فقد قامت الواليات المتحدة األمريكية بإنشاء قيادة الشرق األوسط بالجيش

األمريكي ومنظمة دفاع الشرق األوسط عامي( ،)1952-1951وحاولت في عام 1952
استمالة الضباط األحرار في مصر ،لكي تخلف بريطانيا في المنطقة ،ثم ساهمت في تكوين

حلف بغداد في عام  ،1955كما أنشأت عددا من المشروعات االقتصادية بهدف ملء الفراغ

في الشرق األوسط بعد حرب السويس عام  ، 1956وبسبب رفض عبد الناصر التعاطي مع
التوجهات األمريكية ،امتنعت الواليات المتحدة األمريكية عن تمويل السد العالي ومنعت البنك

الدولي من تمويله (درويش ،2001،ص.)37
وظل الهدف األمريكي دائماً هو إبعاد المنطقة عن االتحاد السوفيتي باعتباره قوة

توسعية عدوانية ،هدفها التأثير السلبي في المصالح الغربية بشكل عام والمصالح األمريكية على

وجهه الخصوص (سعودي ،2003 ،ص .)72حيث كشفت وثيقة صادرة عن و ازرة الدفاع
األمريكية تحت عنوان "توجيهات التخطيط الدفاعي للسنوات( ،")1999-1994جاء فيها " :إن
على االستراتيجية األمريكية التركيز على منع ظهور أي منافس للواليات المتحدة على الصعيد
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العالمي" (درويش ،2001 ،ص .)41واعتبرت المنطقة العربية ساحة نفوذ سياسي واقتصادي
للواليات المتحدة األمريكية ،حيث عملت بكل الطرق والوسائل عقب انتهاء الحرب العالمية

الثانية على الحفاظ على مصالحها السياسية واالقتصادية التي تعد من أهداف السياسة

الخارجية.

خامس ا:تشجيعالعالقاتاالقتصاديةوالتجارية :
لعبت األبعاد االقتصادية دو اًر مهماً في أولويات السياسة الخارجية األمريكية ،تجاه

منطقة الشرق األوسط ،ألنها تعتبر هذه المنطقة منقطة نفوذ حيوي لها على المستوي السياسي
واالقتصادي ،لذلك يعتبر التبادل التجاري وتصدير التقنيات الحديثة األمريكية في السوق العربية

ذا أهمية كبرى ،خاصة بعد وجود الثروة النفطية ،والحرص على تدوير رؤوس األموال من خالل

التجارة واالستثمار وصفقات السالح؛ حتى يعود أكبر جزء من هذه الثروة مرة أخرى إلى
االقتصاد األمريكي (هالل ،1989 ،ص .)57ومن أجل الوصول إلى تحقيق هذه األهداف

األمريكية في الشرق األوسط من األمن ودعم إسرائيل ،وتحقيق السالم العربي اإلسرائيلي،

وضمان تدفق النفط بحريه ،وتقتضي هذه األهداف الثالثة بال استثناء قد اًر من االستقرار في

المنطقة ( أتاواي وآخرون ،2008 ،ص.)31

وهكذا يتضح أن مصر بعد حرب أكتوبر ،1973وطرد الخبراء السوفيات ،لعبت دو اًر

مهماً في تحقيق االستراتيجية األمريكية في المنطقة ،وذلك نظ اًر للمكانة السياسية واالستراتيجية
التي يتمتع فيه الموقع الجغرافي لمصر ،من خالل الحفاظ على تدفق النفط من المنطقة

لألراضي األمريكية عبر قناة السويس ،وعبر إقامة تعاون سياسي وأمني وعسكري بين أجهزة

األمن األمريكية والمصرية ،خاصة فيما يتعلق بالحرب على اإلرهاب ومالحقة الجماعات

االرهابية ،وعملت الواليات المتحدة األمريكية على حفظ أمن واستقرار إسرائيل الحليف األقوى

لها في المنطقة ،كما عملت على احتواء الخطر السوفيتي على منطقة الشرق األوسط ،من
خالل إقامة تحالفات استراتيجية ،واقامة قواعد عسكرية فيها تعمل على خدمة مصالحها وتحقق
أهدافها القومية؛ ومن أجل تحقيق هذه األهداف لزم بناء عالقات مع عدد من الحلفاء الرئيسيين

في المنطقة وعلى رأسهم مصر ،كما أن الواليات المتحدة األمريكية استطاعت بسب مكانتها
وقوتها االقتصادية والعسكرية والسياسية الدولية فرض نفوذها على الموقع العربي االستراتيجي

الحيوي من العالم ،كما عملت على التصدي لإلرهاب ،ونشر الديمقراطية ،ومنع انتشار أسلحة
الدمار الشامل وفقاً ألولويات اإلدارة الحاكمة.
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المطلبالثاني:أدواتالسياسةالخارجيةاألمريكية:
تتمت ة ةةع السياس ة ةةة الخارجي ة ةةة األمريكي ة ةةة بع ة ةةدة وس ة ةةائل وأدوات م ة ةةن أج ة ةةل تنفي ة ةةذ سياس ة ةةتها

الخارجية ةةة بمة ةةا يةةتالءم مةةع أهةةدافها المعلنةةة مسةةبقا ،وفةةي هةةذا السةةياق لجةةأت السياسةةة الخارجيةةة
األمريكية إلى مجموعة مةن الوسائل واألدوات تتراوح ما بين الترغيةب والترهيةب (عمةر، 2005 ،

ص .)53أهمها:

أوالا:األدواتالعسكرية( :)Military Power
تأخذ القوة العسكرية موقعاً متمي اًز في االستراتيجية األمريكية العليا ،ليس فقط بسبب

إدراك الواليات المتحدة للتأثير الذي تحدثه هذه القوة فحسب؛ بل ألنها تمتلك أكبر ترسانة
عسكرية في العالم حتى الوقت الراهن .ووجدت اإلدارة األمريكية السيما بعد أحداث  11سبتمبر

 ،2001أنه البد عليها من إعادة النظر للمبادئ التي كانت تعمل بموجبها في سياستها
الخارجية؛ نظ اًر ألن المخاطر التي تواجهها قد تغيرت مصادرها وطبيعتها (العامري،2011 ،

ص .)168مما دفع الواليات المتحدة إلى توظيف ما تملك من قدرات عسكرية ضخمة ومتطورة
في سبيل تحقيق أهداف سياستها الخارجية ،وهو ما جعل سلوكها وتكرار توظيفها في سياستها

الخارجية يتسم بطابع عسكري ،إذ وجد "هيرمان" من دراسته لتكرار استعمال األدوات العسكرية

في السياسة الخارجية أن إسرائيل والواليات المتحدة هي أكثر الدول توظيفاً لها؛ حيث تأخذ القوة

العسكرية موقعاً متمي اًز في االستراتيجية األمريكية العليا ،واستخدام الوسيلة العسكرية يمكن أن
يحدد في ثالثة مجاالت رئيسة ،وهي( :الردع ،التدخل ،الحرب) (عبدال.)2015 ،

واألمثلة على استخدام الواليات المتحدة القوة العسكرية في تحقيق أهداف سياساتها

الخارجية كثيرة ،خاصة فيما يتعلق بحرب فيتنام والتدخل العسكري في أفغانستان والعراق ،ويمثل

غزو العراق الذي قادتُه أمريكا في عام  ،2003واالحتالل العسكري األمريكي الذي تبعه أحدث
مراحل النزعة العسكرية ( )militarismاألمريكية في الشرق األوسط ،مع كون حرب العراق
كانت ذات نطاق ومدة ودمار أكثر وأكبر من سابقاتها من الحروب العسكرية في المنطقة ،فقد

كانت ثمرة عقود عدة من التفكير االستراتيجي ،وصنع السياسات حول النفط ،فعقب أحداث 11
سبتمبر 2001التي ساعدت على تسريع االندفاع نحو الحرب في عام  ،2003وتبني أمريكا
استراتيجية القوة الخشنة ،وتبني خيار إسقاط األنظمة السياسية التي ال تسير في ركب السياسية
الخارجية بالقوة ،األمر الذي أدى لتشويه صورة أمريكا في العالم العربي واإلسالمي (جونز،

.)2015
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ثاني ا:األدواتاالقتصادية( :)Economic Instruments
تعتبر المساعدات والقروض االقتصادية أحدى األدوات الرئيسية التي تستخدم في رسم

السياسة الخارجية األمريكية ،فهي وسيلة تخدم األغراض السياسية للواليات المتحدة ،فإلى جانب
المساعدات العسكرية توجد المساعدات االقتصادية ،سواء في شكل منح أو قروض .وأدت
األحداث الدولية عقب الحرب العالمية الثانية إلى تقرير برامج مساعدات عسكرية واقتصادية،

كان أهمها مشروع "مارشال" ،الذي كان الغرض منه النهوض باالقتصاد المنهك للدول األوروبية
المتحالفة مع أمريكا ،إلعادة البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي لها وحمايتها من التمدد

الشيوعي (عمر ،2005 ،ص .)55وتُعد دبلوماسية المساعدات عامالً حيوياً في سياسة
الواليات المتحدة الخارجية من أجل المحافظة على مصالحها واستم ارريتها لدى الدول ،التي تعد
مصد اًر للموارد األولية وسوقاً نشطاً لمنتجاتها ،بحيث تتفق المساعدات مع مصلحتها القومية
وتكون أداة قوية وذات فاعلية في سياستها الخارجية؛ حيث سعت الواليات المتحدة دائماً إلى

تقديم المساعدات وفقاً لسياستها الخاصة ،كما سعت الى الربط بين هذه المساعدات وأهداف

السياسة الخارجية ،كما سعت الى ممارسة نفوذها على الدول المتلقية ،وبشكل خاص الدول ذات
األهمية االستراتيجية (شريم ،1996 ،ص.)20
وقد ازداد االهتمام بدور العوامل االقتصادية في السنوات األخيرة ،نظ اًر الزدياد تدخل

الدول في العالقات االقتصادية الخارجية ،ومن ثم فقد أصبحت هذه العوامل جزءاً حيوياً من
السياسة الخارجية ،ويبدو أن تزايد أهمية االعتماد االقتصادي المتبادل وحده ال يفسر تزايد أهمية

العوامل االقتصادية في السياسة الخارجية ،فتضاؤل أهمية الحرب الباردة قد أعطى الدول
الفرصة لتُحول االهتمام نحو العالقات االقتصادية بعيداً عن القضايا األمنية .وبصفة عامة
تلعب العوامل االقتصادية دو اًر مركزياً في اختيارات السياسة الخارجية ،ألن تنفيذ معظم
السياسات يتطلب توافر الموارد االقتصادية ،ويحدد توافر تلك الموارد ما إن كان يمكن للدولة أن

تكون دولة مانحة للمعونة الخارجية أم مستقبلة لها (مفتي .)2014 ،ويقصد بالمساعدات
االقتصادية استخدام الدولة لمقدراتها االقتصادية في التأثير على الدول األخرى ،وتوجيه سلوكها

السياسي في االتجاه الذي يخدم المصلحة القومية لهذه الدولة .وبطبيعة الحال فهذه السياسة

تنتهجها الدول الغنية في مواجهة الدول الفقيرة ولها وجهان( :داودي.)2012 ،

 الترغيب :يعني منح واعطاء المساعدات االقتصادية للدول المماثلة؛ أي التي تتماشى
سياستها مع مصالح الدولة المانحة ،مثل المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة
األمريكية لدول مثل جمهورية مصر.
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 الترهيب :يعني قطع المساعدات وفرض عقوبات على الدول المناوئة؛ أي الدول
المناهضة التي ال تتماشى سياساتها مع مطالب الدولة المانحة ،مثل الحظر األمريكي
على كوبا منذ تحولها إلى الشيوعية على أثر ثورة كاسترو في عام 1959م.

وينظر إلى المساعدات االقتصادية باعتبارها شكالً من أشكال الكفاءة السياسية للدول،

فعادة ما يكون لهذه المساعدات أبعاد سياسية أهم من األبعاد االقتصادية؛ حيث إن المساعدات
هي وسيلة لتحقيق غاية ،وهذه الغاية عادة ما تكون غاية سياسية ،فالمساعدات هي عملية

توظيف المصادر االقتصادية ،كأداة تصميم للتأثير في السلوك الداخلي أو الخارجي للدول

األخرى ،وتحقيق غايات سياسية ،وبخالف األدوات االقتصادية األخرى في السياسة الخارجية،
مثل العقوبات االقتصادية أو المقاطعة االقتصادية أو المصادرة ،فإن المساعدات تهدف للتأثير

في سلوك الدول األخرى ،أو التعديل في هذا السلوك من خالل تقديم اإلغراءات بدل فرض

العقوبات (العجمي ،2011 ،ص.)16

ثالث ا:األدواتالدبلوماسثية( :)Diplomacy Tools
تعتبةر مةن الوسةائل الفعالةة فةي السياسةة الخارجيةة ،عنةدما تكةون مدعومةة مةن الوسةائل

األخرى ،كالوسائل العسكرية واالقتصادية آنفة الذكر ،وممةا زاد مةن أهميتهةا كةأداة للسياسةة
الخارجيةة ،هةو تنةوع أنماطهةا وتعةدد أشةكالها ،وتضةم األدوات الدبلوماسةية المهةارات والمةوارد التةي

تسةتخدمها الدولةة فةي تمثيةل نفسةها إزاء الوحةدات الدوليةة األخةرى ،والتفةاوض معهةا بمةا فةي ذلةك
شةرح سياسةتها تجةاه القضةايا الدوليةة وحمايةة مواطنيهةا ،وتعتمةد األدوات الدبلوماسةةية علةةى

توظيةةف مجموعةةة الم ةوارد ،وهةةي شةةبكة السةةفارات والمفوضةةيات وغيرهةةا مةةن أدوات االتصال بين

الدول (سليم ،1998 ،ص .(92فالدبلوماسية تركز على التفاوض ،وتضع حداً نهائياً الستخدام
العنف في حل النزاعات بين الدول؛ بغية التوصل إلى تسوية لتحقق هذه الدول أمنها الخارجي.

فالدبلوماسية تبدو من هذه الزاوية بديالً للقوة العسكرية ،إال أن حقيقة األمر ال يمكن الفصل بين
القوة والدبلوماسية ،حيث ال يمكن للدبلوماسية أن تأخذ مكان القوة ،إنما القوة ترتدي عباية العمل

الدبلوماسي (سليمان ،1989 ،ص.)10
رابعا:األدواتاإلعالمية( :)Social Media Tools
تعتبر وسائل اإلعالم ،أداة مساهمة في صنع السياسة الخارجية ،ويرجع تأثيرها على

صناع القرار والرأي العام ،حيث إن آراء المواطنين تتشكل نتيجة لمالحظة األحداث وتفسيرها،
وأن الوسيلة اإلعالمية هي المالحظ األول لألحداث الدولية وهي المصدر األساسي لتفسيرها
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بالنسبة لصناع القرار ،وتقوم الوسائل اإلعالمية من صحافة ،واذاعة ،وتلفزيون بدور بارز في
توجيههم وامدادهم بجزء هام من المعلومات التي على أساسها يتخذون الق اررات .وباإلضافة إلى

كون الوسائل اإلعالمية مصد اًر هاماً للمعلومات الداخلية والخارجية ،فإنه يمكن االستفادة منها

كمؤشر للرأي العام ،ودليل لمواقف المواطنين تجاه السياسة الخارجية للدولة (إبراهيم،2009 ،

ص .)11أما ما يتعلق بالمؤسسات اإلعالمية ،فإن عالقتها مع اإلدارة األمريكية محكومة
بهامش الحرية المتاح في عمليه نشر ونقل المعلومات لهذه المؤسسات ،وفى الغالب تعتمد

اإلدارة على اإلعالم لدعم سياستها الخارجية ،وللحصول على الدعم الشعبي ،ولمواجهه
الكونجرس في بعض القضايا (عواد ،2010 ،ص.)152
ووسائل اإلعالم بغض النظر عن الوصف الذي قد يطلق عليها ليبرالية أو محافظه،

هي عبارة عن شركات عمالقة تملكها مجموعة من األفراد ،وتندمج في إطار مجموعات
وشركات أكبر وأضخم( ،تشومسكى ،2000 ،ص .)93وفى العموم يأتي تأثير هذه المؤسسات
عن طريق الرابطة المعقدة من العالقات بين السياسيين ومجموعات المصالح ،التي لها تأثير

مهم في جموع الرأي العام األمريكي( ،عواد ،2010 ،ص .)153وفي فبراير عام  2004حملت

وسائل اإلعالم بشرى جديدة تزفها اإلدارة األمريكية ،أشارت فيها إلى قرب إعالن الخطة

األمريكية األوروبية لنشر الديمقراطية في العالم العربي خالل اجتماع الدول الصناعية الثماني،

وفي أوائل شهر يونيو من العام نفسه بوالية جورجيا األمريكية ،تم مناقشة الخطة التي جرى

حولها نقاش واسع بين اإلدارة األمريكية وحلفائها األوروبيين ،عكست جنوحاً أمريكياً ساف اًر لتغيير
األوضاع الجيوسياسية في المنطقة ،مستخدمه في ذلك شعار الديمقراطية كوسيلة للتدخل في

الشئون الداخلية لدول المنطقة( ،بكري ،2005 ،ص .)79ويندرج تحت األدوات اإلعالمية
مجموعه من أدوات السياسة الخارجية الرمزية التي تتضمن محاولة التأثير في أفكار اآلخرين.
وتشمل تلك األدوات مجموعه من األدوات الدعائية واأليديولوجية والثقافية ،وتنصرف األدوات

الدعائية إلى تلك األنشطة الموجهة إلى التأثير في مفاهيم األفراد العاديين والنخب غير الرسمية

في الوحدات الدول ية األخرى .فأداة الدعائية تهدف إلى حث من توجه إليهم الدعاية على تأييد

أو رفض رأى أو سلوك معين( ،سليم ،1998 ،ص .)93وبعد سنوات من إتباع نهج
الدبلوماسية العامة األمريكية في محاولة للتقارب مع الشعوب األخرى ،خاصة في دول العالمين

العربي واإلسالمي ،سقطت تلك الدبلوماسية في االمتحان الصعب في ظل التدهور المستمر في

شعبية السياسة األمريكية (ابراهيم ،2009 ،ص .)23حيث كانت تخصص مبالغ كبيرة لدعم
العديد من وسائل اإلعالم المرئي والمسموع تحت عناوين كالتنمية والديمقراطية وحرية التعبير
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وغيرها ،هذا ما قد انطبق على عشرات المحطات الناطقة باللغة العربية ،مستهدفة زعزعة

وبناء
االستقرار في العالم العربي ،التي كانت تمولها واشنطن بمبالغ كبيرة (خليل.)2002 ،
ً
عليه سعت الواليات المتحدة إلى استغالل وتوظيف المساحة اإلعالمية الجديدة في منطقه

الشرق األوسط؛ لكي تنشر رسالتها حول الديمقراطية والحرية لتسويق مشروع الشرق األوسط

الكبير ،فقامت بتأسيس وانشاء عدة مؤسسات إعالمية كان منأهمها:
 إذاعة"صوتأمريكا" :

كانت (إذاعة صوت أمريكا) مكلفة بثالث مهام رئيسة أولها :العمل كمصدر موثوق به

وموضوعي لألخبار ،وثانيها :تقديم سياسات الواليات المتحدة ،وثالثها :تقديم صورة جذابة
للمجتمع األمريكي ،وكانت تبرر سياستها في الشرق األوسط ،إال أن تأثيرها في العالم العربي

ظل محدوداً؛ ألن المستمع العربي كان يدرك تماماً أن موقف الواليات المتحدة ال بد أن ينعكس
بالضرورة على موقف اإلذاعة من قضايا المنطقة ،وهو ما كان يجعله حذ اًر في تلقي

المعلومات ،خاصة أنه يدرك مدى االنحياز األمريكي إلسرائيل (عبدالحميد.)2002 ،
 إذاعةراديو"سوا" :

تهدف(إذاعة سوا) تقريب وجهات النظر العربية األمريكية ،وتوضيح السياسات

األمريكية تجاه المنطقة وصوالً لكسب جمهور الشباب العربي عبر استخدام برامج شبيهة ببرامج

ا إلعالنات التجارية الهادفة إلى ترويج سلعة ما ،ولكن في حالة "سوا " تصبح األخبار والقيم

األمريكية السلعتين موضوع اإلعالن ،كما أطلقت اإلدارة األمريكية أيضاً مجلة "هاي" العربية
الموجهة للشباب العربي دون سن الثالثين ،وبشكل خاص لطالب الجامعات ،ووزعت من هذه

المجلة عشرات اآلالف من النسخ بأسعار زهيدة ،في محاولة منها الستهداف عقول الشباب
العرب (عبد المعبود.)2004 ،



اذاعة صوت أمريكا :بدأت إذاعة صوت أمريكيا فيي تقيديم خيدماتها المنتامية الموجهية للعيالم العربيي منيذ عيام  ،1950وكانيت أول

موجه للشرق االوسط ،توجه  500ساعة من البرامج أسبوعيا بـ  34لغة ،وعل خالف ايئة اإلذاعة البريطانية ااتميت إذاعية صيوت
أمريكييا باألعييداء األيييديولوجيين أكثيير ميين األصييدقاء حيييث كانييت تعمييل كنيياطق رسييمي باسييم الفييرا التنفيييذ المسييئول عيين السياسيية
الخارجية األمريكية ،واو جزء ال يتجزأ من وكالة االستعالمات األمريكية.
 أطلقت وزارة الخارجية األمريكية في مايو2002م بالتعاون مع مجل

أمناء البث Broadcasting Board of Governors

 )(BBGإذاعة تحمل اسم "سوا " الناطقة بالعربية والموجهة للعالم العربيي ،والتيي لعبيت دوراي فيي الحير اإلعالميية األمريكيية التيي
رافقت الحملة العسكرية عل العراق ،وتبث برامجها لعدد من الدول العربية.
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 قناة"الحرةالفضائية" :
أطلقت اإلدارة األمريكية عام  ،2004قناة فضائية ناطقة باللغة العربية أسمتها "الحرة"،

وتعد قناة الحرة أكبر مشروع إعالمي سياسي غربي موجه للعرب ،في محاولة يائسة منها
لتجميل وجهها القبيح لدى العالم العربي ،وتحسين صورتها بعد سقوط ماليين األطفال والنساء

والمواطنين نتيجة حربها على أفغانستان والعراق( ،عبد المعبود .)2004 ،إال أنها قد فشلت في

تغيير الصورة النمطية عن الواليات المتحدة؛ ألن الشعوب العربية المستهدفة على وعي بنوايا
صناع القرار باإلدارة األمريكية المتحيزة والمتغطرسة ،إذ لم يتجاوز عدد المشاهدين
ومقاصد ُ
العرب لبرامجها اإلخبارية أكثر من أربعة في المائة من المشاهدين ،لذلك أوصي مكتب
المحاسبة العامة األمريكي وعدد من المراكز البحثية بإغالق قناة الحرة لعدم قدرتها على

المنافسة في ظل هذا الزخم اإلعالمي (عزت ،2009 ،ص.)24

وهكذا يتبين من هذا العرض أن الواليات المتحدة األمريكية تمتلك مجموعة من الوسائل
كبير في تدعيم وتأمين
واألدوات العسكرية واالقتصادية والدبلوماسية واإلعالمية التي تلعب دو اًر اً

مصالحها وأهدافها الخارجية ،وتنفيذ سياساتها الخارجية ،وتتراوح هذه الوسائل ما بين الترهيب
والترغيب ،فقد اعتمدت الواليات المتحدة األمريكية على المساعدات االقتصادية والمنح العسكرية

بشكل كبير في تنفيذ سياستها الخارجية ،خاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق األوسط ،والى جانب

الوسائل السياسية والدبلوماسية ،تلعب وسائل اإلعالم األمريكية جزءاً مهماً في صناعة السياسة
الخارجية األمريكية ،فهي تعتبر شريكاً ومساهماً غير مباشر مع النخبة السياسية األمريكية
المسئولة عن صنع السياسة الخارجية األمريكية ،حيث تعتبر وسائل اإلعالم الذراع الداعم

للنخب السياسية؛ مما جعلها تتمتع بقرب من مراكز صنع القرار السياسي بالواليات المتحدة
األمريكية.
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المبحثالثالث :

محدداتالسياسةالخارجةاألمريكية 
إن فهم السياسية الخارجية لدولة ما تنطلق من دراسة المحددات الداخلية والخارجية التي

تلعب دو اًر فعاالً في شكل السياسية الخارجية لتلك الدولة ،وهذا ما يؤكده الزعيم الصيني"

ماوتسى تونغ" الذي قال " :إن األسباب الخارجية هي شروط التغيير ،واألسباب الداخلية هي
أساس التغيير ،وتصبح األسباب الداخلية هي أساس التغيير وتصبح األسباب الخارجية ذات

فعالية من خالل األسباب الداخلية" (عاصي ،2006 ،ص .)58وتتأثر صناعة السياسة

الخارجية ألية دولة بعدد من المحددات ،مثل :المحددات االقتصادية والعسكرية والموقع

الجغرافي والعقيدة السياسية ،وأيضاً شكل النظام الدولي ،حيث تختلف العالقة في ظل نظام
القطبين والحرب الباردة عنها في ظل نظام القطب الواحد ،سواء دولة عظمى منفردة أو من

نظام متعدد القطبية ،ويقصد بمحددات السياسة الخارجية األمريكية هي تلك العوامل الداخلية

والخارجية ،والجهات الرسمية وغير الرسمية ،والمباشرة وغير المباشرة التي لها دور وتأثير نسبى
في عملية صنع وتنفيذ السياسة الخارجية األمريكية .وتنقسم محددات السياسة الخارجية

األمريكية إلى محددات داخلية ومحددات خارجية ،تتناولها الدراسة بالشكل التالي:

المطلباألول:المحدداتالداخلية :
وهي مجموعه متغيرات تقع داخل إطار الوحدة الدولية ذاتها ،أي أنها مرتبطة بتكوينها

الذاتي والبنيوي ،وال تنشأ نتيجة التفاعل مع وحدات دولية أخرى (سليم ،1998 ،ص.)137
ومن أهم العوامل الداخلية المؤثرة في السياسة الخارجية األمريكية ،ما يلي:
أوالا:الرؤيةالفكريةللوالياتالمتحدةاألمريكية:
تعد األيديولوجية السياسية االختالف الجوهري بين الجمهوريين والديمقراطيين ،حيث
جاءت نتيجة لالستقطاب األيديولوجي الذي شهدته الساحة السياسية في الواليات المتحدة
األمريكية ،في نهاية عقد الستينيات وبداية عقد السبعينيات من القرن المنصرم ،وذلك عندما

أصبح الحزب الديمقراطي معب اًر عن االتجاه الليبرالي والحزب الجمهوري معب اًر عن االتجاه
المحافظ فيها .ويقتضي القول :إن االختالف بين الجمهوريين والديمقراطيين ،ما هو إال انعكاس

لالختالف بين مدرستين فكريتين ،وهما المدرسة الليبرالية ومدرسة المحافظين ،فقد ظلت
السياسات الداخلية والخارجية صداً لهما (الحسيني ،2012 ،ص .)140وهذا ما يتضح في
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دراسة المقارنة الفكرية بين الرئيس بوش والرئيس أوباما والتي تتمثل في اللبرالية الجديدة
والمحافظون الجدد.

أ-الليبراليةالجديدة ) :(New Liberalism
ابتداء من القرن الثامن عشر على يد الكثةير
ظهرت الليبرالية كمنظومة وفلسفةة سياسية
ً
من المفكرين مثل "كايمانويل" ،حيث كانت الليبرالية موجودة في فكر الليبرالية الجمهورية

باإلضافة إلى الفةكر االقتصادي (آدم سميث) ،ويعتبر الرئيس األمريكي "رودرو ويلسون" أحد
أهم المساهمين في هذه المدرسة من خالل خطابه حول النقاط األربعة عشر في عام 1918

ومما جاء فيه "يجب إزالة الحواجز االقتصادية أمام حرية التجارة بين األمم أو خفضها بشكل
كةبير ،ويجب تأسيس عصبة لألمم لكى تقدم ضمانات متبادلة لالستقالل السياسي والتكامل
اإلقليمي للدول الكبيرة والصغيرة " .وتكمن عبقرته الرئيس "ويلسون" بقدرته على جمع ما كان

من مالمح غير واضحة للسياسة الخارجية األمريكية ووضعها في خطه واضحة نسبياً للشؤن

العالمية ،محورها دعوة هذا البلد إلى دعم نشر الديمقراطية في الخارج كطريقه لتعزيز األمن
القومي األمريكي (سمث ،2010 ،ص .)120والليبرالية األمريكية من النوع الكالسيكي التي
تدعو إلى تحرير المجال االقتصادي من قبضة الدولة ،وجعل مهمتها تنحصر فقط في وضع

إطار يسمح بحرية السوق والتبادل .وبرز تيار الليبرالية الجديدة مع بداية سبعينات القرن

الماضي على خلفية (أزمة  .*)1973التي تقوم على فكرة أن السلم والتقدم يتحقق ببناء شراكة

متعةددة بين الدول والتنازل عن جزء من سيادتها لخلق مجموعات مندمجة لترقية النمو

االقتصادي واالستجابة للمشاكل اإلقليمية (العطري ،2007 ،ص.)28

وعلية إن الدور الليبرالي ينطلق من ضرورة إصالح النظام العالمي على أساس مفاهيم

حقوق اإلنسان والتنمية ،ووضع العالقات مع العالم النامي في إطار احترام خصوصياته

وتعدديته ،وابداء تفهم كبير لقضايا التحرر الوطني ،واعطاء أهمية خاصة للمصادر المحلية
واإلقليمية للنزاعات على حساب المنظور الكوني (هالل ،1989 ،ص.)264

* أزمة الينفط عيام  1973أو صيدمة الينفط األولي بيدأت فيي  15أكتيوبر  ،1973عنيدما قيام أعضياء منامية اليدول العربيية المصيدرة
للبترول أوابك (تتألف من الدول العربية أعضاء أوبك باإلضافة إل مصر وسوريا) بإعالن حار نفطي " لدفع اليدول الغربيية إلجبيار
إسرائيل علي االنسيحا مين األراضيي العربيية المحتلية فيي حير  ،"1967أوابيك أعلنيت أنهيا سيتوقف إميدادات الينفط إلي الوالييات
المتحدة والبلدان األخرى التيي تؤييد إسيرائيل فيي صيراعها ميع سيوريا ومصير والعيراق .وفيي الوقيت نفسيه ،اتفيق أعضياء أوبيك علي
استخدام نفوذام علي أليية ضيبط أسيعار الينفط فيي أنحياء العيالم مين اجيل رفيع أسيعار الينفط ،بعيد فشيل المفاوضيات ميع شيركات الينفط
العام التي أطلق عليها " األخوات السبع " في وقت سابق من ذات الشهر
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ب-المحافظونالجدد( :)New Conservative
تعد رؤية المحافظين الجدد للسياسة الخارجية األمريكية تحوالً كبي اًر في المواقف التقليدية

لهذه السياسة ،فقد رفضوا االنعةزالية اليمينية التي تدعو إلى بناء قلعة أمريكية معزولة عن
العالم ،كما رفضةوا االنعزالية اليسارية التي تأخذ شعار "عش ودع اآلخرين يعيشون"؛ حيث لم
تعد هذه األفكار صالحة في عةالم يتجه نحو التقليص من مكانة السيادة الوطنية والتي تعتبر

عائقاً أمام تقدم البشرية ،ولذلك وحسب رؤية المحافظين يجب التدخل في شؤون الدول إذا

تدهةورت أوضاعهم الداخلية (العطري ،2007 ،ص .)22ورغم اختالف اإلدارات األمريكية

المتعاقبة ،فإن تيار المحافظين الجدد منذ ظهوره وحتى عهد "أوباما" ،يعد من أهم التيارات

األيديولوجية التي برزت بشكل متنام على الساحة األمريكية ،وان كان تأثيرهم في السياسة

الخارجية يقوى ويضعف ،وفقاً للظروف الداخلية من جانب ،وطبيعة التحديات الدولية التي
تواجهها الواليات المتحدة من جانب آخر ،يظل مستقبل تيار المحافظين الجدد فيها مرتبطاً إلى
حد كبير بمدي استعدادهم لمراجعة أطروحاتهم الفكرية ،وأهدافهم السياسية ،واستراتيجياتهم؛

لالستفادة من دروس الماضي (محمد.)2014 ،

ويستند تيار المحافظين الجدد على منظور القوة العسكرية كعامل أحادي في قياس

مجمل الموازين االستراتيجية والسياسية ،ويركز هذا االتجاه على الناحية األيديولوجية ،فيقوم
بالتشديد على مفهوم العالم الحر ،والقيم الديمقراطية ،والحليف االستراتيجي ،في مفهوم هذا

االتجاه هو الطرف الذي يستطيع القيام بدور الوكيل في المنطقة (هالل ،1989 ،ص.)264

وعلى هذا األساس فإن على السياسة الخارجية األمريكية ،وضع هدف هو إقناع من يظهر من

المنافسين مستقبالً بعدم التطلع إلى ممارسة دور كبير ،وال حتى الرغبة في ممارسة دور إقليمي،
واقناع العالم أيضاً بعدم جدوى اقتحام النظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي ،وتحدي القيادة

األمريكية .ومن أجل تحقيق هذا الهدف ال بد من وجود قوة عسكرية أمريكية في أي مكان قد
تتعرض فيه الهيمنة األمريكية إلى التهديد (الجاسور ،2007،ص.)99:100
ثاني ا:مقارباتومداخلأساسيةلرسمالسياسةالخارجيةاألمريكية:

من أجل فهم وتحليل السياسة الخارجية األمريكية ،يجب توظيف مقاربات مختلفة؛

للوصول الى الفهم الدقيق لحقيقه السياسة الخارجية ،وفيما يلي تحاول الدراسة عرض أهم
نظريات العالقات الدولية والمقاربات التي تعمل على رسم السياسة الخارجية األمريكية:
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أ-الواقعيةالكالسيكية ) :)Classical Realism
يعود الفضل في إدخال الواقعية التقليدية كمقترب لدراسة العالقات الدولية إلى إسهامات

"هانس مورغينثو" خالل عمله الشهير عام  ،)Politics Among Nations( 1948الذي
أحدث ثورة في دراسة السياسات الدولية؛ حيث تبلورت أفكار الواقعية الكالسيكية باألساس خالل

فترة الحرب الباردة ،والواقعيون الكالسيكيون ،مثل هانس مورغينثو وراينهولد نايبور يعتقدون أن
الدول مثلها مثل البشر تمتلك ما يسميه "مورغنثو" ( (Animus Dominandiالرغبة الفطرية
في السيطرة على اآلخرين ،وهو ما يقودها نحو التصادم والحروب ،ويرى مورغنثو أن أبرز مزايا

النظام هو توازن القوى التقليدي المتعدد األقطاب .ويرى أيضاً أن نظام الثنائية القطبية الذي

برزت فيه الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي يحمل العديد من المخاطر(Walt, 1998, ( ،

 p3ثم عدلت الواقعية التقليدية الحقاً نتيجة تح ةوالت عرفتها بنةةية البيئة الدولية ،وأضيفت إليها
قطع نظرية جديدة طورتها في شكل الواقعةية الجديدة البنيوية مع "كينيث والتز" ،ومنذ ذلك الوقت
أصبحت األخيرة تعرف بالواقعية الكالسيكية ).) Mearsheimer, Snyder,2001,p149

ب-الواقعيةالجثديدة ):(New Realism
تعتبر الواقعية الجديدة امتداداً للواقعية الكالسيكية ،المعتةمدة أساساً على ثنائية القوة

والمصلحة في تفسيرها للعالقات الدولية ،فاألمة تحدد مصةالحها بلغة القوة ،كما أنةها ترفض

تماماً اعتماد سياسة خارجية أخالقية ،وتعتبرها نوعاً من االستسالم لألقدار ،وقد ظهر هذا التيار
على يد "كراسنر وولت" وغيرهم ،حيث سيطرت على عالم الدراسات العلةمية خاصة في الواليات

المتحدة (العطري ،2007 ،ص .(24وتفترض الواقعية الجديدة أن الشؤون الدولية عبارة عن
صراع من أجل القوة ،بين دول تسعى لتعزيز مصالحها بشكل منفرد ،وتعتبر الدولة فاعالً

وحدوياً ألغراض تحليلية ،حيث تواجه الدولة العالم الخارجي كوحدة مندمجة؛ أي أن الدول في
تصادم دائم ،واعتمدت الواقعية الجديدة على مفاهيم خاصة لفهم وتفسير مختلف الظواهر

المعقدة في السياسة الدولية ،بما فيها ظاهرة السياسة الخارجية ،وتعتبر مفاهيم القوة ،المصلحة

الوطنية ،تعظيم المكاسب ،المساعدة الذاتية ،العقالنية ،الفوضى الدولية ،من المفاهيم المفتاحية
التي اعتمدتها هذه المقاربة ،لتفسير السلوك الخارجي للدول .وحينما يتم االعتماد على مفهوم

المصلحة القومية القائل" :إن تحقيق المصلحة القومية للدولة هو الهدف النهائي المستمر

لسياستها الخارجية"  ،فإن السياسةة القوميةةة تكون هي محور االرتكاز أو القوة الرئيسية المحركة
للسياسة الخارجية ألي دولة من الدول (إبراهيم.)2012 ،
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ج-الواقعيةالبنيويةالجديدة) :)Structural Realism
مع بداية ثمانينيات القرن الماضي برز مشروع جديد حول دراسة السلوكيات والظواهر

الدولية ،حيث تقع أفكاره بين النظريات التفسيرية والتأسيسية ،وتتمثل في النظرية البنائية ،وكان
سبب ظهور هذه النظرية هو إخفاق نظريات االتجاه التفسيري في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة

سلمياً .وُي َعد "نيكوالس أونف" أول من استعمل مصطلح البنائية في كتابه" :عالم من صنعنا"،
حيث ركز على انتقاد أفكار وفرضيات النظرية الواقعية والليبرالية الحديثة ،التي تقوم على
المفاهيم المادية .والنظرية البنائية كانت اتجاهاً سائداً في علم االجتماع ،قبل أن تجد طريقها

إلى العالقات الدولية ،وتحولت في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي إلى
إحدى النظريات األساسية في العالقات الدولية ،وتؤكد النظرية البنائية على أن الواقع الذي

يعيشه المجتمع هو من صنع المجتمع نفسه ،وأن كل األعمال واألفعال التي يقوم بها اإلنسان

تتشكل في البيئات االجتماعية ،وتلعب الهوية والثقافة والقيم دو اًر أساسياً في النظرية البنائية،
وتؤكد على أن هوية ومصالح الدول تنشأ من القيم والثقافات التي تتميز بها هذه الدول (عبداهلل،

 .)2013وفي الوقت الذي تميل فيه كل من الواقعية والليبرالية إلى التركيز علةى العوامةل
المادية ،فإن المقاربات البنائية تركز على تأثير األفكار ،ويرى البنائيون أن المصةلحة والهوية

تتفاعل عبر عمليات اجتماعية (تاريخية) ،كما يولون أهمية كبيرة للخطاب السائد في المجتمع؛
ألن الخطاب يعكس ويشكل فةي الوقةت ذاتةه المعتقةدات والمصالح ،ويؤسس أيضاً لسلوكيات

تحظى بالقبول .إذن فالبنائية تهةتم أساسةاً بمصدر التغير أو التحول (فورة ،2008 ،ص.)6
د-الواقعيةالكالسيكيةالجديدة ) :(Neo-Classical Realism

تكمن أهمية العوامل الداخلية عند الواقعية التقليدية الجديدة في تفسير السياسة

الخارجية ،وبعد النفي التام لتدخل العوامل الداخلية في تفسير السلوك الخارجي ،حاولت الواقعية
التقليدية الجديدة تخفيف حدة الفصل بين البيئتين الداخلية والخارجية ،بحيث قدمت مواقف

وصفت بالمعتدلة ،لتشكل بذلك مبادرة إيجابية إلعادة النظر في مستويات التحليل المعتمدة في
تفسير السلوك الخارجي ،واعطاء أهمية للمحددات الداخلية إلى جانب المحددات النسقية.

وتنقسم "الواقعية النيوكالسيكية" بدورها إلى ما ُيعرف "بالواقعية الدفاعية" و"الواقعية الهجومية"،
فكالهما يعترف ويقر بدور وتأثير البنية الداخلية ،وادراكات صانع القرار على توجهات وأهداف
السياسة الخارجية (ابراهيم.)2012 ،
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وهكذا يتبين أن فهم الرؤية الفكرية للسياسة الخارجية األمريكية تعتمد على دراسة

نظريات العالقات الدولية المختلفة ،التي نستطيع من خاللها تفهم مسار وسلوك السياسة
الخارجية األمريكية ،وتساعد أيضاً على فهم العالم والواقع ،حيث إن النظريات ليس أم اًر منفصالً
عن العالم ،حيث إن تطبيق النظريات على أرض الواقع يساعد في تفسير وفهم السياسة

وبنيت على القوة لحماية مصالحها ،بينما
الخارجية األمريكية .فالواقعية الجديدة دعمت الهيمنة ُ
الليبرالية تدعو إلى التقليل من التهديدات األمنية عبر التوافق والتعاون الدولي ،وتركز على
المعايير والقوانين والتعاون من أجل حل المشكالت ،أما الواقعية البنائية اعتبرت أن عدم
استقرار السياسة الخارجية األمريكية نابع من أن المعايير والمفاهيم التي تهدف أمريكا لتحقيقها

غير معرفة سياسياً مثل العوامل الثقافية.

وباختصار ،فإن كالً من هذه النظريات المتنافسة رصدت جانباً مهماً في رسم السياسة

األمريكية ،إال أن أحداث 11سبتمبر 2001كانت لها الكلمة الفاصلة في رسم السياسة
األمريكية ،حيث عملت تحوالت مركزية في بنية النظام الدولي ،وعملت على إعادة قراءة النظام
العالمي من جديد ،والذي بدأت مالمحه األولى تتضح ببوادر السيطرة والهيمنة األمريكية ،وذلك

ما يتضح ويتبين جلياً في السياسة الخارجية األمريكية في عهد الرئيس األمريكي جورج بوش

االبن.

ثالث ا:البعدالديني :
برزت أمريكا كقوة جديدة في إطار المنظومة الغربية مستخدمة نفس الوسائل واألدوات

التي استخدمتها أوروبا في توسعها ،والفرق الوحيد بين الحالتين األوروبية واألمريكية هو في
موقع الدين من عالقاتها الدولية ،حيث انطلقت أوروبا في عالقاتها الدولية من مفاهيم وستفاليا

التي تحكمها ،وجاء الدين وسيلة للهيمنة ،بينما تحركت أمريكا في عالقاتها الدولية باعتبارها
النموذج الذي يجب أن يحتذى به دينياً وأخالقياً واقتصادياً واجتماعياً ،حيث إن التحرك

األمريكي موضوعياً كان متحر اًر من مفاهيم وستفاليا (مرقس ،2003 ،ص .)14وينظر

األمريكيون غالباً إلى أنفسهم كأنهم مكلفون بمهمة خاصة من الرب ،وكأن بلدهم "مدينة فاضلة"

ُيحتذى بها في العالم ،وتأخذ هذه المهمة الدينية شكالً علمانياً مدنياً من خالل مقولة "المصير
المبين"؛ بمعني أن مصير أمريكا الذي قدره الرب هو تحضير العالم (عمر ،2005 ،ص.)56
ولعل الحضور الديني في الخطاب السياسي األمريكي جاء بتزامن تأثيرات داخلية
ومستجدات خارجية حديثه ،فبالنسبة للداخل األمريكي صعد اليمين األمريكي الذي عرف طريقه
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إلى العمل السياسي ،ليشكل عنص اًر ضاغطاً على اإلدارة األمريكية ،وان استفاد حكم المحافظين
الجدد وانعكس ذلك على الخطاب السياسي لكل رئيس جمهوري (مرقس ،2003 ،ص .)15فمع
تزايد دور المحدد الديني كالعب رئيسي في عملية صنع القرار األمريكي تجاه منطقة الشرق

األوسط ،بعد أحداث  11سبتمبر ،وتنامي قوة التيار اليميني المسيحي خالل إدارة الرئيس
األمريكي "جورج دبليو بوش االبن" وتحالفه مع تيار المحافظين الجدد ،ظهر هذا الدور في

قضايا الصراع العربي اإلسرائيلي ومكافحة اإلرهاب ،إذ عكست هذه القضايا بعداً دينياً بطريقة

معالجة اإلدارة األمريكية لهذه القضايا (التركي. ) 2015 ،

وارتبط صعود اليمين األمريكي ممثالً في الحزب الجمهوري إلى سدة الحكم في الواليات

المتحدة بصعود أشمل لليمين المتشدد على مستوى العالم ،وُيعد هذا الصعود تناقضاً أساسياً من
تناقضات العولمة (مسعد ،2003 ،ص .)210:211كما يشار أيضاً إلى ما أعلنه الرئيس

"بوش االبن" في لقاء مع لجنة يهود أمريكا في مايو 2001حول رؤيته للسياسة الخارجية

األمريكية الذى عكس فيها

دور اليمين الديني الحاكم في التأثير على السياسة الخارجية

األمريكية ،وجعل الدين من مكونات هذه السياسة (مرقس ،2003 ،ص.)108:109
وهكذا يتضح أن الدين لعب دو اًر كبي اًر في السياسة الخارجية األمريكية ،خاصة في عهد

الرئيس بوش االبن الذي استند إلى رؤية فكرية وأيديولوجية تنطلق من رؤية المحافظين الجدد
واليمين الديني ،األمر الذي انعكس على المجتمع الدولي والعالقات الدولية بشكل سلبي ،خاصة

بعد أحداث  11سبتمبر2001؛ حيث حاول بوش االبن نشر القيم والدعوة لتحقيق الهداية ،فقد
عبر عن ذلك عندما صرح أن الحرب على اإلرهاب هي عودة للحروب الصليبية القديمة؛ حيث

كان يتبنى مبادئ الجمعيات اإلنجيلية التي تقوم بنشر أفكارها الهدامة من خالله ،فكانوا

يعتبرونها التزامات ومسؤوليات على الواليات المتحدة بنشر تلك القيم عبر العالم ،ويميلون إلى
حماية وضع أمريكا كقوة عالمية مسيطرة ومهيمنة ،ويدافعون على شرعية االستعانة بالقوة

العسكرية ضد الدول المهددة للسلم واألمن العالمي.
رابع ا:البعداالقتصادي :

تقوم ديناميات العالقات الدولية في العالم الحديث على مقاربة االقتصاد السياسي

للسياسة الخارجية ،التي تعد نتاج التفاعل المتبادل بين السياسات واالقتصاديات؛ فعملية توزيع
القوة في النظام السياسي الدولي وطبيعة النظام واإلطار المؤسسي الذي تتولد في داخله النظم
التي تحكم العالقات االقتصادية ،ومن ثم يتحدد هيكل النظام االقتصادي الدولي .لذلك فإن
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التحوالت في األنشطة االقتصادية للدول تساهم في إحداث تغييرات في ترتيب القوى القائمة،

وتغيير في الهيكل السياسي للنظام الدولي ،وهذه التحوالت بدورها تخلق تغيرات اقتصادية للدول،
لذلك هناك اعتماد متبادل مستمر بين السياسات االقتصادية والسلوك السياسي؛ حيث يساهم
هذا االعتماد في تشكيل نمط التفاعالت بين الدول (محمد ،1997 ،ص.)24

ولعب االعتماد االقتصادي المتبادل دو اًر مركزياً في استراتيجية الواليات المتحدة

األمريكية الكبرى منذعام1945بفضل التجارة الحرة واالستثمار؛ إذ يتوقف الرفاة االقتصادي في

كل دولة على روابطها التجارية والمالية مع الدول األخرى التي تُكون االقتصاد الدولي ،حيث إن
االستراتيجية األمريكية الكبرى تقوم على فكرة الرغبة في االستيالء على األسواق الخارجية أو

المواد الخام ،أو إنها تتشكل وفق احتياجات نخبة حاكمة رأسمالية ،كما أن االستراتيجية
األمريكية معقدة جداً أكثر من هذا؛ حيث تقوم االستراتيجية على مجموعه من االفتراضات حول
العالقة بين نظام اقتصادي دولي كبير منفتح على التجارة العالمية وبين األمن ،ويعتقد صانعو

سياسة الواليات المتحدة الخارجية أن االعتماد االقتصادي المتبادل يقود إلى السالم ،ثم إلى
مزيد من األمن للواليات المتحدة (لين ،1999 ،ص .)33ومن المعلوم أن الواليات المتحدة

األمريكية تستند في سيطرتها على العالم على ثالثة محاور أساسية هي( :باكير.)2005 ،
 قوة السالح.
 قوة المال (االقتصاد).

 النفط والمواد األولية :بمعنى االستدانة من اآلخرين عبر استثماراتهم واالستيالء على
مواقع الثروات العالمية.

خامس ا:دوراللوبي اليهوديفيالتثثيرعل السياسةالخارجيةاألمريكية :
يلعب اللوبي اليهودي دو اًر مهماً في توجيه السياسة العامة للواليات المتحدة في المنطقة

العربية ،ويرجع تأثر السياسة الخارجية األمريكية نظ اًر لتحركات وأنشطة اللوبي اإلسرائيلي
وبعض من جماعات المصالح في منطقة الشرق األوسط بشكل عام ،التي استطاعت أن تحرف

السياسة الخارجية األمريكية في االتجاهات التي تفضلها ،كما تمكن اللوبي اإلسرائيلي من جعل
سياسته جزء من المصلحة القومية األمريكية ،حيث استطاع إقناع األمريكيين في وقت واحد أن

المصالح األمريكية واإلسرائيلية هي متطابقة في جوهرها (&.)p1،2006 ،walt Mearsheimer
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ويالحظ أن مهمة اللوبي المؤيد إلسرائيل في أمريكا سيطرة وهيمنة اللوبي المؤيد لليكود

(إيباك) ،ويعتبر أقوي المنظمات الصهيونية في أمريكا ،ويعد أداة لحزب الليكود اإلسرائيلي في
أمريكا ،وقد اشتكى رئيس الوزراء اإلسرائيلي اسحق رابين ووزير خارجيته شمعون بيريز م ار اًر من

أن مبادرات السالم يتم تخريبها من قبل "إيباك" ،وفي عام  1998وبعد وصول نتنياهو للسلطة
في إسرائيل ،واالتفاق على بروتوكول إعادة االنتشار في الخليل وبعد ضغوط عليه لقبول خطة
االنسحاب المتواضعة  %13من األراضي الفلسطينية المحتلة ،نجحت "إيباك" في جمع توقيع

سناتور أمريكياً على رسالة لكلينتون ترفض الضغط على نتنياهو لدفعه لقبول خطة
81
اً
االنسحاب ،فجماعات الضغط المؤيدة إلسرائيل أصبحت تحت رحمة اللوبي الليكودي الذي
يطالب بكل شيء ويرفض أي نقد لسياسات إسرائيل المتطرفة (حمودة .)2001 ،وفي الفصل

الثالث بعنوان دور المؤسسات غير الحكومية في عملية صنع السياسة الخارجية األمريكية يتم
تناولها بشكل تفصيلي.
وهكذا نخلص أن العوامل والمحددات الداخلية واألفكار وااليديولوجية السياسية ،تلعب
دو اًر مهماً في صناعة وتوجيه وتحديد أولويات واتجاهات السياسة الخارجية األمريكية ،وتلعب
أيضاً العوامل االقتصادية والدينية دو اًر بار اًز ومؤث اًر في صناعتها خاصة خالل الفترة الماضية،

بروز للعوامل الدينية في الخطاب السياسي األمريكي ،وترافق مع ذلك تراجع للمنهج
التي شهدت
اً
الواقعي التقليدي في السياسة األمريكية .ويتضح أيضاً في دور اللوبي اليهودي ومدى تأثيره
على السياسة الخارجية األمريكية ،في الساحة الدولية ومنطقة الشرق األوسط والص ارع العربي

اإلسرائيلي؛ ألنها مرتبطة ارتباطاً بمقومات القوة الوطنية.
إن امتالك أي دولة لبيئة داخلية متماسكة وقوية تكون قادرة على صنع سياسة خارجية

مؤثرة ،وان افتقادها التماسك الداخلي ةيقود الدولة إلةى عةدم قةدرتها على التأثير بالفاعلين اآلخرين
على الساحة الدولية واإلقليمية.
المطلبالثاني:المحدداتالخارجية :
تعتبر المحددات الخارجية هي الناشئة عن البيئة الخارجية للوحدة الدولية؛ أي اآلتية من
خارج نطاق ممارستها لسلطتها ،أو تلك التي تنشأ نتيجة التفاعل مع وحدة دولية أخرى ،وتلعب

دو اًر مهماً في رسم السياسة الخارجية األمريكية ،وتشمل تلك المتغيرات النسق الدولي ،والمسافة
الدولية ،والتفاعالت الدولية والموقف الدولي (سليم ،1998 ،ص .)137وأهمية المحددات التي
 اي لجنه العالقات االمريكية اإلسرائيلية للشيئون العامية ،أقيوى جمعييات الضيغط علي أعضياء الكيونغر األمريكيي .ايدفها تحقييق
الدعم األمريكي لالحتالل الصهيوني ،واي ال تقتصر عل الصهاينة بل يوجد بها أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين.
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تتحكم فيها البيئة الخارجية جعلت األستاذ لويد جيمس Lewid Jamesيذهب إلى حد القول:

"إنه إذا لم تكن هناك محددات خارجية ،فإنه ال يمكن التحدث عن سياسة خارجية ،فالدولة حين
تصوغ سياستها الخارجية ،فإنها في معظم األحيان تكون في حالة رد فعل لبعض الظروف

الواقعة في بيئتها الخارجية" (بوعمامة ،2011 ،ص .)37ويمكن رصد أهم المحددات الخارجية

المؤثرة في السياسة األمريكية كالتالي:
أوالا:بنيةالنظامالدولي :

ساد بعد الحرب العالمية الثانية نظام دولي جديد اعتمد على الثنائية القطبية ،إذ تزعم

العالم دولتان رئيسيتان هما الواليات المتحدة األمريكية ممثله للمعسكر الرأسمالي ،واالتحاد
السوفييتي ممثال للكتلة االشتراكية ،حيث وزع القطبان الرئيسيان الهيمنة السياسية واالقتصادية
والعسكرية على العالم (الهقش ،2012 ،ص.)27

إن مقومات القوة الشاملة التي تمتلكها الواليات المتحدة األمريكية ،قد مكنتها من أن
تمارس دو اًر تأثيرياً مباش اًر في التفاعالت والسياسات كافه والتي تجرى على الصعيد الدولي،

األمر الذي أدى إلى تعزيز موقعها كدوله قائدة ومهيمنة في النظام الدولي ،فقد أدركت الواليات
المتحدة األمريكية خاصة بعد انهيار االتحاد السوفييتي القطب الموازن في المعادلة الدولية

خالل حقبه الحرب الباردة ،أن األوضاع مهيأة ألخذ السبق في صياغة نظام دولي جديد يتواءم
مع منظورها األيديولوجي لمصلحتها القومية (على ،2009 ،ص .)168:169وأصبحت
الواليات المتحدة القوة العسكرية األولى في العالم المهيمنة على المنطقة العربية ،فقد تزايد

اعتماد دول الخليج العربي على ضمانات األمن األمريكي بطريقة غير مسبوقة بعد حرب

الخليج الثانية ،إلى جانب تفرد الواليات المتحدة بتوجيه التطورات في مجال تسوية الصراع

العربي اإلسرائيلي ،وبالنسبة إلى المصالح األمريكية في المنطقة بعد انهيار االتحاد السوفييتي،
وانتهاء الحرب الباردة لم يترتب عليها أي تغير جذري وفقاً للوثائق األمريكية الرسمية

وتصريحات المسؤولين األمريكيين ،حيث تتمثل في ثالث مصالح( :سعودي،2003 ،

ص.)84:85:

 منع أية قوة معادية من السيطرة على المنطقة.


استمرار ضمان الحصول على بترول المنطقة بأسعار معقولة.

 حماية أمن إسرائيل.
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ثاني ا:المصالحالحيويةفيمنطقةالشرقاألوسط :
المصالح الدائمة ألمريكا ،االقتصادية والنفطية واالستراتيجية والعسكرية والجيوسياسية،

واالستقرار السياسي ،وبخاصة استقرار الحلفاء الرئيسيين (العربية السعودية  ،ودول الخليج
ومصر واألردن) "وأمن إسرائيل" ،شكلت كلها عوامل حرجة في صنع وتسيير السياسة الخارجية

األمريكية اتجاه المنطقة (فرسون ،2002 ،ص .)208حيث ترتبطت هذه المصالح بالمكاسب
المادية والمعنوية التي تحصلت عليها من عالقاتها مع الدول األخرى ،فالمصالح الحيوية ليست

ثابتة أو محددة كما هو الحال بالنسبة لألهداف الدائمة ،التي تختلف من دولة إلى أخرى (تنيره،

 ،1991ص.)89ويعتبر النفط أكثر أهمية للواليات المتحدة من عدة جوانب؛ فمن جانب أول
تعتمد الواليات المتحدة على النفط العربي لسد النقص في إنتاجها المحلى ،وهي ما زالت رغم

كل إجراءات التقيد في استهالك الطاقة من أكبر مستوردي النفط في العالم ،ولهذه األهمية

البالغة للنفط من وجهة نظر الواليات المتحدة اقتصادياً واستراتيجياً فقد هددت أكثر من مرة

بإمكانية استخدام القوة المسلحة للحيلولة دون منع النفط من الوصول إلى األسواق الغربية

(هالل ،1989 ،ص .)49:50وتعتبر مصالح الواليات المتحدة كبيرة في منطقة الخليج والجزيرة

العربية؛ إذ تمتلك الشركات األمريكية  %47من استثمارات البترول في المنطقة ،وفى منطقة
الشرق األوسط يوجد أعظم احتياطي معروف للبترول في العالم ،وحقول البترول في هذه

المنطقة أسهل الحقول وأرخصها إنتاجا  ،حيث بلغ دخل الشركات األمريكية من استثماراتها
منه ما بين 1.2مليار و1.6مليار دوالر كل عام (الشيخ ،2006 ،ص .)218:219وتلعب
رؤوس األموال العربية دو اًر مهماً في االقتصاد األمريكي ،وذلك من خالل عدة مسالك تتضمن

الحسابات الجارية والودائع في البنوك األمريكية ،وشراء األسهم وسندات الخزانة األمريكية،

واالستثمار المباشر في شكل أراض وعقارات وممتلكات ،وتبادل تجاري ،حيث تعتبر السوق

كبير من
قدر اً
العربية من األسواق التي تحمل فرص التوسع ،الذي تحقق فيه الواليات المتحدة اً

الفائض المالي (هالل ،1989 ،ص .)50ومثل هذا التوجه يؤكد أن من األهداف االستراتيجية

التي تسعى الواليات المتحدة األمريكية إلى تحقيقها هي السيطرة على منابع النفط في العالم،
مؤثر
اً
وهذا ما يجعلها متنفذة في تحديد أسعار النفط ومسار مد أنابيب النفط ،مما يجعله سالحاً

وحاسماً في معركتها االقتصادية مع الدول المنافسة لها ،مثل الصين وروسيا وغيرها من الدول

التي تسعى إلى وضع يدها على النفط الذي يعتبر أساس االقتصاد العالمي؛ لهذا فإن الواليات

المتحدة األمريكية خاضت الحروب والمناورات العسكرية في المنطقة العربية لتضاعف من
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تواجدها على المستويين العسكري والدبلوماسي ،بداعي األمن ومحاربة اإلرهاب (عبداهلل،

 ،2014ص.)40

ثالث ا:العالقاتالعربيةاألمريكية :
يختلف مفهوم المصالح وتعريفها من منظور الواليات المتحدة األمريكية منه في العالم

العربي ،حيث ال نستطيع القول إن العالم العربي يشكل وحدة سياسية مستقلة ،أو على األقل

وحدة ذات سياسة خارجية واحدة يمكن الحديث عنها كوحدة مستقلة ،كما هو الحال بالنسبة

للواليات المتحدة ،التي بينت التجارب التاريخية على األقل في العقود التي بدأت منذ الحرب

الباردة بعد الحرب العالمية الثانية ولغاية اآلن بأنها ثابتة ،إذ ال تختلف السياسة الخارجية في

عهد أي رئيس أمريكي عن اآلخر وخاصة ما يتعلق بالوطن العربي ،وان كانت بعض الوسائل

تختلف من حين آلخر وهذا يعبر عن استمرار النهج األمريكي ،وتعريف المصلحة الوطنية لها،

بغض النظر عن الرئيس الموجود في البيت األبيض .أما ما يتعلق بالمصالح العربية فهي تتوزع
حسب تصنيف هذه الدول من منظور الواليات المتحدة األمريكية ،بأن المصلحة األولى واألخيرة

للدول العربية من عالقات مع الواليات المتحدة أو مع غيرها هو المحافظة على الوضع الكائن
(الهياجنة.)2008 ،
رابع ا:مكافحةاإلرهاب :
اتصف السلوك الخارجي األمريكي قبل هجمات  11سبتمير ،2001التي راح ضحيتها

أكثر من ثالثة آالف مواطن أمريكي ،بتجاهل القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة( ،االطرش،

 ،2002ص .)23وعقب أحداث 11سبتمبر ،2001ارتأت الواليات المتحدة أن تُشرك المجتمع
الدولي من خالل منظمة األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب وعملت على تكوين تحالف دولي

لمحاربة الجماعات اإلرهابية ،وأصدرت من مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة ثالثة

ق اررات دولية ،جاء األول برقم ( ،)1368والثاني برقم ( ،)1373أما القرار الثالث برقم

( ، )1390وسعت الواليات المتحدة األمريكية إلى استخدام الق اررين رقم ()1390( -)1373؛
لتنفيذ أجندة سياستها الخارجية التي سعت من خاللها إلى تحقيق أهدافها وغايتها ،فقد وظفت

قرار ( )1373في احتالل العراق ،للسيطرة على آبار النفط العراقية والتحكم بها ،التي بدأت

 اعتبر أحداث سبتمبر  2001م تهديداي للسلم واألمن الدوليين شأنها شأن أ عمل إراابي ،وطال الدول بعمل عاجيل مين أجيل تقيديم
مرتكبي اذه الهجمات اإلراابية ومناميها ورعاتها للعدالة.
 عطييي الحييق للدوليية فييي إعييالن الحيير متي تشيياء وضييد ميين تشيياء ،إذا اشييتبهت أو تأكييدت بييأن الطييرف اآلخيير يمييار أو يحضيير
لإلراا  .أو أن ما ستقوم به او عمل إراابي وذلك دون اعتماد أ مرجعية أخرى مثل مجل األمن.
 نص عل عفويات خار نطاق حدود الدول ،وينص علي تجمييد اميوال المناميات االراابيية مثيل نايام القاعيدة وامكانيية مالحقيتهم
اعضاء منامه القاعدة خار حدود دولة افغانستان لذلك يمكن اعتباره سابقه خطيرة شكالي ومضمونا ي..
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بحربها على أفغانستان كمقدمة الحتالل العراق ،ووظفت القرار رقم ( )1390لمالحقة أعضاء

القاعدة ،وكل من هو مشتبه به باتصاله باإلرهاب ،أو اتصاله بأي عضو فيها (غزالني،
 ،2010ص .)229:230ومنذ  11سبتمبر ،2001بلغ الوجود العسكري األمريكي ذروته في

المنطقة وعمق هذا الوجود االنقسامات اإلقليمية التي هددت النظام السياسي العربي ،بمزيد من

التفكك ،بسبب مشروع الشرق األوسط الكبير الذي حاولت السياسة الخارجية األمريكية تطبيقه؛

حيث يعتبر ما يسمى "بالربيع العربي" ،وما نتج عنه من أزمات أمنية وسياسية واقتصادية أحد

أهم نتائج هذا المشروع األمريكي ،الذي سعى إلحداث تغيير سياسي سلمي في منطقة الشرق

األوسط ،منطلقاً من الفكر األمريكي في تعريف اإلرهاب على أنه" العنف المخطط مسبقاً؛
لتحقيق أهداف سياسية ولقتل األبرياء والمدنيين" ،مع العلم أنه يعترف بوجود مظالم حقيقية كثيرة

في العالم تمنع تحقيق السالم واالستقرار الدائم ،لكنه يعلن انتهاء عصر الكفاح المسلح وحركات
التحرر الوطني .ألنه يعتبر هذه المظالم ال بد من القضاء عليها بالطرق السياسية ،وهي ال
تبرر ما يسميه اإلرهاب ،األمر الذي يعطى انطباعاً بتقرير األمريكيين اعتبار كل عمل مسلح

ضد قوة احتالل إرهاباً (شعيبي ،2003 ،ص.)82

إن الحرب على اإلرهاب والدفاع عن المصالح األمريكية هي الشعار الذي رفعته

السياسة األمريكية بعد أحداث سبتمبر وأصبحت أولوية السياسة األمريكية ،وهنا تبرز الخطورة
الجديدة في السياسة الخارجية األمريكية؛ أي التداخل بين أبعاد القوة العسكرية وأبعاد المنظومة

القيمية؛ حيث لم تعد األخيرة تلبس رداء األيدولوجية فقط كما حدث خالل الحرب الباردة ،ولكن
أضحت تلبس رداء األبعاد الثقافية الحضارية ،وأخذت الواليات المتحدة تشخص األساليب

الالزمة لحمياتها فردية كانت أم جماعية ،عسكرية كانت أم ثقافية (ضياء الدين،2012 ،

ص .)55وقد حدد الرئيس بوش االبن أربعة مبادئ حكمت االستراتيجية األمريكية في مكافحة
اإلرهاب تمثلت في( :المراغي ،2003 ،ص.)102:104
 عدم تقديم أية تنازالت لإلرهابيين والضرب بدون إبرام أية صفقات.




تقديم اإلرهابيين للعدالة عن جرائمهم.

عزل وممارسة ضغوط على الدول الراعية لإلرهاب إلجبارها على تغيير مسلكها.

تعزيز قدرات مكافحة اإلرهاب في تلك الدول التي تتعاون مع الواليات المتحدة

األمريكية.
وتعتبر النواحي األيديولوجية لمكافحة اإلرهاب عنص اًر هاماً ال يقل أهمية بالنسبة إلى

استراتيجية ناجحة عن القيام بعمل ملموس ،وقد أوضح "أوباما" ووزيرة الخارجية "كلينتون" أن
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الواليات المتحدة تدرك أن أعمالها ومواقفها أضفت إحساساً لدى العديد من األشخاص في

الشرق األوسط ،وفى باقي أنحاء العالم ،بأن الحرب العالمية على اإلرهاب التي تقودها الواليات

المتحدة موجهه ضد العرب وضد اإلسالم (كوردسمان ،2009 ،ص.)6
وهكذا نخلص الى أن محددات السياسية األمريكية الخارجية والداخلية تعتبر الخطوط

العريضة التي ترسم بها اإلدارة األمريكية أهدافها؛ حيث أن القرار السياسي الخارجي ما هو إال
كبير
دور ًا
مجموعة من التفاعالت بين العوامل الداخلية والخارجية ،فكل عامل من العوامل لعب اً

في صناعة القرار السياسي األمريكي ،ال سيماً العوامل الخارجية التي كان لها أثر كبير ودور

محوري وهام في عملية صنع القرار ،وتحديداً بالسياسة الخارجية .ومثال على ذلك جماعه

الضغط والمصالح ،مثل اللوبي الصهيوني الذي يقوم بدور كبير في صنع القرار بصفة عامة
وفى السياسة الخارجية بصفه خاصة؛ وذلك الرتباطهم بالحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي،

ودعمهم لمرشحيهم الرئاسي والبرلماني ،ومن هنا يولد دورهم في التأثير .كما يعتبر الحفاظ على

المصالح الحيوية للواليات المتحدة في منطقة الشرق األوسط وضمان تدفق البترول ،وبقاء

االستثمارات األمريكية في المنطقة من المحددات المهمة في رسم السياسة الخارجية األمريكية،

باإلضافة إلى الحفاظ على أمن إسرائيل ،وانهاء الصراع العربي اإلسرائيلي ،وضمان تفوق

إسرائيل العسكري والتكنولوجي .كما كان للحرب على اإلرهاب دور بارز في رسم أولويات
السياسة الخارجية األمريكية ،فقد برز هذا المحدد بعد تعرض أمريكا ألحداث 11
سبتمبر ،2001التي كانت نقطة تحول في سياسة أمريكا الخارجية ،فظهرت سياسة جديدة تقوم
على فكرة تقسيم العالم إلى محور الخير ومحور الشر ،وتبنت شعار من ليس معنا فهو ضدنا،

فقد تم استخدام الحرب على اإلرهاب للتدخل في شؤون الدول ،بهدف إجبارها على السير في
ركب السياسة األمريكية.
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الفصل الثالث
مؤسسات صنع السياسة اخلارجية األمريكية
حلكوم ةةر يف صةةناعر وتنا ةةذ اس الةةر

ملبحةةث ول :دو ملسلسةةا
خلا ج ر م يك ر

ملط ب ول :مسلسر ا ئالر.
ملط ب اثاني :اوكاال .
ملط ةةب اثااةةث :دو و
م يك ر

خلا ج ةةر يف تنا ةةذ اس الةةر خلا ج ةةر

ملط ةةب ا بةةو :دو و
خلا ج ر م يك ر.

اةةتفان و مةةن اةةت خ ي يف صةةنو اس الةةر

ملط ب خلامس :دو اس طر اتش يع ر يف صنو اس الر خلا ج ةر
م يك ر.
ملبحث اثةاني :دو ملسلسةا غةري حلكوم ةر يف عم ةه صةنو اس الةر
خلا ج ر م يك ر
ملط ب ول :مجاعا

ملصاحل و ا أي اعام و اس الر خلا ج ر.

ملط ب اثاني :م ك ااك .



مؤسساتصنعالسياسةالخارجيةاألمريكية 
مقدمة :
يعةةد دسةةتور الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة هةةو القةةانون األساسةةي للةةبالد ،وهةةو الةةذي يرسةةم

شكل النظام القومي في البالد ،وهو الذي يحدد حقوق الشعب األمريكي وحرياتهُ ،ويعدد الدستور
أيض ةاً أه ةةداف الحكومةةة وط ةةرق وسةةبل تحقيقه ةةا ،ويثيةةر ص ةةنع الق ةرار السياس ةةي للواليةةات المتح ةةدة
األمريكيةةة اهتمام ةاً واسةةع النطةةاق فةةي المجتمةةع الةةدولي ،فالواليةةات المتح ةدة دولةةة تُعةةد األقةةوى فةةي
العةةالم مةةن حيةةث المكانةةة الدوليةةة ،إذ تهةةيمن علةةى العةةالم خاصةةة بعةةد انهيةةار االتحةةاد السةةوفيتي
وظهةةور نظةةام القطةةب الواحةةد ،الةةذي تتمتةةع بةةه الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة بةةدور شةةرطي العةةالم،

فض ةالً علةةى ذلةةك فةةإن األزمةةات والص ةراعات والحةةروب الدوليةةة واألهليةةة التةةي تعةةم أرجةةاء العةةالم
ساعدتها ليكون لها حضور في كةل مكةان .وعليةه فةال غ اربةة أن يتمتةع القةرار السياسةي األمريكةي
بهذا االهتمام الواسع مةن قبةل المجتمةع الةدولي .وكثية اًر مةا نسةمع عةن تناقةل أخبةار تتصةل بةالقرار

األمريكي ،ويكون مصدرها الرئيس األمريكةي بصةفته رأس الهةرم للسةلطة التنفيذيةة ،وأحيانةاً نسةمع

ار أمريكيةاً يكةةون مصةةدرة الكةةونجرس األمريكةةي ،ويثيةةر هةةذا األمةةر تسةةاؤالت كثيةرة حةةول العالقةةة
قةةر اً

بينهمةةا فةةي صةةنع القةرار السياسةةي هنةةاك ،فالنظةةام السياسةةي األمريكةةي هةةو نظةةام رئاسةةي يتمتةةع بةه

ال ةرئيس بصةةالحيات واسةةعة خاصةةة فةةي مجةةال السياس ةة الخارجيةةة والعالقةةات الدوليةةة (العيثةةاوى،
 ،2011ص.)290

واذا كةةان للسةةلطة التنفيذيةةة دورهةةا البةةارز فةةي عمليةةة صةةنع السياسةةة فةةي البلةةدان المتقدمةةة
خصوصةاً فةةي مجةةاالت السياسةةة الخارجيةةة والعسةةكرية ،فةإن هةةذا ال يعنةةي بةةأي حةةال مةةن األح ةوال
غيةةاب السةةلطة التش ةريعية واضةةمحالل دورهةةا ،فةةالتوازن بةةين السةةلطتين يبقةةى قائم ةاً ،ودور السةةلطة

التشةريعية فةي مراقبةة أعمةال السةلطة التنفيذيةة ،وتقيةيم تنفيةذها للسياسةة العامةة أثنةاء العمةل؛ لةذلك
يلعةةب الكةةونجرس األمريكةةي دو اًر مةةؤث اًر فةةي صةةناعة السياسةةة الخارجيةةة ،ويعتبةةر مةةن المؤسسةةات

الحكومية التي تشارك في صنع القرار السياسي (الحديثي والخفاجى،2006،ص.)16

كما تلعب بعض الوزرات دو اًر مهماً في صناعه القرار السياسي األمريكةي ،ومنهةا وز اررة

الخارجيةةة والةةدفاع واألمةةن الةةداخلي التةةي تشةةترك بطريقةةه مباش ةرة فةةي صةةياغة السياسةةة الخارجيةةة،
فهما تعتبران من القنوات الرسمية المهمة التي لهةا دور كبيةر فةي رسةم السياسةات واالسةتراتيجيات
األمريكيةةة ،س ةواء كانةةت الداخليةةة أو الخارجيةةة وهم ةا حلقتةةا وصةةل بةةين ال ةرئيس ومحيطةةه الةةداخلي
ؤثرن علية بصةورة مباشةرة وواضةحة ،كمةا تقةوم بعةض األجهةزة غيةر الحكوميةة
والخارجي ،حيث ي ا
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بممارسة دور غير مباشر فةي المشةاركة فةي صةناعه السياسةة الخارجيةة ومنهةا جماعةات الضةغط

والمصالح ومراكز األفكار التي تعتبةر حلقةه أساسةية فةي السياسةة الخارجيةة األمريكيةة ،التةي تقةوم
برسم متطلبات المراحل لصانعي القرار السياسي األمريكي المسؤول عن رسم السياسة الخارجية.

المبحثاألول :
دورالمؤسساتالحكوميةفيصناعةوتنفيذالسياسةالخارجيةاألمريكية 
يتمتع النظام السياسي األمريكي بوجود سلطة تنفيذية هي التي تتحكم بزمام األمور،

وتتمثل بالرئيس األمريكي؛ حيث تكمن مهمة القيادة في الحفاظ على تماسك نسيج المجتمع من

كل تهديد داخلي أو خارجي ،وال يمكن القيام بهذه المهمة إال بوجود القوة ،فالقوة تصنع الوحدة،
وعندما تفقد الق يادة القوة تفقد بالتالي وجودها ،ويبرز دور السلطة التنفيذية في السياسات العامة

في عملية صنع السياسة العامة ،خصوصاً في إطار السياسة الخارجية والعسكرية؛ حيث دورها

بارز بشكل كبير ،وقد أشار "جيمس اندرسون"
في غالبية األنظمة السياسية إن لم يكن جميعها اً

في كتابه صنع السياسات العامة إلى أهمية السلطة التنفيذية بالقول  " :إننا نعيش مرحلة يطلق
عليها مرحلة الهيمنة التنفيذية ،وفيها تكون فعالية الحكومة معتمدة كلياً على القيادة التنفيذية في

رسم وتنفيذ السياسات العامة" (اندرسون ،1999 ،ص.)23

كبير في
وتعد الوكاالت الحكومية اليد اليمنى للرئيس األمريكي ،حيث تلعب دو اًر
اً

صناعه القرار السياسي األمريكي الداخلي والخارجي؛ حيث إنها تعتبر بصورة غير مباشرة

السلطة الرابعة للحكومة ،ويتمتع الرئيس األمريكي بسلطة كبيرة في عمليه التعيين لرؤساء هذه
الوكاالت ،مما يعطى الرئيس الهيمنة على هذه الوكاالت وخضوعها ألوامره.

المطلباألول:مؤسسةالرئاسة :
تعتبر مؤسسة الرئاسة رأس الهرم السياسي في النظام السياسي األمريكي ،وصاحبة

السلطة التنفيذية السيادية ،التي تتمتع بمجموعة من الصالحيات والمسؤوليات التنفيذية وفقاً

للدستور األمريكي ،وتتكون من:
أوالا:الرئيساألمريكي 

ينص الدستور األمريكي على أنه " :يجب أن تناط السلطة التنفيذية برئيس الواليات

المتحدة األمريكية" ،كانت هذه هي الكلمات الدستورية التي تم من خاللها إنشاء مكتب الرئيس؛
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حيث يعد رئيس السلطة التنفيذية والمدير اإلداري لرؤساء اإلدارات الحكومية والوكاالت (p44

 .) Cash،1963،حيث تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ،واألعضاء السياسيين في
الحكومة ،والموظفين المدنيين الذين يعملون في دوائر الدولة .وال تنحصر مهمة السلطة التنفيذية
في فرض القوانين فقط؛ بل تقدم اقتراحات بتغييرها أيضاً عبر أعضاء الحزب الحاكم ،إضافة

إلى إدارة العالقات الخارجية .وبطريقة أقل رسمية تعمل السلطة التنفيذية على أن تكون رم اًز
لوحدة الدولة ،كما توفر قيادات داخل النظام السياسي (تانسى ،2012 ،ص.)289

ويمكن تقسيم السلطة التنفيذية الفيدرالية إلى قسمين أولهما الزعيم المنتحب ،ومساعدوه
السياسيون (الوزراء أو المعاونون) ،أو كما يطلق عليهم في الواليات المتحدة األميركية تسمية
"األمناء" ،الذين يكونون تحت اإلشراف المباشرة للرئيس ،ويشكلون معه القمة السياسية للفرع
التنفيذي (علوان ،1999 ،ص .)97وثانيها الجهاز البيروقراطي ،الذي يخضع للوائح الخدمة

المدنية على أساس الجدارة غالباً ال على أساس الوالء أو المحسوبية ،والرئيس هو المسئول الذي
يرعى أساساً عمل الدستور وسلطاته ومسئولياته محدده في المادة الثانية منه ،حيث تنص

بصراحة على أن " :السلطة التنفيذية تخول لرئيس الواليات المتحدة األمريكية " وله أن يعيد

تنظيم " الديوان التنفيذي" ،الذي يضم وكاالته االستشارية ومعاونيه الشخصيين بالبيت األبيض،
حسبما يتراءى له ما لم يعترض الكونجرس على هذا خالل ستين يوماً (سكيدمو وآخرون،

 ،1988ص .)123ولم تكن الصالحيات الواسعة التي أعطاها مؤسسو الدستور األمريكي

للرئيس من فراغ ،وانما أعطوه إياها العتبار أن الرئيس ممثل لكل األمة التي ستنتخبه بإرادتها
الحرة (عواد ، 2010،ص.)11
لذلك فإن واضعي الدستور قد أقروا بضرورة الحاجة إلى رئيس ،إال أنهم أيضاً ال

يريدون أن يتحول الرئيس (الشخص أو المنصب) إلى طاغية ينتهك الحريات الفردية؛ حيث تم
وضع العديد من الكوابح والتوازنات على الرئيس التنفيذي في محاولة لتقييد السلطة الرئاسية.
ولم يكن أي من واضعي الدستور يتصور مدى السلطة التي يمكن أن يتمتع بها الرئيس في

القرن العشرين ،فلقد كانوا في الحقيقة يعتقدون أن الكونجرس هو المؤسسة صاحبة السطوة في

الحكومة األمريكية (الويتز ،1996 ،ص.)173:174

وقد نصت الفقرة األولى من المادة الثانية من الدستور األمريكي على ما يلي" :تخول
السلطة التنفيذية لرئيس الواليات المتحدة األمريكية وهو يشغل منصبه مدة أربع سنين ،وينتخب

معه نائب الرئيس الذي يختاره للمدة عينها" ،ويساعد الرئيس عدد من الوزراء يتم تعيينهم
واعفاؤهم من مناصبهم من قبل الرئيس نفسه ،وهم مسؤولون أمامه فقط ،وال يجوز انتخاب
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الرئيس أكثر من مرتين؛ حيث إن التعديالت الدستورية المتعلقة بمنصب الرئيس وخاصة التعديل

الثاني والعشرين عام 1951الذي تم بموجبه تحديد انتخاب الرئيس لمرتين فقط ،وقبل هذا

التعديل كان يمكن إعادة انتخاب الرئيس لعدد غير محدد من المرات (الكاظم،1990 ،

ص .)78حيث جاء في التعديل الخامس والعشرين الفقرة األولى في أحكام عجز الرئيس

وخالفته على أنه " :في حاله عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته يصبح نائب الرئيس

رئيساً" ( . (World Book، 2004 ،p42ويعتبر نائب الرئيس صمام أمان ،تحسباً لحاالت
فراغ منصب الرئيس (سكيدمور وآخرون ،1988 ،ص .)123وقد أسند الدستور األمريكي إلى

السلطة التنفيذية صالحيات واسعة ،نظ اًر للعوامل التاريخية ،ومالبسات النشأة األمريكية وظروف
الثورة األمريكية ،واعالن االستقالل ،ودور القادة العسكريين أمثال "جورج واشنطن" ،الذين
أصبحوا من القادة السياسيين ألمريكا ،فقد أخذت السلطة التنفيذية تمارس دو اًر مهماً في عملية

رسم السياسة الخارجية ،وكذلك عملية صنع االستراتيجية المستقبلية ألمريكا ،وهو دور وان كان

قوياً ،لكنه أصبح يتأثر بنوعية الدور الذي تلعبه المؤسسات الرسمية األخرى المساهمة في رسم

السياسة الخارجية ،وخاصة المؤسسة التشريعية ،وكذلك الدور الضاغط الذي يمكن أن تمارسه
القوى غير الرسمية ،مثل جماعات الضغط واللوبي اليهودي الذين يساهمون بشكل أو بآخر في

عملية صنع االستراتيجية (عواد ،2010 ،ص.)12:14

وهكذا يتضح أن السلطة التنفيذية في النظام السياسي األمريكي تتمحور حول شخص

الرئيس األمريكي ،وأن الدستور األمريكي خول الرئيس مجموعة من الصالحيات الواسعة في
مجال صناعة وتنفيذ السياسة الخارجية األمريكية ،فهو وفق الدستور األمريكي يمثل القوة

التنفيذية وصاحب السلطات الواسعة في اتخاذ الق اررات ،ورسم السياسيات واالستراتيجيات العامة

في السياسة الداخلية والخارجية ،وتحديد نمط العالقات الدولية التي تخدم المصالح القومية

للواليات المتحدة األمريكية  ،فالدستور األمريكي يخول الرئيس صالحيات واسعة من أجل تمثيل
كل األمة األمريكية التي انتخبته؛ حيث يوجد للرئيس ما يقارب  5000مهمه منوط به.

ثانيا:نائبالرئيساألمريكي :
أنشأ واضعو الدستور منصب نائب رئيس الجمهورية لغرض ضمان انتقال سلمى منتظم

للسلطة في حاله فراغ الرئيس سواء جزاء الوفاة أو اإلقالة أو االستقالة ،حيث يعتبر صمام أمان
لحاالت فراغ منصب الرئيس ،ولغاية عام  2006فرغ المنصب الرئاسي ثماني مرات أثناء تولى

الرؤساء األمريكيين منصبهم (عواد ،2010 ،ص .)111ويختار الرئيس األمريكي نائبه بنفسه،

ويتولى رئاسة مجلس الشيوخ ،وصوته مرجح في حالة تساوي األصوات ،ومنصب نائب الرئيس
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ليس له أهمية إال من حيث إنه يعتبر خليفة الرئيس في حالة عجز الرئيس عن القيام

بمسؤوليات المنصب األعلى ألي سبب كان ،ويعد منصب نائب الرئيس في أغلب األحيان مم اًر

إلى الرئاسة ،فقد خلف أربعة عشر نائباً وصلوا في وقت الحق إلى سدة الرئاسة ،خمسة منهم
عن طريق االنتخابات ،وثمانية تولوا الرئاسة بعد وفاة أسالفهم ،وواحد فقط وصل إلى الرئاسة

بعد استقالة رئيسه (سكيدمور وآخرون ،1988 ،ص.)123
ثالثا:المكتبالتنفيذيللرئيساألمريكي :

أنشئ مكتب الرئيس أو المكتب التنفيذي للرئيس ( Executive office the

 )presidentعام  ،1939على يد الرئيس "روزفلت" وتطور كثي اًر خاصة تحت رئاسة الرئيس

ترومان ،حيث يضم أوالً المساعدين المباشرين للرئيس أو الو ازرة المصغرة الرئاسية "مكتب البيت

األبيض" ،ثم مكتب الموازنة الذي يساعد الرئيس على تحضير الميزانية والبرنامج المالي،

المشكل من ثالثة مستشارين فقط ،والذين يقدمون ويحضرون
ومجلس المستشارين االقتصاديين و ُ
المحضر االقتصادي كل ستة شهور لرئيس الكونجرس ،والجزء االقتصادي لرسالة الرئيس حول
االتحاد (دوفرجية ،1992 ،ص .)303وتتركز أهمية هذا المكتب في مهمته الداعمة لمركز
رئيس الواليات المتحدة كاآلتي:


إنه يجعل الرئيس على علم كامل بأمور الدولة.



يساعد الرئيس في حل المشاكل الوقتية والتخطيط للمستقبل.



يقدم المعلومات للرئيس قبل اتخاذ الق اررات.



يحافظ على وقت الرئيس بإعداده الدراسات في المشكالت السياسية ،ويوازن بين الحلول

مناسبا حيالها (عواد،
البديلة لها ،ثم رفع التوصيات إلى الرئيس ،الختيار ما يراه
ً
 ،2010ص.)122
ويتكونالمكتبالتنفيذيللرئيساألمريكيمناآلتي :
-1

مكتبالبيتاألبيض :
يحتل مكتب البيت األبيض) (White Houseمركز الصدارة في المكتب التنفيذي

للرئيس ،ويضم مكتب البيت األبيض سكرتيري الرئيس ومساعديه اإلداريين والمساعدين
والمستشارين الخصوصيين له (سعودي ،1986 ،ص .)145ويضم هذا المكتب المساعدين

الشخصيين لرئيس الجمهورية ونوابهم ،ومعاونين إداريين وكتابا وكتاب خطب الرئيس والعالقات

العامة والمتحدث باسم البيت األبيض ،وهؤالء يعملون مستشارين غير خاضعين لتصديق مجلس
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الشيوخ ،وقوة مركزهم تأتى من عالقاتهم بالرئيس مباشرة ،وليس لديهم سلطه قانونيه( ،عواد،
 ،2010ص .)123ويتضمن مكتب البيت األبيض مستشاري الرئيس البارزين ،وعادة يكون

أقرب مستشاري الرئيس في البيت األبيض األصدقاء الشخصيين الذين ساعدوه في االنتخابات،
أو حازوا ثقته على مر السنين ،ويتضمن كذلك المستشار القانوني للرئيس والسكرتير الصحفي

وسكرتير التعيينات وغيرهم من الموظفين الكاتبين (الويتز ،1996 ،ص.)187
ويمكنتحديدوظائفمكتبالبيتاألبيضبنحوأدقكاآلتي :



إبالغ الرئيس بأنشطة الو ازرات والهيئات التنفيذية ومشاكلها.

العمل كرابطة بين الفرع التنفيذي والفرع التشريعي ،بما يضمن نجاح برامج اإلدارة في
الكونغرس.




تقديم النصيحة إلي الرئيس حول المسائل العسكرية واألمن القومي.

مراجعة نصائح الخبراء والبيروقراطيين والوزراء المختلفين ومشورتهم (عواد،2010 ،
ص.)123

-2

مكتباإلدارةوالخزانة :
أنشئ عام  1921تحت اسم مكتب الخزانة ،وغيره الرئيس ريتشارد نيكسون عام1970

إلى االسم الراهن ،ويستخدم هذا المكتب مئات من الخبراء االقتصاديين والماليين والسياسيين،
ويعمل من أجل رئيس الجمهورية ،وتشمل مسؤولياته األساسية إعداد مقترحات الرئيس المالية

السنوية ،ورسم برامج الرئيس ،ومراجعه الميزانية ،ومقترحات برامج وكاالت الوز ارت المختلفة،
ومد الرئيس ببنود اقتصاديه ،وتقديم تحليالت لمشاريع ق اررات مقترحه ،وتسمح مقترحات المكتب

للرئيس األمريكي بالدفاع عن الميزانية التي يقترحها أمام الكونجرس ،التي هي عبارة عن وثيقة

كثير الصورة الشاملة ألداء السلطة التنفيذية
ضخمه تتعلق بالبرامج المالية ،وهو ما يحسن
اً

(عواد ،2010 ،ص.)124

وهكذا يتضح من هذا العرض أن الرئيس األمريكي يتمتع بمجموعة كبيرة من المساعدين
والمستشارين في البيت األبيض ،الذين يعتبرون الحلقة األولي في صناعة القرار األمريكي ،لذلك
تعتبر الواليات المتحدة فريدة من نوعها من حيث أخذها ق ارراتها السياسية ،حيث إنها أصبحت

ال تعد جزءاً من القرار الدولي ،وأصبحت السياسة الدولية توضع في البيت األبيض الذي أصبح

بديالً عن األمم المتحدة ومجلس األمن باتخاذ الق اررات الدولية ،حيث تتمتع الواليات المتحدة

بمكانة ومركز دولي أهلتها للقيام بهذا الدور ،كما تعتبر الواليات المتحدة اليوم هي الدولة
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الوحيدة المستقلة في ق ارراتها التي تستطيع رياح ق ارراتها أن تصل إلى جميع أشرعه دول العالم.

دور هاماً في إعداد الموازنات المالية للرئيس التي يحتاجها،
كما أن مكتب اإلدارة والخزانة يلعب اً

لرسم برامجه وسياسته المالية خالل واليته؛ حيث تكلف مجموعه كبيرة من الخبراء االقتصاديين
والسياسيين والماليين في تقديم النصيحة واعداد المقترحات لموازنات الوكاالت المختلفة ،مما

كبير في مساعدة الرئيس على اتخاذ ق ارراته المالية المختلفة.
دور اً
أعطاها اً

المطلبالثاني:الوكاالت :
تلعب أجهزة االستخبارات األمريكية دو اًر مهماً في صنع السياسة الخارجية ،حيث تقوم

بتوفير المعلومات للسلطة التنفيذية وخاصة للرئاسة ،وغالباً ما يتخذ الرئيس األمريكي مواقفه من

القضايا الدولية وفقاً لتقارير االستخبارات وتحليالتها ،وأكثر الرؤساء األمريكيين فعالية في

الشؤون الخارجية هو الرئيس الذي ينجح في إقامة عالقات عمل جيدة مع مؤسسة االستخبارات.
وتتعدد أجهزة االستخبارات وتتنوع بتنوع مجال عملها ،ويصل عددها إلي  14جهاز استخبارات

أبرزها وكالة األمن القومي ووكالة االستخبارات المركزية (جرجس،1998،ص.)43:44
رأسهذهالوكاالتمايل :
ويتربععل 
أوالا:مجلساألمنالقومي( :(The National Security Council

أُنشىئ مجلس األمن القومي بمقتضى قانون األمن القوى لسنه ،1947ليكون الهيئة

التي تتولى تنسيق التعاون بين اإلدارات والهيئات الحكومية المختلفة ،فيما يتعلق باألمن القومي
ودراسة مشاكله ،وتقديم النصح للرئيس في هذه المجاالت في شكل خطط وسياسات ،ليتخذ

ق ارراته بشأنها ،كجزء من خطة إعادة التنظيم ،وتم وضع المجلس في المكتب التنفيذي للرئيس

(سعودي ،1986 ،ص .)148وقد جاء هذا التأسيس كردة فعل على أسلوب الرئيس األمريكي
"فرانكلين روزفلت" في اإلدارة ،القائم على إنشاء هيئات ألغراض خاصة كان روزفلت نفسه
يمسك بزمامها بقوة (روثكوف ،2005 ،ص .)4ويعتبر مجلس األمن القومي ( )NSCهو
المحفل الرئيسي للرئيس للنظر في المسائل األمنية والسياسة الخارجية مع كبار مستشاريه لألمن

القومي والمسؤولين في الحكومة منذ إنشائها في عهد الرئيس "ترومان" ،كانت وظيفة المجلس

تقديم المشورة ،ومساعدة الرئيس على األمن القومي والسياسات الخارجية ،ويقوم المجلس أيضاً

باسم الذراع الرئيسي للرئيس بتنسيق هذه السياسات بين مختلف الوكاالت الحكومية (National

) .Security Strateg2002وقد كان فريق عمل مجلس األمن القومي في بداياته صغي اًر
وغير ذي نفوذ ،وظل نفوذه متواضعاً في العقدين األولين إلى أن تحول إلى مركز قوة فريد من
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نوعه في السبعينات ،بقيادة مستشاري األمن القومي بفضل "هنرى كيسنجر" و "بريجنسكى"

اللذين كان لهما بصمه واضحة الذين اتجهوا به نحو المؤسسة العصرية (روثكوف،2005 ،
ص .)4ويعد مجلس األمن القومي هيئه حكومية لها تكوين مرن تتمثل وظيفته األساسية في

تنسيق أنشطه المصالح والمؤسسات المهمة باألمن القومي جميعا (العيثاوى،2011 ،

ص.)311

وحددت مهام مجلس األمن القومي في تقديم المشورة بخصوص القضايا الدولية،

وتحقيق التنسيق والتكامل بين السياسات الداخلية والخارجية ذات العالقة بمجاالت األمن القومي

(عواد ،2010 ،ص .)125ويتكون المجلس حسب نظامه األساسي من رئيس الجمهورية،
ونائب الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع ،ومدير مكتب التعبئة المدنية والدفاعية ،أما رئيس

األركان المشتركة ومدير المخابرات المركزية فهما مستشاران للمجلس ،هذا فضالً عن عدد من

المستشارين ،يختارهم الرئيس مثل مساعد الرئيس للشئون األمن القومي ،ومستشاره للسياسة

الخارجية االقتصادية ،ونائب وزير الخارجية ،ورئيس هيئه موظفي البيت األبيض ،وسكرتير
هيئة البيت األبيض ( .)National Security Strategy,2002وأصبح المجلس يلعب دو اًر

مهماً في رسم السياسة الخارجية األمريكية ،بسبب تعقد القضايا الدولية ،فلم تتمكن و ازرة
الخارجية بهيكلها البيروقراطي من مواكبتها ،األمر الذي جعل الرئيس يعول بشكل أكبر على

مجلس األمن القومي في تداول المعلومات المهمة ،وتوليد البدائل (عواد ،2010 ،ص.)126
ثاني ا:وكالةالمخابراتاألمريكية( :)Central Intelligence Agency

تم أنشاء وكاالت االستخبارات األمريكية من أجل ضمان تحقيق أطماع الهيمنة

األمريكية العالمية ،لذلك لجأت دوائر السلطة األمريكية إلى تعزيز تشكيل رابطة لالستخبارات

ذات قوة كبيرة ،توكل إليها مهمة توفير المعلومات الضرورية؛ التخاذ الق اررات واتباع سلوك

مبطن في أي مسرح دولي كان؛ بغيه ضمان هيمنة مصالحها (أوسبين ،2012 ،ص.)48

وتأسست أجهزة المخابرات نتيجة فعل قاس واجهته الواليات المتحدة األمريكية ،عندما فوجئت

بالهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر في عام  ،1941حيث لم يكن للواليات المتحدة وكالة

استخبارات مركزية ،حتى بدخولهم الحرب العالمية الثانية مع الحلفاء (المشهدانى،2013 ،

ص.)133

وتم تشكيل( (CIAهذا الجهاز األمني في عام  ،1947بأمر من "هاري ترومان" رئيس
الواليات المتحدة األمريكية آنذاك ،حينما طلب أثناء جلسة مع الكونغرس األمريكي عام 1947
بتشكيل وكالة استخبارات ،فحصلت الموافقة كما أقر قيام مجلس األمن القومي ،وكانت تعليمات
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الرئيس هي قيام هذا الجهاز بالتنصت على نطاق عالمي (الحكايمه ،2006 ،ص .)6وتحتل

إدارة المخابرات المركزية ،التي تتبع مباشرة للرئيس األمريكي مكانة خاصة في آلية السياسية
الخارجية للواليات المتحدة ،إذ إن قاده الواليات المتحدة ال يفكرون في تحقيق برامج السياسة

الخارجية دون اللجوء إلى التجسس والتنصت الواسعين ،واستخدام العنف في العالقات الدولية،
تحت شعار الدوائر الخاصة األمريكية (بتروسينكو ،1986 ،ص.)1

وتعتبر وكالة االستخبارات المركزية ) ،(CIAالمحور الرئيس لالستخبارات األمريكية،

والمصدر األساس للمعلومات بالنسبة للسلطة التنفيذية ،ويبلغ عدد موظفيها اآلن حوالي
 16500موظف ،ولها ميزانية تقدر بمليارات من الدوالرات سنوياً ،وقد استخدمت إدارتا ترومان

وآيزنهاور الوكالة كأداة سرية لمعالجة قضايا السياسة الخارجية المعقدة ،فعلى سبيل المثال

فوض الرئيس األمريكي "آيزنهاور" الوكالة عامي( ،)1954-1953إلسقاط الحكومتين القوميتين
َ
الدستوريتين في إيران وغواتيماال ،وقد نجحت الوكالة من خالل الدعاية وعمليات التخريب في

ذلك ،كما حاول آيزونهاور استخدام الوكالة في إسقاط الحكومة الوطنية في سوريا عام،1957
ولكنها فشلت في ذلك بسبب تدخل الرئيس عبد الناصر ،ودعمه للحكومة السورية عسكرياً

ومعنوياً وسياسياً (جرجس ،1998 ،ص.)46:47

ويقع على عاتق مدير المخابرات المركزية مهمة تطوير قدرة التجمع االستخباري
بالكامل ،فهو يحدد مهام الهيئات اإلستخبارية كافة ،وينسق نشاطها ويحدد حاجاتها من

االعتمادات ،ويتحمل مدير المخابرات المركزية المسئولية أمام الرئيس ومجلس األمن القومي
عند تنفيذ البرنامج الوطني للعمليات االستخبارية الخارجية( ،بتروسينكو ،1986 ،ص.)10
وتعد الوكالة بأدائها السري الحلقة األهم في عملية صنع ق اررات اإلدارة األمريكية ،وما يعطى

للوكالة مكانتها كثرة مصادر معلوماتها الداخلية الخارجية ،فضالً على مراكز األبحاث التابعة

لها (عواد ،2010 ،ص .)127ويتبع جهاز المخابرات رسمياً لسلطه الدولة ،لذلك فإن انتقال
السلطة التنفيذية من الديمقراطيين إلى الجمهوريين وبالعكس مع ما يرافق ذلك من تغيرات في

قيادات هيئات الحكومة ،ال يؤثر أبداً على نشاط المخابرات المركزية؛ حيث تتمتع إدارة

المخابرات المركزية بتأثير كبير في البيت األبيض ،إنها ال تعطى فقط معلومات ،بل تشارك في
صياغة منهج الواليات المتحدة األمريكية على المستوى الدولي ،فمدير المخابرات المركزية ذو

وزن كبير في صياغة السياسة الخارجية والعسكرية وتوجيهاته معتبرة تماماً من قبل الرئيس

(بتروسينكو،1986،ص.)26
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ثالث ا:وكالةاألمنالقومي ) :(National Security Agency

تعتبر وكالة األمن القومي أكبر جهاز استخباري يختص بموضوع التنصت هو دون

شك ،وتعد وكالة األمن القومي بمثابة األذن الكبيرة الذي تسمع به الحكومة األمريكية ،فهو اسم
الذي استحق أن يوصف به جهاز األمن في الواليات المتحدة وأكثرها سرية؛ حيث تعتبر
وظيفته الرئيسية القيام بالتنصت ،على جميع المحادثات والمخابرات واالتصاالت بين جميع

الدول والمؤسسات (الحكايمه ،2006 ،ص .)5وهي وكالة منفصلة عن( )CIAتتميز بالسرية
التامة غير المسبوقة .أما اليوم تعتبر من الوكاالت الكبيرة التي يعتمد عليها الرئيس األمريكي

في إقرار سياسته وأخذ ق ارراته المتعلقة باألمن القومي األمريكي .وبينما يركز نشاط وكاله
( )NSAعلى التصنت االلكتروني ،نرى أن وكالة المخابرات األمريكية ( )CIAإضافة إلى
قيامها بالتنصت تقوم بنشاطات وفعاليات تجسس تعتمد على األفراد؛ لذا يتم تدريب الجواسيس

عندها على جميع أنشطة التجسس (الحكايمه ،2006 ،ص .)8وبعد أحداث  11سبتمبر،
ونتيجة للخلل الذي أصاب قدرة هذه األجهزة على منع وقوع الهجمات اإلرهابية ،تم جمع كل
هذه الوكاالت واألجهزة األمنية األمريكية تحت قيادة واحدة ،تعمل على تنسيق الجهود ،وتوفير

إمكانية التعاون في حفظ األمن القومي األمريكي على المستوى الداخلي والخارجي ،وتم أيضاً
استحداث منصب وزير لألمن الداخلي األمريكي.

هكذا نخلص من هذا العرض أن هناك مجموعة من الوكاالت االستخبارية األمريكية
التي تعمل في مسؤولية الرئيس األمريكي بصورة مباشرة ،وتعمل على جمع المعلومات وحفظ

األمن القومي األمريكي على المستوي الداخلي والخارجي .وتعد وكالة المخابرات المركزية((CIA
المحور الرئيسي لالستخبارات األمريكية ،وهى أيضاً تعد المصدر الرئيسي للمعلومات بالنسبة
للسلطة التنفيذية ،كما تتميز باالستقاللية عن البيت األبيض ،حيث لها دور كبير وحاسم في

كبير في مكافحه التجسس وحماية
دور اً
الق اررات القومية التي تتخذها القيادة السياسية ،كما تلعب اً
أرواح المواطنين ،وحماية االقتصاد األمريكي ،وهو الجهاز صاحب المهمات السرية ،ويمكن

القول بإ ن وكاله االستخبارات األمريكية تمتلك القدرة على التأثير السلبي أو االيجابي في رسم
السياسة الخارجية على صناع القرار األمريكي.
وتعتبر وكالة األمن القومي( ،)NSAوكالة حكومية أمريكية مختصة في مراقبة وجمع

المعلومات عن طريق أنظمة االتصاالت المختلفة ،كالهواتف الخلوية أو أجهزة الحاسوب
والتجسس والتنصت عليها ،ثم تحليليها وتقديمها إلى صانع القرار األمريكي ،لذلك تعد من

أخطر األجهزة األمنية في العالم ،وكمثال على خطورة هذه الوكالة حيث ألقت عمليات تجسس
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وكالة األمن القومي األمريكي( )NSAبظاللها على العالقات بين الواليات المتحدة وألمانيا ،بعد

حادثة تجسس وكالة األمن القومي األميركي على هاتف المستشارة األلمانية انجيال ميركل الذى

أدى إلى توتر العالقات بين البلدين ،وذلك بعد أن تسربت معلومات في عام ،2013حول قيام

الوكالة بالتجسس على نحو  35من القادة على مستوى العالم ومنهم كانت المستشارة األلمانية.

المطلبالثالث:دوروزارةالخارجيةفيتنفيذالسياسةالخارجيةاألمريكية :
تأسست و ازرة الخارجية األمريكية عام  1789مع و ازرتي الدفاع والمالية ،أما و ازرة

الخارجية الحديثة فتعود إلي فترة ما بعد الحرب العالمية األولي بعد التصديق علي قانون

(روجز) في عام  ،1924ونتيجة لهذا القانون أصبح للواليات المتحدة وألول مرة سلك
دبلوماسي محترف ،ويعد وزير الخارجية هو الموظف األعلى في الحكومة والمستشار األول
للرئيس في السياسة الخارجية ،والمهمة األساسية لو ازرة الخارجية هي العالقات الدبلوماسية بين

الواليات المتحدة والبلدان األخرى (جرجس ،1998 ،ص .)57فو ازرة الخارجية هي جزء حيوي

من حكومة الواليات المتحدة ،ألنها تمثل الواليات المتحدة في الخارج ،كما أنها تنقل سياسات
الواليات المتحدة للحكومات األجنبية وللمنظمات الدولية من خالل القناصل وسفراء الواليات

المتحدة ،ومن خالل البعثات الدبلوماسية في الدول األجنبية.
أوالا:أهدافوزارةالخارجية :



حماية الواليات المتحدة والمواطنين األمريكيين.

حماية الديمقراطية وحقوق اإلنسان وغيرها من المصالح الدولية.



تعزيز القيم والسياسات األمريكية ومساندة الدولة للدبلوماسيين.



حماية مسبقة للمصالح العالمية األمريكية (.(Bureau of Public Affairs,2008

شهدت حقبة السبعينيات تزايد دور و ازرة الخارجية في صنع السياسة الخارجية خاصة

مع تولي "هنري كيسنجر" و ازرة الخارجية عام  ،1973واستحواذه علي ثقة الرئيس "نيكسون"،

فقد دشن اتجاهاً جديد وجد فيه بعض وزراء الخارجية أنفسهم مهمشين وغير قادرين على مجاراة
مستشاري األمن القومي في الوصول للرئيس؛ حيث كانت و ازرة الخارجية تواجه صعوبات في

اغتنام المبادرة في الشؤون الخارجية ،ومن هذه الصعوبات تصرف الرؤساء األمريكيين

 قانون روجرز عام  ،1924وغالبا ما يشار إليها باسم قانون الخدمة الخارجية لعام  ،1924ايي التشيريعات التيي انيدمجت الخيدمات
الدبلوماسيية والقنصيلية األمريكيية فييي الخدمية الخارجيية للوالييات المتحييدة .وحيدد نايام الميوافين التييي ييرخص فيهيا وزيير الخارجييية
األمريكي لتعيين الدبلوماسيين في الخار .
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باستمرار ،وكأنهم وزراء خارجية ،وجعل و ازرة الخارجية كبش الفداء في حالة فشل السياسة
الخارجية ،ونسب نجاح هذه السياسة إليهم في حالة نجاحه (جرجس ،1998 ،ص.)59

ويعد وزير الخارجية المستشار األول للرئيس فيما يتعلق بأمور السياسة الخارجية،

والمسئول عن إجراء المفاوضات الدولية ،والمتحدث باسم الحكومة ،وممثل اإلدارة لدى

الكونجرس فيما يتعلق ببرامج المعونات األجنبية والمنظمات الدولية ،ولكن هذا ال يعنى وجود
اتفاق تام في اآلراء بين وزير الخارجية والرئيس ،أو ضمان حصول األول على صالحيات
واسعة ،فهذا األمر يتوقف على قناعات الرئيس في المقام األول ،حيث تمتع "جيمس بيكر" في

عهد الرئيس "جورج بوش األب" و"كوندولي از رايس" في عهد "جورج بوش االبن" الوالية الثانية

بعالقات طيبه من قبل رؤسائهم ،كذلك الحال مع "مادلين أولبرايت" في والية الرئيس "كلينتون"

الثانية ،وخالفاً على ذلك كان األمر مع "وارن كريستوفر" في عهد الرئيس "بيل كلينتون" الوالية
األولى ،و"كولن بأول" في عهد الوالية األولى للرئيس بوش االبن ،حيث جرى في الغالب

االستعاضة عن أغلب أدوارهم باالعتماد على مجموعات صغيرة من المستشارين (عواد،
 ،2010ص.)131
ثانيا:أهمال وكاالتالتابعةلوزارةالخارجية :


وكالةةةل نلية اةةةل نل ولاةةةل نأل راكاةةةل
:)Development

U.S Agency for International

تلعةب وكالةة التنمية الدولية( )USAIDدو اًر مهمةاً فةي القةرارات المتعلقةة بالمسةاعدات

االقتصادية لةدول الشةرق األوسةط ،وتم إنشاء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عام 1961
بموجب قرار تنفيذي للرئيس الراحل "جون كينيدي" ،وتبلغ ميزانيتها حوالي  9بليون دوالر

سنوياً ،تخصص أغلبها للحد من الفقر العالمي ،وتسريع عجلة النمو االقتصادي ،ومساندة
حقوق اإلنسان األساسية عن طريق تنمية الديمقراطية للحكومات المختلفة ،باإلضافة للتقليل من

حدة النزاعات الدولية والرعاية الصحية التي تتفاوت احتياجاتها في عالم سكاني مستمر في

النمو ،كما تهتم بتنمية النواحي التعليمية ،وتعتني بالمصادر الطبيعية للعالم ،ولضمان فاعلية
مشاريع المنظمة كان البد من مواءمتها للظروف السيئة للدول التي تحتاج إلى المساعدة في

مختلف أنحاء العالم ،كما تحتم استمرارها علي المدى البعيد ،ويحاول مؤسسو المنظمة (وال

يزالون يحاولون) إقناع الكونغرس والشعب األمريكي أن تمويل هذه المنظمة يخدم المصالح
األمريكية ( .)U.S ،Department of state2015وبدأت الوكالة األمريكية للتنمية

الدولية( )USAIDفي عام  1975برامج المساعدات االقتصادية إلى مصر ،بالتوازي مع تعديل
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مصر لسياستها وتوجهاتها االقتصادية من االقتصاد المخطط إلى التحرر التدريجي في

االقتصاد ،والتخلي عن الهيمنة الحكومية على الموارد االقتصادية ،وعن تخصيصها بأسلوب

مركزي ،وذلك في ضوء قناعه القيادة السياسية العليا المصرية بأن التهديد األول الستقرار مصر
هو تردى حال أداء االقتصاد المصري إلى حد أنه جعل أكثر من ثلث المصريين تحت مستوى

خط الفقر ،وأن اإلصالح االقتصادي ضرورة قومية عليا (بطرس ،2010 ،ص.)95


مكتثثبالديمقراطيثثةوحقثثوقاإلنسثثانوالعمثثل( Bureau of Democracy Human

 :)Rights and Labor

يعد مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان مكتباً تابعاً لو ازرة الخارجية ،تأسس عام 1998

من قبل الكونجرس ،ومعني بدعم الديمقراطية وحقوق اإلنسان في العالم ،وهو عنصر أساسي

في عمل إدارة أوباما ،من أجل دعم الديمقراطية وخاصة فيما يخص دعم حرية االنترنت.
ويتولى المكتب اإلشراف على صندوق حقوق اإلنسان والديمقراطية ،الذي رصد له مبلغ قدره

 400مليون دوالر ،لدعم برامج حقوق اإلنسان والديمقراطية في جميع أنحاء العالم .وتذهب هذه
األموال إلى المنظمات غير الحكومية الموجودة في الواليات المتحدة التي تعمل مع الشركاء

الدوليين على مشاريع مبتكرة تختص ببناء الديمقراطية (عمار ،2012 ،ص.)6

ولعب المكتب دو اًر مهماً في المشروع األمريكي الخاص بالتغيير في الشرق األوسط،

حيث أكدت وزيرة الخارجية "كوندالي از رايس" عبر مقال لها في صحيفة "واشنطن بوست" بعنوان

"تأمالت في التحول المنتظر بالشرق األوسط" ،جاء فيه " :الواليات المتحدة سبق لها أن تعهدت
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بقليل بتحويل أوروبا في المدى البعيد ،وقد التزمت بذلك مع

األوروبيين بالديمقراطية واالزدهار ،وما تمكنا من تحقيقهما اليوم يتعين على الواليات المتحدة
وأصدقائها وحلفائها العمل من أجل تحقيق تحول في المدى البعيد في جزء آخر من العالم ،وهو

الشرق األوسط ،وتعترف رايس بأن مسيرة تحول الشرق األوسط لن تكون سهلة ،وستأخذ وقتاً
من جانب الواليات المتحدة وأوروبا" (العفيفى ،2012،ص.)33



مؤسسةبرنامجإدواردموروللصحافةالجديد( Edward R. Murrow Program for

 :)Journalists

يتبع هذا البرنامج لو ازرة الخارجية األمريكية ،ويستهدف كسب عقول وقلوب األجانب

بالعالم ضمن جهود أمريكية لخلق قيادات متعاطفة مع واشنطن بشتى المجاالت ،وتحديداً في

المجال اإلعالمي ،وفقاً لمؤشرات مكتب الشئون التعليمية والثقافية بالخارجية الذي تولي إدارة

البرنامج ،ووصلت أول دفعة من المشاركين بهذا البرنامج للواليات المتحدة في إبريل ،2006وقد
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تم تطوير البرنامج من قبل مكتب الشئون التعليمية والثقافية بالخارجية ،ويستهدف خلق قيادات

داخل المجتمعات األجنبية تكون أكثر تفهماً وتقدي اًر للدور األمريكي بالعالم ،ويتيح البرنامج
للمتخصصين في وسائل اإلعالم األجنبية االلتقاء مع نظرائهم األمريكيين عبر حلقات دراسية

في 6مؤسسات تعليمية أمريكية بارزة للصحافة ،وحضور ندوة نقاش دولية للصحفيين ،وتعد

مصر ضمن دائرة تركيز المعهد داخل المنطقة؛ لكي تكون أكثر المستفيدين من هذا البرنامج

(عادل.)2013 ،

وهكذا نرى أهمية وزارة الخارجية التي تعتبر لسان السياسة الخارجية األمريكية ،فهي

تعتبر المنسق العام للعالقات الدولية للواليات المتحدة مع العالم الدولي الخارجي ،وهي التي تقوم

باقتراح وتنفيذ السياسة الخارجية واإلشراف على العالقات الخارجية .فمن خاللها تستطيع

الواليات المتحدة أن توصل سياستها المرسومة من قبل المؤسسة الرئاسية والكونجرس األمريكي
إلى أنحاء العالم ،لتنفيذ أهدافها ،وتتبع لها وكاالت عديدة ،ولكن أهمها وكالة التنمية األمريكية
التي من خاللها استطاعت الواليات المتحدة أن تصل إلى جميع دول العالم الثالث ،بحجة تقديم

المساعدة ويد العون والتطوير ،إال أن الحقيقة تكمن وراء هذه المساعدات هي الهيمنة والسيطرة
على الدول ،كما سوف يتضح لنا من خالل تناولنا لمنظمات التمويل األمريكية.

المطلبالرابع:دوروزارةالدفاعواألمنالداخليفيصنعالسياسةالخارجيةاألمريكية :
أوالا:وزارةالدفاع(البنتاغون) :

تعد و ازرة الدفاع من الحلقات المهمة في صناعه استراتيجيات الواليات المتحدة ،فهذه

المؤسسة تحاول دائماً أن تكون األداة األبرز في تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية ،ساعدها في
ذلك التفرد األمريكي في النظام الدولي ،الذي جعل من القوة العسكرية ذراع الواليات المتحدة

الفاعل ،األمر الذي زاد من تأثير هذه المؤسسة في االستراتيجية األمريكية (عواد،2010 ،
ص .)132وتتمثل مهمة و ازرة الدفاع في حماية الشعب األمريكي ،وتعزيز المصالح القومية؛
حيث إن الواليات المتحدة هي دوله تعيش في حاله حرب مستمر ،سواء كانت حرباً عسكريه أو

سياسيه ،حيث يجب تعزيز قوة ونفوذ الواليات المتحدة باعتبارها قوة عالميه مترابطة بشكل وثيق
مع مصير النظام العالمي األوسع ( .)Department of Defense، 2015، p2فإذا كان
وزير الخارجية هو المستشار األساسي للرئيس األمريكي من الناحية الرسمية في تحديد وتنفيذ

السياسة الخارجية ،فإن وزير الدفاع هو مساعد الرئيس األساسي في كل المسائل المتعلقة
بالدفاع واألمن القومي ،ونظ اًر الرتباط الواليات المتحدة بعد الحرب العالمية بشبكه عالمية من

اتفاقيات الدفاع وااللتزامات العسكرية ،ونظ اًر لظروف الحرب البادرة ،فإن رئيس هيئه األركان
 67

المشتركة كان كثي اًر ما يشترك مع كبار صانعي الق اررات في السياسات الخارجية (سعودي،
 ،1986ص.)170

وتعد و ازرة الدفاع الجهاز المسؤول عن التدخل العسكري دولياً ،ومن مهماتها اإلشراف

على الوجود العسكري األمريكي في الخارج ،وتنفيذ العمليات العسكرية ذات األهداف السياسية

(التدخل) وادارة العالقات العسكرية مع الدول الحليفة ،إذ ترتبط الواليات المتحدة بنحو 40
معاهده دفاع مشترك مع دول حليفه ،فضالً على اإلسهام في برامج معونات عسكريه مع دول

أخرى ،وكذلك تتولى عمليات تنفيذ النشاطات األمنية ،وبعد أحداث 11سيتنمر ،2001تعرضت
الو ازرة إلى تغيرات مهمة تتعلق بطبيعة القوات العسكرية ،والتكتيكات التي تستعملها ،فضالً على

زيادة ميزانية الدفاع من  323.3مليار دوالر عام 2000إلى  468.5مليار دوالر عام،2004
وصوال إلى ميزانية بلغت  681مليار عام .2012

لقةةد كةةان تخطةةيط الواليةةات المتحةةدة طةوال العقةةد الماضةةي االسةةتعداد لخةةوض حةربين فةةي

مكةةانين مختلفةةين فةةي آن واحةةد .أمةةا بعةةد أحةةداث 11سةةيتنمر واتجةةاه التهديةةد إلةةى أن يصةةبح غيةةر
مرئي بوضوح ،بمعنى غياب فكره الدولة العدو ،فإن الو ازرة أصبحت تسيطر على مجاالت كانت
تتوالهة ة ةةا فة ة ةةي العة ة ةةادة وكالة ة ةةه االسة ة ةةتخبارات المركزية ة ةةة وو ازرة الخارجية ة ةةة ،وأنشة ة ةةئت شة ة ةةعبه الة ة ةةدعم

االسةةتراتيجي؛ لتزويةةد وزيةةر الةةدفاع بةةاألدوات المسةةتقلة للحصةةول علةةى منظةةور اسةةتخباري شةةامل
(ع ةواد ،2010 ،ص .)132:133حيةةث يةةتم إعةةداد وثيقةةة تمثةةل مراجعةةه لةةو ازرة الةةدفاع كةةل أربةةع

سةةنوات ،وهةةى بمثابةةة عقيةةدة عسةةكريه أمريكيةةة ،وتسةةعى الوثيقةةة لتحديةةد األهةةداف االسةةتراتيجية،
وكذلك المخاطر والتهديدات الرئيسية المحتملة التي سيكون على الجةيش األمريكةي مواجهتهةا فةي

الم ارح ةةل القادم ةةة ،كم ةةا تح ةةدد ه ةةدفين رئيس ةةيين يتم ةةثالن أوال :ف ةةي إع ةةادة التة ةوازن لق ةةدرات القة ةوات
المسلحة للواليات المتحدة األمريكية ليكون في وسعها النصر في الحروب الراهنة ،وثانيةا :العمةل

عل ة ةةى بن ة ةةاء الق ة ةةدرات الالزم ة ةةة للتعام ة ةةل م ة ةةع ح ة ةةروب المس ة ةةتقبل وحس ة ةةن التكي ة ةةف م ة ةةع مس ة ةةارحها

(.)Department of Defense، 2015،p1

ولعبت و ازرة الدفاع األمريكية دو اًر بار اًز في رسم سياسة أمريكا تجاه المنطقة العربية،

حيث باشرت عام  2002تحت إشراف )ريتشارد بيرل) ،بطرح وثيقة ال يمكن تجاهلها ،وهى أن

الواليات المتحدة بعد احتالل العراق مصممة على صنع شرق أوسط جديد ،وكما جاء في

 سياسي يهود أمريكي يعد أحد أقطا المحافاين الجدد الذين بيرزوا خيالل إدارة جيور دبلييو بيو وأحيد أعميدة "تييار الصيقور"
فيي تليك اإلدارة .يوصيف فيي وسيائل اإلعيالم األمريكيية بيـ "أميير الايالم" و"دراكيوال" ،حيةث يعتبةر المسةؤول األول عةن اقنةةاع اإلدارة
األمريكية وجورج بوش االبن بضرورة غزو العراق.
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الوثيقة" :لن يبقى من النظام اإلقليمي العربي ،إال الذكريات وأرشيف الملفات الخاصة التي
سيتم حفظها في مكتبة الكونغرس للمطالعة " ،إذن فإن و ازرة الدفاع األمريكية في ظل إدارة

الرئيس بوش االبن تبنت مبادرة الشرق األوسط الكبير ،وأثرت بشكل كبير على الرئيس بوش
وتوجهاته في هذا الخصوص ،وال سيما أن معظم طاقمها من تيار المحافظين الجدد واليمين

األمريكي المحافظ (العفيفي ،2012 ،ص.)30:31

وهكذا يتضح األهمية الكبيرة لو ازرة الدفاع األمريكية ،حيث تختص بمجال العمليات

العسكرية واألمن الخارجي ،وتعتبر و ازره الدفاع (البنتاغون) اليد الطويلة للواليات المتحدة التي
تستطيع أن تصل إلى أي بقعه في العالم ،وذلك بما تتمتع به من تفوق عسكري وتكنولوجي

ونووي كبير ،أهلها بأن تكون القوة العسكرية األولى في العالم ،حيث تعمل على فرض وتطبيق

السياسة الخارجية األمريكية ،وتساهم في تحديد معالم القرار السياسي األمريكي في مجال
السياسة الخارجية ،حيث تعتبر المدافع األول عن المكانة والهيبة األمريكية.
ثاني ا:وزارةاألمنالداخلي :
هي) ،(DHSأحدث و ازرة تنشأ في الواليات المتحدة ،وقد أنشئت على أثر أحداث
11سيتنمر ،2001وما أثير من طروحات حول ضعف التنسيق بين أجهزة االستخبارات

األمريكية ،فجاء تشكيل الو ازرة ليدمج في داخلها مختلف عناصر الوكاالت الفيدرالية ال22
المعنية بشؤون األمن واالستخبارات ،التي تضم حوالي  170ألف موظف اتحادي ،فضالً على
كثير من المؤسسات الفيدرالية ،المعنية بالشؤون األمنية ومكافحه اإلرهاب وزيادة الحماية

للمنشآت األساسية والبنى التحتية وخطوط االتصاالت وشبكات الكمبيوتر.
وقد وقع الرئيس األمريكي جورج بوش االبن على التشريع القاضي بإنشاء الو ازرة يوم

 25نوفمبر ،2002بعد أن كان مجلس الشيوخ قد صادق بإجماع يوم 20نوفمبر ،2002على
مشروع قانون إلنشاء و ازرة لألمن الداخلي في الواليات المتحدة ،بعد أن سبقه مجلس النواب في

التصديق عليه .وقد قال الرئيس األمريكي بوش االبن في بيان مكتوب إلى الكونجرس" :لقد
اتخذت خطوة تاريخيه لحماية الشعب األمريكي" ،كما أشار السناتور جوزيف ليبرمان ،أحد الذين
صاغوا قانون إنشاء الو ازرة الجديدة إلى أن تمرير القانون يعد حدثاً مهماً في تاريخ الواليات

المتحدة ،إذ سنكون في مأمن نتيجة إنشاء و ازرة تعنى بشؤون األمن الداخلي ،فالكثيرون منا
 وزارة األمن الداخلي في الوالييات المتحيدة أو جهياز األمين اليداخلي (اختصيارا ) DHS:ايي وزارة فدراليية فيي الحكومية الفيدراليية
للوالييات المتحييدة األمريكيية ،مسييؤولياتها األساسيية حماييية أراضيي الواليييات المتحيدة ميين اجميات إراابييية ،كيذلك االسييتجابة السييريعة
للكوارث الطبيعية.
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أحسوا بأن الحكومة غير منتظمة بصورة خطيرة فيما يتعلق بدفاعات األمن الداخلي عقب

هجمات 11سيتمبر 2001بموجب القانون ،ستُجمع للمرة األولى في التاريخ األمريكي كل
ال
معلومات االستخبارات والمعلومات األمنية تحت سقف واحد ،وتتأتى أهميه هذه الو ازرة فض ً
على إشرافها العام على األمن الداخلي ،وما يتعلق به داخلياً من مهامها فيما يتعلق بالجانب

الخارجي ،إذ إنها تقدم التقارير للرئيس األمريكي حول مصادر التهديدات الخارجية ،و ُأيها أكثر
إلحاحاً وشدهً من اآلخر ،لذلك نالحظ انتشار موظفيها في معظم سفارات الواليات المتحدة في
العالم (عواد ،2010 ،ص.)134:135
وهنا نالحظ أن و ازرة األمن الداخلي تعتبر صمام األمان للواليات المتحدة ،التي تعمل

على الربط والتنسيق بين األجهزة العامة في الواليات المتحدة وحماية األمن الداخلي األمريكي،

وخاصة بعد فشل األجهزة األمنية األمريكية في كشف أحداث سبتمبر 2001قبل حدوثها ،وعلى

أثره تم بناء هذا الجهاز الذي يعتبر جديداً نسبياً مقارنة باألجهزة األمنية الباقية ،فإن و ازرة األمن

الداخلي تختص بالمجال المدني ،بمعنى حماية الواليات المتحدة من الداخل ،وهدفها المعلن
االستعداد ،واالستجابة ،ومنع حاالت الطوارئ الداخلية والخارجية وخاصة اإلرهاب.

المطلبالخامس:دورالسلطةالتشريعيةفيصنعالسياسةالخارجيةاألمريكية :
تعتبر السلطة التشريعية السلطة الثانية باألهمية في الواليات المتحدة في صنع السياسة

الخارجية األمريكية بعد السلطة التنفيذية ،إال أن دورها في الحياة السياسية الداخلية أكبر ،ويرجع

سبب ذلك الى السرية التي تتسم بها الشؤون الخارجية ،كما أن السلطات التشريعية ال تأخذ

المبادرة في الق اررات السياسية الخارجية وانما يقتصر دورها على الموافقة أو االعتراض على

السياسة الخارجية التي تقرها الحكومة (ابراهيم ،2009 ،ص.)23
أوالا:الكونجرسوالسياسةالخارجية :

نص الدستور األمريكي على" :نحن شعب الواليات المتحدة رغبه منا في إنشاء اتحاد

أكثر كماالً ،وفى إقامة العدل وضمان االستقرار الداخلي ،وتوفير سبل الدفاع المشترك ،وتعزيز
الخير العام ،وتأمين نعم الحرية لنا وألجيالنا القادمة ،نرسم ونضع هذا الدستور للواليات المتحدة

األمريكية" ( .(World Book,2004،p19حيث ورد في الفقرة األولى من المادة األولى

لدستور الواليات المتحدة األمريكية ،أن" :جميع السلطات التشريعية الممنوحة في الدستور ،تُسند
لكونغرس الواليات المتحدة ،الذي يتألف من مجلس للشيوخ وآخر للنواب"( ،عواد،2010 ،

ص .)71وعلى الرغم من ذلك فإن السلطة التشريعية بصفه عامه تلعب دو اًر محدوداً نسبياً في
 70

مجال السياسة الخارجية ،إذا قورنت بدورها في الشؤون الداخلية ،فإن هذا الدور يعد ذا أهمية
في تحليل عملية صنع السياسة الخارجية ،وبالنسبة للكونجرس األمريكي فإن سلطته في مجال

السياسة الخارجية تعتبر محدودة ،إذا قورنت بسلطة الرئيس ،فالكونجرس بصفه عامه ال يقوم
بدور المبادأة في إعداد السياسة الخارجية ،وصنع القرار (سعودي ،1986 ،ص .)173وقد بدأ

الكونغرس يمارس دو اًر أكبر في رسم السياسة الخارجية األمريكية في أوائل السبعينات ،وقدم
عدداً من المبادرات التي تهدف إلى الحد من سلطه الهيئة التنفيذية في إعالن الحرب ،والتفرد

في الشؤون الخارجية ،ويقوم الرئيس بوضع صيغة المعاهدات ،ولكنها تحتاج إلى موافقة
الكونغرس ،وكان من المعتاد أن يطلب الفرع التنفيذي مشورة مجلس الشيوخ ورأيه بصوره غير

رسميه ،ويقول المؤرخ بول جونسون إنه" :بحلول أواخر السبعينات تم إحصاء ما ال يقل عن
سبعين تعديالً يحد من سلطه الرئيس في ممارسه السياسة الخارجية ،بل لقد قيل إنه لو أجرى

اختبار لقانون سلطات الحرب لتبين أن الرئيس لم يعد هو القائد األعلى للقوات المسلحة"

(جرجس ،1998 ،ص.)87
ثانيا:سلطاتالكونترس :

منحت المادة األولى فقرة الثامنة من الدستور األمريكي للكونغرس على وجه التخصيص

سبعاً وعشرين سلطة مختلفة ،وبإضافة إلى ذلك خولته المادة الرابعة سلطه قبول واليات جديدة
في االتحاد ،كما خوله التعديل السادس عشر سلطة تحصيل الضرائب الفيدرالية على الدخل،
وللكونجرس أيضاً سلطة التنفيذ بالنسبة للتعديالت الثالث عشر ،والرابع عشر ،والخامس عشر،
والتاسع عشر ،والرابع والعشرين ،والسادس والعشرين (الويتز ،1996 ،ص .)148إن الوظيفة
األساسية هي إصدار وتشريع القوانين ،وله سلطه التصديق في أمور مثل المعاهدات ،وتعيين

السفراء ،وسلطه إعالن الحرب ،وسلطه إقرار الميزانية العامة لماليه الدولة ،وهي تعد في بعض
األوقات الورقة الضاغطة في التأثير في سياسات السلطة التنفيذية الممثلة بالرئيس ،إذ من دون

الدعم المالي ال يستطيع الرئيس المضي في خططه ،ولها سلطات إضافية بعيده عن المجال

الدستوري ،مثل اتخاذ الق اررات التي تعرب فيها عن رأيها بخصوص الشؤون الخارجية (عواد،
 ،2010ص .)75ونتيجة لقانون الفصل بين السلطات ،يتم الوصول إلى الق اررات الرئيسة في

المسائل المتعلقة في صنع السياسة الخارجية عبر المساومة والحل والوسط بين السلطة التنفيذية

والتشريعية ،حيث تسعى الواليات المتحدة دائماً إلى تقديم نفسها في صورة جبهة موحده أمام
العالم الخارجي ،إلعطاء الشرعية ألعمالها الكتساب االحترام والقبول ،حيث تعمل السلطتان
سوية في قضايا السياسة الخارجية الرئيسية التي توثر في المصالح الحيوية لألمة (جرجس،

 ،1998ص.)75
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وهكذا يتبين أن الكونجرس األمريكي يمتلك مجموعة من األدوات والوسائل والسلطات

التي يمكن من خاللها التأثير على السياسة الخارجية األمريكية ،األمر الذي يعطي ألعضاء
الكونجرس األمريكي خاصة أعضاء مجلس الشيوخ دو اًر بار اًز في صناعة السياسة الخارجية،

من خالل التصديق والموافقة على المعاهدات مع الدول ،وكذلك في إعالن الحرب ،حيث

استعادت السلطة التشريعية دورها المفقود في صنع السيادة الخارجية الذي كانت تستولي عليه
المؤسسة التنفيذية ،فكان يكتفى بممارسه دور الرقيب على أداء وتنفيذ السلطة التنفيذية ،أما اليوم
كبير في صنع السياسة الخارجية ،من خالل التأثير على المؤسسة التنفيذية ،وتقييد
دور اً
يلعب اً
حركتها من خالل تحجيم الموازنات المالية ،كما يبدو واضحاً وجلياً بحكم جماعات الضغط في

معظم ق اررات الكونجرس األمريكي الذين يرفضون أي ق اررات ال تصب في خدمه هذه

الجماعات ،وخاصةً جماعات الضغط اليهودية من خالل أعضائها المنتسبين في الكونجرس
األمريكي ،فنرى عجز وجمود الكونجرس عن اتخاذ أي ق اررات تتعلق بإسرائيل نتيجة ألعضاء

الكونجرس المسيحيين المتصهينين عن قدرتهم إليقاف أي قرار يمس أمن إسرائيل وال يكون
بمصلحتها.

المبحثالثاني:
دورالمؤسساتغيرالحكوميةفيعمليهصنعالسياسةالخارجيةاألمريكية 
المؤسسات غير الحكومية هي تلك المؤسسات التي تعمل خارج نطاق عمل الحكومة،
ويكون لها تأثير واضح في صنع السياسة الداخلية والخارجية ومن أهم تلك المؤسسات غير

الحكومية جماعات المصالح و(الضغط) ومراكز الفكر ،التي لها دور مؤثر في صنع القرار
السياسي الخارجي األمريكي .

المطلباألول:جماعاتالمصالحوالرأيالعاموالسياسةالخارجية :

أوالا:تعريفجماعاتالمصالح :

تعتبر جماعات المصالح من القوي غير الحكومية المؤثرة في صنع استراتيجيات

الواليات المتحدة ،وتشكل القوى غير الرسمية أحد أهم مصادر الضغوط الخارجية ،التي تمارس

على ق اررات الكونجرس والرئيس معاً ،فأعضاء الكونجرس يتعرضون في أثناء صياغة ق ارراتهم

التشريعية ،لتأثيرات وضغوط مختلفة ،سواء وقعت من الناخبين (الرأي العام) أو من وسائل
اإلعالم أو من مجموعات المصالح المنظمة ،وتشكل هذه الضغوط إحدى الخصائص الرئيسة

في الحياة التشريعية (عواد ،2010 ،ص.)147
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فليس هناك اتفاق حول تعريف جماعات المصالح شأنها شأن المفاهيم االجتماعية،

حيث تتنوع التعريفات لمفهوم جماعات المصالح وعةادة ما تعرفةها األدبيات السياسية بأنها:
"تنظيمات تستهدف التأثير في صانعي القرار" ،وعرفها الرئيس األمريكي هاري ترومان بأنها:

"ج ةمةةاعةةة تةشةتةرك فةةي االتجاه نةحةو مةطةالةبةة جةمةاعةات المجتمع األخرى بمجموعة مطالب

محددة ،ويتم ذلك من خالل التأثير على مؤسةسات الحكومة" ،وعرفها أيضاً روي مكريدس بأنها:

"جماعات تجمعها مصلحة مشتركة دائمة أو مستقرة تناضل باستمرار من أجةل تعظيم مصالحها

ومنافعها من خةالل الضغط على الحكومة للحصول على الةمة ازيةا والةتةنةازالت والةمةسةاعةدات،

وعةلةى الةدعةم المباشر أو غير المباشر مةن قبل الحكومة " ،حيث إن جميع التعريفات تركز على

عنصر "استم اررية المصلحة" كشرط لقيام جماعة المصالح (عبد العاطي،2015 ،ص.)42

لذلك في هذه الدراسة ستعتمد على التعريف الذي أورده دكتور محمد السيد سليم في كتابه تحليل
السياسة الخارجية لجماعات المصالح الذي ينص على أن جماعات المصالح هي" :مجموعات
األفراد المؤتلفة مع بعضها لتحقيق مصلحة مشتركة ،وأنها تتفاعل مع صانع السياسة الخارجية

في محاولة لترجمة مصالحها الذاتية إلى سياسات وقة اررات رسمية ،وأن هذا التفاعل هو الذي

يحدد السياسة الخارجية طبقاً للقوة النسبية لكل مجموعة" (سليم ،2013 ،ص.)170

كما أن جماعات المصالح(الضغط) ،ال تشارك في حيازة السلطة وال في ممارستها
مباشرة ،إنما تؤثر في السلطة مع بقائها خارجة عنها ،فهي تضغط على السلطة ،ومنها جاء

اسمها بترجمة االصطالح األمريكي ( ،)Pressure Groupsوتحاول جماعات الضغط أن
تؤثر في الرجال القابضين على زمام السلطة ،ولكنها ال تحاول أن ترفع رجالها إلى السلطة

رسمياً على األقل؛ ألن لدى بعض جماعات الضغط القوية مبعوثين في كافة المجالس
والحكومات واقعياً ،ولكن ذلك يكون بشكل متخفي (دوفرجيه ،2009 ،ص.)141

ويلعب اللوبي اإلسرائيلي دو اًر كبي اًر في التأثير على صانع القرار األمريكى ،الذي هو

عبارة عن جماعات ومنظمات غير حكومية ،ومنها لجنه العالقات األمريكية اإلسرائيلية للشئون
العامة " أيباك " ،التي تضم نحو ثالثين منظمه يهودية ،عالوة على مجموعات إعالميه وماليه
وجميعها تمارس تأثيرها من خالل تمويل نفقات االنتخابات الرئاسية والكونجرس ،فضالً على

عملها في احتواء أعضاء مجلس الكونجرس وتحديداً أعضاء اللجان الرئيسة فيه (عواد،

 ،2010ص .)152ومن ركائز نجاح اللوبي األساسية أنه ذو تأثير كبير في كونجرس الواليات

المتحدة ،بحيث يبقي إسرائيل شبه محصنه ضد أي نوع من االنتقادات الرسمية أو غير
الرسمية ،وذلك يرجع الى أن بعض أعضاء الكونجرس الرئيسيين هم صهاينة مسيحيون مثل(
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ديك آرمي) الذي قال في سبتمبر " :2002إن األولوية رقم واحد في السياسة الخارجية هي

حماية إسرائيل" ،كما يشكل موظفو جهاز العاملين في الكونجرس الموالون إلسرائيل مصد اًر آخر
من مصادر نفوذ اللوبي .إال أن "االيباك" نفسه هو الذي يشكل نواة نفوذ اللوبي في الكونجرس،

ونجاح هذا التنظيم يعود إلى قدرته على مكافأة المشرعين ومرشحي عضوية الكونجرس الذين

يؤيدون برنامجه (ميرشايم & والت ،2006 ،ص.)63:64

وباختصار شديد يتضح أن اللوبي اإلسرائيلي "االيباك" هو عباره عن أداة عملية

لحكومة أجنبية فعلية ،تمسك بعصب حياة الكونجرس في الواليات المتحدة وأي نقاش حر
لسياسة الواليات المتحدة اتجاه إسرائيل ال يتم ،رغم انطواء مثل تلك السياسة على عواقب بالغة

األهمية بالنسبة إلى العالم كله .وهكذا فإن واحداً من فروع الحكم الرئيسية في الواليات المتحدة
يكون ثابت االلتزام بدعم إسرائيل ،أما التأثير في السلطة التنفيذية حيث يتمتع اللوبي أيضاً بنفوذ

كبير لدى الفرع التنفيذي ،وهذا النفوذ مستمد في جزء منه من تأثير الناخبين اليهود في

االنتخابات الرئاسية حيث إن الناخبين اليهود يقدمون تبرعات انتخابية كبيرة إلى مرشحي
الحزبين كليهما (ميرشايمر& والت، 2006،ص.)68 :67

ويعتبر اللوبي اإلسرائيلي األشد تأثي اًر في السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق

األوسط ،حيث يعتبر قوة كبيرة .وتُقدر صحيفة النيويورك تايمز أنه يستند إلى ما ال يقل عن
( )45-40سناتور بمجلس الشيوخ من أصل 100نائب ،ومئتي نائب من أصل  435بمجلس
النواب ،وما يؤكد قوة اللوبي اليهودي في أمريكا تلقي إسرائيل أكثر من ثالثة مليارات دوالر
سنوياً مساعدات اقتصادية وعسكرية مختلفة ،وهو ما يمثل  700دوالر لكل إسرائيلي في العام.

مقابل ذلك تتلقى أفريقيا باستثناء مصر مساعدة يبلغ نصيب الفرد فيها  2دوال اًر (غارودي،

 ،1998ص.)49

ثاني ا:تثثيرجماعاتالمصالحفيالسياسةالخارجية :
تؤثر جماعات المصالح في السياسة الخارجية من خالل ثالث قنوات( :سليم،

،1998ص.)199:197


المشاركة المباشرة في عملية صنع السياسة الخارجية :قد تشترك بعض جماعات

المصالح في صنع السياسة الخارجية بشكل مباشر من خالل مشاركتها في أجهزة صنع
تلك السياسية.

 سياسي أميركي " تزعم األغلبية الجمهورية في مجل النوا ( ،)2002-1995واشتهر بتصريحات تلفزيونيية قيال فيهيا إنيه يمكين
للفلسطينيين العي في أماكن أخرى خار فلسطين ،ألن العديد من الدول العربية تمتلك أراض تسع دولة فلسطينية.

 74



توجيه مصادر القوة للتأثير غير المباشر في السياسة الخارجية؛ حيث تمتلك جماعات

المصالح جزء من مصادر القوة االقتصادية والعسكرية والسياسية في المجتمع،
وتستطيع تلك الجماعات عن طريق استعمال هذا الجزء من القوة أن تؤثر في مسار

السياسة الخارجية .ولعل أوضح مثال لذلك هو أثر الجماعة الصهيونية األمريكية في

صنع السياسة الخارجية في الشرق األوسط ،وأثر (المركب الصناعي العسكري) على

السياسة الدفاعية األمريكية.


جماعات المصالح كجماعات وسيطة :تلعب جماعات المصالح دور الوساطة بين

السياسة والمواطنين ،ويتحقق ذلك بتعبير جماعات المصالح عن مصالح محدودة
لمجموعات من المواطنين من خالل االتصال مع صانعي السياسة الخارجية.

وبالتطبيق على الحالة المصرية وعلى مدى قدرة اللوبي اإلسرائيلي "إيباك" على التأثير
على السياسية األمريكية تجاه مصر ،مارس اللوبي اإلسرائيلي "إيباك" دو اًر مؤث اًر في عدم تغيير

السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر في الفترة االنتقالية بعد اإلطاحة بالرئيس محمد مرسى

وسقوط اإلخوان ،حيث واجهت اإلدارة األمريكية ضغوطاً كبيرة لوقف المساعدات أو إعادة

هيكلتها لمصر ،والتعامل مع مصر وفقاً للقوانين األمريكية التي تفرض قطع المساعدات في
حالة االنقالب العسكري ،إال أن تدخل لجنة "اإليباك" باإلضافة لرأي و ازرة الدفاع أدى لعدم

صدور تشريعات من الكونجرس أو تعديالت على مشاريع القوانين التي تخص المساعدات
األمريكية لمصر ،حيث ساهمت بشكل كبير في رجوع المساعدات العسكرية األمريكية لمصر
بعد فترة توقف قليلة ،حيث تعتبر قضية استمرار المساعدات األمريكية لمصر من ضمن

أولويات اللوبي اإلسرائيلي "إيباك" داخل الواليات المتحدة من أجل المحافظة على اتفاقية السالم

المصرية اإلسرائيلية (عبد العاطي ،2015 ،ص .)41وجدير بالذكر أن موقف اللوبي اليهودي
من قضية عدم وقف المساعدات نابع من مبدأ عقائدي بسبب انزعاج اللوبي اليهودي في أمريكا

من التقارب بين أمريكا وجماعات اإلسالم السياسي في المنطقة ،أكثر منه موقف سياسي داعم
للنظام الجديد في مصر .وهذا ما سوف نشير له باستفاضة في الفصل السادس من هذه

الدراسة.

 مجمع الصناعي العسكر  Military Industrial Complexيمثل شراكه وائتالفيات بيين مصيال عيده مين ميالكي الصيناعات ذات
اإلنتا الحربي ،والمسؤولين الحكوميين الذين لديهم سلطه في مجال اإلنفاق الحربي ،وممثلي الواليات التي لها مصلحه اقتصياديه مين
اإلنفاق الحربي.
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كبير ومهماً في
دور
اً
وهكذا يتضح أن جماعات الضغط في الواليات المتحدة لعبت اً

عمليه صنع السياسة الخارجية األمريكية من خالل التأثير المباشر أو غير المباشر ،وبالرغم
من أن هذا التأثير ال يرى بالعين المجردة للناس إال أن صناع السياسة الخارجية األمريكية،

يدركون فعالية وقدرة هذه الجماعات على التأثير لذلك يتبعون السياسات التي تحظى برضاهم أو
على األقل تضمن سكوتهم ،فمثال نرى اللوبي اإلسرائيلي "االيباك" داخل الواليات المتحدة وقدرة

تأثيره على صناع القرار األمريكي بما يخدم مصالحه في جميع القضايا ،حيث أصبحت إسرائيل
بفضله الدولة األولى في تلقى المساعدات الخارجية األمريكية في العالم ،والحليف األفضل

والخاص واألقوى للواليات المتحدة لدرجة أنها مستعدة ألن تدخل في حروب من أجل حمايتها

وضمان سيادة استقاللها.

المطلبالثاني:مراكزالفكر :

يعتبر البحث العلمي من أهم النشاطات التي يمارسها العقل البشرى ،فمن المعروف أن

تقدم األمم ونهضتها الحضارية مرهون برعايتها واهتمامها به وبتطبيقاته .ومن هنا فإن هذه
األهمية للبحث العلمي تتطلب االهتمام بمؤسساته ،وأدواته كالجامعات ومراكز األبحاث

والدراسات ،سواء الحكومية منها أو الخاصة ،لما لها من دور أساسي في عملية صنع القرار،
واعداد السياسات العامة للدول (الخزندار ،األسعد ،2012 ،ص.)1
واكتسبت مراكز الفكر مكانة مرموقة في الواليات المتحدة األمريكية ،وأدت دو اًر بار اًز في

دعم مؤسسات صنع القرار السياسي ،فازدادت أعدادها وكثرت مجاالتها وتخصصاتها ،وخاصة
في الشؤون االستراتيجية والسياسات الخارجية ،وتقوم هذه المراكز أو مؤسسات الفكر والرأي

المعروفة بة الثينك تانكس ) (Think Tanksأو حاويات الفكر ،بإمداد أصحاب القرار السياسي
بكل القضايا الهامة في البلدان المتقدمة ،مما يجعلها عنص اًر هاماً في تحديد أولويات القضايا

التي تواجه تلك الدول( ،الشهوانى .)2011،وتعتبر مؤسسات الفكر والرأي مؤسسات مستقلة تم

إنشاؤها بهدف إجراء بحوث وانتاج معارف مستقلة متصلة بالسياسة ،وهي تسد فراغاً في غاية

الحكم من جهة أخرى .وقد حصل بروز
األهمية بين العالم األكاديمي من جهة وبين عالم ُ
سدة
وارتقاء مؤسسات الفكر والرأي العام العصرية بصورة متوازنة مع ارتقاء الواليات المتحدة َ

زعامة العالم (. (Haass،2002،P3

ولقد ظهرت مؤسسات الفكر والرأي ،كالعب ظاهر وفى العديد من الحاالت كالعب

هام في مجتمع صانعي السياسة ،ومما ال شك فيه أن هذه المؤسسات قادرة على المساهمة،
وقد قدمت مساهمات قيمه في سياسة أمريكا الخارجية والداخلية (آبلسون ،2005 ،ص.)9
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أوالا:أهميةمراكزالفكرفيصناعةالسياسيةالخارجيةاألمريكية :

تلعب حاويات الفكر دو اًر حيوياً في المجاالت السياسية على مستوى السياسات الوطنية

والمحلية في الواليات المتحدة حيث إنها تمتلك وظيفة فريدة من نوعها ،ألنها توفر السياسة
العامة وتعمل بشكل مستقل عن الحكومات واألحزاب السياسية ( .)Mcgann, 2005, p3وان

ما يميز مؤسسات الفكر والرأي األمريكية عن نظيراتها في أنحاء العالم األخرى ،مقدرتها على

المشاركة المباشرة وغير المباشرة في صنع السياسة ،ورغبة صانعي السياسة في العودة إليها
للحصول على المشورة السياسية ،األمر الذي قاد بعض الباحثين إلى االستنتاج أن مؤسسات

الفكر والرأي األمريكية لديها األثر األكبر في صوغ السياسة العامة (آبلسون ،2005 ،ص.)8
ثاني ا:أهممراكزالفكراألمريكية :
-1

مؤسسةبروكينتز ) :(Brookings Institution
تأسست عام  ،1916مقرها واشنطن العاصمة ،تحتل مؤسسة بروكينغز المركز األول

بين مراكز الفكر في الواليات المتحدة األمريكية على عدة أصعدة؛ فمن ناحية هو المركز األكثر

اقتباسا في اإلعالم األمريكي ،وكذلك بين السياسيين وفي قاعات لكونجرس من أعضاء الحزبين
ً
تأثير
الديمقراطي والجمهوري على حد سواء ،ومن ناحية أخرى فهي تُعد أحد أكثر مراكز الفكر ًا

في السياسات األمريكية العامة (الخطيب)2014 ،

-2

م ؤسسة كارينت

للسالم الدولي 

) :International Peace

for

Endowment

(Carnegie

هي منظمه خاصة ال تتوخى الربح ،تسعى إلى تشجيع التعاون الدولي ،بين الدول
وتعزيز مقومات السالم العالمي ،عبر األبحاث والدراسات تأسست سنه  ،1910ولعبت أدو ار

مهمة في تطوير مؤسسات القانون الدولي ،واألمم المتحدة ،وتتألف مؤسسه كارنيغى اليوم من
خمسة مراكز في الواليات المتحدة وروسيا والصين والشرق األوسط واالتحاد األوربي (أوتارى

وآخرون،2008،ص .)57وبدأ برنامج كارنيغي للشرق األوسط في عام  2002من أجل تقديم

وجهات نظر تحليلية وفهم مقارن واسع لكيفية حدوث التحوالت السياسية وخبرة إقليمية عميقة،

للتأثير على مسألة التطور السياسي في العالم العربي (الخطيب.)2014 ،
-3

مؤسسةراند) :(RAND Corporation
تم تأسيس مؤسسة راند ( )Randعام  ،1948برعاية من و ازرة الدفاع األمريكية ومقرها

العاصمة واشنطن ،ويتم تمويلها من قبل الحكومة الفيدرالية ،وهي مكونة من ثالثة مراكز تعنى
بأبحاث التطوير ألساليب واستراتيجيات الدفاع العسكري ،تديرها منظمات خاصة غير ربحية
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بموجب عقود طويلة األمد .والمراكز التي تدعم مؤسسة راند هي مشروع سالح الطيران ،ومركز

آرويو ( )Ario Centerالتابع للجيش ،ومعهد أبحاث الدفاع القومي ،الذي يندرج تحت السلطة
المباشرة لمكتب وزير الدفاع وهيئة األركان المشتركة ووكاالت الدفاع (حداد.)2014 ،
-4

معهدالوالياتالمتحدةللسالم( :(US Institute for Peace
وفي أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي؛ أي في أعقاب حرب فيتنام

قام نقاش حاد في الواليات المتحدة حول أهمية تأسيس أكاديمية سالم قومية لتدريب المحترفين
في مهارات التوصل إلى عقد الصلح واحالل السالم ،وعلى أعمال الوساطة بصورة نشيطة في

الدبلوماسية الوقائية وفي تدبر أمور النزاعات ،وذلك كتكملة للرسالة التعليمية لألكاديميات

العسكرية القومية الثالث التي تديرها الحكومة .وكان من نتائج هذا النقاش أن قرر الكونغرس
األميركي عام  ،1984تأسيس معهد قومي مستقل غير ربحي ،لخدمة الشعب والحكومة،
وخدمات توفير معلومات عن السالم تتعلق بوسائل تعزيز السالم العالمي ،وحل النزاعات بين

دول وشعوب العالم دون اللجوء إلى العنف ،وهكذا ظهر معهد الواليات المتحدة للسالم إلى

الوجود كجزء من المهمة المعهودة إليه من قبل الكونجرس كجهود مكمله لجهود الحكومة (حداد،
.)2014

-5

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية  (Center for Strategic and

) :International Studies

تأسس ( )CSISهذا المركز بواشنطن عام  ،1966من قبل مدير األبحاث في وكالة

االستخبارات المركزية " CIAراي كلين" بعد عزلة أثر فشلة في غزو (خليج الخنازير) ويعتبر
"راى كلين" من أهم شخصيات المركز ،ومنذ تأسيس هذا المركز يقع تحت الهيمنة الكاملة
للمحافظين واللوبيات الصهيونية بشكل كامل ،وقدم الكثير من الدراسات والتقارير التي ساهمت
بشكل كبير في السياسة األمريكية ،ومنها دراسة حول صراع الحضارات والعالقة مع دول
الخليج والحرب على اإلرهاب ،وقد ظهرت هذه الدراسة في بداية عهد بوش االبن عام،2001

ويعتبر المركز صاحب نظرية اصنع عدواً لكى تحاربه (انتليجنسيا ،2004 ،ص .)1:2ويعد
أفضل مركز فكر في مجال األمن والشؤون الدولية ،وتؤخذ تقاريره بعين االعتبار في مجاالت

التجارة والتكنولوجيا والتمويل والطاقة (الخطيب.)2014 ،
-6

مجلسالعالقاتالخارجي ) :(Council on Foreign Relations
هو منظمة في شكل خلية تفكير مستقلة أمريكية ،هدفها تحليل سياسة الواليات المتحدة

الخارجية والوضع السياسي العالمي .تأسست في عام  ،1921تتكون من أكثر من 5000
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عضو جلهم من طبقة رجال األعمال ،االقتصاد والسياسة .مقرها الرئيسي في نيويورك ،ولديها

مكتب أيضاً في واشنطن العاصمة ،وُيعد مجلس العالقات الخارجية أحد أكثر المراكز تأثي اًر في
ويقدم استشارات
السياسة الخارجية والعالقات الدولية في أمريكا ،ويصدر عدة مطبوعاتُ ،
للهيئات الحكومية واالستخباراتية األمريكية ،وأيديولوجية المجلس تنتمي إلى الوسط ،وال ُيحسب
على أي من الحزبين الكبيرين (الخطيب.)2016 ،

وبالتطبيق على الحالة المصرية نجد أن هذه المؤسسات لعبت دور مهماً مع المعارضة

المصرية؛ حيث نسقت تحركات المعارضة المصرية التي بدأت في مصر من خالل حركة

كفاية عام  ،2009ثم تم تكثيفها من قبل حركه  6ابريل التي سوف يتم تناولها الحقاً بشكل
تفصيلي ،فعندما شعرت هذه المراكز األمريكية بخطورة الوضع في مصر ،حيث ‘ن هناك

از سوف يؤدى الى انهيار النظام المصري الحاكم وانهيار المجتمع في مصر ،األمر الذي
اهتز اً

يستدعى ضرورة التدخل بوضع األفكار والسيناريوهات ،لتنسيق جهود هذه الحركات وايجاد
طرق إلمكانية االستفادة منها بشكل يخدم مصالح الواليات المتحدة بشكل مباشر (الزين،

 ،2013ص.)251
وهكذا يتبين من االستعراض السابق أن مراكز التفكير اكتسبت مكانه بارزة ومرموقة في

الواليات المتحدة وخاصة عند صناع القرار ،حيث تتميز عن نظيراتها في البلدان األخرى
بقدرتها على المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في صنع القرار ،وتعمل على دعم
مؤسسات صنع القرار من خالل توليد األفكار الجديدة ،وتقديم المشورة السياسية التي تساعد

صانعي القرار في اتخاذ ق ارراتهم ،كما أنها تعمل على رفع مستوى جودة عمليه صنع القرار من
خالل توفير منظومات جديدة لصياغة السياسات التي تتماشى مع الظروف التي تواجه صناع

وبروز غير مسبوق العهد لتلك
اً
القرار ،وقد شهدت مرحله ما بعد 11سيتمر 2001نشاطاً
المراكز ،التي عملت بجد من أجل تقديم إجابات للعديد من التساؤالت حول ماذا حدث؟ ولماذا

حدث؟ وكيفية التعامل معه ،مما دفع كثير من هذه المراكز إلى أن تعيد تقييم السياسات
الخارجية األمريكية ،وخاصة التي تجمع الواليات المتحدة مع العالم العربي واإلسالمي ،لتوليد

أفكار جديدة لتطوير هذه السياسات التي تشكلت وتبلورت في شكل مبادرات سياسية ،تمثلت

أهمها في مشروع الشرق األوسط الكبير.
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الفصل الرابع
السياسة اخلارجية األمريكية جتاه مصر
فرتة جورج بوش االبن ()2009-2001
م يك ر ملص ير
ملبحث ول :اتطو اتا خيي ا عالقا
ملط ب ول :م حل تطو اعالقر اس ال ر م يك ر ملص ير.
ملط ب اثاني :اعالقر م يك ر ملص ير القتصادير.
م يك ر ملص ير اعسك ير.
ملط ب اثااث :اعالقا
ملبحث اثاني :اس الر خلا ج ر م يك ر فرت جو ج بوش البن جتاه اش ق
ولط
ملط ب ول :ؤير إد بوش البن ملنطقر اش ق ولط ومص .
ملط ب اثاني :اضغوط القتصادير و اعسك ير.
ملبحث اثااث :عالقر إد بوش البن مو ح ب اس ال ر وقوى جملتمو ملتني
ملط ب ول :عالقر إد بوش البن مو ح ب اس ال ر ملص ير.
ملط ب اثاني :عالقر إد بوش البن مو حل كا ومسلسا جملتمو ملتني.
ملط ب اثااث :دو مسلسا اتمويل م يك ر يف نش اتميق ط ر.

السياسةالخارجيةاألمريكيةتجاهمصرفترةجورجب وشاالبن
( )2009-2001

مقدمة :
تتميز العالقات المصرية األمريكية بكونها مركبة ،فهي تعنى العديد من قضايا االهتمام
المشترك ،من أهمها التعاون االقتصادي والعسكري واإلصالح السياسي في مجاالت الديمقراطية

وحقوق اإلنسان ،وعملية السالم العربية اإلسرائيلية ،والتحالف ضد اإلرهاب ،وقد شهدت تلك
العالقات العديد من التباينات السياسية التي نتجت منها تداعيات ،ألقت بظالل سلبية على أوجه

التعاون بين البلدين عامة وعلى برنامج المساعدات االقتصادية األمريكية لمصر خاصة

(بطرس 2010 ،ص .)91ويمثل موضوع السياسة األمريكية نحو مصر قضية رئيسية من
قضايا السياسة الدولية ألكثر من سبب ،ولعل في مقدمتها كون الواليات المتحدة القوة األكبر في

العالم التي تشكل إطار السياسة الدولية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ،وثانيهما أن مصر
تمثل قوة إقليمية رئيسية في منطقة بالغة الحساسية لموقعها االستراتيجي .

يتسم النظام السياسي األمريكي بالثنائية الحزبية ،والتناوب على تولي مقاليد الحكم في

الواليات المتحدة األمريكية بين الحزب الجمهوري ذي الصبغة المحافظة والحزب الديمقراطي ذي
الصبغة الليبرالية المتحررة ،لذلك لكل حزب سياساته الخاصة التي يعمل على تطبيقها عند

وصولة لسدة الحكم .اعتمدت "أجندة بوش االبن" على امتالك أحادي للقوة الشاملة لحماية
األراضي األميركية ،وتدعيم هيمنة الواليات المتحدة وفق رؤية ومنظور المحافظين الجدد

اليمينية ،حيث إن إدارة بوش االبن قد جاءت إلى الحكم ،وهي ترفع شعارات ،وتتبنى سياسات

في ظل هيمنة "المحافظين الجدد" تقوم على فكرة إدارة ظهر أمريكا للعالم ،والحديث عن أنه "
إذا تكلمت أمريكا فيجب أن يستمع ويطيع العالم" ،من منطلق ضرورة فرض الهيمنة األمريكية

على العالم بالقوة (سالمان .)2016 ،وأصبحت السياسة الخارجية األمريكية تعتمد على القوة في

ظل مفهوم جديد لألمن القومي ،يتعدى الحدود األمريكية؛ ليشمل أي تهديد مستقبلي لألمن
والمصالح األمريكية؛ فضالً عن الحديث عن تعزيز الديمقراطية في منطقة الشرق األوسط،

انطالقاً من قناعة مفادها أن هناك ارتباطاً بين النظام السياسي والثقافة المجتمعية والنظام
التعليمي بالشرق األوسط وتفريخ اإلرهاب (شيباني ،2010 ،ص.)45:46
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المبحثاألول:

التطورالتاريخيللعالقاتاألمريكيةالمصرية 
تهدف السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر ،كدولة محورية معتدلة ذات تاريخ طويل

في منطقة الشرق األوسط ،إلى ضمان االستقرار اإلقليمي بالحفاظ على قوة الدفع لعملية السالم

في الشرق األوسط ،باإلضافة الى تحسين العالقات الثنائية المصرية األمريكية وتنظر الواليات
المتحدة الى مصر بوصفها زعامة اقليمية قادرة على القيام بدور محوري كشريك فعال مقبول من
كل االطراف في عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية (بطرس ،2010 ،ص.)91

المطلباألول:مراحلتطورالعالقةالسياسيةاألمريكيةالمصرية :
في إطار تناول العالقات التاريخية بين البلدين ،فإن مصر تعد حجر الزاوية في
المنطقة ،وأن الواليات المتحدة ال تستطيع حماية مصالحها في الشرق األوسط دون المرور من
خالل مصر ،وأخذ ما يدور بها في الحسبان .وقد مرت العالقات األمريكية المصرية بعدة

مراحل كان من أهمها المراحل التالية:
 أوالا:مرحلة"التبلور" :

تعود العالقات المصرية األمريكية إلى ثالثينيات القرن التاسع عشر؛ حيث بدأت هذه

العالقات بشكل رسمي عام  ،1832عندما قامت الواليات المتحدة األمريكية بفتح قنصلية
لمتابعه مصالحها التجارية في مصر ،ومع بدايات القرن العشرين لم تخ ُل من بعض االهتمام
السياسي بمصر والشرق األوسط عموماً ،كما استمرت الواليات المتحدة بالتوسط بين مصر
وبريطانيا بين الحين واآلخر .وفي عام  1922زاد اهتمام السياسة الخارجية األمريكية بمصر

لدرجه تم فيه رفع التمثيل الدبلوماسي ،ومع انتهاء الحرب الثانية عام  1945وانقسام العالم إلى

معسكرين ،وبروز الواليات المتحدة كقوة عالمية ،وزعيمة للمعسكر الغربي ،ازدادت أهمية منطقة
الشرق األوسط بشكل كبير ،وأصبحت من أكثر المناطق التي تسعى القوى الغربية للسيطرة

عليها ،حيث أدركت واشنطن أن تحقيق الهدف يستوجب تقوية العالقة مع مصر ،كونها تمثل

أهم المفاتيح التي يمكن من خاللها السيطرة على منطقه الشرق األوسط (محمود،2008 ،

ص.)241
تبلورت سياسة أمريكا الخارجية عقب الحرب العالمية الثانية في محاوله احتواء النفوذ
الشيوعي بإقامة سلسله من القواعد العسكرية حول االتحاد السوفيتي ،األمر الذي دفع الواليات
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المتحدة إلى إنشاء "حزام" من األحالف العسكرية "لحصر" النفوذ السوفيتي ومنعه من اكتساب

مواقع جديدة ،ولم يكن باستطاعة الواليات المتحدة أن تنفذ سياستها الدفاعية في الشرق األوسط
دون موافقة مصر ،واشتراكها في قيادة الدفاع المشترك عن هذه المنطقة ،وأن تكون قناة
السويس قاعدة لهذه القيادة (عمرو ،1991،ص .)10في حين ظلت مصر ترفض أن تصبح

جزءاً من تحالف الناتو في منطقة الدفاع عن الشرق األوسط (جاردنز ،2013،ص .)55وقد

صعودا وهبوطاً،
شهدت تلك الفترة العديد من األحداث المتباينة التأثير ،التي أفرزت تقلبات
ً
صاحبها درجات مختلفة بين الدفء والتوتر في العالقات الثنائية .وفى المقابل شكلت أحداث

أخرى حاف اًز مشتركاً لدفع واستكشاف وتطوير رأس أُفقي لمجاالت جديدة للتعاون (بطرس،
 ،2010ص .)93وفي بداية هذه المرحلة لم تكن الواليات المتحدة األمريكية قد انغمست في

قضايا وأزمات المنطقة بشكل كبير؛ نظ اًر لتواجد بريطانيا العظمي وسيطرتها على مناطق كثيرة

في العالم العربي ،إال أن مع فلول نجم بريطانيا وظهور الواليات المتحدة األمريكية على الساحة

الدولية ،وأهمية منطقة الشرق األوسط كمجال حيوي لها بدأت الواليات المتحدة باالهتمام

بالمنطقة العربية خاصة في ظل تصاعد الصراع العربي اإلسرائيلي ،ولعب مصر دور محوري

فيه.

ثاني ا:مرحلة"الصدام"فيعهدالرئيسعبدالناصر :

قام الضباط األحرار بقيادة جمال عبد الناصر بثورة في  23يوليو 1952ضد الملك

فاروق  ،وبعد ساعات من استيالء الجيش على السلطة التقى أحد المشاركين في الثورة بالملحق

العسكري األمريكي ،ليؤكد له مشاعر مجلس الثورة المؤيد للغرب ،وليطلب مساعدته على إقناع
البريطانيين بعدم التدخل ،حيث كان من دواعي سرور واشنطن أن تلتقي هذه التنظيمات من

كبير
الجيش المصري الذي يلعب ًا
قدر اً
دور قيادياً ،حيث استطاعت الواليات المتحدة أن تمارس اً
مصدر لتزويد األسلحة .وسرعان ما وصلت المناشدات المتوقعة لتزويد
من النفوذ ،بوصفها
اً
الجيش المصري بالسالح (جاردنز ،2013 ،ص .)64:65وأدركت قيادة الثورة من البداية دور

الواليات المتحدة الصاعد والمحوري على المستوى الدولي مع أفول االستعمار التقليدي وخروجه

من الحرب العالمية الثانية ،بوضعية المحتاج إلى المساندة األمريكية في مواجهه الخطر

السوفيتي (بطرس ،2010 ،ص .)93ولم يعاد الرئيس جمال عبد الناصر الواليات المتحدة
األمريكية في بداية عهده ،ولم يغلق أبواب التعامل معها ،فقد كان بصدد تأسيس الدولة المصرية

على أسس الحرية واالشتراكية في بداية عهده ،وحاول االعتماد على أمريكا في بناء مشروع

السد العالي ،وتسليح الجيش المصري ،إال أن المخطط األمريكي في الوطن العربي قد بانت
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معالمه ،مما عجل باالضطراب في العالقات بين البلدين ،وصوالً إلى نكسة  ،1967التي أكدت

لعبد الناصر أن الواليات المتحدة متواطئة مع إسرائيل في عدوانها على مصر (المدهون،
.)2015
وخالل حكم الرئيس عبد الناصر وجدت مصر نفسها في سباق للفوز بالتأثير علةى

منطقةة الشةرق األوسط ،استطاع بعيداً عن التحيز ولفترة قصيرة تخليص مصر من تأثير

المعسكر الغربي أو االتحاد السوفيتي ،بل استطاع أن ينشىء حركة عةدم االنحياز .وقةد

اضطربت العالقات المصرية األمريكية عندما اتفق الرئيس المصري جمال عبد الناصر مع
االتحاد السةوفيتي وتشيكوسةلوفاكيا فةي عام  ،1955من أجل التدريب العسكري والعتاد ،بعد أن
رفض الغرب توفير المسةاعدة الدفاعيةة لمصر ،بسبب دعمه الستقالل الجزائر عن فرنسا ،وبعةد

عةام في أعقاب رفض إنجلت ار والواليات المتحدة توفير المساعدة االقتصادية لمصر ،كي تتمكن

من بناء السد العالي في أسوان ،قام عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس الستخدام عائدها في

تمويل بناء السد العالي (شارب ،2006 ،ص .)14حيث بلغ ذروة التعاون المصري السوفيتي

في حقبة الخمسينات والستينات عندما أعانت روسيا مصر ببناء السد العالي في أسوان ،وزود
االتحاد السوفيتي القوات المسلحة المصرية باألسلحة أثناء نكسة عام 1967؛ حيث لم يتم

تسليح الجيش المصري إال بالسالح الروسي من فترة ( ،)1973-1967وفى أعقاب النكسة
التزم االتحاد السوفيتي بتعويض مصر بالكامل عن كل خسائر المعركة ،فكان هناك  9آالف

رحلة من الطائرات الروسية لنقل األسلحة في أكبر جسر جوي عوض مصر عما فقدته في هذه
الحرب (محمود .)2013 ،حيث كان الصراع بين الرئيس المصري جمال عبد الناصر
واإلدارات األمريكية المتعاقبة صراعاً أيديولوجياً أكثر منه صراعاً تكتيكياً ،فلقد كانت استراتيجيته
ترتكز على بناء جبهة قومية عربية موحدة ،مثلت تهديداً مباش اًر لالستراتيجية األمريكية المبنية
على توازن القوى بين العرب واسرائيل لصالح األخيرة ،باإلضافة إلى خلق دور أمريكي فاعل

وازاحة كاملة للنفوذ السوفيتي في الشرق االوسط (بطرس ،2010 ،ص.)94

وهكذا يتبين أن العالقات األمريكية المصرية خالل حكم الرئيس المصري جمال عبد

كثير من التوتر السياسي بسبب محاوالته الخروج عن النفوذ األمريكي في
الناصر ،قد شهدت
اً
المنطقة بتكوين جبهة عربية موحدة في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي من جانب والنفوذ األمريكي

من جانب آخر ،فقد كانت مصر محل اهتمام كبير من قبل الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد

السوفيتي الذي حاول االستفادة من توتر العالقة بين مصر وأمريكا ،بتقديم مساعدات اقتصادية

وعسكرية لمصر تضمن له تواجدها ضمن المنظومة السوفيتية.
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ثالث ا:مرحلة"التوافقوالصداقة"فيعهدالرئيسالسادات 

بعد فترة عالقات متوترة شهدتها واشنطن مع مصر الناصرية خالل فترة حكم الرئيس

جمال عبد الناصر ،وعالقه متينة باالتحاد السوفيتي الذي وقف بجانب مصر ودعمها اقتصادياً
وعسكرياً في فترة الستينيات والسبعينات ،قال الرئيس محمد أنور السادات في خطاب له عقب

وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر :إن جميع الدول جاءت للتعزية بينما االتحاد السوفيتي
أحضر صينية عشاء ،والتي كان يقصد بها تقديمها بعض األسلحة السوفيتية لمصر عوضاً عن

نكسة ،1967وبالرغم من كل ذلك أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات عقب حرب

أكتوبر 1973والءه للواليات المتحدة ،إثر وجهة نظره بأن الواليات المتحدة في يدها زمام
األمور ،وأن  %99من أوراق اللعبة السياسية في يدها ،على الرغم من معرفته أن روسيا هي
الوحيدة التي دعمت الصناعات الثقيلة في مصر في الستينيات ،في حين لم تقدم أمريكا أي

دعم لالقتصاد المصري (محمود.)2013 ،

وفي يوليو  1972وقع حادث هام ،إذ أعلن الرئيس أنور السادات إجالء أو طرد

الخبراء السوفييت من مصر ،الذى قيل إنها جاءت كتمثيلية ،وكانت جزء من المناورة للتعمية
على حرب أكتوبر ،فالسادات لم يطرد كل الخبراء بل رحل الزوجات واألمهات واألوالد ،وبقي
كبار الخبراء الذين شاركوا في حرب عام ،1973إال أنه لم يفصح عن ذلك مما زاد من التوتر

بين البلدين ،ووقعت الحكومة المصرية في خطأ جسيم في حق روسيا ،إذ عرضت مصر في

أعقاب نكسة 1967السالح السوفيتي على الواليات المتحدة لفك أس ارره ،ولم تقدم الحكومة

المصرية اعتذا ار عن ذلك  ،وتسببت كل هذه األحداث في توتر العالقات المصرية الروسية منذ
عام ( ،)1981-1973وعند تولى الرئيس محمد حسنى مبارك البالد حاول استعادة العالقات

مع روسيا تدريجياً (الشافعي.)2013 ،

عادت الواليات المتحدة إلى مصر والعالم العربي في مرحلة السبعينيات بصورة مفاجئة

بعد أن استطاعت الدبلوماسية األمريكية أثناء فترة الحرب الباردة احتواء النفوذ السوفياتي وابعاده

من المنطقة .واذا كانت الواليات المتحدة قد نجحت في االحتفاظ بعالقات اقتصادية وتجارية
مزدهرة حتى مع الدول العربية الثورية ،مثل الجزائر وسوريا ،فإن نجاحها كان أبعد بكل
المقاييس بالنسبة لتطور عالقاتها بمصر ،فبينما لم يكن ثمة عالقات ديبلوماسية بين البلدين

حتى عام  ،1970تم استئناف هذه العالقات في مارس  ،1974وخالل سنوات قليلة استطاعت
مصر أن تطور عالقات خاصة مع الواليات المتحدة ،ومنذ عام  1978أصبحت الواليات

المتحدة بمثابة شريك كامل في العالقات المصرية اإلسرائيلية ،والمصدر الرئيس لألسلحة ،وأكبر
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مانح للمساعدات االقتصادية لمصر ،األمر الذي زاد من حدة االنتقادات الداخلية والعربية التي
تعرض لها النظام المصري من جراء ذلك إلى حد وصفه بالعمالة للواليات المتحدة (حنفي،

.)2014

انقلبت كل موازين العالقات المصرية إقليمياً ودولياً في عهد السادات ،فغدت نحو

التعاون مع الواليات المتحدة ،إلى أن شمل هذا التعاون الوساطة األمريكية في إبرام اتفاقية
السالم المصرية اإلسرائيلية في عام ،1979هنا بدأت أمريكا في منح مصر معونتها

االقتصادية والعسكرية ،باالرتباط مع اتفاقية السالم المصرية اإلسرائيلية ،والتي بلغت سنوياً 1.3
مليار دوالر ،حتى باتت مصر ثاني دولة بعد إسرائيل في تلقى المساعدات الخارجية األمريكية،
وبهذا فقد كبلت أمريكا أيادي مصر (المدهون .)2015 ،حيث كان السادات رجل دولة ذا رؤية
استراتيجية طويلة المدى ،ألن حرب  1973كانت مجرد خطوة على طريق السالم الشامل في

الشرق األوسط ،فقد عمل السادات على التحول االستراتيجي في موقف مصر الى الواليات
المتحدة خاصة بعد حرب  ،1973ثم بقرار صنع السالم الذي أدي تعاظم وزن مصر من

المنظور األمريكي ،وزادت قيمة برامج المساعدات االقتصادية والعسكرية االمريكية السنوية على
مليارين من الدوالرات (بطرس ،2010 ،ص.)94

وتم إرساء العالقة بين مصر والواليات المتحدة وتحددت المصالح المتبادلة بينهما منذ

أن حددها الرئيس الراحل أنور السادات في إطار اتفاقيات كامب ديفيد ،وتمثلت بالنسبة للواليات

المتحدة في مزايا المرور في قناة السويس ،واذن المرور الجوي العسكري ،والتعاون مع الجيش
المصري ومكافحة اإلرهاب .وبالنسبة لجمهورية مصر العربية تمثلت في تحديث القدرات

العسكرية وتطويرها ،وتحجيم البرنامج النووي اإلسرائيلي من خالل مطالبة الواليات المتحدة

بضغط على إسرائيل لمنع انتشار األسلحة النووية ،وقبول توقيع معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية في منطقه الشرق األوسط وتدعيم دور مصر اإلقليمي والدولي (مرشدي،2013 ،

ص.)96:97

وهكذا يتضح أن العالقات المصرية األمريكية شهدت تحوالُ استراتيجياً في عهد الرئيس

السادات ،نتيجة لتبنيه سياسة االنفتاح السياسي واالقتصادي على الغرب ،واالبتعاد عن الحليف

االستراتيجي السوفيتي السابق ،فبعد حرب أكتوبر عام  1973التي اعتبرت حرب تحريك وليس
تحرير ،والتي أدت الي توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد للسالم مع إسرائيل ،وخروج مصر من

معادلة الصراع العربي اإلسرائيلي ،وعلى أثر ذلك استفادت مصر من برامج مساعدات السالم

كونها أول دولة عربية بادرت إلى الدخول في عملية سالم الشرق األوسط .وترتب على ذلك
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التزام الواليات المتحدة األمريكية تقديم برامج للمساعدات االقتصادية والعسكرية لمصر ،وهي

األدوات التي استخدمتها الواليات المتحدة في الضغط على مصر بهدف تنفيذ سياساتها في
المنطقة.
رابع ا:مرحلةالرئيسحسن مبارك:
-1

مرحلةشراكهالسالمفيالشرقاألوسط:
بدت العالقات مع مصر في ظل الرئيس المصري الجديد حسنى مبارك ،بعد اغتيال

السادات في  6اكتوبر 1981على أيدي متشددين إسالميين ،أكثر سهولة بكثير من سلفه
الراحل ،فمقابل المعونات العسكرية التي بلغت قيمتها الكلية  1.5مليار دوالر سنوياً التي

استمرت على مدى العقود الثالثة التالية ،والتي كانت تأتى في المرتبة الثانية بعد تلك التي تمنح
إلسرائيل ،كان على الرئيس المصري الحفاظ على معاهدة السالم التي كان وقعها السادات عام

 ،1979وأن يوفر للواليات المتحدة تقديم خدمات خاصة في الحرب على اإلرهاب ،والمناورات

العسكرية المشتركة (جاردنز ،2013 ،ص .)199وحرص الرئيس المصري على االلتزام
بمعاهدة السالم مع إسرائيل ،وعليه خضع للمعونة األمريكية ،رغم أن غالبيتها يذهب في فروع
اقتصادية وتنموية ليست أساسية وغير هامة ،ومن خالل هذه المعونة تم اختراق التعليم وغيره

من المجاالت االستراتيجية الهامة ،ومن أبرز أشكال التعاون المصري األمريكي بعد المعونة،
اشتراك مصر في االئتالف الدولي الذي كونته أمريكا ضد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
خالل عامي( ،)1991-1990وقد كافأت الواليات المتحدة مصر على هذا التعاون بإعفائها
من ديونها العسكرية التي بلغت 7مليار دوالر وساعدتها على أن تحصل على نفس اإلعفاء من

الدول األوروبية (المدهون.)2015 ،

أصبح التحالف االستراتيجي وااللتزام بعملية السالم والقيام بإصالحات اقتصادية ،ومزيد
من الخطوات باتجاه الخصخصة والدمقرطة ،أصبحت األساس الذي بنيت علية العالقات

األمريكية المصرية في ذلك الحين .واستراتيجياً كان الفهم المشترك لمجموعة التحديات التي

تواجه المنطقة في مجرى الحرب الباردة السابقة ،هو الذي قاد الحكومة المصرية لتصبح جزءاً

من التحالف الذى قادته الواليات المتحدة ،لطرد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من

الكويت .وخالل بضع سنوات كان االرتباط الخاص ،بين الواليات المتحدة ومصر في حالة ازياد
(تقرير األجندة االمريكية ،2004 ،ص.)163
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-2

المرحلةالحرجة :
تعتبر هجمات  11سبتمبر 2001نقطة تحول أخرى في تاريخ الواليات المتحدة

وبالتحديد في مجال سياستها الخارجية تجاه حلفائها التقليديين في منطقة الشرق األوسط بشكل
صناع السياسة الخارجية
عام ومصر بشكل خاص ،فقد طفا على السطح تساؤل طُرح على ُ
األمريكية ،وهو هل تساند الواليات المتحدة حلفاءها من األنظمة التقليدية والدكتاتورية في الشرق
األوسط ،لضمان االستقرار واستمرار الوضع القائم على حساب أولويات السياسة الخارجية

ومصالحها الجديدة التي تؤكد دفع التنمية السياسية والديمقراطية في المنطقة؟ (بطرس،2010 ،

ص .)98كان ألحداث11سبتمبر 2001تأثير كبير على عالقة مصر بالواليات المتحدة

األمريكية ،حيث لم تعد العالقات بينهما تتمتع بدفء العقد المنصرم ،على الرغم من قيام مصر

باستنكار وادانة هجمات 11سيبتمر ،2001وتعاونها بشكل تام مع الواليات المتحدة األمريكية

فيما يخص مكافحة ومحاربة اإلرهاب؛ سواء من حيث تقديم الدعم واالسناد المباشر ،أو من
حيث توفير المعلومات األمنية االستخباراتية ،إال أن ذلك ال ينفى حدوث تغيير كبير في

العالقات المصرية األمريكية ،فانطالقاً من فلسفة الرئيس األمريكي جورج بوش االبن والتي
تبناها بعد  11سبتمبر 2001والقائلة " :إن من ليس معنا فهو ضدنا" ،لذلك كان على الحكومة
المصرية أن تتحمل أعباء إضافية ،وتتعامل مع ملفات جديدة بدأت تبرز كنقاط ساخنة في

العالقات بين الدولتين( ،محمود ،2011 ،ص .)314فقد أعلنت مصر مساندتها للواليات
المتحدة في مواجهة الهجمات اإلرهابية التي تعرضت لها ،وامتدت مجاالت التعاون في مكافحه

اإلرهاب إلى المخابرات وقواعد البيانات والعمليات المشتركة لمكافحة اإلرهاب (بطرس2010،
،ص .)98وبعد هجمات 11سبتمبر  2001تحول تركيز الواليات المتحدة على دعم الديمقراطية

في الشرق األوسط ،وقد واجه نظام الرئيس مبارك ضةغوطاً مت ازيةدة لتنفيةذ إصةالحات اقتصادية
وسياسية ،مما أدى إلى اكتناف العالقات المصرية األمريكية بالغيوم ،ودخولها في مرحلة حرجة؛
مما زاد من حدة االنتقادات التي وجهتها الواليات المتحدة إلى مصر ،بصدد حقوق اإلنسان

ومسيرة اإلصالح السياسي ومحاربة اإلرهاب وما يعترضها من عقبات ،ومن ناحية أخري بدأت

حدة استقطاب الخطاب السياسي في مصر بين خيارين أحالهما مر؛ بين االستبداد الداخلي
والتدخل الخارجي؛ مما أدى الى تراوح العالقات بين البلدين في تلك الفترة ما بين المد والجزر

(عبدالكريم .)2006 ،مما دفع الرئيس المصري لتنفيذ بعض اإلصالحات السياسية لكي يخرج
من تلك المرحلة مؤكداً على الحاجة للنمو االقتصادي كشرط أساسي للتغيير الديمقراطي وذلك
في محاولةة منه لتنفيذ اإلصالح ولكن دون فقد السيطرة (شارب ،2006 ،ص.)17
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ومن ناحية أخرى قلبت ثورة  25يناير ،2011التي سوف يتم تناولها في الفصل

السادس من هذه الدراسة ،موازين التعامل بين مصر والواليات المتحدة رأساً على عقب حيث

دخل الشعب المصري العنصر الغائب الحاضر كجزء ال يتج أز في معادلة العالقات بين البلدين،
والذي لم يعد ليقبل بقصر العالقات على المساعدات فحسب وما يصاحبها من إمالء سياسي،

واستمرت هذه العالقة مع تخللها بعض التوتر من الحين لآلخر حتى قيام ثورة  25يناير،2011
إلى الحد الذي ذهب البعض بوصفها بأنها عالقة تتسم بالتناقض والفصام ،حيث تتلقى مصر

المعونة األمريكية من ناحية ،وتنظر إلى الواليات المتحدة من ناحية أخرى على أنها عدو لها
(مرشدي ،2013 ،ص.)94
وهكذا نخلص إلى أن العالقات األمريكية المصرية في حقبة الرئيس المصري حسنى

مبارك اتخذت منحنى جديداً مبنياً على االلتزام بعملية السالم ،وتوفير مصر للواليات المتحدة

بعض االمتيازات العسكرية واللوجستية؛ حيث كانت مصر في فترة رئاسته تعتبر الحليف القوى

للواليات األمريكية في منطقة الشرق األوسط في فترة الثمانينات والتسعينات ،إال أن أحداث

11سبيمر ،2001كان لها صدى قوي على العالقات األمريكية المصرية؛ حيث اتسمت

العالقات األمريكية المصرية بالفتور والتوتر الحرج ،نظ اًر للضغوط السياسية واالقتصادية التي
مارستها إدارة بوش االبن على نظام الرئيس السابق حسني مبارك تحت حجة نشر الديمقراطية
وحقوق االنسان ،وهو ما سوف يتم تناوله خالل الفصل الخامس من هذه الدراسة.

المطلبالثاني:العالقةاألمريكيةالمصريةاالقتصادية :
ترتكز السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية على عدد من الدول المحورية

بمناطق مختلفة من العالم .ومصر من هذه الدول التي حاول صانع السياسة الخارجية األمريكية
االستفادة من موقعها الجغرافي وتاريخيها ،من خالل القيام بإنشاء عالقات معها.
حدث التحول االستراتيجي في العالقات المصرية األمريكية بعد رحيل الرئيس جمال

عبد الناصر ،وتولي الرئيس أنور السادات قيادة مصر ،الذي انتهج سياسة االنفتاح على
الغرب ،تُوجت بتوقيع مصر معاهدة كامب ديفيد للسالم مع إسرائيل ،وبدأ برنامج المساعدات
االقتصادية والعسكرية لمصر منتصف السبعينات ،كحافز للمضي في مسار التسوية ،وبديل
عن السالح والقمح ،وبالتالي إنهاء النفوذ السوفيتي؛ حيث يعتبر هذا البرنامج أقرب إلى اتفاق
وتعاون عن كونه معونات ومساعدات ،حيث حصدت الواليات المتحدة مكاسب اقتصادية وأمنية

واستراتيجية تفوق ما حصدته مصر من استفادة جزئية وظرفية؛ حيث لم يستهدف الجانب
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االقتصادي من المعونة معالجة جذور الفقر واألمية ،أو إحداث تنمية حقيقية؛ بل على العكس

استهدف القضاء على القطاع العام ،وألزم االقتصاد المصري معايير اقتصاد السوق ،دون وجود

أي بنية وطنية اقتصادية وصناعية قادرة على المنافسة وملتزمة بأولويات التنمية في مصر ،في

ظل غياب اإلرادة السياسية الالزمة ،وهيمنة مناخ الفساد واالحتكار بشكل خاص (فايد،2012 ،

ص.)2

 مراحلالعالقاتاألمريكيةالمصريةاالقتصادية :

المرحلةاألول  :

منذ عام ( ،)1973-1952حرصت الواليات المتحدة على كسب ثقة النظام الجديد،

وبسط نفوذها في المنطقة ،خاصة مع تراجع نفوذ بريطاني طال بقاؤه ،سحبت الواليات المتحدة

وبريطانيا تمويل مشروع السد العالي على أثر العدوان الثالثي على مصر ،وتوترت العالقة بين

مصر والواليات المتحدة ،حتى وصل ذروته بقرار مجلس الشيوخ األمريكي يونيو 1965بعدم
بيع فائض الحاصالت الزراعية إلى مصر ،ومنع التعاون معها ،ثم قطعت مصر العالقات مع

الواليات المتحدة في  6يونيو( 1967فايد ،2012 ،ص .)7:6واتسمت هذه المرحلة بنوع من

التوتر في العالقات المصرية األمريكية ،نتيجة سياسات الرئيس عبد الناصر المعادية للغرب

واسرائيل وانضمامها للتحالف السوفيتي .وأعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر في خطاب
له أن على الواليات المتحدة أال تعتمد على المعونة األمريكية في الضغط على مصر لتتبنى
سياسات معينة ،ملوحاً بإمكانية استغناء بالده عن تلك المعونة إن استمرت السياسة على حالها

(الزايد.)2015،

المرحلةالثانية :
مع بدايات عقد السبعينات عادت المعونات إلى التدفق في أعقاب تطورات سياسية

واقتصادية مرغوب فيها من جانب الواليات المتحدة ،وفى عام  1973عقب حرب أكتوبر،
وظهور نوايا السادات نحو عقد سالم مع إسرائيل ،وعقب توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في عام

 ،1978وعقب توقيع معاهده السالم بين مصر واسرائيل في عام ،1979جاءت المعونات
األمريكية مكافأة لمصر على حسن سيرها وسلوكها االقتصادي والسياسي من المنظور

األمريكي ،واستمرت المعونات األمريكية في الثمانينيات والتسعينات لتأكيد وضمان استمرار

سيرها ضمن المنظومة األمريكية ،ولدفعها قدماً على طريق السالم وتنشيط التطبيع مع إسرائيل
من جهة أولى ،وعلى طريق حث األطراف العربية األخرى أن تحذو حذوها إلنهاء حاله الصراع
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أو الحرب مع إسرائيل ،على طريق التحول إلى اقتصاد مفتوح واالندماج في النظام الرأسمالي

العالمي من جهة ثانية ( العيسوي ،2003 ،ص.)16:17

حصلت مصر على متوسط سنوي مقداره  2مليار دوالر مساعدات مختلفة ،إلنهاء حالة

الحرب مع إسرائيل ولعب دور الوسيط في عملية السالم العربية–اإلسرائيلية ،وال تخفى النخبة
الحاكمة في مصر رغبتها الشديدة في أن تكون جسر الوصل بين أشقائها العرب والكيان

اإلسرائيلي وال تخفى انزعاجها من أية محاولة لتقليص دورها على هذا الصعيد (جرجس،

 ،2002ص .)271وتعتبر مصر ثاني أكبر دولة متلقية للمعونة األمريكية ،بعد إسرائيل ،ومن
المعروف أن الواليات األمريكية تقدم معونات لكل من إسرائيل ومصر في ضوء قاعدة

(3إلسرائيل) مقابل (2لمصر) ،هذا عن المعونات الرسمية ،أما إذا أخذنا في االعتبار ما يقدم
إلسرائيل من معونات غير رسمية؛ أي هبات ومنح تقدمها األفراد والشركات والمنظمات

األمريكية ،فإن الميزان سوف يميل بصورة أوضح وأقوى لصالح إسرائيل (خضر.)2004 ،
 أهمالدوافعواألغراضاألمريكيةمنتقديمالمعونةإل مصر:
 -1تستخدم المعونات في تحقيق أغراض السياسة األمريكية الخارجية ،السيما في تأمين
تدفق النفط من الشرق األوسط إلى الواليات المتحدة ،وتوفير األمن إلسرائيل الحليف

األساسي في المنطقة ،وضمان انحياز الدول األخرى للمواقف والسياسات األمريكية أو
على األقل عدم معارضتها ،والتزام الصمت حيالها أي أن المعونات األمريكية تستخدم
لضمان تبعية الدول المتلقية لها للواليات المتحدة ،وللمساهمة في إعادة رسم خريطة

منطقه الشرق األوسط (العيسوي ،2003 ،ص.)24:25

 -2تعتبر الواليات المتحدة أكبر دولة رأسمالية في العالم وهي زعيمة النظام الرأسمالي
العالمي؛ حيث تسعى دائماً إلى توسيع رقعة هذا النظام ،وتحويل دول العالم جميعا إلى
نظام اقتصاد مفتوح يندمج في النظام العالمي الرأسمالي الجديد في ظل العولمة

االقتصادية الجديدة.

 -3الواليات المتحدة صاحبة مصلحة مباشرة في فتح اقتصاديات العالم أمام المنتجات
واالستثمارات األمريكية ،حيث تعتبر المعونات األمريكية االقتصادية من أدوات ترويج

البضائع األمريكية ،واالستثمار في مصر ،إال أن الدراسات التجريبية التي أجريت على

العديد من الدول ُخصوصاً النامية (مصر) أثبتت أن العالقة بين المعونات الخارجية
والنمو االقتصادي سلبية في مجملها ،إذ لم تحقق أياً من تلك األهداف المرجوة من

المساعدات كالتقدم اإلنمائي أو االستقرار االقتصادي (الغيطانى.)2013 ،
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 أهماألطرالعامةالحاكمةللعالقاتاالقتصاديةبينالطرفين :
 -1النظام الشامل لألفضليات التجارية ( )GSPوهو نظام تُتيحه الواليات المتحدة لمصر؛
حيث تعفى بعض السلع المصدرة إليها من الرسوم الجمركية وتُعد مصر ثاني أكبر دولة
في منطقه الشرق األوسط التي تستفيد من هذا النظام.

 -2البرنامج التفصيلي أو اتفاقية الكويز (Qualified Industrial zones )QIZ؛ أي
المناطق الصناعية المؤهلة وهو نظام يتيح إعفاء من الرسوم الجمركية على السلع

المصرية التي تحتوي على مكونات إسرائيلية قدرها  %10.5من المنتج المصدر

للواليات المتحدة .ويعد البرنامج خطوة إلى التوصل واقامة منطقة تجارة حرة بين
الواليات المتحدة ومصر؛ حيث تعود بالنفع على كال الطرفين( ،مرشدي،2013 ،

ص .)113حيث فتحت مصر أبوابها لمشروع الكويز األمريكي الصهيوني عام ،2004
ليمثل بداية كاسحة الختراق االقتصاد والصناعة المصرية ،ومهما حاولت الحكومة أن

تجمل ذلك الوجه القبيح لهذا الكويز ،فإنها لن تنجح .ألن الكويز ال تقل خطورته عن
اتفاقيات كامب ديفيد المشؤومة ،بل هي البداية الحقيقية لمشروع السيطرة والهيمنة

الصهيونية على المنطقة بأسرها (بكري ،2005 ،ص.)26
وهكذا يتبين أن العالقة االقتصادية بين الواليات المتحدة ومصر شهدت تطو اًر كبي اًر

خالل فترة السبعينات بعد تولي الرئيس انور السادات مقاليد الحكم وتوقيعه على معاهدة السالم
مع إسرائيل ،حيث تعتبر هذه المعونة االقتصادية حاف اًز للمضي قدماً في مسار التسوية

والمحافظة على عملية السالم ،التي تُعتبر من أهم األهداف االستراتيجية األمريكية في المنطقة،
حيث التزمت أمريكا بتقديم مساعدة لمصر تقدر بحوالي  1.5مليار دوالر ،منها مساعدات
اقتصادية تقدر بحوالي  250مليون فقط ،أما باقي المبلغ من اجمالي المساعدات األمريكية

فيذهب للجانب العسكري .وهناك من يرى أن المعونة األمريكية أصبحت عبئاً ثقيالً على كاهل

مصر ،وأصبحت ورقه ضغط أمريكية تلوح بها متى تريد ،كما أن أموال المنح األمريكية تستخدم
أرضيها والتدخل في الشئون الداخلية للبالد.
في انتهاك السيادة المصرية على ا

المطلبالثالث:العالقاتاألمريكيةالمصريةالعسكرية :

اتسمت العالقات العسكرية بين الواليات المتحدة ومصر بخصوصية واضحة ترتبط

بالموقع الجيوستراتيجي المصري الذي يربط ما بين مكانة القاهرة المركزية في المنطقة العربية،

وانتمائها لمنظومات متعددة لألمن اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط وجنوب المتوسط وشمال

أفريقيا ،فضالً عن األهمية الحيوية للمصالح األمريكية ،السيما ما يتصل منها بأمن الطاقة،
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وتأمين منابع النفط في منطقة الخليج العربي ،ومحاربة اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا والحفاظ على أمن إسرائيل ومكافحة القرصنة في جنوب البحر األحمر ومضيق
عدن ،وهذا يفسر اهتمام اإلدارات األمريكية المتعاقبة باالرتقاء بعالقات التعاون العسكري مع

القاهرة ،السيما بعد توقيع الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات اتفاقية السالم مع
إسرائيل في عام ( 1979مرشدي ،2013 ،ص.)103

ساعدت مصر الواليات المتحدة من خالل العالقات العسكرية المشتركة بين البلدين في

تحقيق أهدافها االستراتيجية في منطقة الشرق األوسط والتنسيق المشترك في مجال مكافحة
اإلرهاب والتعاون المشترك في إدارة المناورات العسكرية في الشرق األوسط ،واستفادت من

خاللها الواليات المتحدة الكثير ،من خالل السماح لطائراتها العسكرية بالتحليق في األجواء

العسكرية المصرية ،ومنحها تصريحات على وجه السرعة لمئات البوارج الحربية األمريكية لعبور
قناة السويس ،وأتاحت مصر للواليات المتحدة مناخاً مساعداً لحركتها في المنطقة جواً وبح اًر،
واستطاعت مصر نتيجة هذه العالقة أال تدخل في حرب مع عدوتها إسرائيل ألكثر من 30

عاماً وهو ما جعل االقتصاد المصري يهتم بمتطلبات أخرى واعتمدت مصر على التسليح
الغربي بعد أن كانت تعتمد بشكل كلى على التسليح الروسي (رمضان.)2015 ،

في ضوء ذلك تعتبر مصر ركناً أساسياً في االستراتيجية السياسية واألمنية األمريكية في

المنطقة ،وهذا ما أكده مساعد وزير الخارجية األمريكية " دايفيد ولش" بأن مصر كانت متعاونة
جداً في مجاالت عديدة لدعم السياسات الخارجية األمريكية في المنطقة ،حيث إن مساعدة

الرئيس المصري حسنى مبارك ألمريكا أثناء الحرب على العراق كانت ال تقدر بثمن ،حيث منح

الجيش األمريكي حرية التحليق في المجال الجوي المصري وبدون مقابل ،ومنح أولوية المرور
للقوارب البحرية األمريكية في قناة السويس ،حيث عبرت ما يقارب  26553طلعه طائرة

أمريكية المجال الجوي المصري في الفترة بين عام( ،)2005-2001عالوة على أن الرئيس

المصري مبارك كان يقدم المساعدة في مشاريع إعادة اإلعمار في أفغانستان حيث تعتبر مصر
"حجر الزاوية في السياسة الخارجية األمريكية بالشرق األوسط" ،وألن المعونة العسكرية التي

تقدمها أمريكا تعتبر بمثابة مفتاح الشراكة االستراتيجية بين البلدين (جاردنز،2013 ،

ص.)232


أهممحدداتالعالقاتالعسكريةبينمصروالوالياتالمتحدة:
تعتبر العالقات العسكرية وطبيعة التعاون العسكري بين مصر والواليات المتحدة ،من أهم

محددات العالقة بين البلدين ،بل يعتبر المحدد الرئيسي لهذه العالقة ،الذي تقوم عليه السياسة
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األمريكية الدفاعية في المنطقة ،هو التعاون األمني والتفوق العسكري النوعي إلسرائيل .حيث

يمثل الجانب العسكري غالبية المعونة ،فقد حفظ لمصر امتداداً منتظماً من السالح األمريكي دون

اإلخالل بميزان القوى المرتبطة بأمن الواليات المتحدة واسرائيل ،الذي يضمن لألخيرة التفوق

العسكري المطلق في الشرق األوسط ،ودون إخالل مصر بالتزاماتها المتعلقة بالسالم والحرب

على اإلرهاب ،باإلضافة لتسهيالت لوجستية تتعلق باستخدام الواليات المتحدة األجواء المصرية
وقناة السويس( ،فايد ،2012 ،ص .)2بقيت الواليات المتحدة تنظر للمعونة العسكرية لمصر

باعتبارها ذات أهمية خاصة للمصالح األمريكية ،فتلك المعونة هي المرتكز الذي يقوم عليه

التعاون العسكري المباشر بين البلدين ،وتحصل الواليات المتحدة على عوائد مباشرة من ذلك

التعاون فالبحرية األمريكية تتلقى معاملة استثنائية عند مرور سفنها الحربية في قناة السويس،
حيث تعطى األولوية في المرور الذي قد يستغرق أسابيع طويلة ،كما هو الحال مع السفن الحربية
لدول أخرى .كما تمنح مصر أيضاً للواليات المتحدة حقوق المرور الجوي أيضاً .هذا كله إلى

جانب العائد المادي الضخم من وراء المعونة ،إذ يتحتم على مصر أن تحصل على المعدات

العسكرية والخدمات والتدريب والصيانة من الواليات المتحدة نفسها (الشوربجى.)2011 ،


صورالتعاونالعسكريبينمصروالوالياتالمتحدة:
يأخذ التعاون العسكري بين مصر والواليات المتحدة عدة صور تتمثل في مبيعات

السالح ونقل التكنولوجيا العسكرية ،والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة ،فقد أمدت
الواليات المتحدة مصر خالل الفترة  1984و 2011بما قيمته  71.6مليار دوالر من

المساعدات متعددة األوجه ،بما في ذلك  1.3مليار دوالر كمعونات عسكرية ثابتة منذ العام

 .1978وتتلقى مصر معظم تمويالت المعونة العسكرية األمريكية من  3حسابات ،األول
صندوق التمويل العسكري األجنبي  ،FMFوصناديق الدعم االقتصاد  ،ESFوالمشروع الدولي

للتعليم والتدريب  ،IMETوحصلت مصر خالل العام  2011وهو عام الثورة المصرية ،على
نحو ربع كل المخصصات التمويلية لصندوق الدعم العسكري  ،FMFبينما حصلت إسرائيل

على قرابة  60بالمائة من أموال هذا الصندوق ،وبرغم عدم وجود أرقام يمكن التحقق منها بشأن
اإلنفاق العسكري الكلى للجيش المصري ،فإنه من المرجح أن المعونة األمريكية العسكرية

لمصر تغطى  80بالمائة من تكاليف التسليح التي تنفقها و ازرة الدفاع المصرية ،بينما تقدر
مصادر أخرى أن المعونة العسكرية األمريكية تدفع نحو ثلث ميزانية الدفاع المصرية اإلجمالية

سنوياً (مرشدي ،2013 ،ص .)105:103
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تنقسمالمعونةالعسكريةاألمريكيةلمصر :
-1

التسليحالعسكري:
بلع ما حصلت عليه مصر من مساعدات عسكرية واقتصادية أمريكية منذ ذلك الحين

وحتى اآلن ما يزيد على  70مليار دوالر طبقاً لتقارير صادرة عن الكونجرس ،وأصبح مكتب

التعاون العسكري  OMCالملحق بالسفارة األمريكية في القاهرة ،والمعنى بالتعامالت العسكرية
بين الدولتين ،يمثل ثاني أكبر مكتب من نوعه في العالم (المنشاوي .)2013 ،لعقود طويلة
ترجع لمنتصف القرن الماضي ،ظل هدف تسليح جيش مصر أحد أهم األهداف التكتيكية

األمريكية ،ولم يمانع مطلقاً كل حكام مصر في ذلك ،ففي أبريل عام  1947زار رئيس أركان
الجيش المصري قواعد عسكرية ومصانع أمريكية ،ثم طلبت مصر رسميا بعثة عسكرية أمريكية

لتدريب القوات المصرية في سبتمبر  ،1947إال أن تأسيس دولة إسرائيل في منتصف عام
 ،1948جاء ليقضى مؤقتا على محاوالت واشنطن لتسليح جيش مصر .واتجهت مصر عبد

الناصر للبحث عن السالح في دول الكتلة الشرقية وبدأت بصفقة كبيرة مع تشيكوسلوفاكيا عام

 1955قبل أن تعتمد كليا على السالح السوفييتي .ثم عادت العالقات العسكرية مع واشنطن
من جديد عام  ،1976وتطورت هذه العالقات حتى احتلت مصر المركز الثاني في قائمة الدول
التي تتلقى معونات عسكرية بعد توقيع معاهدة السالم مع إسرائيل عام  .1979وقضت
المعاهدة بوجود مئات من العسكريين األمريكيين في شبه جزيرة سيناء ضمن قوات حفظ السالم

الدولية (المنشاوي .)2013 ،تحاول الواليات المتحدة إقناع العسكريين المصريين بالتدرج للتركيز
على معدات مكافحة اإلرهاب أكثر من المعدات القتالية التقليدية ،ألن أحد مصادر قلق

المشرعين األمريكيين هو األمن في شبه جزيرة سيناء ،ويعد ذلك اعترافاً واضحاً بأن الهدف من
منح مصر مساعدات عسكرية هو لصالح أن يتحول الجيش المصري عن مواجهه التحديات

االستراتيجية ليتحول للعمل كالشرطي ويبتعد عن المهام القتالية التقليدية (مرشدي،2013 ،

ص.)106

ويتضح ذلك أيضاً من خالل بيان رسمي للسفارة األمريكية حول زيارة وزير الدفاع

األمريكي "تشاك هيجل" لمصر في  24أبريل  ،2013الذي أكد فيها االلتزام القوي للواليات
المتحدة بشراكتها االستراتيجية مع مصر ،وعلى دعم الواليات المتحدة لمصر في مواصلة

انتقالها إلى الديمقراطية .وناقش الوزير "هيجل" والقادة المصريين سبل تعزيز العالقة الدفاعية،

وزيادة التعاون نحو األهداف األمنية المشتركة ،وأضاف وزير الدفاع األمريكي أن القادة

المصريين أكدوا له مجدداً احترامهم اللتزامات مصر الدولية ،بما في ذلك معاهدة السالم مع
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إسرائيل؛ حيث كان ملف مكافحة اإلرهاب والتهريب في سيناء جزءاً أصيالً من مناقشاته مع

وزير الدفاع في تلك القترة الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" (موقع السفارة األمريكية في

مصر.)2013،
ويقلل التسليح األمريكي لمصر أي فرص لخوض نزاع عسكري مستقبلي ضد إسرائيل.

ويرى الخبير األمريكي "أنتوني كوردسمان" ،من مركز الدراسات الدولية االستراتيجية ،في تعليقه
على وصول طائرات أف  16لمصر "أن الطائرات األمريكية لن يتم استخدامها ال ضد الواليات

المتحدة وال ضد حلفائها ،كما أن هذه الطائرات شديدة التعقيد وال يمكن أن يتم استخدامها دون
الصيانة األمريكية" .ويضيف ال يمكن ألي دولة أن توفر ذخيرة وقطع غيار لهذه الطائرات،

إضافة ألجهزتها االلكترونية المعقدة ،إال بوجود عالقات شراكة مع المصنع األمريكي .وهكذا

فاألسلحة األمريكية لمصر ال يمكن استعمالها إال في المواجهات العسكرية التي تدعمها أمريكا،
(المنشاوي .)2013 ،كما يعتبر الجيش المصري مرتبطاً بعقود ومدين بأموال طائلة ولسنوات

قادمة لشركات السالح األمريكية (مثال تمتد بعض الطلبات المصرية اآلن حتى عام.)2018

واألهم أن إرادة الجيش مرتهنة للبنتاغون الذي يملك إن أراد تعطيل معظم القوة الضاربة للجيش
المصري ،خاصة وأن المساعدات العسكرية األمريكية تغطي  %11تقريباً من مشتريات السالح

المصرية (.(Schmitt،2013

وعندما قام أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي

برئاسة السيناتور "بيل تومي" بتقديم

مشروع قانون للكونجرس ،يدعو لربط التعاون العسكري بين مصر والواليات المتحدة بمدى
التزامها بمعاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل ،والحد من األموال المخصصة لمشاركة الواليات

المتحدة في مناورات النجم الساطع التي تجرى مع القوات المسلحة المصرية بشكل أساسي،

وأشار "تومي" إلى أن إسرائيل هي الحليف والصديق األهم للواليات المتحدة في الشرق األوسط،
والتزام مصر بمعاهدة السالم معها أمر حيوي لواشنطن ،واذا ما قررت مصر عدم الوفاء
بالتزاماتها بموجب تلك المعاهدة  ،فعلى الواليات المتحدة الرد على القاهرة بإعادة النظر في

عالقاتها العسكرية معها (الزيات، 2013،ص.)103
قامةةت اإلدارة األمريكيةةة لتحمةةي نفسةةها مةةن انتقةةادات الكةةونجرس المت ازيةةدة بشةةأن الوضةةع

المصري بتمرير قةانون فرعةي اسةتثنائي معةدل لمصةر فقةط ،ضةمن قةانون تمويةل الدولةة الفيدراليةة
األمريكية ،الذي صوت عليه في مجلس الشيوخ  56صوتاً بالمواقفة و 40صوتاً بالرفض ،حيةث

إن القانون الفرعي " قانون اإلنفاق العسةكري" يعطةي الحةق لةإلدارة األمريكيةة باسةتثناء مصةر مةن
أي محةاوالت لقطةةع المعونةةة ،ويتةةيح للبيةةت األبةيض التصةةديق علةةى المسةةاعدات بةةدون أي التفةةاف
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للكونجرس أو سلطة منه لوقفها ،حيث عبر الرئيس األمريكي أوباما وفقاً لما أشارت الية صحيفة
"نيويةةةورك تة ةةايمز األمريكية ةةة" علة ةةى أن قطة ةةع المسة ةةاعدات أو تأخيرهةةةا قة ةةد يضة ةةر ب ةةاألمن القة ةةومي

األمريكةةي ،مةةن حيةةث إن إلغةةاء عقةةود قائمةةة مةةع مصةةانع األسةةلحة قةةد يةةؤدى الةةى إيقةةاف خطةةوط
اإلنتةةاج التةةي تعمةةل إلمةةداد مصةةر باألسةةلحة ،وبالتةةالي يةةؤدى إلةةى خسةةائر فادحةةة وضةةياع آالف

الوظائف (قطب.)2015 ،
-2

التدريبالعسكري :
يشكل برنامج التمويل العسكري األجنبي FMFوالتعليم والتدريب العسةكري الةدوليIMET

مصدري المساعدات األمنية األكبر واألكثر ثباتاً لمصر ،بعد قرض تمويل عسكري أجنبةي أولةي

بلغةت قيمتةةه  1.5مليةةار دوالر فةةي عةةام  ،1979وانخفةاض قيمةةة القةةرض إلةةى  550مليةةون دوالر

في عام  ،1981استقر هذا المبلغ منذ عام  1987علةى مةا يقةارب  1.3مليةار دوالر فةي العةام.
أمةةا التمويةةل الةةذي يصةةب فةةي برنةةامج التعلةةيم والتةةدريب العسةةكري الةةدولي ،فقةةد شةةهد تقلبةاً مةةا بةةين
 200ألةةف دوالر ومليةةوني دوالر سةةنوياً وبلةةغ متوسةةطة مةةا يقةةارب  1.3مليةةون دوالر فةةي السةةنة،
وم ةةع أن تمويةةةل البرن ةةامجين ية ةةأتي م ةةن حسة ةةابين منفص ةةلين ،إال أن التموية ةةل العس ةةكري األجنبةةةي
يستخدم أحياناً لتغطية تكاليف برنامج التعلةيم والتةدريب العسةكري الةدولي ،ولةدعم غيةره مةن بةرامج

المسةةاعدات األمنيةةة (تافانةةا ،2015 ،ص .)6ويمثةةل تبةةادل الخب ةرات القتاليةةة والتةةدريب المشةةترك
أحد أهم ثوابت العالقات الدفاعية بين الطرفين المصةري واألمريكةي ،ومنةذ العةام  1994يشةارك

الجيش المصري مع الجيش األمريكي في عملية "النجم الساطع"؛ وهي تدريبات عسكرية مشتركة

تجةرى كةل عةامين بمشةاركة عةدد مةن الةدول مةن بينهةا ألمانيةا واألردن والكويةت وبريطانيةا .وتةم

إرجةةاء هةةذه الترتيبةةات عةةام  2003مةةع إصةرار إدارة الةرئيس األمريكةةي السةةابق جةةورج بةةوش االبةةن

على غزو العراق ،إال أن تلك المناورات تةم اسةتئنافها وبصةورة أوسةع نطاقةاً فةي عةامي (-2005

 ،)2007وتنتقة ةةد الوالية ةةات المتحة ةةدة رفة ةةض القية ةةادات العسة ةةكرية المص ة ةرية مشة ةةاركة إس ة ةرائيل فة ةةي
من ةةاورات ال ةةنجم الس ةةاطع .كم ةةا أج ةةرت ال ةةدولتان ف ةةي ع ةةام  2008من ةةاورات بحري ةةة مش ةةتركة تح ةةت

مسةةمى "تحيةةة النسةةر" شةةملت التةةدريب علةةى عمليةةات االسةةتطالع والبحةةث وانقةةاذ السةةفن وتةةدمير
األهداف السطحية والجوية ومكافحة الغواصات المعادية وذلك في إطار سعى الةدولتين للتصةدي

لعملية ة ةةات القرصة ة ةةنة البحرية ة ةةة وت ة ة ةأمين المضة ة ةةايق البحرية ة ةةة الجيوسة ة ةةتراتيجية (مرشة ة ةةدي،2013 ،

ص.)106
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وبعدالعرضالسابقنستنتجمايلي :

إن المساعدات العسكرية هي األساس الصلب للعالقات المصرية األمريكية ،حيث

تتلقى مصر الجزء األساسي والدائم من أموال المعونة العسكرية األمريكية بالشكل التالي:
 -1برنامج التمويل العسكري األجنبي (Foreign Military Financing .)FMF
 -2برنامج التدريب والتعليم العسكري الدولي()IME
Education and Training.

International Military

 -3برامج أخرى غير دورية منها :برنامج مكافحه اإلرهاب ،وازالة األلغام غير الربحية
) ،(NADRبرنامج مكافحه المخدرات وتنفيذ القانون ) .(INCLEيوضحها جدول رقم
( )1التالي( :مركز ديوان ،2015 ،ص.)3

ويوضح جدول رقم( )1السابق تفاصيل المعونة األمريكية المقدمة لمصر من بداية
عام( ،)2016-2011حسب التصنيفات آنفة الذكر ،بين الجدول تراجعاً واضحاً بقيمه إجمالي

المعونة المقدمة بقيمه ما يقارب 100مليون دوالر ،كنتيجة لتوتر العالقات بين الطرفين.

 المصلحةاألمريكيةوراءاستمرارالمساعداتالعسكريةوأوجهاالستفادةبينالبلدين:
يؤدي قطع المعونات إلى اإلضرار بالعالقات العسكرية بين الواليات المتحدة والقاهرة،
التي تعتبر ذات أهمية خاصة ألن الجيش المصري يعتبر صمام األمان للعالقة بين الواليات
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المتحدة ومصر؛ ألن المؤسسة العسكرية هي من تدير األمور في مصر مرة أخرى ،وقد يعرض
المصالح االستراتيجية األمريكية الرئيسية في مصر للخطر في حاله قطعها ،بما في ذلك

التعاون في مكافحة اإلرهاب واألولوية في الحصول على إذن مرور قناة السويس للسفن الحربية

األمريكية ،وتحليق الطائرات العسكرية غير مقيد في األجواء المصرية ،كما أن تعليق برنامج
التمويل العسكري الخارجي من شأنه أن يعمل على انهيار العالقات مع الحكومة المدنية ويؤدي

إلى مزيد من التآكل لمكانة واشنطن المتدنية بالفعل لدى المصريين ،وقطع المساعدات األمريكية
قد يشجع جماعة اإلخوان المسلمين المصرية ،وقد يقوي من عزمها على التصدي للجيش؛ مما
سيساهم في مزيد من عدم االستقرار في البالد .وقد تحاول الصين وروسيا استغالل هذا التعليق

بحلولهما محل واشنطن في تمويل المشتريات المصرية ألنظمة العسكرية الخاصة بها

( .)Schenker،2013واستطاعت مصر أن تستفيد نتيجة هذه المساعدات والعالقة العسكرية
األمريكية بأن ال تدخل حرباً مع عدوتها إسرائيل ألكثر من  30عاماً ،وهو ما جعل االقتصاد
المصري يهتم بمتطلبات تنموية أخرى غير الحرب (مرشدي ،2013 ،ص.)105

ويمكن لنا التأكيد على أن التنبؤ بمستقبل العالقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن يبدو

مهمة صعبة ،إال أنه يمكن القول إن العالقات بين البلدين خالل الفترة المقبلة لن تستمر كما
هي ،فإن نقاط التوتر قد تمارس تأثيرها على العالقات مع مصر خالل الفترة المقبلة.

ويمكن تحديد أهم العوامل التي تلعب دو اًر كبي اًر في استمرار تدفق المساعدات العسكرية

األمريكية خالل الفترة القادمة ،ومن تلك العوامل ما يلي(:الزنات ،2013 ،ص .)104


تعتبةةر المعون ةةة العسةةكرية األمريكي ةةة لمص ةةر معونةةة مش ةةروطة ،الت ةةي تجةةد فيه ةةا الوالي ةةات

المتحةةدة مصةةلحة مباش ةرة فةةي الحفةةاظ علةةى مصةةالحها الحيويةةة فةةي المنطقةةة ،وذلةةك نظ ة اًر
لألهميةةة السياسةةية واالسةةتراتيجية التةةي تتمتةةع بهةةا مصةةر مةةن وجهةةة نظةةر صةةناع السياسةةة

الخارجية األمريكية ،والتي تهدف من خاللها استمرار عملية السالم في المنطقة العربية.


دور مهمة ةاً فةةي حص ةةول الج ةةيش األمريك ةةي والس ةةفن
تلعةةب المس ةةاعدات العس ةةكرية لمص ةةر اً



اسة ةةتمرار المسة ةةاعدات العسة ةةكرية ية ةةؤدي الة ةةي ضة ةةمان تماس ةةك المؤسسة ةةة العسة ةةكرية التة ةةي



اس ةةتم اررية المس ةةاعدات العس ةةكرية واللوجس ةةتية لمص ةةر يض ةةمن بق ةةاء مص ةةر ف ةةي التح ةةالف

الحربية األمريكية على امتيازات لوجستية في األراضي المصرية.

أصبحت تلعب دو اًر مؤث اًر في الحياة السياسية المصرية ،خاصة بعد ثورة  25يناير.

الدولي لمكافحة اإلرهاب ،بما يخدم أجهزة األمن واالستخبارات األمريكية في مجال جمع
وتحليل المعلومات.
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وهكذا يتضح أن المعونات العسكرية األمريكية لمصر ما هي إال جزء من معاهدة

السالم التي تمت ببن مصر واسرائيل ،والتي تم فيها توقيع اتفاقية كامب ديفيد ،التي بموجبها تم
إصدار قانون المساعدات الخارجية حيث تم تخصيص مبلغ  250مليون دوالر لمصر كمعونة

عسكرية في البداية ثم تم رفع هذه المعونة العسكرية تدريجياً إلى أن وصلت واستقرت الى1.3
مليار دوالر في اآلونة األخيرة لمصر وتحصل أمريكا مقابل تلك المساعدات على كثير من

المميزات ،كما أُرغمت مصر نتيجة هذه العالقة والمساعدات التي تتلقاها من الواليات المتحدة،
أال تدخل في حرب مع عدوتها إسرائيل ألكثر من  30عاماً ،وهو ما جعل االقتصاد المصري

يهتم بمتطلبات تنموية أخرى غير الحرب .لذلك من المستبعد أن تقطع واشنطن المعونة

العسكرية لمصر؛ ألنها تساعدها في تحقيق وتعزيز أهدافها االستراتيجية في المنطقة.
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المبحثالثاني :

السياسيةالخارجيةاألمريكيةفترةجورجبوشاالبنتجاهالشرقاألوسط
تعد قضية الديمقراطية وحقوق اإلنسان من أهم القضايا التي احتلت الصدارة واالهتمام
العالمي والمحلي؛ حيث من الصعب الفصل بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،فالفكرتان
مترابطتان ،وقد لعبت فكرة حقوق اإلنسان دو اًر كبي اًر ومركزياً في فلسفة الديمقراطية (أبو حطب،

 .)2006وقد اهتم العالم مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بالحاجة للسلم العالمي

وضرورة خلق توازن دولي ،إضافة إلى سعي عدد من الشعوب لتحقيق استقاللها ،ومشروعها في
بناء الدولة الوطنية ،إال أن انهيار االتحاد السوفيتي السابق قلب موازين القوى الدولية وأحدث
تغيرات واسعة في البنية الدولية ومعادالتها اإلقليمية والعالمية ،وعززت حرب الخليج الثانية

مكانة الواليات المتحدة األمريكية؛ ألن تكون القوة الوحيدة في اتخاذ الق اررات الدولية ،وأن
الظروف أصبحت متهيئة لزعامة القطب الواحد في العالم؛ حيث أعلن الرئيس األمريكي السابق

جورج بوش االبن عن نظام عالمي جديد لتكريس الهيمنة األمريكية على العالم.
المطلباألول:رؤيةإدارةبوشاالبنلمنطقةالشرقاألوسطومصر :

مثلت أحداث 11سبتمبر 2001في الواليات المتحدة نقطة تحول مهمة بالنسبة للعمل
الدولي على الدمقرطة الذي أصبح أكثر برو اًز ،خصوصاً في السياسة األمريكية تجاه الشرق

األوسط ،وأكسبت قضية اإلصالح السياسي في الشرق األوسط أهمية كبيرة ،وكانت هذه القضية
األكثر برو اًز على الساحة الدولية واإلقليمية منذ أحداث 11سيتمبر ،2001حيث تم الربط من

قبل الواليات المتحدة األمريكية بين االرهاب وغياب الديمقراطية في الشرق األوسط (ياسين،

 ،2010ص .)67كما اعتمدت سياسة الرئيس جورج بوش االبن وادارته مذهب المحافظين
الجدد ،الذي شكل البنية األساسية للتفكير السياسي األيديولوجي ،المبني على مبدأ القوة الخشنة،
النابعة من استراتيجية األمن القومي األمريكية ،الذي كان له تأثير واضح على منطقة الشرق

األوسط بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص ،عبر التالي:
أوالا:تثثيرأحداث11سبتمبرعل المنطقةالشرقاألوسط :
أعطةةت الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة قضةةية االصةةالح فةةي الشةةرق األوسةةط أهميةةة كبي ةرة

خاصة بعد أحداث  11سةبتمبر ،2001حيةث تةم الةربط مةن قبةل الواليةات المتحةدة األمريكيةة بةين
اإلره ةةاب وغي ةةاب الديمقراطي ةةة ف ةةي الش ةةرق األوس ةةط ،وف ةةى حقيق ةةة األم ةةر كان ةةت الوالي ةةات المتح ةةدة
األمريكي ةةة ق ةةد اعتم ةةدت للحف ةةاظ عل ةةى مص ةةالحها الكب ةةرى ف ةةي الش ةةرق األوس ةةط عل ةةى االس ةةتراتيجية
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التقليديةةة التةةي لةةم تتغيةةر منةةذ الحةةرب العالميةةة الثانيةةة كثي ة اًر ،بةةالرغم مةةن التعةةديالت التةةي ط ةرأت

عليه ةةا ،التة ةةي هةةةدفت إلة ةةى الحفةةةاظ علة ةةى الوض ةةع القة ةةائم فةةةي الشة ةةرق األوسة ةةط (ياس ةةين،2010 ،

ص .)67وأص ةحبت الواليةةات المتحةةدة تنظةةر إلةةى األوضةةاع الداخليةةة فةةي عةةدد مةةن دول الشةةرق
األوسط ،على أنها تمثل تهديداً لألمن القومي األمريكي ،على أساس أنها تمثل تربة خصبة لنمو

اإلرهةةاب والتطةةرف ،وقةةدمت وزي ةرة الخارجيةةة األمريكيةةة السةةابقة كونةةدالي از اريةةس إطةةا اًر نظري ةاً لفهةةم
طبيعةةة هةةذه التهديةةدات؛ حيةةث تحةةدثت قائلةةة " :إن طبيعةةة الةةنظم أصةةبحت أكثةةر أهميةةة مةةن حيةةث
توزيع القوى في عالم اليوم ،وان هناك مصد اًر جديداً لتهديدات الواليات المتحدة فةي عةالم اليةوم،

هو ما أطلقت عليه التهديدات الناتجة من التفاعالت داخةل مةا يسةمى بالةدول الضةعيفة والفاشةلة،

فالدولة الضعيفة والفاشلة هي الطريق الذي يسهل انتشار حركة اإلرهاب وأسلحة الةدمار الشةامل"

(كمال ،2005 ،ص.)3

وقد شكلت أحداث  11من سبتمبر تحدياً كبي اًر للواليات المتحدة األمريكية وألمنها

القومي؛ مما جعلها تقوم بمراجعة منظومة األمن القومي األمريكي ،بهدف سد الثغرات التي
كشفت عنها تلك الهجمات ،والعمل علي منع حدوثها في المستقبل؛ وقد أدت هذه األحداث إلى

ازدياد عدد التدخالت األمريكية في شؤون الدول األخرى؛ حيث بدأ صانعو السياسات األمريكية
يتساءلون عما إذا كانت األنظمة السلطوية في الشرق األوسط تستطيع االستمرار في المحافظة

على المصالح األمريكية .ومن الواضح أن إدارة بوش االبن كانت تعتقد أن الطريقة المثلى لذلك
هي تعزيز الديمقراطية واإلصالحات على نطاق واسع في الشرق األوسط من خالل استخدام

القوة الخشنة التي مارستها في المنطقة العربية ،التي نتج عنها اسقاط أنظمة سياسية وممارسة

ضغوط سياسية واقتصادية على أنظمة أخرى (كمال ،2002 ،ص .)59ولكن يبقى التناقض

الرئيسي والعقدة المتفجرة في عقيدة بوش االبن في حربه ضد اإلرهةاب ،فةي التنةاقض بةين

الشعارات النظرية للسياسة الخارجية األميركية بالنسبة لنشر الديمقراطية في العالم العربي ،وبين
التطبيقات العملية للحرب على اإلرهاب التي عززت أمن األنظمة العربية المتسلطة ،التي ترتبط

مع الواليات المتحةدة بةصالت أمنية وعسكرية وثيقة ،استغلت األنظمة المتسلطة في الشرق
األوسط وفي أماكن أخرى من العالم هذا الهوس الرسمي األميركي من أجةل اقتناص مساعدات
أميركية سياسية واقتصادية عبر اختالق تهديدات تتكرر دورياً (سالم ،2006 ،ص.)25

وتعد هجمات 11سبتمبر نقطة تحول في تاريخ الواليات المتحدة ،وبالتحديد في سياستها

الخارجية تجاه حلفائها التقليديين في الشرق األوسط (بطرس ،2010 ،ص .)98حيث تبنت
الواليات المتحدة استراتيجية لمحاربة اإلرهاب قامت على مبدأين أساسيين ،هما الضربة
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االستباقية لحماية األمن الحيوي األمريكي داخلياً وخارجياً ،ومن جهة أخرى نشر الديمقراطية

وتقويض األنظمة المستبدة ،واستخدام الضغط العسكري مسلكاً لفرض الحرية ،من منطلق

العالقة العضوية بين تعميم الديمقراطية وضمان األمن األمريكي الداخلي (هارون،2006 ،

ص.)183

وتوصلت الواليات المتحدة األمريكية نتيجة ألحداث  11سبتمبر ،إلى أن االوضاع
السياسية واالقتصادية السائدة في البلدان العربية ،هي المسؤولة عن إنتاج اإلرهاب ،فغياب

الديمقراطية والمعرفة وانتهاكات حقوق اإلنسان من أهم أسباب تزايد اإلرهاب في العالم ،وهذا ما
دعا الواليات المتحدة األمريكية إلى محاولة فرض رؤيتها للديمقراطية على العالم ،حتى ال
يحدث تهديد ألمنها ومصالحها القومية ،وبالتالي تولدت قناعه لدى اإلدارة األمريكية بضرورة

تغيير هذه األوضاع ،وخاصة في جانبها السياسي ،عبر نشر الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان
في الشرق األوسط ،وخاصة الوطن العربي أحد األهداف المعلنة للسياسة األمريكية في منطقه

الشرق األوسط ،وقد اتضحت هذه السياسة بمحاولة جعل العراق نموذجاً للديمقراطية يحتذى به
في منطقه الشرق األوسط ،واتضحت هذه السياسة أيضاً من خالل طرح مبادرة الشرق األوسط
الكبير في قمة الدول الثماني في يونيو ،2004والى مدى أبعد من ذلك ذهبت السياسية

األمريكية الى مستوى المطالبة بالتغيير السياسي ،واعادة ترتيب منطقة الشرق األوسط ،وفق
خارطة جيوسياسية جديدة حملت عناوين عدة بمضمون واحد كالشرق األوسط الكبير ،أو الشرق

األوسط الجديد ،وغيرها من المشاريع التي أريد بها إعادة تقسيم المنطقة العربية إلى كيانات
سياسية ومكونات اجتماعية عرقية طائفية وأثنية (ياسين ،2010 ،ص.)68:
وهكذا يتبين حدوث تغيرات في السياسية الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط

بعد تولي جورج بوش االبن الحكم في أمريكا؛ حيث استخدمت إدارة بوش االبن القوة الخشنة في
تعاملها مع األنظمة الحاكمة في المنطقة العربية من خالل إسقاط أنظمة ،وممارسة ضغوط

سياسية واعالمية على أنظمة أخرى ،مستخدمة قضية الديمقراطية وحقوق اإلنسان ذريعة
للضغط على تلك الدول ،ويتبين أيضاً أن أحداث 11سبتمبر .2001تشكل نقطة تحول في

الرؤية األمريكية لمنطقة الشرق األوسط؛ حيت توصلت إدارة بوش االبن إلى أن غياب

الديمقراطية وتردي حقوق اإلنسان واألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المنطقة هي

المسؤولة عن ظاهرة اإلرهاب المنتجة ألحداث سبتمبر.2001
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ثانيا:الضتوطالسياسيةواإلعالميةاألمريكيةعل مصرفترةبوشاالبن :
لقد جعل الرئيس بوش االبن الديمقراطية في الشرق األوسط من المواضيع الرئيسية في

(خطاب التنصيب الثاني وخطاب حالة االتحاد لعام )2005



أمام الكونغرس ،مجادالً بأن

الحرية في الواليات المتحدة تعتمد على نجاح الحرية في أراض أخرى ،داعياً مصر والمملكة

العربية السعودية إلى تولي القيادة في عملية إنشاء أنظمة سياسية أكثر انفتاحاً ،أشهرها كانت

في شهر نوفمبر ،2003الذكرى العشرون لتأسيس صندوق المنح القومية من أجل الديمقراطية،
وضع فيه الرئيس بوش االبن األساس الفلسفي " الستراتيجية الحرية المستقبلية " ،التي اعتمدت
إدارته في الكثير من دول الشرق األوسط ،وهي دول ذات أهمية استراتيجية (كوك ،وآخرون،

 ،2005ص.)31
وبموجب أجندة الحرية التي طرحها الرئيس بوش االبن في خطاب االتحاد لعام 2005

من قبل ،التي أقر فيها بأن أميركا سوف تساعد الديمقراطيات الناشئة على بناء المؤسسات التي

تدعم فيها الحرية ،وأقر أيضاً أن أميركا سوف تقوم بتعزيز الدعم لمنشقين وناشطين ومؤيدين

للديمقراطية؛ حيث قام الرئيس بوش بزيادة التمويل لبرامج الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان بواقع

أكثر من الضعف منذ أن تولى مقاليد الرئاسة ،كما طلب أيضاً من وزيرة الخارجية كوندولي از
رايس أن تصدر تعليمات لكل سفير أميركي في أمة غير حرة أن يجتمعوا بالناشطين من أجل
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،حيث التقى الرئيس شخصياً مع أكثر من  100من هؤالء المنشقين
والناشطين في مجالي الديمقراطية وحقوق اإلنسان (و ازرة الخارجية األمريكية.)2008 ،

وقد دفعت أحداث 11سبتمبر 2001واشنطن إلى إجراء مراجعة عميقة ،واعادة النظر
بعالقاتها الخارجية ،وصلت في بعض األحيان إلى حد االنقالب الجذري ،واد ارج حلفاء األمس

ضمن قائمة األعداء؛ حيث كان لمصر من هذه المراجعة نسبة كبيرة ،وان لم يتم إدراجها كدولة

معادية ،إال أنها لم تعد كما كانت خالل فترة التسعينات الحليف الرسمي للواليات المتحدة؛ حيث
لم تعد العالقات بين القاهرة وواشنطن تتمتع بدفء العقد المنصرم ،انطالقاً من فلسفة الرئيس

األمريكي جورج بوش والتي تبناها بعد 11سبتمبر ،2001القائلة" :إن من ليس معنا فهو
بناء على هذه الرؤية أن تتحمل أعباء إضافية ،وتتعامل
ضدنا" ،وكان على الحكومة المصرية ً
 او خطا سنو يلقيه رئي الواليات المتحدة األمريكيية أميام جلسية مشيتركة للكيونجر األمريكيي (مجلسيي النيوا
والشيوخ) في مبني الكيابيتول .يقير اليرئي فيي ايذه الخطبية حيال األمية ويضيع تصيوراي لألجنيدة التشيريعية واألولوييات
الوطنية أمام الكونجر  .
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مع ملفات جديدة بدأت تبرز كنقاط ساخنة في العالقات بين القاهرة وواشنطن (محمود،2011 ،

عنصر طويل األمد ،إال أنها
ص .)314وتعتبر عملية تعزيز الديمقراطية في السياسة األمريكية
اً
أصبحت عنص اًر أساساً في حكومة بوش االبن ،من خالل الجهود المبذولة لنشر الديمقراطية
والحرية حول العالم وخاصة في منطقة الشرق األوسط؛ حيث تعتبر أداة إلنهاء االستبداد

ومحاربة اإلرهاب ( .)Epstein& others،2007،p7فقد أدلت وزيرة الخارجية األمريكية
كوندالي از رايس في عام  2005بحديث صحفي مع (جريدة الواشنطن بوست األمريكية)؛ حيث

أعلنت رايس أن أمريكا ستلجأ الى نشر (الفوضى الخالقة)  Creative Chaosفي منطقة

الشرق األوسط ،بهدف نشر الديمقراطية والحرية في هذه الدول (Washington ،2005

.)post

ويمكن االستدالل على االستراتيجية األمريكية تجاه قضية اإلصالح السياسي في مصر
باالعتماد علي قراءة وتحليل أربعة لقاءات صحفية ،لكل من وزير الخارجية السابق "كولن باول"
التي ألقاها في مؤسسة التراث بواشنطن في  12ديسمبر ،2002التي جاء فيها إذا أعطيت

الشعوب خيا ار بين الطغيان والحرية فإنها تختار الحرية ،والسفير (ريتشارد هاس) التي ألقيت
في مجلس العالقات الخارجية بواشنطن في

 24ديسمبر 2002التي جاء فيها ":تعزيز

الديمقراطية داخل العالم اإلسالمي هو أولوية بالنسبة للرئيس بوش االبن .وكلمة السفير (وليم

بيرنز) التي ألقاها في مركز دراسات اإلسالم و الديمقراطية في  16مايو 2003التي جاء

فيها ":التغيير السياسي والديمقراطية جزء من استراتيجية كبرى ،وأخي اًر كلمة الرئيس بوش االبن
نفسه التي ألقاها في احتفالية مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية في  6نوفمبر ،2003التي

جاء فيها " :إن تساهل دول الغرب حيال انعدام الحرية في الشرق األوسط على مدى  60عاماً،
لم يحقق شيئاً لجعلنا في مأمن" ،وهذه الرؤى التي وردت في كلمات المسئولين األمريكيين
األربعة مثلت ما يمكن اعتباره االستراتيجية الكونية لمساعدة الشرق األوسط علي التحول تجاه

الديمقراطية ،وأكد الرئيس بوش االبن قائالً " :هل ُحكم على الماليين من الرجال والنساء
واألطفال في الشرق األوسط العيش في ظل االستبداد بسبب التاريخ أو الثقافة؟ أنا شخصياً ال
 او رئي مجل العالقات الخارجية في الواليات المتحدة األمريكية التابع للكونغر  .وكان ريتشارد اا ميدير تخطييط السياسيات
في وزارة الخارجية حت يونيو  ،2003حيث كان مستشاراي أول لوزير الخارجية كولن باول فيي مجيال واسيع مين ااتماميات السياسية
الخارجية فقد كان ايضا خالل فترة  1993-1989مساعداي خاصا ي للرئي


جور بو

ساام في تطوير السياسة األمريكية.

او دبلوماسي أمريكي عمل سفيرا للواليات المتحدة األمريكية في روسيا في الفترة (.)2008 - 2005

في  18يناير  ،2008أعلنت كونلديزا راي
مار

وزيرة الخارجية األمريكية عن تعيينه في منص مساعد وزيير الخارجيية األمريكيية فيي

 .2008واو يعتبر من أعل المناص في اإلدارة األمريكية .حيث أكد بيرنز" الطريقة الوحيدة لتجيذر الديمقراطيية ايو تركهيا

تنبت في الداخل ،فلتغيير الحقيقي يأتي من داخل المجتمعات العربية وال يمكن فرضه من الخار .
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أصدق ذلك"  ،ويمكن بلورة مالمح خطاب اإلصالح األمريكي تجاه المنطقة العربية في مرحلة
ما بعد  11سبتمبر فيما يلي (:البرعى ،وآخرون ،2005 ،ص.)24



التأكيد على الحرية ،وأن هناك نقطة تحول تاريخية ال بد من الوصول إليها.
إنهاء استثنائية الشرق األوسط فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي حول العالم.



االعتراف بالتنوع والخصوصية لهذا الجزء من العالم.



التغيير يمكن أن يكون تدريجياً ،ولكن يجب أن يكون حقيقياً.



الديمقراطية ال يمكن فرضها من الخارج ولكن يمكن مساعدتها لتنمو من الداخل.



إمكان التعامل مع اإلسالميين المعتدلين.
وأكد الرئيس بوش االبن في نفس الخطاب الذى كان بمناسبة احتفالية الصندوق القةومي

للديمقراطيةةة ،علةةى أن الديانةةة اإلسةةالمية تنسةةجم تمام ةاً مةةع مبةةادئ الحكةةم الةةديمقراطي ،واستشةةهد
بعةةدد مةةن الةةدول اإلسةةالمية التةةي تحكمهةةا أنظمةةة ديمقراطيةةة ،ومنهةةا تركيةةا ،إندونيسةةيا والسةةينغال

والنيجةةر ،ولكن ةه شةةدد علةةى أن العةةالم العربةةي لةةم يلحةةق بالركةةب الةةديمقراطي الةةذي يجتةةاح العةةالم،
واستشهد للتدليل على ذلك بتقرير التنمية البشرية الثاني الذي أصدره برنةامج التنميةة التةابع لألمةم
المتحدة ،والذي جاء فيه أن الموجة العالمية للديمقراطية بالكاد المست الدول العربية.

وتعتبر مصر الهدف األول وراء ما يسمى بمشروع " الشرق األوسط الموسع" الذي
أشرف عليه فريق عمل برئاسة "بوب بالكويل" مساعد مستشارة الرئيس األمريكي لشئون األمن
القومي ،وهو من أهم المشروعات التي تحدثت عن التصورات المستقبلية ل "دمقرطة" المنطقة

انطالقاً من مصر ،التي تولت "كوندلي از رايس" الترويج لصيغه هذا المشروع في نهاية عام
 ،2003خالل زيارة الرئيس "جورج بوش" إلى العاصمة البريطانية؛ حيث سعى هذا المشروع

إلى تشكيل ائتالف أمريكي أوروبي إلجبار الدول العربية على تطبيق المشروع الجديد ،لتحقيق
ما يسمى الديمقراطية ،حيث تقوم فكرة االئتالف على أنه في حال قيام واشنطن بمنع

المساعدات أو المنح االقتصادية عن أي دولة ال تطبق معايير الديمقراطية واحترام حقوق
اإلنسان ،تقوم الدول األوروبية هي األخرى بتطبيق ذات القرار ،وتوقف مشروعاتها االقتصادية،
وتعلق اتفاقات الشراكة مع الدول المعنية في هذا الشأن (بكرى ،2005 ،ص.)63

وفي هذا السياق خصصت اإلدارة األمريكية موازنة تقدر بحوالي  120مليون دوالر
لدعم العملية الديمقراطية في إطار" مبادرة الشرق األوسط" ،وخصصت حوالي  40مليون دوالر

منها ،إلنشاء جيل من القيادات السياسية واالقتصادية يتفقون مع وجهه النظر األمريكية ،وكانت
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الخطة تقتضي بربط  350قيادة مصرية ،التي تم اختيارها من قبل مراكز البحوث األمريكية
المعنية بنشر مبادئ مشروع الشرق األوسط الكبير (بكري ،2005 ،ص .)179وتم في

عام 2004إطالق مبادرة متعددة األطراف تبنتها الواليات المتحدة تحت اسم "مبادرة شراكة

الشرق األوسط" ،وقد رصد الكونغرس  254مليون دوالر لتمويل أكثر من  130برنامجاً في

حقول اإلصالحات السياسية واالقتصادية والتعليمية ألربعة عشر بلداً عربياً في الشرق األوسط
ومن بينهما جمهورية مصر (بطرس ،2010 ،ص.)99:100

حاولت إدارة بوش االبن أن تفرض على وكالئها في المنطقة انتخابات ارتأت أنها قد
تؤدى إلى مزيد من االنفتاح السياسي أو الحرية في بالد العرب والمسلمين ،كما لو أن إجراء

االنتخابات يتوج بالديمقراطية ،واستندت الواليات المتحدة إلى مصر إلجراء انتخابات أكثر

انفتاحاً (بشارة ،2014 ،ص .)122في هذا اإلطار بدأت إدارة الرئيس بوش االبن في ممارسة
بعض الضغوط على مصر ،وأخذت هذه الضغوط أشكاالً عديدة ،من أهمها إشارات الرئيس

بوش االبن المتكررة في خطاباته عن أهمية أن تقوم مصر بإصالح سياسي ،نتيجة التقارير
السنوية لحقوق اإلنسان التي تصدرها و ازرة الخارجية األمريكية ،والتي ادعت فيها ارتكاب النظام

المصري انتهاكات متنوعة في حقوق اإلنسان وكان بوش االبن قد حرص في خطاب حالة

االتحاد فبراير ،2005علي أن يكرر رسالة علنية سبق وبعث بها إلي النظام المصري خالل
عام  2004قائالً" :إن مصر التي قادت التحول نحو السالم في المنطقة تستطيع أن تظهر
قدرتها علي قيادة المنطقة نحو الديمقراطية" ،مؤكداً أن الواليات المتحدة ستقف مع حلفاء الحرية

لدعم التحركات نحو الديموقراطية في الشرق األوسط؛ إلنهاء االستبداد في عالمنا ،واعترف

الرئيس األمريكي بأن السياسة األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط طيلة الستين عاماً الماضية
كانت خاطئة؛ ألنها كانت تدعم نظماً غير ديموقراطيةCommittee on International (.

 )Relations,2006تم الضغط على الموقف المصري على مستويين متوازيين ،المستوى األول
هو دور النظام المصري في الملفات الخارجية ،مثل العراق وتطورات القضية الفلسطينية ،وملف

اإلرهاب ،والنووي اإليراني وموقفه من الممارسات األمريكية في ذلك ،أما المحور الثاني فهو

الشأن الداخلي ،ويبدأ بمناقشة أوضاع الديمقراطية وحقوق اإلنسان في مصر ،يليها الملف

االقتصادي وتقييم الخطوات المصرية على طريق اقتصاديات السوق الحر ،ويشمل أيضاً
مناقشة الخطوات المرتقبة المشروطة ،مثل اتفاقية التجارة الحرة ،وحقيبة المعونة األمريكية التي
تعد من أهم الملفات المطروحة للمناقشة خاصة بعد تعرضها النتكاسة في الفترة األخيرة

للمحاوالت المستمرة للتلويح بقطعها أو تخفيضها (عبدالكريم.)2006 ،
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إن دعم الرئيس بوش االبن للتغيير السياسي في العالم العربي ال يقتصر على خطاباته

العلنية والمنتديات الكبرى ،فخالل اجتماع في البيت األبيض في فبراير  2004شدد الرئيس

بوش للرئيس زين العابدين بن علي الذي كان يحكم تونس بقبضة من حديد على ضرورة التغيير

السياسي ،وبعد بضعة أشهر ،في اجتماع ُعقد في مزرعته في كراوفورد بوالية تكساس ُيقال إن
الرئيس تكلم بصراحة إلى الرئيس المصري حسني مبارك عن دعم واشنطن للديموقراطية في
مصر (كوك ،وآخرون ،2005 ،ص.)32
وكان سبب الخالف األكبر بين الحلفيين األمريكي والمصري ،في هذا المجال هو
ضغط الواليات المتحدة على مصر ،لكي يتبنى النظام المصري النموذج األمريكي في الثقافة

والممارسات السياسية (غربال ،2004 ،ص .)182وعلى النقيض من ذلك كانت مصر ترى أن

اإلصالح السياسي يجب أن يخرج من عباءة البيئة المصرية ويتناغم مع الثقافة االجتماعية
والسياسية الوطنية .وكان نظام الرئيس حسني مبارك يؤكد أن اإلصالح السياسي الفعال يجب

بدال من اإلصرار على ما يسمى" الوصفة األمريكية
أن ينبع من جذور المجتمع المصري ً
للديمقراطية " كما كان يشكك في الحركات المدنية المحلية التي يتم دفعها ومساندتها من قوى

أجنبية (. (Alterman,2006

إن عملية اإلصالح ال تحدث لمجرد الرغبة في التغيير ،إذ ال بد من توافر بيئة مناسبة
أو ظروف موضوعية تدفع باتجاه اإلصالح ،وذلك لتجنب األثار السلبية المترتبة على بقاء
الوضع على ما هو عليه ،فإن اإلصالح عادة ما يتم في ظروف األزمة ،فنقطة االنطالق هي

األزمة التي تمثل خط اًر أو تحدياً للنظام القائم ،وبالتالي ال بد من التصدي لهذه األزمة باتخاذ
ق اررات حاسمة واجراء إصالحات جذرية ،وقد تكون األزمة خارجية تهدد أمن االستقرار السياسي

أو فقدان الشرعية في النظام أو هذه العوامل مجتمعه ،بحيث يكون اإلصالح هو االستجابة
المنطقية لمواجهه هذه الظروف الصعبة (ياسين ،2010 ،ص.)70
تنوعت االدعاءات األمريكية ضد النظام المصري واتهامه بمجموعة من االنتهاكات في
المجاالت التالية" :االحتجاز ،والتعذيب ،وعمالة األطفال ،وعدم اإلنسانية في السجون" ،وأظهر
النظام السياسي المصري رغبته في تحديث بعض المؤسسات السياسية والسماح بمناقشة إضفاء

حريات أوسع في الحياة السياسية المصرية( ،بطرس ،2010 ،ص .)104:105وقد قابلت
الواليات المتحدة اإلصالحات السياسية في عامي ( )2006-2005بالترحاب والتقدير ،ونوهت

التصريحات الرسمية لإلدارة األمريكية بالتقدم في الحريات السياسية تحت اإلشراف القضائي
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الكامل على انتخابات الرئاسة واالنتخابات البرلمانية ،باإلضافة إلى السماح لمؤسسات المجتمع

المدني بمراقبة تلك االنتخابات ).(Committee on International Relations,2006

وكانت أبرز مظاهر الضغط األمريكي على النظام المصري في أعقاب اعتقال النائب

المعارض أيمن نور رئيس حزب الغد يوم  29يناير  ،2005على خلفية اتهامات بتزوير

توقيعات لتأسيس الحزب ،وقد نقلت هذه المواقف األميركية العالقات مع مصر إلى مرحلة
جديدة لم تعهدها مصر من قبل ،قوامها التعليق المباشر والعلني من جانب مسئولي اإلدارة
والكونغرس على أمور ال تعجبهم في مصر ،ودخلت وسائل اإلعالم األمريكية المضمار بصورة

مكثفة وشبه يومية ،وتطور األمر إلى إلغاء مؤتمر كان مقر اًر عقده في القاهرة بداية مارس

 2005بشأن خطط اإلصالح السياسي في الشرق األوسط ،وقد ذكرت تقارير عديدة أن اإللغاء

جاء بسبب رفض وزيرة الخارجية األميركية كوندولي از رايس الحضور ،طالما ظل النائب

المعارض أيمن نور في الحبس (البرعى ،وآخرون ،2005 ،ص.)26
وهكذا يتضح أن إدارة الرئيس جورج بوش االبن استخدمت مجموعة من الضغوط
السياسية واإلعالمية على مصر ،مستخدمة قضية الديمقراطية وحقوق اإلنسان في مصر مبر اًر

لممارسة هذه الضغوط ،بهدف إحداث عملية إصالح سياسي واقتصادي في مصر يقود الى
تغيير في منطقة الشرق األوسط بشكل عام ،وحاولت إدارة بوش ابتزاز النظام المصري من

خالل استخدام ورقة المساعدات األمريكية ،بهدف قبول مصر االنضمام إلى التحالف الدولي

لمكافحة اإلرهاب ،وتبني مشروع الشرق األوسط الكبير ،الذي يهدف إلى قبول إسرائيل في
المنطقة ونشر الديمقراطية.
:طبيعةاستجابةالنظامالمصري :

ثالثا
نتيجة الضةغوط المت ازيةدة لتنفيةذ اإلصةالح االقتصادي والسياسي ،نفذ الرئيس مبارك

والحزب الوطني الديمقراطي بعض اإلصةالحات السياسةية ،بينما أكدا على الحاجة للنمو
االقتصادي كشرط أساسي للتغيير الديمقراطي وذلك في محاولةة منهم لتنفيذ اإلصالح ،ولكن

دون فقدان السيطرة (شارب ،2006 ،ص .)17كما أظهر النظام المصري رغبته في تحديث

بعض المؤسسات السياسية ،والسماح بمناقشة إضفاء حريات أوسع في الحياة السياسية المصرية

(بطرس ،2010 ،ص .)105وقد مر السلوك المصري في التعاطي مع الضغوط األمريكية
بمرحلتينهما:

 109

.1

مرحلةرفضمطالباإلصالح :
يمكن التمييز في طبيعة استجابة النظام المصري لمطالب اإلصالح األمريكية بين

مرحلتين ،اتسمت المرحلة األولي باإلعالن الصريح عن رفض مطالب اإلصالح ،وقد استمرت
تلك المرحلة منذ ظهور مبادرة الشرق األوسط الكبير وحتى نهاية عام  ،2004بينما شهدت
المرحلة الثانية ما يمكن أن نعتبره استجابة لتلك المطالب .فبالنسبة للمرحلة األولي ،فقد أكد

المسؤولون المصريون على رفض المبادرة ،مؤكدين أن السبب في اإلرهاب هو استمرار الصراع
العربي اإلسرائيلي دون تسوية عادلة ،وفي هذا الصدد أكد الرئيس مبارك في كلمة وجهها إلي

مؤتمر الصحفيين العرب عام  ،2004جاء فيه "مشاعر اإلحباط واليأس الناجمة عن عدم
تسوية النزاع العربي اإلسرائيلي هي التي خرجت عن إطارها بفعل قوى التطرف لكي تؤذى

بعض المجتمعات (عبدالحميد.)2006 ،

وعلى أثر ذلك شن اإلعالم األمريكي حملة شرسة على مصر بسبب رؤية اإلدارة
المصرية القائمة على اعتبار أن عدم حل القضية الفلسطينية عامل أساسي في ظهور اإلرهاب،

وهو نفس الشيء الذي أكد عليه عمرو موسى في لقاء له مع مجلة السياسية الدولية ،وبالرغم

من ذلك كله أكدت اإلدارة األمريكية تقديرها لموقف مصر من التحالف في مواجهة االرهاب،

وقدمت الواليات المتحدة  95مليون دوالر لدعم الميزانية المصرية لمواجهة تأثيرات الهجمات

اإلرهابية على اقتصادها (عكاشة .)2002 ،ورغم كل ما يقال عن دور مسألة الديمقراطية
كمصدر للتوتر في العالقات المصرية في عهد بوش االبن ،إال أن السبب الرئيسي لذلك التوتر

كان الدور الذي تلعبه إسرائيل في توتير العالقة بين واشنطن والقاهرة بخصوص موضوع األمن

اإلسرائيلي فيما يتعلق بالتساهل المصري مع غزة عقب االنسحاب اإلسرائيلي منها في صيف

( 2005الشوربجى.)2011 ،

وهنا نالحظ أن الحكومة المصرية رفضت في البداية الضغوط األمريكية المفروضة
عليها في قضية الديمقراطية وحقوق االنسان ،حيث أكدت الحكومة المصرية أن اإلصالح

والتغيير يجب أن ينبعا من حاجة البيئة الداخلية ،وال يجب أن يكونا مفروضين من الخارج،

واعتبرت أن الضغوط الخارجية من المعيقات في عملية اإلصالح ،وأكدت على أن سبب

اإلرهاب في الشرق األوسط ينبع من الصراع العربي اإلسرائيلي ،واإلحساس بالظلم أكثر من
قضية الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
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مرحلةاالستجابةللضتوط:
أما بخصوص المرحلة الثانية التي بدأت مع مباشرة الحزب الوطني الديموقراطي

المصري الحاكم ببرنامج إصالحي ،يهدف إلى تحديث الحزب ،وتغيير القوانين االنتخابية
وقوانين األحزاب السياسية ،من أجل إضفاء المزيد من التعددية على النظام السياسي( ،كوك،

وآخرون ،2005 ،ص .)38ومع إعالن الرئيس مبارك في  26فبراير ،2005حيث إنه طلب

من مجلس الشعب تعديل (المادة  )76من الدستور ،وذلك لكي يتم انتخاب رئيس الجمهورية
بين أكثر من مرشح باالقتراع السري المباشر ،في بادرة قد تمثل استجابة لطلبات المعارضة

المطالبة بتعديل الدستور وللمطالب األمريكية بإجراء إصالحات ديمقراطية في مصر (موقع

العربية .)2005 ،ويعتبر هذا التعديل هو البداية الحقيقية لتغير الحياة السياسية في مصر،
وصوال إلى االنتخابات الرئاسية المصرية ،فقبل ذلك لم يكن هناك انتخابات حقيقية لمنصب

الرئيس في مصر ،ولكن كان هناك استفتاء على مرشح وحيد يسميه البرلمان ويستفتي علية
الشعب المصري (البرعى وآخرون ،2005 ،ص.)60

فقد كانت المادة  76تضفي على النظام برمته سمة استبدادية واضحة ،وبالتالي فإن

تعديلها بما يسمح بانتخاب رئيس الدولة باالقتراع السري المباشر في انتخابات حرة ونزيهة يغير

من طبيعة النظام نفسه ،ويجعل من التشكيك في شرعيته أم اًر صعباً إن لم يكن مستحيالً.
يضاف إلى ذلك أن تعديل هذه المادة بالذات ،وهي المادة التي تشكل الكتلة الحرجة في النظام

السياسي برمته ،يمكن أن يفتح الباب أمام إمكانية تعديل أية مادة أخرى ،بما ذلك تغير الدستور
كله؛ أي وضع دستور جديد للبالد (نافعة ،2005 ،ص .)12وكذلك تضمنت رؤية مبارك

لإلصالح أيضاً ،إتاحة الفرصة لألحزاب السياسية في أن ترشح أحد قياداتها ،وفقاً للضوابط
التي تراها لخوض أول انتخابات رئاسية تجري في ضوء هذا التعديل ،وتم تشكيل لجنة عليا

يكفل لها االستقالل الكامل والتام ،ويخول لها الصالحيات كافة  ،وتقوم باإلشراف على العملية

االنتخابية من يوم التقدم بالترشيح وحتى إعالن نتيجة االنتخاب ،على أن تضم في تشكيلها

عدداً من رؤساء الهيئات القضائية ،وعدداً من الشخصيات العامة ،واجراء عملية االقتراع

النتخاب رئيس الجمهورية في يوم واحد ،تحت اإلشراف القضائي (الميناوى.)2005 ،

واعتبرت إدارة بوش االبن أن التوجيهات المقترحة في مصر لتعديل المادة  76من

الدستور كانت غير كافية؛ لتتيح للمعارضة تحدي الرئيس مبارك بشكل فعال .كما كانت ترى
إدارة بوش االبن أن الحكومة كانت مستمرة في مضايقة لناشطي المعارضة ،ومنهم رئيس حزب
الغد المعارض أيمن نور ،الذي اوقف بتهم ملفقه عملت على الحد من قدرة نور على التنافس
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أسقطت
في انتخابات الرئاسة ،وأُرهب أعضاء آخرون من األحزاب المصرية المعارضة ،و ُ
مصداقية ادعاءات الحكومة المصرية بشأن اإلصالح السياسي (كوك ،2005 ،ص .)38ورغم

ذلك اعتبرت الواليات المتحدة األمريكية أن االنتخابات الرئاسية المصرية التي عقدت في

سبتمبر  2005تعد تحسناً نسبياً .ويالحظ في هذا الصدد أن الحكومة المصرية قد سمحت ألول
مرة بوجود مراقبين مدنيين لالنتخابات نتيجة لضغوط مشتركة من الواليات المتحدة األمريكية

واالتحاد األوروبي ،كما رحبت رايس بالتجربة المصرية التي فتحت عملية االنتخاب على
الرئاسة أمام عدة مرشحين ،ودعت مصر إلى قيادة الشرق األوسط نحو اإلصالح السياسي

الديمقراطي (عمار ،2012 ،ص.)6
ولم تكن فكرة إدارة الرئيس بوش االبن لترويج الديمقراطية أكثر من كونها ركناً من

أركان السياسة األمريكية في المنطقة ،حيث اختلطت جهود النهوض بالديمقراطية مع سياسات
أخرى سعت إليها إدارة الرئيس بوش االبن ،وأهمها الحرب على العراق ،والحملة التي تقودها
الواليات المتحدة لمكافحة اإلرهاب في العالم ،التي أدت بحلول عام  2008إلى حدوث حالة من

االستقطاب في مجتمع السياسيين األمريكيين .وانتقد محللون من اليسار مساعي النهوض
بالديمقراطية أثناء عهد الرئيس بوش االبن بوصفها مفرطة في اعتمادها على القوة العسكرية،

ومختلطة على نحو غير مالئم مع جهود مكافحة اإلرهاب ،وغير متسقة؛ حتى أن (مارينا

أوتاوي) من "مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي" في واشنطن ذهبت إلى حد القول :بأن " جهود
النهوض بالديمقراطية في الشرق األوسط لم تؤد إلى نتائج إيجابية " (.) p1، 2011،Singh

ومن جهة أخرى كان لمنتقدي الرؤية األمريكية لمنطقة الشرق األوسط رأي آخر ،فقد

أكدوا بأن الجهود األمريكية لتعزيز وتشجيع اإلصالح في الشرق األوسط ،وتغيير األنظمة

القائمة واستبدالها بأنظمة سياسية أكثر انفتاحاً ،قد يعرض المصالح األمريكية للخطر ،وأن
التغيير السياسي واالستقرار اللذين قد ينتجان عن ذلك قد يؤديان إلى نزاع عرقي ،أو بروز

حكومات إسالمية متطرفة مناهضة للواليات المتحدة وللغرب عموماً( ،كوك ، 2005،ص.)31

وبناء على هذه الضغوط األمريكية حدثت استجابة مصرية من خالل تعديل المادة ،67التي
ً
شكلت بداية التغيير في النظام المصري ،التي سمحت بأجراء االنتخابات الرئاسية عن طريق

االقتراع السري وليس االستفتاء بمشاركة عدد من المترشحين.

 مارينا أوتاو خبيرة شيؤون الشيرق األوسيط فيي معهيد كيارنيجي للسيالم ،وايي متخصصية فيي قضيايا التحيول السياسيي فيي منطقية
الشييرق األوسييط وخبيييرة فييي المجتمييع المييدني ،والديمقراطييية ،واإلصييال السياسييي ،واألطييراف الفاعليية غييير الحكومييية ،والمسيياعدات
األجنبية واإلنسانية ،والحركات اإلسالمية ،والشرق األوسط.
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وهكذا يتبين أن إدارة بوش سعت لرسم معالم شرق أوسط جديد ،من خالل عملية

اإلصالح السياسي ،من أجل تغيير البيئة الداخلية في العالم العربي واإلسالمي ،لتصبح غير
منتجة لألفكار المتطرفة والمشجعة على اإلرهاب ،بهدف الضغط على الدول العربية لقبول

إسرائيل في المنطقة ،حيث خلطت إدارة بوش االبن بين جهود نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان
مع سياسات أخرى سعت إليها ،وأهمها الحرب في العراق ،والحملة التي تقودها الواليات المتحدة

لمكافحة اإلرهاب في العالم.

وعلى ضوء تلك الرؤية أعلنت إدارة الرئيس بوش االبن مجموعة من المبادرات التي

تضمنت مجموعة من المطالب الموجهة إلى الدول العربية في المنطقة بشأن إجراء إصالحات

سياسية شاملة وخاصة في مصر ،بصفتها دولة مركزية ومحورية في منطقة الشرق األوسط،

والتغيير فيها قد يؤدي إلى تغيرات في باقي المنطقة ،حيث تشكل هذه المبادرات المبنية على

إعادة وتشكيل منطقة الشرق األوسط مشروعاً مضاداً لمشروع الوحدة العربية.
المطلبالثاني:الضتوطاالقتصاديةوالعسكرية :

يوجد هناك عالقة طردية مباشرة بين مدخالت العالقات الثنائية وبين حجم مخصصات

المعونة األمريكية لمصر ،أي أن العالقات الثنائية تتأثر بنوع العالقة بين الطرفين ،وبالتالي

تعتبر برامج المعونة حساسة للمتغيرات والمؤثرات التي تفرزها التفاعالت الثنائية والدولية ،ويمكن

النظر إلى المعونة على أنها أداة فعالة في حقل العالقات الدولية ،فهي تستغل في الضغط على
الدول المتلقية؛ لكي تتبنى تلك الدول سياسات داخلية وخارجية تخدم مصالح الدول المقدمة لها

(بطرس ،2010 ،ص.)103

ومع تغلغل نفوذ المحافظين الجدد في أروقة اإلدارة األمريكية ،تصاعدت النبرة العسكرية

لإلدارة األمريكية كاستراتيجية للتعامل مع الواقع الجديد ،وأعادت صياغة سياساتها واستراتيجياتها

ووسائلها ،تجاه الشرق األوسط ،لحماية األمن القومي األمريكي؛ حيث أصبح موضوع التحول

الديمقراطي في الدول العربية واإلسالمية ،واعادة تشكيل النظم السياسية ،مكوناً رئيسياً من
مكوناتها ،وهو ما يمثل بحد ذاته تحوالً جوهرياً في تلك السياسة ،التي ظلت إلى حد بعيد توازن
بصورة تقليدية ما بين صيانة مصالحها الحيوية ،وضمان استقرار النظم الصديقة من ناحية،

وبين مطلب الديمقراطية وحقوق اإلنسان من ناحية أخرى (نعيرات ،وحامد ،2012 ،ص.)340

ويمكن النظر إلى المعونة على أنها أداة فعالة في حقل العالقات الدولية؛ فهي تُستغل

في الضغط على الدول المتلقية؛ كي تتبنى سياسات داخلية وخارجية تخدم مصالح الدول

المقدمة لها ،وتعتمد درجة تأثير وفاعلية المعونات الثنائية في تحقيق أهدافها على مجموعة
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متغيرات ،منها طبيعة وخصوصية العالقات الثنائية بين مقدم ومتلقي المعونة؛ والوزن النسبي

لقوة الدولة المتلقية اقليمياً من الجوانب السياسية واالقتصادية والثقافية والتكنلوجية .وقد تلقت
مصر من الواليات المتحدة بين عامي( ،)2008-1979معونة تزيد قيمتها اإلجمالية على67
مليار دوالر ،وذلك في صورة برامج مساعدات اقتصادية وعسكرية واجتماعية ،ويضع برنامج

المعونة األمريكية أجندة سياسية وتنموية ،فاألجندة السياسية تشتمل في المقام األول على رغبة

أمريكا في مساندة حليف محوري في عملية سالم الشرق األوسط ،بينما تشتمل األجندة
االقتصادية تقديم برامج إصالح اقتصادية تؤدي إلى تحسين االقتصاد المصري المتدهور

(بطرس ،2010 ،ص.)103

وفي هذا السياق مارست واشنطن في المنطقة العربية ضغوطاً على األنظمة العربية
لتنفيذ سياساتها ،مشهرة في وجه تلك األنظمة مقتضيات التحول الديمقراطي ،وسجل حقوق
اإلنسان ،في الوقت الذي كانت تغض فيه الطرف عن الممارسات الإلنسانية واالنتهاكات

الصارخة لحقوق اإلنسان ،التي تقوم بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين والعرب ،مما ولد نقمة على

واشنطن وعلى ازدواجية سياساتها في المنطقة (عبدالحليم ،2012 ،ص .)21واتبعت إدارة بوش

االبن ،طو اًر جديداً في السياسية األميركية باستخدام القوة العسكرية بطريقة منفردة أمام مخاطر
تمس األمن الوطني األميركي ،أو استثمار كل مصادر قوتها العسكرية واستخدامها في تحقيق

أهداف الواليات المتحدة ،وفرض الديمقراطية بوصفها وسيلة لمحاربة االستبداد واإلرهاب

(المصري ،2014 ،ص .)59ومنذ ذلك الوقت ،أصبحت أيديولوجية التحول الديمقراطي
باستخدام القوة األمريكية ،هي الرؤية السائدة لدى بوش االبن حول دور أمريكا في منطقه الشرق

األوسط (جرجس ،2010 ،ص.)14

إلي جانب ذلك اتخذت اإلدارة األمريكية مجموعة من الخطوات العملية للضغط علي

النظام المصري من بينها تلويح جهات في الكونجرس باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر ،قد

تصل إلى حد قطع المساعدات االقتصادية والعسكرية التي تحصل عليها القاهرة سنوياً ،التي
تقدر بحوالي  1.3مليار دوالر ،وتهديد نواب بتقديم ما أسموه "مشروع محاسبة مصر" إلى

الكونجرس ،بسبب تزايد معاناة األقباط "حسب زعمهم" ،وتسريب اتهامات لمصر بأنها زودت
نظام صدام حسين بأسلحة كيماوية ،ونية واشنطن التقدم بطلب لمناقشة موضوع اإلصالحات

الداخلية في مصر في اجتماع للدول العربية والدول الصناعية الثماني ،كان من المقرر عقده

بالقاهرة في مارس  ،2006باإلضافة إلى إعالن السفارة األمريكية في القاهرة تقديم مبلغ مليون

دوالر للجمعيات األهلية في مصر (عبدالحميد.)2006 ،
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شهدت فترة بوش االبن ،عالقات متوترة مع إدارة الرئيس المصري حسني مبارك التي

أدت إلى تقلبات في العالقات المصرية األمريكية بسبب التقارير األمريكية التي تتحدث عن واقع
بناء على
الحريات في مصر ،كما أدى ذلك إلى خفض المعونة االقتصادية والعسكرية لمصر ً
طلب من بوش االبن من  2.12مليار دوالر في عام  2002إلى أن وصلت في نهاية فترة

حكمه إلى  1.3مليار دوالر ،األمر الذي يعني انخفاض المعونة األمريكية لمصر بنسبة،%32

وهو مؤشر على طبيعة العالقات األمريكية المصرية المتوترة في تلك الفترة (،2015،sharp

.)p22

ومن جهة أخرى كشفت الدراسات األمريكية األخيرة ،عن إخفاق االستراتيجية المتبعة

أثناء فترة بوش االبن في بعديها األمني والعسكري والسياسي في منطقة الشرق األوسط ،حيث

إن الحربين االستباقيتين اللتين خاضتهما أمريكا في أفغانستان والعراق ،وان نجحتا في إسقاط
نظامين معاديين للواليات المتحدة ،إال أنهما لم تؤديا إلى الحد من خطر اإلرهاب ،بل قادتا إلى

مضاعفته ،ولم يفض أسلوب تصدير الديمقراطية إلى مكاسب نوعية في منطقة الشرق األوسط

الكبير ،باعتباره محو اًر أمنياً واستراتيجياً مرتبطاً بالمصالح الحيوية األمريكية (هارون،2006 ،
ص .)183فإن الواقع حتى هذه اللحظة لم يكن بالقدر الذي يسمح بالتنبؤ بنتائج تلك
االستراتيجية وانعكاساتها على المدى البعيد ،وتسعى الواليات المتحدة األمريكية للحفاظ على

موقعها المتفوق الحالي على قمة الهرم الدولي كقوة عظمى وحيدة ،من خالل استثمار الفرص

السانحة أو صنعها ،إذا تطلب األمر في سبيل تعزيز الهيمنة األمريكية ،محققين بذلك صلة
قوية بين الفكر واالستراتيجية القائمة على أساس توفير المقومات الالزمة للوصول إلى الهيمنة

(وادي ،2013 ،ص.)8

وهكذا يتضح أن إدارة بوش االبن قد استخدمت مجموعة من الضغوط السياسية

واالقتصادية واالعالمية بشكل مباشر على الحكومة المصرية تحت شعار نشر الديمقراطية

وحقوق االنسان؛ لتبني سياسات ترغب الواليات المتحدة في أن ينتهجها النظام المصري،
مستغلة األوضاع الدولية واالقليمية التي أعقبت أحداث 11سبتمبر ،التي تعتبر نقطة تحول في

تاريخ العالقات الدولية ،بهدف تغيير المعالم الجغرافية والسياسية لمنطقة الشرق األوسط،

واستبدالها بنظام إقليمي جديد يقوم على ضرورة قبول إسرائيل في المنطقة في إطار ما كان
يعرف بمشروع الشرق األوسط الكبير ،فقد نتج عن هذه الضغوط انخفاض المعونة األمريكية

لمصر بنسبة  %32خالل  6سنوات ،األمر الذي أدى إلى حدوث استجابة مصرية من خالل

تغيير بعض مواد الدستور المصري التي تعطي بعداً ديمقراطياً للحياة السياسية في النظام
السياسي المصري من خالل تغير المادة 67التي تعتبر جوهر الدستور المصري.
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المبحثالثالث :

عالقةإدارةبوشاالبنمعاألحزابالسياسية وقوىالمجتمعالمدني 
عملةةت الواليةةات المتحةةدة فةةي فتةرة حكةةم بةةوش االبةةن علةةى مسةةألة االصةةالح السياسةةي فةةي
مصر كجزء من عمليةة إعةادة التوجيةه لسياسةتها فةي منطقةه الشةرق األوسةط ،خاصةةً بعةد أحةداث

 11سةيبتمير  ،2001التةي وجهةت فيهةا بوصةله اإلصةةالح األمريكةي إلةى المنطقةة ،حيةث لةم تعةةد
الواليات المتحدة راغبة في أن تعتمد علةى الحكومةات العربيةة السةلطوية؛ بةل شةرعت فةي مناصةرة

قضةةية الديمقراطيةةة وحقةةوق اإلنسةةان فةةي المنطقةةة لضةةمان مصةةالحها ،مةةن خةةالل دعمهةةا األحةزاب
والقوى السياسية وقوى المجتمع المدني.

المطلباألول:عالقةإدارةبوشاالبنمعاألحزابالسياسيةالمصرية :
تلعب األحزاب السياسية دو اًر مهماً في الممارسة الديمقراطية التي تُعبر عن حالة النظام
السياسي ودرجة تطوره في أية دولة ،فاألحزاب السياسية تدعم الممارسة الديمقراطية باعتبارها
همزة الوصل بين الحكام والمحكومين ،بما يعمل على تفعيل الحياة السياسية وتعمق مبدأ

المشاركة السياسية للمواطنين.

وبدأت الواليات المتحدة األمريكية عقب نهاية الحرب العالمية الثانية في نسج عالقات

م ع القوى المعادية لروسيا وحلفائها في المنطقة ،ونجحت أمريكا في تكوين عالقة مع بعض
األحزاب والحركات المصرية ،خاصة جماعة اإلخوان المسلمين ،التي أنشأت عالقات معها في

عام  ،1954التي شكلت المعارضة القوية لنظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ،خاصة بعد
المواجهة التي حدثت بين الجماعة ومجلس قيادة ثورة يوليو ،التي كانت بسبب رغبة الجماعة

في السيطرة على القادة الجدد واختطاف الثورة لصالحها ،باإلضافة لذلك استطاعت اإلدارات

األمريكية المختلفة من نسج عالقات سياسية مع القوى واألحزاب المصرية ،خاصة عقب سياسة
االنفتاح التي انتهجها الرئيس المصري األسبق أنور السادات ،ومن جهة أخرى لعبت األحزاب

كبير في الحياة السياسة المصرية ،وخاصة بعد ثورة 25يناير ،التي
السياسة المصرية دو اًر
اً

عملت على تغيير مسار الخارطة السياسية المصرية ،واحداث طفرة جديدة فيها ،حيث أخرجت

ثورة 25يناير الحياة السياسية في مصر من قوقعه الحزب الحاكم المسيطر السلطوي إلى نظام

التعددية الديمقراطي؛ الذي نتج عنه مشاركه حقيقة لجميع أطياف القوى السياسية المصرية.
ومن أهم األحزاب والقوي السياسية:
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أوالا:حزبالتد :

حزب الغد حزب مصري تأسس عن طريق أيمن نور المحامي ومجموعة من المصريين

المعارضين لنظام الحكم في مصر ،باإلضافة إلى عدد من المؤسسين تجاوز الخمسة آالف،

وكافح أيمن نور للموافقة من خالل لجنة شئون األحزاب بخروج حزب الغد إلى النور ،وقد نجح

بالفعل ولكن تم القبض عليه في قضية التوكيالت المزورة التي اتهمته بها الحكومة المصرية؛

نظ اًر لكون مؤسس الحزب المنافس األقوى في سباق الرئاسة المصرية ،وقد أدت الضغوط
الخارجية وبخاصة األمريكية إلى اإلفراج عن أيمن نور؛ وذلك بعد نجاح الحكومة المصرية في

تلطيخ سمعته في كثير من األمور (المعرفة.)2015 ،

أعتبر اعتقال نور عقبة رئيسية في العالقات الثنائية المصرية األمريكية بالرغم من

اختالف اآلراء حول تأثير اعتقاله على المدى الطويل ،ويعتقد معظم المحللين أن تحسةين

العالقةات متمثالً في إعالن الواليات المتحدة الرغبة في التفاوض حول التجارة الحرة ما بةين
مصةر والواليات المتحدة قد تأجلت بسبب الطريقة التي تمت معاملة نور بها ،وباإلضافة إلى

ذلك فقد شكل اعتقال نور عقبة أمام الجهود؛ لتغيير حزمة المساعدة األجنبية التي تتلقاها
مصر ،وفى يناير ،2006ألغت الواليات المتحدة اجتماعاً معداً إلطالق المفاوضات على اتفاق
تجارة حرة بين البلدين تعبي اًر منها عن عدم رضاها عن محاوله الرئيس حسنى مبارك لجم

المعارضة ،وبوجه التحديد القيام بسجن المعارض الليبرالي أيمن نور زعيم حزب الغد (أتاواي،

وآخرون ،2008 ،ص.)33

وفي كل األحوال فقد أحبطت قضية نور جهود اإلدارة األمريكية لنشر الديمقراطية

واحاللها فةي المنطقةة ،كما رفض الكونجرس واإلدارة األمريكية في عام ،2002تقديم حوالي

 134مليةون دوالر كمساعدة اقتصادية جديدة لمصر وذلك احتجاجاً على اعتقال (سعد الدين

إبراهيم) رئيس مركز "أبن خلدون" ،ويشير الخبراء إلى أن اإلصالح السياسي هو واحد من
ضمن أهداف السياسة األمريكية فةي مصةر ،وأن األولويات األخرى مثل التعاون األمني

واالستخباراتي ،وكذلك إحالل السالم في المنطقة جميعها عوامل تؤثر على العالقات المصرية

األمريكية (شارب ،2006 ،ص .)22وفي أواخر عام ،2005قامت وزيرة الخارجية األمريكية
السابقة "مادلين أولبرايت" بزيارة إلى مصر ،وقامت بزيارة إلى مركز ابن خلدون الذي يترأسه
سعد الدين إبراهيم وصحيفة مصر اليوم ،والتقت بعدد من قيادات حزب الغد ،وبحثت معهم

 سعد الدين ابراايم أحد نشطاء مناميات المجتميع الميدني فيي مصير ،وليه كتابيات مثييرة للجيدل وايو يعميل اسيتاذ لعليم االجتمياا فيي
الجامعة األمريكية في القياارة ويحميل الجنسيية األمريكيية باإلضيافة الي جنسييته المصيرية ،حيوكم وسيجن فيي عيام  2002بعيد أدانتيه
بتهمة تلق االموال من جهات اجنبية لحسا مركز تابع له بصورة بخالفة للقانون المصر .

 117

األوضاع السياسية في مصر ،وقضايا اإلصالح ،حيث كانت مهمة "اولبرايت" مهمة رسميه
مكلفه بها من نائب الرئيس األمريكي "ديك شينى" المكلف بها من الرئيس بوش االبن بتقييم

األوضاع الديمقراطية في مصر باعتبار مصر سيكون لها النصيب األكبر في قياده العالم

العربي نحو "الديمقراطية" وفقاً للمفهوم األمريكي (بكرى ،2005 ،ص.)149
ثانيا:جماعةاإلخوانالمسلمين :

تأسست جماعة اإلخوان المسلمين في مصر عام 1928؛ كمؤسسةة خيرية عملت على
تحويل مصر من العلمانية إلى دولة إسالمية تعتمد أساساً على الشريعة والمبادئ اإلسالمية،
وتم حظرها في عام  .1954حيث إن الكثير من أعضائها انضم إلةى البرلمةان كأعضاء

مستقلين (شارب ،2006 ،ص .)32وأفرزت انتخابات مجلس الشعب لعام  2005تركيبة تمثل
تحوًال هاماً في ميزان القوى في البرلمان المصري ،إذ فاز الحزب الحاكم بأقل نسبة من المقاعد
التي كان يحصل عليها منذ نشأته ،وفاز اإلخوان المسلمون تحت مسمى" المستقلين" بسبب
كونهم جماعه محظورة قانونيا ب 88مقعداً؛ أي ما يعادل  20بالمائة من مقاعد مجلس الشعب؛

ضعفاً خطي اًر في الحياة الحزبية نتيجة عدم قدرة األحزاب المصرية من الفوز
حيث يمثل ذلك ُ
والمنافسة في االنتخابات التشريعية ،مما أدى لرسم خريطة حزبية جديدة في مصر ،قائمة على
الثنائية( الحزب الوطني ،اإلخوان) ،ويرجع سبب تعاظم التمثيل البرلماني لإلخوان إلى الضغوط
األمريكية باتجاه اشتراكهم في االنتخابات ،وعلى سوء تقدير قيادات الحزب الوطني الحاكم

لشعبية شخصيات مرشحي الحزب ،وسوء اختيار تلك الشخصيات (بطرس،2010 ،

ص.)100:101

أجرت أمريكا وحلفاؤها بعد أحداث  11سبتمبر 2001مئات األبحاث والدارسات،

وعقدت عشرات المؤتمرات لتصحيح العالقات بين أمريكا والعالم اإلسالمي ،وكل الدارسات

وصلت إلى نتيجة واحدة هي أن االسالميين هم أكثر الجماعات السياسية واالجتماعية تنظيماً

ونشاطاً وتأثي اًر في بلدان ودول العالم اإلسالمي ،وال بد من التحالف معهم ،ألجل بناء مستقبل
عبر إشراكهم ودمجهم في السلطة ،ولكن المعضلة دائماً هي عدم ثقه اإلسالميين بوعود أمريكا،
وتشكيكهم بنواياها بسبب دعمها التاريخي للنظم الديكتاتورية والسلطوية في العالم العربي ،لذلك

وجدت الدراسة التخلي عن بعض هذه األنظمة بما يعمل على جذب اإلسالميين ويمد جسور

الثقة بينهم وبين األمريكيين ،هذا ما توصلت إلية دراسة مؤسسه "راند" العام 2007تحت عنوان
"بناء شبكات اسالمية معتدلة" (الزين ،2013 ،ص .)239حيث استعان اإلخوان المسلمون
بجناح التنظيم الدولي في الواليات المتحدة األمريكية ،ومن أبرزهم الدكتور حسان حتحوت رئيس
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أكبر منظمه إسالمية بأمريكا؛ حيث تم استقبال الرئيس األمريكي جورج بوش االبن بالمركز

اإلسالمي التابع لهم في العاصمة األمريكية عقب أحداث 11سبتمبر ،حيث وجهت الجماعة من
خالل حتحوت رسالة إلى اإلدارة األمريكية تؤكد فيه قدرتها على تقديم العون الجيد لواشنطن في

إطار امتصاص غضب الشباب المسلم وتحويله إلى نشاط ايجابي بعيداً عن الجماعات

المتطرفة ،شريطه أن تدعم أمريكا الجماعة في مواجهه تلك الحكومات الدكتاتورية؛ حيث
استمرت اللقاءات في االنعقاد ،ولكن بشكل سري ،وعندما أعلنت السلطات المصرية عن رفضها

لصيغة اللقاءات األمريكية مع ممثلي ورموز جماعة اإلخوان المحظورة التي أصبحت دورية

ومنتظمة ،جاءت تأكيدات واشنطن أنها ال تريد تكرار أخطائها مع إيران؛ ولذا يجب عليها أن

تتحاور وتستمع وترسل توجيهات وتصوراتها للجماعة التي يمكن أن تشكل حكومة في المستقبل

(على ، 2011،ص.)317:319

وفى يونيو 2007اعتمدت وزيرة الخارجية األمريكية كوندالي از رايس سياسة جديدة،

ترخص لدبلوماسيتها االتصال الرسمي باإلخوان المسلمين في مصر والعراق وسوريا وبقيه الدول
العربية ،واشترطت تعليمات رايس لسفرائها ومساعديها أن تكون البداية هي االتصال بممثلي
الجماعة المنتخبين في البرلمانات ،والنقابات المهنية ،ثم تمتد االتصاالت لتشمل الزعماء

اآلخرين للجماعة ،وجاء قرار رايس نتيجة نتائج الندوة السنوية لمركز الدراسات العربية المعاصرة
بجامعة جورج تاون األمريكية بواشنطن في مارس ،2007وحضر الندوة وفد من جماعة

اإلخوان المسلمين برئاسة "سعد الكتاتني" رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة
اإلخوان ورئيس أول برلمان مصري بعد ثورة  25يناير ،وكان أهم ما أدلى به الكتاتني من

مداخالت في ندوة مارس  2007هو أن تأييد الواليات المتحدة لنظم الحكم غير المحبوبة في

البلدان العربية هو أحد أسباب تزايد شعبية اإلسالميين (حماد ،2013 ،ص)132:133

وكان من أبرز توصيات هذه الندوة تبني فكرة تغيير منهج التعليم الديني في العالم

اإلسالمي وتطويره بما يتناسب مع الواقع المعاصر؛ حيث كانت الرؤية األمريكية تقوم على أن
مناهج الدين في المدراس تحث على كراهية الغرب وتنشر ثقافة العنف ،وأصبح هذا األمر

سياسة مشتركة لدى المراكز البحثية األمريكية ،وخالل نفس الندوة السنوية نصحت (سب ار كردار)
الباحثة في جامعة هارفاد السلطات في البلدان العربية المتفاوتة بإعادة التفكير في الخطة

المخصصة للمواد الدينية التي تستغرق  %15من الوقت داخل المدارس المصرية ،وانتقدت

المواد ،واصفة إياها بأنها برامج جامدة تقلل احتماالت اإلبداع والتفكير الحر من قبل المدرسين
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والتالميذ والمجتمع المحلى على حد سواء و اعتبرت أنها تنشر الكراهية نحو اآلخرين (حماد،

،2007ص)803:811

وقد بدأت النتائج االيجابية لالرتباط بين جماعة اإلخوان المسلمين واإلدارة األمريكية

قبل ثورة 25يناير المصرية ،ففي يونيو 2007قبل أربعة أسابيع تقريباً من قرار الوزيرة كوندولي از
رايس ،تأسس االئتالف اإلخواني الكبير في أمريكا ،وهو تجمع يضم كل فروع الجماعة في
أنحاء الواليات المتحدة من بحثية ،وخيرية ،ودينية ،وسياسية ،تحت مظلة واحدة أطلق عليها

اسم (المسلمون األمريكيون لالرتباط البناء) ،وأطلق هذا التجمع الجديد مبادرة للتعاون مع
الحكومة األمريكية في مكافحة اإلرهاب الدولي ،هدفه تأسيس مشروع فعال لمكافحة اإلرهاب
بالتعاون بين المسلمين األمريكيين وبين سلطات تطبيق القانون األمريكي؛ حيث طالب المشروع

جميع منظمات اإلخوان على األرض األمريكية بتقديم بديل للراديكالية اإلسالمية .وفي
عام 2011رسخت أسس االرتباط البناء بين الحكومة األمريكية وبين اإلخوان المسلمين داخل

الواليات المتحدة وفى أوروبا ،ومنها إلى مصر وباقي أنحاء العالم ،وقد وفى الجانبان كل من
ناحيته بما التزم به فاإلخوان ينبذون اإلرهاب ،وقبلوا بالديمقراطية وحقوق اإلنسان والعلمانية

المعتدلة ويتعاونوا إلحباط األعمال اإلرهابية ،والحكومة األمريكية تصنف اإلخوان كجماعة

معتدلة وتخصص إدارات ومبعوثين للتواصل معهم ،وتحذف األوصاف الدينية لألعمال اإلرهابية
ومرتكبيها (حماد ،2013 ،ص .)154:152حيث صرح "جيفري فيلتمان" السفير األمريكي

السابق ومساعد وزيرة الخارجية األمريكية لشؤون الشرق األدنى " لدينا ضمانات من اإلخوان
باحترام االتفاقيات "جاء ذلك بعد زيارته مصر ولقائه قادة االخوان" (الزين ،2013 ،ص)183
وذكر الباحثان روبروت س ليكين ،وستفين بروك ،في دراسة قاما بها لمجلة "الفورين

أفيرز" وهى مجلة تابعة للشئون الخارجية األمريكية على عدم وضع التيارات اإلسالمية جميعاً

في سلة الراديكالية المتشددة ،حيث ذكر أحد قيادات التيارات اإلصالحية في مصر للباحثين "أنه

لن يتم اإلصالح إال إذا عمل اإلسالميون مع سائر القوى األخرى" ،بما فيها من علمانيين

وليبراليين ،وقد وجدت هذه التيارات مساحة جيدة للعمل تحت سقف حركة "كفاية" المصرية،

التي تحتضن إلى جانب اإلخوان المسلمين مجموعات من العلمانيين والليبراليين الوطنيين
واليساريين ،وتشير احدى فقرات الدراسة إلى " أن من الحكمة التمييز يبن هذه الحركة وبين
الحركات الراديكالية" ،حيث إن اإلخوان المسلمين هم القوى واألقرب واألنسب ،كما أنه يجب
على واشنطن أن تبادر إلى توظيف قدراتها ومصالحها في العالم اإلسالمي ،وتباشر الحوار مع

اإلخوان المسلمين؛ ألن هذا الحوار يخدم أبعاداً استراتيجية مهمة للواليات المتحدة األمريكية
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(عمار ،2012 ،ص .)49في هذا االطار حذر اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة

المصرية منذ عام  ،2004اعتماد خطه إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش االبن ،التي قامت
على االتفاق مع جماعه "اإلخوان المسلمين" كركيزة لتنفيذ مخطط الشرق األوسط في مصر

والمنطقة ،فكان عمر سليمان يرفع التقارير ويحذر من خطر المؤامرة ويطالب باإلصالح ،إال أن

الرئيس مبارك كان قد فتح الطريق أمام اإلخوان والمرتبطين بالمشروع االمريكى للتحرك بحرية
في ربوع الوطن ،ظنا منه أنه بذلك يأمن شرهم ،فراحوا يحشدون الجماهير ويستغلون االنهيارات

السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغياب األمل وانتشار الفساد ليدفعوا بهم إلى مواجهه قوية
استهدفت إسقاط الدولة وليس تغيير النظام (بكرى ،2015 ،ص.)16:17
وسعى النظام إلى تحجيم صعود اإلخوان بإدخال تعديالت شملت ( 34مادة) على

الدستور ،وهو أكبر تعديل يشهده الدستور المصري في العصر الحديث ،وشهد االستفتاء على
الدستور إقباال ضعيفا للغاية ،وكانت احدى أهم أبرز نتائج التعديالت الدستورية انتهاء الصبغة

االشتراكية للبالد ،وابعاد القضاة عن اإلشراف على االنتخابات ،وحظر ممارسة أي نشاط
سياسي على أي مرجعية دينية أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني ،وهي المادة التي

اعتبرتها الجماعة موجهة إليها ،إضافة إلى المادة الخاصة بإشراف القضاء التي سمحت لها

بتحقيق نتيجة لن تتكرر مستقبالً؛ كما شهدت التعديالت إدخال مادة خاصة بمكافحة اإلرهاب
تمنح األجهزة األمنية صالحيات واسعة لةحماية األمن والنظام العام في مواجهة أخطار

اإلرهاب ،كما طالت التعديالت المادة الخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية بعدما اعتبرت

المعارضة أن هذه التعديالت جاءت لتناسب مرشحاً واحداً هو مرشح الحزب الحاكم (الهوبى،
.)2008

وقد بينت ثورة 25يناير عجز نظام الرئيس حسنى مبارك أمام مطالب وضغوط الواليات
األمريكية من أجل اإلصالح ،ما وفر الفرصة لإلخوان أوالً إلثبات جدارتهم بثقة الشعب ،كما
ظهر في االنتخابات البرلمانية لعام2005؛ والجتذاب الرهان األمريكي عليهم كبديل مدني

محتمل لهذا النظام المتداعى (حماد ،2013 ،ص .)131:132وكان من أبرز نتائج ثورة 25
يناير هي الصعود البرلماني لجماعة اإلخوان المسلمين؛ حيث إنها بعد أن كانت قوة سياسية

تتجاهلها الحكومة المصرية في ظل النظام السابق ،استطاعت أن ترسخ وجودها على الساحة
المصرية؛ حيث استطاعت الجماعة أن يكون لها دور نشط منذ بداية الثورة ،أسهم ذلك الدور

في أنها أصبحت قوة تخطف األضواء بعد فوزها في االنتخابات التشريعية لعام 2011

ووصولها للحكم (عبد المنصف.)2013 ،
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وذكر عصام العريان عضو مكتب اإلرشاد المتحدث اإلعالمي لجماعة اإلخوان

المسلمين ،تصريحاً هاماً حول الموقف الرسمي لجماعة اإلخوان المسلمين من المشاركة في
الوقفات االحتجاجية يوم  25يناير2011؛ حيث ذكر بمشاركة جماعه اإلخوان المسلمين بعدد

كبير من الرموز السياسية والثقافية والنيابية ورموز المجتمع مع الجمعية العامة للتغيير" كفاية"،

للوقوف أمام مبنى القضاء العالي ،التي ستكون تعبي اًر عن وحدة األمة كلها من أجل دعم

مطالب محددة اتفقت عليها جميع القوى السياسية ،كما صرح بمشاركة شباب جماعة اإلخوان

المسلمين بفعاليات مختلفة للتعبير عن الغضب من السياسيات القائمة (يوتيوب.)2011 ،
وهناك من يرى أن تصاعد قوى اإلخوان المسلمين في االنتخابات البرلمانية المصرية عام

 ،2005يرجع إلى حملة الرئيس جورج بوش االبن لتعزيز الديمقراطية في العالم العربي .وهو ما
سمح لمرشحي اإلخوان المسلمين بالترشح بكثافة في االنتخابات البرلمانية ،وبتنظيم الحمالت

االنتخابية بحرية أكثر من أي وقت مضي (.)Ottaway, 2010 p10
وهنا نالحظ أن األحزاب والقوى المصرية قد لعبت دو اًر مهماً في الحياة السياسية

المصرية فترة الرئيس بوش االبن؛ حيث كانت جزءاً من استراتيجية بوش للضغط على مصر

لنشر الديمق ارطية وحقوق اإلنسان ،فقد اتبعت اإلدارة األمريكية طريقة جديدة مع القوى السياسية

الصاعدة في مصر ،وخاصة اإلخوان متخذة أشكاالً متعددة من الدعم المالي والسياسي ،فكانت
تنظر للصراع في منطقة الشرق األوسط على أنه يقوم بين المعتدلين والمتشددين ،وهي تحاول

بخطوات محددة تحت مظلة الغطاء السياسي دفع هذه القوى إلى التخلص من بعض األوضاع
والسياسات التي تراها أمريكا ضرورية لتحقيق تطبيع في العالقات بين الدول العربية واسرائيل؛

بهدف إنهاء الصراع التاريخي مع إسرائيل .وقد أنتجت هذه السياسة والضغوط مشاركة جماعة

اإلخوان المسلمين التي كانت محظورة من قبل النظام الحاكم بمصر في العملية السياسية
واالنتخابات البرلمانية المصرية التي فازت فيها بة %25من مقاعد البرلمان المصري في عام

.2005

المطلبالثاني:عالقةإدارةبوشاالبنمعالحركاتومؤسساتالمجتمعالمدني :
تعتبر استراتيجية بناء المنظمات الديمقراطية الشعبية وفق أسلوب)،(Grass Roots

من أهم االستراتيجيات األمريكية الجديدة في الواقع العربي ،وهى تقوم على فكرة بناء الشبكات،
وفق األسلوب األمريكي المسمى ( ،(Grass Rootsوهى فكرة أمريكية قديمة تقوم على فكرة

الحشد حول مسرح في الساحات العامة ،وتطورت الحقاً لتصبح استراتيجية عملية للتحرك

السياسي في تجارب الديمقراطية األمريكية ،تعتمد االستراتيجية على اكتشاف وبناء الحركات
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والتيارات الشعبية التي تتبنى الديمقراطية منهجاً لها ،من خالل الميادين والساحات العامة،

واتاحة الفرصة لها؛ لتؤسس كيانها وتجربتها الخاصة بعيداً عن التدخل المباشر من الجانب

الحكومي األمريكي حتى يشتد ساعدها ،وهذا يؤمن لها االنتشار والجاذبية الشعبية ،وتكون تحت
قيادة األشخاص الناشطين في رفع المطالب الشعبية ،وتسويق القضايا العامة المتعلقة بحقوق

اإلنسان والديمقراطية واإلصالح السياسي .هؤالء الناشطون يتم االتصال بهم الحقاً ألجل
تدريبهم وتوجيههم من قبل بعض المؤسسات المسماة غير الحكومية كمؤسسه بيت الحرية

" " Freedoom Houseفي أمريكا وغيرها من مؤسسات ،ومن أبرز هذه الحركات المصرية
التي أسست وفق هذه االستراتيجية حركة 6ابريل في مصر ،بقيادة مهندس المعلوماتية أحمد

ماهر ،ومجموعه خالد سعيد بقيادة وائل غنيم الذى سوف يتم تناولهم بالتفضيل (الزين،2013 ،

ص.)110:111

والمجتمع المدني هو جملة المؤسسات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية التي

تعمل في ميادينها المختلفة في استقالل نسبى عن سلطة الدولة ،ويمكن أن ينضم تحت لواء
منظمات المجتمع المدني القوى واألحزاب السياسية والمنظمات األهلية ،ومؤسسات تنموية،

ومراكز ومؤسسات بحث واعالم وحقوق إنسان وهيئات الدفاع عن حقوق ومصالح مختلفة

(عقيل ،2011 ،ص .)2وتعتمد قوى المجتمع المدني أساساً في مصر على حضورها اإلعالمي
وأنشطتها المتنوعة ،ومن ضمن هذه القوى المجموعات الثورية التي برزت قبل الثورة وأثناءها،
ولكن حقيقية دورها ،ومدى استقالليتها أو استغاللها من أطراف أخرى هو محل جدل ،وهى

تعتمد على أساليب االحتجاج السلمي في استعراض قوتها وتأثيرها ،وهذه المجموعات لها أثر

ملحوظ في توجيه القرار السياسي ،خاصة إذا ما اتسقت معها عوالم أخرى موائمة ،ومشكلة هذه

المجموعات هي عدم وجود أطر تنظيمية واضحة وقوية لها؛ حيث يمكن أن ينضم إليهم
ويخترقهم أطراف وجهات عديدة تحاول توظيف حراكهم الثوري في اتجاهات معينه (فهمي،

 ،2012ص.)168

وقد استند نهج أمريكا التقليدي لتعزيز الديمقراطية في الشرق األوسط على دعامتين:



دعم المجتمع المدني.

الضغط من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

فقد أظهرت كل من هذه االستراتيجيات نتائج محدودة للغاية على المستوى العملي،

خصوصاً في مصر ،في حين أن االستراتيجية األولى هي مناسبة لبعض الدول العربية ،فإنه ال
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يصلح بالضرورة لمصر ،بسبب الدور المركزي والسيطرة للدولة ،وتدخل جهاز أمن الدولة في

الحياة السياسية الذي يمنع نشطاء المجتمع المدني من يقود عملية اإلصالح ،واحراز أي تقدم
كبير من الداخل ،كما أن االستراتيجية الثانية أثبت فشهلها في ديمقراطية صناديق االقتراع في

مصر أيضاً؛ حيث أنها مكنت فقط طرفاً واحداً للمشاركة السياسية وهم جماعه اإلخوان
المسلمين بينما لم تعطي الحق للجماعات السياسية األخرى بالمشاركة الفعلية ( Mustafa,

).2006, p8
وكشفت الحركات الجماهيرية الثورية التي أجبرت مبارك على التنحي عن مصادر قوة
االنتفاضات التلقائية ونقاط ضعفها في آن واحد ،فمن جهة برهنت تلك الحركات على قدرتها

على حشد مئات اآلالف ،بل الماليين في صراع مستدام ناجح بلغت ذروته باإلطاحة بمبارك،
بأسلوب لم تستطع أن تنفذه أحزاب المعارضة والشخصيات العامة التي كانت موجودة ،أو أنها

لم تكن راغبة فيه ومن ناحية أخرى ،ونظ اًر الفتقادها أية قيادة قومية أو تنظيم سياسي لم تستطع
تلك الحركات الثورية الوصول للسلطة وتحقيق مطالبها (بتراس ،2011 ،ص )31:32خاصة

بعد صعود جماعات اإلسالم السياسي لسدة الحكم ،بتولي محمد مرسي مقاليد الحكم في مصر،

ومن أهم حركات المجتمع المدني المصري:
أوالا:حركةكفاية :

في عام  2004أنشأت مجموعه من الناشطين السياسيين المناهضين للنظام ما يسمى
آنذاك بالحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" لرفض تجديد للرئيس حسنى مبارك بفترة رئاسية
خامسة ،وقطع الطريق على مناوراته السياسية والتشريعية واإلعالمية التي كان هدفها التمهيد

لتولى ابنه جمال مبارك الرئاسة من بعده ،وكان شعار الحركة "ال للتمديد وال للتوريث" ونظمت

"كفاية" أول مظاهرة كبيرة لها ضد النظام في  12ديسمبر( 2004غنيم ،2012 ،ص .)59وتم
تدريب أيضاً بعض الشباب من حركه "كفاية" بطريقة سرية ،وربما في غفله من قياداتهم؛ حيث
يوجد هناك صلة لبعض أعضاء الحركة بالواليات المتحدة األمريكية ،مثل "جورج اسحاق"

القيادي في حركة "كفاية" الذي يرى أن الواليات المتحدة األمريكية تقوم بتمويل وتدريب النشطاء
كوسيلة من وسائل النضال إلسقاط النظام ،من أجل الديمقراطية والرخاء ،وتحرير الشعوب من

العبودية ( عمار ،2013،ص.)120:119

ويقول الباحث والصحفي "ويليام انجدال" في بحث موثق له" :إن مؤسسة راند احدى
مؤسسات أوعية الفكر التي أنشأتها و ازرة الدفاع األمريكية "البنتاغون" ،قدمت دراسة مفصلة عن
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حركه "كفاية" ،وقالت هذه الدراسة" :إن حركه كفاية عملت تحت رعاية مكتب وزير الدفاع

األمريكي ،وهيئه األركان المشتركة ،وبأوامر من وكاله الدفاع والمخابرات العسكرية األمريكية"
(عمار ، 2013 ،ص .)125وتعتبر حركة كفاية التي رفعت شعار "ال للتمديد وال للتوريث "
نقطة تحول ،وتشكل نقلة نوعية للمعارضة التي بدأت تمثل تحدياً جديداً للنظام ،كما لعب المناخ

الدولي الضاغط في اتجاه التحوالت الديمقراطية وخاصة بعد إعادة انتخاب بوش االبن لوالية

تحول دون فوز مبارك
ثانية (نافعة ،2005 ،ص .)12إال أن حركة كفاية لم تنجح في أن ُ
بوالية خامسة من ست سنوات في سبتمبر ،2005والقت االنتخابات استحساناً في واشنطن،

حيث وعدت "كوندلي ازرايس" بالوقوف إلى جانب مصر في طريقها إلى الديمقراطية ،إال أن دعم
وزيرة الخارجية لم يستمر طويال ،فاالنتخابات البرلمانية الالحقة جاءت مشوهة بالتزوير وقوائم

الناخبين المزيفة والرشاوى وسفك الدماء؛ حيث حصل الحزب الحاكم الوطني الديمقراطي على
 311مقعداً من جمله  454مقعداً في مجلس الشعب بعد النتائج التي أعطت مستقلين مرتبطين

كبير لنظامه
اً
باإلخوان  88مقعداً فأصبحوا بذلك أكبر كتله برلمانية معارضة تشكل تحدياً

( .)Azarva, 2007, p2
ثانيا:حركة6ابريل :

حركة شباب 6إبريل هي حركة سياسية مصرية معارضة ظهرت عام  ،2008أنشأها

بعض الشباب المصري .وقد برزت عقب اإلضراب العام الذي شهدته مصر في  6أبريل

 ،2008بدعوة من عمال المحلة الكبرى ،وتعتبر حركة شباب  6أبريل من األوائل في الدعوة
إلى ثورة  25يناير .وفي سبتمبر 2011ترشحت الحركة لجائزة نوبل للسالم ،ولكنها أهدت

ترشيحها للشعب المصري ،مشيرة إلى أنها أقل بكثير من الشعب المصري الذي ضرب المثل في

تمسكه بثورته وعلم العالم كله كيف تكون الثورة السلمية (ويكبيديا.)2015 ،

ومنذ أن أعلن عمال شركة المحلة عزمهم على اإلضراب بتاريخ  6إبريل2008؛ وذلك

احتجاجاً على غالء المعيشة واألسعار وتدني األجور ،التقطت مجموعة من الشباب النشيط

المستقل الخبر ،وراحت تدعو عبر القوائم البريدية اإللكترونية ،ورسائل ال " "smsإلى إضراب
عام في مصر تضامناً مع عمال المحلة .ولم تكن حركة  6أبريل عند نشأتها في  ،2008تمتلك

أي بنية تنظيمية أو هيكالً إدارياً على النحو المتعارف علية اليوم؛ بل كانت مجرد مجموعة على
موقع " الفيس بوك" ،دعت فيه إلى تحويل اإلضراب العمالي غزل المحلة ،إلى إضراب عام في

مصر (محسن ،أحمد ،2013 ،ص .)109وقد نجح اإلضراب فعال ُخصوصاً في المدن

الكبرى؛ إذ تبنته وشاركت فيه حركات وأحزاب عدة؛ عمال شركه المحلة ،حركة شباب 6ابريل،
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حركة كفاية ،حزب الكرامة ،مجموعة من المثقفين المستقلين ،وحزب الوسط ،حركة موظفي
الضرائب العقارية ،حركة إداري وعمال القطاع التعليمي ،نقابة المحاميين ،حركه 9مارس

المعروفة بحركة أساتذة الجامعات (مواسى.)2011 ،

ونتيجة لشهرة حركة 6ابريل المصرية على المستوى الدولي ،باعتبارها حركة شبابية

سياسية معارضة لنظام الرئيس حسني مبارك ،سعت القوى ومؤسسات التمويل الدولية لعقد

دورات تدريب لهذه الحركة والشباب المنضم لها ،لذلك استقبلت حركة "اوتبور الصربية" التي
تحولت بعد الثورة الصربية التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس "ميلودسوفيش" إلى منظمة تدعى

"كانفاس" التي تدور في فلك النظام الدولي ،الذي أقر رئيسها "سيرجر بولوفيش" أن المنظمة

استطاعت أن تدرب نشطاء  37دولة على مستوى العالم لنشر الديمقراطية؛ حيث استقبلت حركه
"اوتبور" قيادات حركة 6ابريل المصرية ،لتدريبهم على الثورة على حد قول أحد قيادات  6ابريل

محمد عادل :إننا اتجهنا إليهم لدراسة تجاربهم الناجحة ونقلها إلى مصر ،حيث اتخذت شعار

قبضه اليد المغلقة الصربية شعا اًر لها (عمار ،2013 ،ص.)115

وقام شباب حركة 6ابريل خالل عامين بتنظيم حوالي  40فعالية وحملة مركزية أهمها

حمله تضامن مع غزة خالل العدوان عليها ،واستقبالهم لمحمد البرادعي في الخارج ،وتم تنظيم

حفل استقبال ضخم له يوم عودته إلى مصر من قبل حركة  6أبريل ،باإلضافة لذلك ساهمت

الحركة في تنظيم اعتصامات حمله "كلنا خالد سعيد" ،وسرعان ما تحولت حركة 6ابريل إلى تيار

س ياسي شعبي حقوقي اجتماعي شبابي ،أصبح له تأييد مئات األلوف من الشارع المصري،

وأصبح له مسؤولون ،وهكذا تشكلت جبهة عريضة في الشارع المصري من مثقفين ونخب

وشباب ،إضافة إلى العمال ،تتبنى الخطاب نفسه والمبادئ والمطالب نفسها ،تختلف في

التفاصيل وتتفق في جوامع مشتركه (مواسى.)2011 ،

وذكر تقرير جريدة "النيورك تايمز" بعد  14ابريل  ،2011بعد شهرين من تنحى الرئيس

مباشر من حكومة الواليات
ًا
السابق مبارك عن الحكم ،أن حركة 6ابريل تلقت دعماً فنياً ومادياً
المتحدة األمريكية ومن مؤسسات نشر الديمقراطية؛ حيث وصل حجم الدعم األمريكي لها في

مصر منذ عام  2006إلى  1.5مليار دوالر ،وتلقت حركه شباب 6ابريل في مصر تدريباً

ودعماً من المنظمات أمريكية مثل المعهد الجمهوري الدولي ،والمعهد الوطني الديمقراطي،
ومؤسسه فريدم هاوس؛ حيث تنقل الصحيفة عن أحد مؤسسي حركه 6ابريل التي قادت

االحتجاجات داخل مصر الذي حصل على تدريب من مؤسسة فريدم هاوس قوله" :تعلمنا كيفية
كثير في الثورة" (عمار ، 2013،ص .)143:144كما
التنظيم وبناء التحالفات وقد ساعدنا هذا اً
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حصل المعهد المصري الديمقراطي على مبالغ مالية كبيرة ،وهو معهد غير مرخص أسسه بعض

عناصر حركة شباب  6أبريل والمدونين على شبكة اإلنترنت (القرشي.)2014 ،

وهكذا يتبين أن العديد من الحركات االحتجاجية النخبوية الثورية تكونت في مصر،

نتيجة تردي األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية بسبب سياسة الخصخصة التي اتبعتها

الحكومة المصرية التي أدت الي االنفتاح االقتصادي ،وارتفاع األسعار وزيادة معدالت البطالة

والفقر في المجتمع المصري ،التي أدت إلى سحق الطبقة المتوسطة وزيادة الشعور بالغبن

واالحتقان السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،العامل الذي ساعد هذه المؤسسات والحركات
على سرعة االنتشار في المجتمع المصري وصوالً للثورة ،فنشأت مجموعة من الحركات الشبابية

التي استغلت تلك الظروف ،التي جاء بعضها تيمناً بحركة "كمارا" الصربية المناهضة
للديكتاتورية الصربية ،مثل حركة 6ابريل ،وجاءت والدة حركة "كفاية" رفضاً لسياسة التوريث

التي كان يخطط لها الرئيس مبارك بتولي ابنه جمال مبارك مقاليد الحكم ،ونظ اًر لقلة خبرة هؤالء

الشباب بالدوافع واألهداف الغربية واألمريكية وقعت تلك الحركات في إطار سياسة التمويل

الدولية ،وتم استخدامهم وتدريبهم من قبل متخصصين في الفوضى الخالقة من أجل إحداث
تغيير مقصود في المجتمعات العربية بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص ،حتى يقود

في النهاية تمرير مخطط الشرق األوسط الكبير تحت شعار الديمقراطية وحقوق االنسان.
المطلبالثالث:دورمؤسساتالتمويلاألمريكيةفينشرالديمقراطية :

يعتبر التمويل عصب الحياة للمنظمات غير الحكومية ،فكلما أمكن التغلب على مشكلة

شح الموارد المالية وتوفيرها من مصادرها المختلفة ،استطاعت هذه المنظمات أن تحقق الدور
المنوط بها .ولقد أثبتت كثير من الدراسات الميدانية التي طبقت على المنظمات غير الحكومية
أن مشكلة التمويل هي من أهم المشاكل التي تعاني منها هذه المنظمات .وبصورة عامة يتم

تمويل المنظمات من ثالثة مصادر أساسية تتمثل في التمويل العام الحكومي ،والتمويل الذاتي
من خالل مساهمات واشتراكات األعضاء والهبات والوصايا ،إضافة إلى ممارسة األنشطة

المولدة للدخل أما المصدر التمويلي الثالث فهو التمويل الخارجي ممثالً في معونات نقدية أو
عينية ،تقدمها دول أو منظمات (منصوري ،2014 ،ص .)5:6ولم تكن عمليات تمويل الواليات

المتحدة األمريكية لحركات التحرر المناديه بالديمقراطية ودعم المعارضين في المنطقة العربية

ودعمهم بالخبرات والتدريب أم اًر عجيباً ،فاألمر لم يعد إال استكماالً وتهيئة لمشروع الشرق

األوسط الكبير ،حيث عملت اإلدارة األمريكية على ترويج الديمقراطية عبر مؤسسات ومنظمات
المجتمع المدني غير الحكومية؛ ألن الديمقراطية بكل تجلياتها األمريكية وسيلة لالختراق والهيمنة
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على المجتمعات ،وانتزاع مبادرة الفعل في األقطار المستهدفة وتفكيك نظمها الوطنية (عبداهلل،

 ،2014ص .)70ومن أجل إنجاح االختراق األمريكي لهذه الدول ،تقوم أمريكا بتجنيد فريق

عمل تكون مهمته التخطيط الدقيق إلشعال ثورات الديمقراطية ،وتدريب النشطاء على طريق
الحشد والتجنيد والتنظيم والتمويل لفئات شعبية تقوم بعصيان مدني باسم المعارضة الديمقراطية

(حافظ .)2005 ،لذلك نجد أن السياسة األمريكية واستخدامها لمنظمات المجتمع المدني كأداة

لتنفيذ أهدافها ،ال ترمي فقط إلى تعزيز عملية التحول الديمقراطي في العالم ،وانما تهدف أيضاً

إلى بلورة استراتيجية جديدة للواليات المتحدة األمريكية ،وخاصة بعد الخسائر المادية والبشرية في
حروبها العسكرية في الشرق األوسط؛ حيث لم يتم االعتماد على القوة الناعمة التي كتب عنها

"جوزيف ناي" ،باإلضافة إلى التحوالت المتسارعة التي لحقت بالمنطقة العربية .وهذا ما أكدت
عليه وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون بالقول " :إن نجاح هذه االستراتيجية
يعتمد على تعزيز قوة منظمات المجتمع المدني األمريكية " (عبداهلل ،2014 ،ص.)68

أوالا:مؤسساتالتمويلاألمريكيةالتابعةللحزبالجمهوري :

عملت الواليات المتحدة على تبني مشاريع في مصر لنشر الديمقراطية والحرية وحقوق
اإل نسان ،وعملت جاهدة على ترسيخ هذه المفاهيم لدى الشعب المصري عن طريق منظمات

أمريكية تابعة للحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في الكونغرس األمريكي ،فكانت منظمة المعهد

الجمهوري الدولي( ،)IRIومنظمة المعهد الديمقراطي الدولي ،من أشد البارزين والمؤثرين في
تنفيذ مشروع (الديمقراطية في الشرق االوسط)؛ حيث تم رصد عشرات ماليين الدوالرات من قبل

الواليات المتحدة األمريكية لهذا المشروع ،لنشر الديمقراطية األمريكية في الشرق االوسط ،حيث
بلغت في عام 2008ما يقارب  8،54مليون دوالر ،وارتفعت في عام  2009حتى بلغت

20مليون دوالر ،وذلك دليل على األهمية التي توليها الواليات المتحدة لهذا المشروع ،لذلك
كانت هذا المنظمات األمريكية لها األثر البالغ في تهيئة البيئة الصالحة لقيام الشباب بالتمرد

على الحكومة الديكتاتورية (عبداهلل ،2013 ،ص.)98

ومن أهم مؤسسات التمويل األمريكية التي نشطت خالل فترة حكم الرئيس بوش االبن

وعملت على نشر الديمقراطية وحقوق االنسان في مصر ،المؤسسات التالية:

 المعهدالجمهوريالدولي( :(IRI

منظمة أسستها الحكومة األمريكية فةي عةام  ،1983ويت أرسةها السةيناتور الجمهةوري جةون

ماكين ،تتولى إدارة برامج سياسية دولية ،وبدأ العمل بها رسمياً في مصر عام ،2006حينما تقدم
بطلب للخارجية باعتمةاد مكتةب إقليمةي لةه بالقةاهرة ،وكةان المعهةد قةد بةدأ المعهةد نشةاطه قبةل ذلةك
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بعام يحمل في بعض األحيان اسم "برامج الدمقرطة " والمهمةة المعلنةة للمعهةد الجمهةوري الةوطني
للشةئون الدوليةة هةي تةةدعيم الحريةة فةي العةةالم .وتتضةمن أنشةطته تقةةديم الةدعم والمسةاعدة لألحةزاب

السياسةةية ومرشةةحي التنميةةة ،والممارسةةات الحكوميةةة الجيةةدة ،وتنميةةة المجتم ةع المةةدني ،واإلصةةالح
االنتخةةابي ومراقبةةة العمليةةات االنتخابيةةة ،للتغبيةةر السياسةةي فةةي المجتمعةةات المغلقةةة .وكةةان للمعهةةد

أنشطة سياسية في مصر قبةل وبعةد ثةورة  25ينةاير .فقةد قةام بتمويةل نشةطاء سياسةيين فةي الشةرق
األوس ةةط ،وخاص ةةة ف ةةي مص ةةر وت ةةونس ،مم ةةن ط ةةالبوا األنظم ةةة الحاكم ةةة ف ةةي بل ةةدانهم بإص ةةالحات

سياسية (االخصر .)2015،كما قام المعهد الجمهوري  IRIبإبرام بروتوكةول تعةاون مةع منظمتةين
مصة ةريتين ،هم ةةا الجمعي ةةة المصة ةرية للنه ةةوض بالمش ةةاركة االجتماعي ةةة والجمعي ةةة المصة ةرية لنش ةةر
وتنمي ة ة ة ةةة ال ة ة ة ةةوعي (س ة ة ة ةةويلم .)2014 ،حي ة ة ة ةةث س ة ة ة ةةرب موق ة ة ة ةةع ويكل ة ة ة ةةيكس الش ة ة ة ةةهير برقي ة ة ة ةةه رق ة ة ة ةةم

( ،)CAIRO300107تفيةد بتمويةةل المعهةةد لمنظمةةات المجتمةةع المةةدني؛ لتعزيةةز الديمقراطيةةة فةةي
مصر في عهد الرئيس مبارك.

 برنامجمبادرةالشراكةاألمريكيةالشرقأوسطية( :)MEPI
كشفت وثيقة صادرة عن و ازرة الخارجية والتي حملت عنوان "مبادرة الشراكة الشرق
أوسطية" " "MEPIالتي تديرها و ازرة الخارجية األمريكية ،والتي تستهدف مباشرة بناء منظمات
مجتمع مدني ،خاصة المنظمات غير الحكومية ،من أجل تغيير السياسات الداخلية في الدول

المستهدفة لمصلحة السياسة الخارجية األمريكية وأهداف األمن القومي للواليات .وأكدت الوثيقة
أيضاً أن المبادرة ركزت أولوياتها على اليمن والسعودية وتونس ومصر ،وتبين الوثيقة أيضاً أن
المبادرة ال تتم بالتنسيق مع الحكومات المضيفة ،بل تعمل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية مع

المجتمع المدني عبر منظمات تنظيمية غير حكومية ،مقرها الواليات المتحدة ودول المنطقة

(الكوفية .)2016 ،وبدأ عمل البرنامج في مصر في أواخر  2004من أجل مساعدة مصر في

التقدم في المجاالت االقتصادية والسياسية ،وقد زاد تقديم الدعم النقدي للمصريين خالل أحداث

الربيع العربي ،ومن ذلك الحين تقدم للبرامج الكثير من جميع المحافظات الذين يدعمون
المشاريع الصغيرة التي تقدم منحاً صغيرة ما بين  10و 25ألف دوالر ،التي أيضاً توفر التدريب

المهني لسكان األحياء الفقيرة ،لبدء مشاريعهم الصغيرة ،وتدريب مئات من الشباب المصري من
جميع أنحاء البالد ودعم المشاريع التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الناخبين على أهمية

المشاركة في االنتخابات في مصر وتقديم المنح الدراسية ( U.S. Department of state,
.)2015


لالطالع على البرقية مراجعه الرابط التاليhttps://wikileaks.org/plusd/cables/07CAIRO3001_a.html :
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ويتم نقل القسط األكبر من تمويل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية في المنطقة بشكل كبير

عبر منظمات مستقلة خارجية ،مثل صندوق المنح القومية من أجل الديمقراطية أو مؤسسة شرق
أوسطية تُنشأ حديثاً لهذا الغرض ،حيث تتردد كثير من المنظمات غير الحكومية الشرق أوسطية
في قبول تحويالت مباشرة من أحد فروع الحكومة األمريكية (كوك ،2005 ،ص .)25وأفادت

المخابرات العامة أيضاً بوجود منظمات غير حكومية مصرية تعمل خارج إطار قانون الجمعيات

رقم  84لسنة  ،2002وتتلقى تمويالً أجنبياً ،وتمارس أنشطة بعيدة عن الغرض الذي أنشئت من

أجله ،وأغلبها أنشطة تجسسية في مجال جميع المعلومات والتأثير سلباً في الرأي العام لمناهضة

النظام الحاكم ،فضالً عن الترويج لألهداف والمصالح األمريكية (سويلم.)2014 ،

ومن المهم أن نشير إلى أن أكثر من ( )10منظمات وجمعيات لحماية حقوق اإلنسان

يديرها أشخاص مشكوك في والئهم الوطني كرسوا أنفسهم لخدمة السياسة األمريكية مقابل أجر،
وقد تورط من كانوا يحسبون على التيار اليساري في تشكيل وتفعيل هذه المنظمات .ومن بين
المؤسسات البحثية التي ينظر لها بكثير من الريبة مركز "ابن خلدون" الذي يديره الدكتور سعد

الدين إبراهيم الذي تعرض للسجن بسبب التحدث عن التمييز ضد المسيحية وتشويه صورة مصر

بالخارج وأيضاً بسبب عدم إبالغه و ازرة الشئون االجتماعية تلقيه تبرعات أجنبية من االتحاد
األوروبي .ويركز نشاط المركز الذي يقوم للترويج للثقافة األمريكية ،والهدف من هذه المنتديات

التي تتشكل في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العمل على صناعة ممنهجة لغسل األدمغة

وتسويغ األفكار األمريكية وتسييد الثقافة األمريكية على الثقافة الوطنية (حيدر ،2010 ،ص.)4

والواقع أن تمويل الواليات المتحدة األمريكية للعديد من منظمات المجتمع المدني والعديد من

الحركات المعارضة في الدول العربية والعمل على تدريبهم وتكوينهم ليس غريباً منذ انطالق
مشروع الشرق األوسط الكبير؛ حيث تلتها في السابق عدة تصريحات عن ضرورة " الترويج
للديمقراطية" في المنطقة عبر المؤسسات األمريكية (مصدق ،2012 ،ص .)236حيث كشف

موقع ويكيليكس الشهير عن برقيات سربها رقم (، )CAIRO9408عن تمويل الواليات المتحدة
األمريكية للعديد من شخصيات منظمات المجتمع المدني ومن حركات المعارضة.

وهكذا يتضح أن مؤسسات التمويل األمريكية قد لعبت دو اًر مهماً في السياسة األمريكية

تجاه مصر ،من خالل التمويل المالي والتدريب للقوى والحركات المصرية فترة الرئيس بوش
االبن؛ بهدف تغيير األوضاع السياسية تحت شعار نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وفي ضوء
ما تقدم تتضح أيضاً األهمية الكبيرة التي توليها الواليات المتحدة األمريكية لتطوير منظمات
المجتمع المدني ،والتعاون معها باعتبارها مصدر قوة لواشنطن ،ومن ثم دأبت على طرح
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المبادرات ،وعقد المؤتمرات التي من شأنها أن تبلور األهداف السياسية للواليات المتحدة

األمريكية على أرض الواقع ،فقد استخدمت الواليات المتحدة األمريكية قضية التمويل األجنبي
لمنظمات المجتمع المدني ،بهدف تمرير سياسات وأجندات خارجية لخدمة المصالح األمريكية

في المنطقة.

واتسمت السياسية الخارجية األمريكية تجاه مصر بطريقتين ،تمثلت الطريقة األولى

بالضغط السياسي واالقتصادي واإلعالمي من خالل استخدام ورقة المساعدات االقتصادية

والعسكرية ،وجاءت الطريقة الثانية من خالل تشجيع منظمات المجتمع المدني ومساندتها سياسياً

ومالياً تحت شعار نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،التي عملت هذه المؤسسات على التجنيد
والتنظيم والتمويل لفئات شعبية تقوم بالعصيان المدني باسم المعارضة الديمقراطية ،فقد

استخدمت أمريكا هذه األدوات بغية االختراق األمريكي للمجتمع المصري من أجل الضغط على
صاحب القرار المصري في تغيير مواقفه من قضية الديمقراطية وقضايا أخرى ومن أجل

إضعاف الدور المحوري المصري في المنطقة لصالح األدوار األخرى في المنطقة.
ثانيا:التمويلاألمريكيلإلعالمالمصريالخاصفترةبوشاالبن :

وفى ديسمبر عام2004م قامت الخارجية األمريكية بإصدار مذكرة طالبت فيها بممارسة

الضغط على الحكومة المصرية لتقوية اإلعالم المستقل حيث انتقدت واشنطن اإلعالم المصري
واعتبرته إعالماً موجهاً من قبل الحكومة ،وزعمت أنه ال يوجد حتى اآلن في مصر إعالم يتبني
قضايا الديمقراطية والمشاركة السياسية (بكري ،2005 ،ص .)141أما فيما يخص عالقة
الواليات المتحدة األمريكية باإلعالم والصحافة المصرية ،كشف موقع ويكيلكس الشهير عن

برقيات رقم( ،)CAIR07O3001سربها عن اتصاالت دبلوماسية من السفارة األمريكية تفيد

بسعي الواليات المتحدة األمريكية لتمويل الصحف الخاصة ،وخصخصة الصحف القومية

المصرية وبيع اإلذاعة والتلفزيون ضمن برنامج قالت إنه لتطوير الديمقراطية في البلد العربي

األكثر سكاناً ،االعتراف الخطير بتمويل أمريكا لصحف مصرية كانت جزء من رسالة بعثت بها
السفارة األمريكية بالقاهرة لو ازرة خارجيتها ،حيث جاء بها أن أمريكا خصصت مبلغ 16مليون

دوالر أمريكي 97مليون جنية مصري لبرنامج خصخصة وبيع الصحافة القومية ،كما أنها قامت
بدعم الصحافة الخاصة من خالل برنامج من "هيئه المعونة األمريكية" التي خصصت مبلغ

16مليون دوالر أمريكي لدعم اإلعالم الخاص ،وتشجيع خصخصة الصحافة ،كما ذكرت إحدى

البرقيات أن السفارة األمريكية اعتبرت تغيير اإلعالم في مصر "أولوية قصوى" (عمار،2013 ،

ص.) 180: 179
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مولتالوالياتالمتحدةاالعالمالمصريبعدةطرقمنها :
 .1إنشاءمنتدياتووسائلأعالممصرية :
قامت بتأسيس منتديات ومنظمات تندرج تحت إطار منظمات المجتمع المدني ومنها،

منتدى رجال اإلعالم (المستقلين) ،كما تم تدريب واعداد دورات لمجموعه من

الصحفيين

والكتاب والعاملين في وسائل اإلعالم في دورات داخل الواليات المتحدة ،من أجل تسويق
الواليات المتحدة للرأي العام المصري داخل مصر ،ويعترف حسن السراج أحد الذين جرى

تأهيلهم في الواليات المتحدة ويعمل في مجلة أكتوبر أن هؤالء الصحفيين دعوا إلى تشكيل إطار
إعالمي منافس لنقابة الصحفيين المصريين الشرفاء ليعملوا جاهدين على تجميل وجه الواليات

المتحدة واإلساءة للرموز الوطنية".

والغرض من دعم المنتديات اإلعالمية والثقافية عبر الترويج للبرامج ولألفكار والقيم
األمريكية وتسويقها للمجتمع المصري ،هو التالعب بالعقول ،ثم االختراق المنظم للبناء المعنوي
والمادي المصري ،الذي أدى بالتالي إلى خلق مناخات تؤدي إلى التوترات وزرع العنف وتغذية

التناقضات في المصالح التي تنتجها مرتكزات الوجود األمريكي المتمثلة فيما يسمى بمنظمات

المجتمع المدني (حيدر ،2010 ،ص .)6حيث خصصت اإلدارة األمريكية أكثر من نصف
مليار دوالر لمشاريعها اإلعالمية الموجهة ،كما تنفق على إعالنات مدفوعة في الصحف

والمؤسسات اإلعالمية العربية ،وانشاء مواقع اإلنترنيت باإلضافة إلى تمويل برامج جامعية

تكلفها عشرات الماليين (خليل.)2002 ،
 .2منتدياتفكريةومراكزبحوث:

عملت اإلدارة األمريكية على إنشاء مجموعة من مراكز األبحاث والمنتديات الفكرية،

تعمل على الترويج للثقافة األمريكية والهدف من هذه المنتديات التي تشكل في الجامعات
ومؤسسات التعليم العالي ،العمل على صناعة منهجية لغسل األدمغة وتسويغ األفكار األمريكية
من خالل ورش العمل والمؤتمرات ،على غرار مركز ابن خلدون ،الذي يترأسه الدكتور سعد

الدين إبراهيم ،فكان الغرض من دعم المنتديات اإلعالمية والثقافية عبر الترويج للبرامج
ولألفكار والقيم األمريكية وتسويقها للمجتمع المصري ،هو التالعب بالعقول ،ثم االختراق المنظم

للبناء المعنوي والمادي المصري ،الذي أدى بالتالي لخلق مناخات تؤدي إلى التوترات وزرع
العنف وتغذية التناقضات في المصالح التي تنتجها مرتكزات الوجود األمريكي المتمثلة فيما

يسمى بمنظمات المجتمع المدني.
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 .3منتدياتاقتصادية :
عملت اإلدارة األمريكية في نطاق الترويج للديمقراطية حسب المواصفات األمريكية على

تداولها بشكل كلي مرتبط بجانبه السياسي والمدني ،مع إفراغ الديمقراطية من محتواها
االقتصادي ،فالحدود التي يضعها الليبراليون على تدخل الدولة لتضييق الهوامش والفوارق

االقتصادية بين األفراد تفرغ مضامين الديمقراطية من هدفها الحقيقي ،وعلى الساحة المصرية تم

فرض نظام اقتصاد السوق وآلياته التنظيمية ،وخاصة عبر القطاع الخاص لينتج حالة من
االختالل أكثر من  %90يعيشون إما على الكفاف أو تحت خط الفقر ،وحوالي  %8يستأثرون

بكل المقومات االقتصادية.

وقد عملت الواليات المتحدة أيضاً على تنظيم رجال األعمال في منتدى اقتصادي عبر

إقامة المجلس المصري األمريكي لرجال األعمال ،ليكون مدخالً إلحكام السيطرة على آليات

التفاعل االقتصادي واالجتماعي ،وحتى السياسي ،بعد أن حرصت الواليات المتحدة على تشجيع
هؤالء لالنخراط في العملية السياسية للعب دور أكثر فاعلية لصالحها على الساحة المصرية،
هذا في إطار رسم خارطة التفاعل في هذه الساحة وفق المسعى إلعادة هيكلة األوضاع

الداخلية ،فالتهميش االقتصادي للسواد األعظم من المصريين ،أدى إلى تعاظم شأن طبقة رجال

األعمال لصالح التحكم بالهيكل االقتصادي واالجتماعي .والمتتبع المختص في هذا المجال ال
يسعه إال أن يالحظ تجليات هذا التهميش بتزايد معدالت البطالة ،وتضخم المشاكل الداخلية

االجتماعية والنفسية (حيدر ،2010 ،ص .)7ونظ اًر لشدة التأثير والنفوذ الذي يلعبه رجال

األعمال وخاصة ممن تداخلت مصالحهم وترابطت مع مصالح الغرب عموماً وأمريكا خصوصاً،
فقد تبوأ هؤالء مواقع الصدارة بفضل الدعم المالي والمعنوي األمريكي (عيسى.)2006 ،

وهكذا يتبين أن الواليات المتحدة نجحت عبر تدخالتها في الشأن الداخلي المصري في

التحكم في مفاصل الحياة موظفة ومستخدمة األطر والمنظمات والمنتديات والمجالس التي
أقامتها ،لتشكل بالتالي ركيزة االختراق األساسية في النظام السياسي المصري ،حيث ساهم
التمويل األمريكي لبعض المؤسسات اإلعالمية والفكرية المصرية في تشويه النظام السياسي

المصري ،وتوجيه الرأي العام المحلي من أجل المطالبة بالتغيير ونشر الديمقراطية والحرية،
وتعتبر الوسائل اإلعالمية من قنوات القوة الناعمة التي تستخدمها الواليات المتحدة األمريكية

لتحقيق مصالحها الخارجية.

 133

ثالثا:دورالجامعةاألمريكية :
عقب أحداث سبتمبر 2001،قدم عدد من الخبراء األمريكيين مشروع دراسة أمريكية إلى

إطار لخطة اختراق الجامعات المصرية في إطار مشروع" الشرق األوسط
اإلدارة األمريكية يضع
اً

الموسع" ،وتقدم الدراسة تصو اًر عملياً لكيفه اختراق المجتمعات التعليمية واآلليات التي يجرى من

خاللها تنفيذ الخطة األمريكية الجديدة ،وخلص التقرير األمريكي الذى أعده مجموعة استشارية

للرئيس بوش االبن والمكونة من أكاديميين وخبراء ينتمون إلى األمن القومي والى ) )CIAوالى

الخارجية األمريكية ،إلى أن التأثير في انتقال السلطة في "منطقه الشرق األوسط" يبدأ من

الجامعات (بكرى ،2005 ،ص.)121

ومنذ أحداث  11سبتمبر 2001حصل تركيز إعالمي شديد على اإلصالحات التعليمية

بناء على االفتراض أن األنظمة التعليمية العربية تنتج خريجين شباباً ميالين
في الشرق األوسط ً
للتجنيد من قبل المتطرفين ،وسواء كان ذلك صحيحاً أم ال ،فثمة وعى متزايد في العالم العربي
منذ منتصف التسعينات ،أن األنظمة التعليمية العربية ال تحسن تهيئة الطالب ،وأن هذه

ا ألنظمة تعكس مشاكل السياسة وآليات ونظم الحكم في الشرق األوسط التي تتمثل بدولة
متعجرفة ذات سلطه أبوية وغير شرعية ،ونتيجة لذلك أصبحت األنظمة التعليمية العربية وسائل

للسيطرة السياسية (كوك ،2005 ،ص.)53

وتعتبر الجامعة األمريكية من احدى الوسائل الرئيسية المستخدمة من قبل اإلدارة

األمريكية وأجهزتها السياسية والثقافية لنشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،خاصة في مصر،

حيث يتم اختيار مجموعة من الطالب تقارب األربعين طالباً ،وتم تدريبهم على كيفية استخدام
الحشد والمناصرة والقيام بالحمالت االعالمية عبر مواقع التواصل االجتماعي وخاصة الفيس
بوك بأهمية المشاركة السياسية المدنية (مدونه ثورات وحقائق .)2014 ،ويعد مبدأ تخريب وهدم

مصر من الداخل وهو مبدأ قائم على فكرة التعامل مع الخصم من الداخل لتقييد فاعليته الدولية،
وهو ليس بمبدأ جديد في العالقات الدولية؛ حيث يعد النظام النازي أول من وضع هذا المبدأ

على سلم أولوياته ،من خالل خلق ما يعرف بالطابور الخامس ،اإل أن كيسنجر عاد ليوظف
هذا المبدأ من منطلق آخر أساسه العالقة العضوية بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية،

حيث نظر إلى السياسة الخارجية على أنها أداة لتنفيذ السياسة الداخلية (مسعود ،سليم ،1995،

ص.)11
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ويعد (مركز كمال أدهم) للتدريب الصحفي واألبحاث في الجامعة األمريكية بالقاهرة

من أهم الوسائل المستخدمة في نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان في مصر؛ حيث تم عقد
اجتماع عبر شبكه اإلنترنت بين مجموعه من المدونين المصريين و(جيمس جالسمان) وذلك

في إطار برنامج ما يسمى "الحياة األخرى" وهو عبارة عن موقع عن شبكة اإلنترنت يمثل عالماً

افتراضياً ثالثي األبعاد ،حيث يستطيع المشتركون فيه مناقشه قضايا من خالل الشبكة في أي
مكان بالعالم ،ويعتبر هذا المشروع برعاية مركز كمال أدهم للتدريب الصحفي واألبحاث

بالجامعة األمريكية ،ويعد جزءاً من مشروع أوسع ،تموله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

" ،"USAIDوكان مدير المشروع هو "لورانس بنتاك" مدير مركز كمال أدهم (مدونه ثورات
وحقائق.)2014 ،

ومن يتصفح موقع و ازرة الخارجية األمريكية يعثر على برنامج تدريبي اسمه( 2.0

 ،(civil societyيهدف إلى مساعدة القادة والناشطين والشباب والنخب واألجيال القادمة على

تأسيس المواقع والمدونات على اإلنترنت ،وأساليب التواصل واألمن والصحافة اإللكترونية ،وقد

دربت الخارجية األمريكية في السنوات األخيرة آالف الناشطين عبر مؤتمرات وورش تدريبية،
ومولت آالف منظمات المجتمع المدني في إطار برنامج يسمى ) ، (New Generationمن

كل بلدان العالم في العالم اإلسالمي والعربي .كما قامت و ازرة الخارجية وشركات اإلنترنت

(فسيبوك ،توتير ،جوجل) .منذ سنوات بتأسيس وانشاء خدمات خاصه للمشتركين بجميع اللغات

ألهداف التغيير والتدخل والتالعب السياسي (الزين ،2013 ،ص .)155وتهدف هذه البرامج
إعطاء سلطة وقوة للمجتمع المدني المصري والشرق األوسطي ،عبر تطوير وتدريب المدونين

الشباب ،بحيث يكونون قادرين على المشاركة المدنية والتفكير االستراتيجي واإلعالمي الجديد.

وأفادت الدراسة أيضاً أن من الخيارات التي ال يمكن تجاهلها أو الحد من تأثيرها دور

األكاديميين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية أو المنظمات المتخصصة داخل هذه الدولة؛

حيت إن هذه الفئة تحديداً مستهدفة وتستطيع التأثير في العديد من الق اررات المهمة ،وأن
الخيارات المتاحة أمام أمريكا هو التحرك في السنوات القادمة لربط أفكار وسياسات األكاديميين

 هةو مركز تدريبي للطال الذين تخصصوا في الصحافة ،واو من أحد أايم مصيادر إميداد صيناعة اإلذاعية المسيموعة والمرئيية فيي
مصر وخارجها بأفضل الكوادر .حبت قامت الجامعة األمريكية بالقاارة بتغيير اسم مركيز الصيحافة اإللكترونيية ليصيب مركيز كميال
أدام للتدري والبحث الصيحفي وقيد جياء تغييير االسيم تقيديري ا لتبيرا فيصةل كميال أدايم مبلي  5ملييون دوالر ،حيةث كيان عضيواي فيي
مجل


أمناء الجامعة األمريكية بالقاارة من  1982حت وفاته في .1999

وكيل وزارة الخارجيية األمريكيية للدبلوماسيية العامية ،تةم تعينةه فةي هةذا المنصةب مةن قبةل الةرئيس األمريكةي جةورج بةوش االبةن لكةي

يعمةةل علةةى تحسةةين صةةورة أمريكةةا عبةةر العةةالم ،وكةةان يطلةةق عليةةةU.S images maker،
االمريكية في العالم.
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اى مهنةةدس لصةةورة الواليةةات المتحةةدة

بالسياسات األمريكية ،من خالل مشروعات بحثية وتكليف أساتذة الجامعات ومختلف

األكاديميين بإعدادها ،على أن يكون واحد من التغيرات األساسية هو بحث كيفية تحقيق دور

أمريكي أمثل بنشر القيم والمبادئ الديمقراطية والمتصلة بالحرية ،وتقترح الدراسة بأن تكون

الجامعة األمريكية بالقاهرة هي واحدة من المراكز الرئيسية للتنسيق لهذه المشروعات والقائمين
على تنفيذها ،باإلضافة إلى أن الجامعة األمريكية والسفارات األمريكية وعدداً آخر من منظمات

المجتمع المدني سيكونون أعضاء أساسيين في اللجنة االستشارية لهذا المشروع (بكرى،

 ،2005ص.)122:123

وهكذا يتضح أن الجامعة األمريكية قد لعبت دو اًر مهماً في نشر الديمقراطية وحقوق

اإلنسان في المنطقة ،وفق الرؤية واالستراتيجية األمريكية الجديدة لمنطقة الشرق األوسط بشكل

عام ،وفي مصر بشكل خاص؛ حيث قامت الجامعة األمريكية من خالل مركز "كمال أدهم"

بالعديد من األنشطة والبرامج التدريبية للشباب ؛بهدف مساعدتهم على التغيير السلمي والمشاركة

السياسية في المجتمعات العربية ،وتم توفير آليات االتصال والتواصل مع النخب والقيادات

السياسية في أمريكا عبر شبكه اإلنترنت مع مجموعة من المدونين المصريين؛ بهدف تنسيق
الجهود الرامية لنشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،من خالل دورات تدريب على القيام بالثورات

البيضاء ،ومن خالل االتصال المباشر مع و ازرة الخارجية األمريكية ،ويعد هذا المشروع جزءاً
من مشروع أوسع تموله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية " ،"USAIDبهدف التغيير السياسي في

المنطقة العربية.

رابعا:التطبيقالعمليلنشرالديموقراطيةفيمصرفترةالرئيسبوشاالبن :
من األمور التي تبعث على السخرية أن الواليات المتحدة كانت تدعم "مبارك"

ومعارضيه في نفس الوقت .حيث كشفت وثائق سرية سربها موقع ويكليكس عن البرقية

رقم( ، )CAIRO94108تواصل السفارة االمريكية في القاهرة لدعم اجندة الرئيس بوش الداعية

لدعم وتعزيز الديمقراطية وحقوق االنسان داخل مصر .من خالل دعم منظمات المجتمع

المدني ،ودعم (المعارضين والنشطاء) المصريين الذين يتطلعون إلى تحقيق الديمقراطية واحترام
االنسان داخل مصر ،حيث كانت هناك لقاءات دائمه مع السفير األمريكى مع نشطاء مراكز
الديمقراطية وحقوق االنسان في مصر ).(WikiLeaks, 2011

وفي مايو عام  2008وتحت رعاية" فريدوم هاوس" ،استقبلت كوندولي از رايس وزيرة

الخارجية األمريكية في إدارة بوش وستيفن هادلى مستشار األمن القومي في البيت األبيض،

 136

وأعضاء من الكونغرس األمريكي ،بعض (المعارضين) لنظام الرئيس حسني مبارك في مصر،
وقد أعدت منظمة فريدوم هاوس برنامجاً خاصاً لتمكين هذا الجيل الجديد من المعارضين

المصريين ،كما أن هذا البرنامج قد حقق نتائج ملموسة ،وبرز على المستويين المحلى والدولي،
كما حصلت المعارضة المصرية على اعتراف واهتمام غير مسبوقين من قبل المسؤولين

األمريكيين ،فقد قالت عنهم رايس" :إنهم يمثلون األمل الجديد لمستقبل مصر" (خضر.)2011 ،
حيث أكدت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" وهى صحيفة أمريكية يومية تصدر في بوسطن

تهتم بالشؤون السياسية ،أن  %85من أموال المساعدات األمريكية المخصصة لدعم الديمقراطية
في مصر قد ذهبت إلى منظمات أمريكية ،وعلى رأسها المعهد الديمقراطي القومي والمعهد

الجمهوري لتعزيز دعم األحزاب السياسية  ،ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي بالبرنامج أن

الجزء األكبر من برنامج المساعدات الذي يبلغ  65مليون دوالر تم إنفاقه بالفعل ،وأنه تم توجيه
منح صغيرة لمنظمات المجتمع المدني بمصر ،كما كشف مسئول رفيع المستوى في الوكالة

األمريكية للتنمية " ،" USAIDأن الوكالة كانت قد أخطرت السلطات المصرية بأنها ستقطع
 165مليون دوالر من أموال المعونة وتوزعها مباشرة على جماعات مصرية مناصرة
للديمقراطية ،وعلى منظمات المجتمع المدني (أخبار مصر العاجلة .)20011 ،وتسعى

المنظمات التي تعمل في مصر إلى تحقيق أهداف محددة وهي( :الدسوقي ،2015 ،ص.)67




تأسيس تيار سياسي قوى يتبنى الصداقة مةع الواليةات المتحدة.

التركيز على اإلصالح السياسي الديمقراطي

دعم اقتصاد السوق والقطاع الخاص المصري.

وهكذا نخلص بعد هذا العرض أن هناك مجموعة من الوسائل اإلعالمية واألكاديمية

التي استخدمتها الواليات المتحدة األمريكية في فترة الرئيس بوش االبن ،بهدف نشر الديمقراطية
وحقوق اإلنسان في مصر؛ حيث عملت تلك الوسائل بصورة مباشرة ،من خالل التمويل

األمريكي لها ،وتنوعت تلك الوسائل فشملت منظمات حقوق االنسان ،ومنديات فكرية واعالمية
واقتصادية ،التي مهدت للتغيير السياسي في مصر ،وعملت على إضعاف النظام السياسي

المصري ،وجعله أكثر قدرة على تقبل االستراتيجية األمريكية في المنطقة.

ةداليز اريةس فيي  5فبرايير عيام  2008عقيدت السيفارة ميع  5مين النشيطاء كيانوا قيد سيافروا ميع
 اسماء الذين حضو ار المقابلةة مةع كون ا
مؤسسة فريدوم ااو في دورة تدريبية ام أحمد سمي ومازن حسن وحمد قنياو ودعياء قاسيم وميروة مختيار انجيي الحيداد وسيعد
الدين ابراايم واشام قاسم
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وفي ضوء ذلك ،أصبحت المساعدات األجنبية لجماعات المجتمع المدني في مصر مجاالً

مملوءاً بالتوتر ،فقامت الحكومة المصرية في عهد مبارك بمضايقة هذه المنظمات غير
الحكومية سواء كانت المحلية أو األجنبية ،مما أدى إلى زيادة التوتر في العالقات مع الشركاء

الدوليين بشكل عام وبشكل خاص مع الواليات المتحدة ،حيث قامت الحكومة المصرية بفرض

مجموعة من القوانين الجديدة التي تعمل على فرض مزيد من القيود واإلجراءات على تمويل هذه
المؤسسات وأنشطتها ،وقد منعت المادة  11من قوانين حقبة مبارك لسنة  2002بشأن

المنظمات غير الحكومية أية أنشطة تعمل على تهديد الوحدة الوطنية أو تنتهك النظام العام؛
وذلك نظ اًر لتخوف نظام مبارك من ارتباطات هذه المؤسسات مع أجندات خارجية.
باإلضافة لذلك لعبت وسائل أكاديمية دو اًر مهماً في تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية

تجاه مصر ،مثل الجامعة األمريكية التي لعبت دو اًر مهماً مؤث اًر في تنفيذ المخطط األمريكي في

مصر والمنطقة العربية ،من خالل استقطاب بعض المثقفين واألكاديميين ،للعمل تحت المظلة
اإلعالمية األمريكية التي ساهمت بشكل مباشر في تغيير األفكار السائدة لدى بعض من أفراد

الشعب المصري .وتعتبر المؤسسات اإلعالمية من قنوات القوة الناعمة التي استخدمتها الواليات
المتحدة األمريكية لتحقيق مصالحها في سياستها الخارجية.
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الفصل اخلامس
السياسة اخلارجية األمريكية جتاه مصر
فرتة الرئيس أوباما ()2012-2009
ملبحث ول :ل الر إد

أوباما جتاه نظام ا ئ س مبا ك

ملط ب ول :ل الر إد

أوباما جتاه انظام ملص ي قبل ثو  25يناي .

ملط ب اثاني :ل الر إد

أوباما أثناء ثو  25يناي .

ملبحث اثاني :ل الر إد

أوباما جتاه مص بعت ثو  25يناي

ملط ب ول :ل الر أوباما جتاه مص خالل اارت النتقاا ر.
ملط ب اثاني :ل الر أوباما جتاه مص يف فرت حكو إلخو ن ملس مني.
ملبحث اثااث :مقا نر بني اس الر خلا ج ر م يك ر جتاه مص فرتتي
بوش البن وأوباما



السياسةالخارجيةاألمريكيةتجاهمصرفترةالرئيسأوباما( )2012-2009
مقدمة :

تعمل الواليات المتحدة من خالل نظام الحزبين منذ زمن بعيد ،ويعتبر الحزب

الجمهوري حزباً محافظاً ،ويعتبر الحزب الديمقراطي حزباً ليبرالياً طبقا للثقافة السياسية األمريكية

السائدة .ويعد الديمقراطي باراك أوباما الفائز بانتخابات الرئاسية لعام  2008الرئيس الرابع
واألربعين للواليات المتحدة ،وعندما تسلم بارك أوباما اإلدارة األمريكية في عام  ،2009رفع هو

وحزبه الديمقراطي شعار "التغيير" مجدداً ،وبدأوا بتنفيذ التغيير السياسي من خالل استراتيجيتهم
المفضلة في الالعنف ودعم (الثورات الملونة)  ،فعين الرئيس أوباما فريق "القوة الناعمة" من

مستشار آخر له للشؤون الدولية هو "جوزيف
مستشارين مثل (جون برينان) ،كما عين أوباما
اً
ناي" الذى يعتبر مؤسس فكرة القوة الناعمة لدفع دفة األحداث؛ حيث صرح الرئيس أوباما لدى

استالمه المنصب أنه سوف يعمل وفق "استراتيجية القوة الناعمة" (الزين،2013 ،

ص.)173:174
وخالل (خطاب التنصيب)



الذي ألقاه أمام مبنى الكونجرس األمريكي في يناير

 ،2009والذي تميز بالواقعية والشفافية إلى أصدقاء وأعداء أمريكا في الخارج ،بعث برسالة إلى

األنظمة غير الديمقراطية قائال" :إلى أولئك الذين يرغبون بالتمسك بالسلطة عن طريق الفساد

والخداع ،أنتم على الجانب الخطأ من التاريخ ،ونحن سنساعدكم اذا تخليتم عن قبضتكم عن
السلطة" ،فكانت أولى مهامه التي أعلن عنها مع بداية فترته الرئاسية األولى إنهاء حربي العراق
وأفغانستان ،والتواصل مع العالم اإلسالمي .وعلى صعيد السياسة الخارجية األمريكية مع العالم

العربي ومصر باألخص ،حاول الرئيس أوباما تبني اسلوب جديد ،حيث اتسمت خطاباته بالعودة

إلى الواقعية ،وعدم التصادم ،التي اتسمت بها السياسة الخارجية األمريكية على مر العصور،
ليتبنى مقاربات على الصعيد الخارجي تختلف إلى حد ما عن تلك التي تبناها سلفه جورج بوش

االبن.

مدير جهاز "" c.i.a



عمل كمستشار خاص لشؤون مكافحة االراا



لمزيد من التفصيل لمراجعه خطاب النصيب للريس االمريكى باراك أوباما على الرابط:

للرئي

أوباما ،واليوم يشغل منص

>http://<www.whitehouse.gov/blog/inaugural-address
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المبحثاألول:

سياسةإدارةأوباماتجاهنظامالرئيسمبارك 
أكدت إدارة الرئيس األمريكي بارك أوباما على أهمية منطقة الشرق األوسط ،باعتبارها
منطقة محورية في سياسات إدارته الخارجية ،واعتبرت االلتزامات الملحة التي تواجهها الواليات

المتحدة تتطلب تحسين صورتها في العالم العربي .وبدأ أوباما تواصله مع الشرق األوسط
بخطاب التنصيب الذي ألقاه ،ثم في لقائه الذي جاء في الوقت المناسب مع قناة العربية

الفضائية ،تاله خطابه التاريخي في تركيا ،وأخي اًر خطابه المهم في القاهرة والموجه إلى العالم
اإلسالمي (جرجس ،2010 ،ص.)7

دعا الرئيس أوباما لدراسة مشروع (اإلصالح السياسي) الذى عالج فيه قضيه اإلصالح

السياسي للنظم العربية الذى صدر عام  ،2010الذى يعد أخطر مشروع أمريكي ،والتي خلصت
نتائجه على أن تقوم اإلدارة األمريكية بوضع استراتيجية "تغيير واصالح النظم العربية" كبند

أساسي على رأس أولوياتها الشرق أوسطية للفترة المقبلة؛ أي مرحله ما بعد عام  ،2010حيث

جاء مشروع االصالح تحت عنوان "تعزيز ودعم األمن والديمقراطية في الشرق األوسط الكبير"؛
حيث نشر موقع معهد السالم األمريكي ملخصا عنه في  70صحفه ،شارك في إعداد المشروع
 30باحثاً وناشطاً وخبي اًر أمريكياً ،ومن أبرز األسماء المعروفة المفكر (فرنسيس فوكوياما)

.

وقد جاء في هذه الدراسة المترجمة إلةى العربيةة " إن دعةم الديمقراطيةة مةن قبةل مسةؤولينا
األعلةةى لةةن ي ةةدعم المصةةالح األمني ةةة األمريكيةةة فق ةةط ،بةةل إنةةه س ةةيرفع شةةأن رؤي ةةة ال ةرئيس أوبام ةةا
بعالقةةات جيةةدة بةةين الواليةةات المتحةةدة ودول األغلبي ةةة المسةةلمة ،مةةن خةةالل تشةةجيع أوبامةةا عل ةةى

صةةياغة اسةةتراتيجية ت ةربط بةةين األمةةن والتغييةةر الةةديمقراطي ،ويةةرى مقةةدمو المشةةروع أنةةه سةةيكون
اسةةتراتيجية مجديةةة سياسةةياً وطويلةةه األمةةد ،وهةةى االسةةتراتيجية المفضةةلة ،سةواء فةةي االعتمةةاد علةةى

الوضةةع الةراهن مةةن جهةةة ،أو تقويضةةه بسةةرعه عةةن طريةةق تشةةجيع تغييةةر النظةةام مةةن جهةةة أخةةرى"
(الزين ،2013 ،ص)76:77
المطلباألول:سياسةإدارةأوباماتجاهالنظامالمصريقبلثورة25يناير :
أوالا:عالقةإدارةأوبامابالحكومةالمصريةقبلالثورة :
عندما تولى الرئيس األمريكي باراك أوباما قيادة الواليات المتحدة األمريكية بعد ثماني

سنوات من سلفه جورج بوش االبن؛ حيث تدهورت مكانة الواليات المتحدة ،التي أعطت أولوية
للخيار العسكري في التعامل مع القضايا الخارجية ،والتي أسهمت في تآكل الصورة األخالقية
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للواليات المتحدة ،ومن ثم سعى الرئيس أوباما منذ اليوم األول له في البيت األبيض على تبني
نهج مختلف في السياسة الخارجية األمريكية تختلف عن سلفه السابق.

وتعتبر مصر حجر الزاوية إلدارة أوباما ،فهي في الرؤية األمريكية من الدول األكثر

أهمية في استراتيجيتها الخارجية ،وهي أحد األعمدة األميركية في الشرق األوسط منذ اتفاق
كامب ديفيد  ،1979خاصة بعد انهيار نظام الشاه في إيران ،ويعتمد عليها في تمرير العديد من

السياسات األمريكية في الشرق األوسط؛ لثقلها التاريخي والسياسي والجغرافي في المنطقة،

فضالً عن التميز الذي تتمتع به الواليات المتحدة للمرور البحري في قناة السويس ،والجوي عبر
األجواء المصرية .ومنذ مجيئه للحكم حاول أوباما ترميم العالقات مع مصر بعد أن تراجعت

بشدة إبان حكم سلفه جورج بوش االبن ،فتجنب أوباما في بداية واليته الضغط المباشر على

الحكومة المصرية ،وانتقادها فيما يتعلق باإلصالح والديمقراطية ،وتم اختيار القاهرة لتكون
المكان الذي يلقي فيه خطابه الموجه للعالم اإلسالمي  ،2009ألن مصر بطريقة أو بأخرى هي

قلب العالم العربي (القرم ،2014 ،ص.)146

وكانت اإلدارات األميركية المختلفة تتبع منذ عقود مبدأ " االستراتيجية اآلمنة " في

التعامل مع الشرق األوسط ،بمعنى حماية حلفائها من األنظمة السياسية الحاكمة ،بحيث تحافظ
على استقرار المنطقة ،وبالتالي حماية مصالحها الحيوية ،وقد استطاع أوباما أن يعيد صياغة

الخطاب األميركي تجاه الشرق األوسط ،واتباع نهج مختلف عن سلفه جورج بوش االبن ،الذي
تميز بسياسة التواضع واليد الممدودة ،محاوالً إصالح صورة الواليات المتحدة في العالم عامة

والشرق األوسط بصفة خاصة؛ حيث وضع على رأس أجندته االنسحاب من العراق وأفغانستان

(القرم ،2014 ،ص .)144:145فبعد يوم واحد من تولى باراك أوباما مهام الرئاسة األمريكية،
أجرى عدة مكالمات هاتفية ،فبتاريخ  21يناير  ،2009أجرى أوباما اتصاالت مع عدد من

رؤساء وملوك الدول العربية ،وكان الرئيس المصري السابق حسنى مبارك من ضمنهم ،وكانت
تلك إشارة إلى نية أوباما فتح صفحة جديدة في عالقة الدولتين بعد جفاء كبير في العالقات بين

الرئيس مبارك والرئيس جورج بوش االبن ،التي امتنع على إثرها مبارك من القيام بزيارته

السنوية المعتادة للعاصمة األمريكية (المنشاوي.)2014 ،

وبدأت دوائر الحكم في النظر تجاه حدوث تحول نوعي في عالقة واشنطن بالقاهرة،
وتم إعادة تقييم الوزن االستراتيجي لمصر ،وعملت إدارة أوباما على تجاوز ميراث فترة حكم

جورج بوش االبن ،وراجعت أجهزة األمن القومي وفريق مستشاري السياسة الخارجية أوباما
السياسات األمريكية تجاه مصر ،وقررت العودة للمنظور األمريكي التقليدي في التعامل مع
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قضايا المنطقة ومع مصر ،وهو المنظور الذي يركز باألساس على تسوية وادارة الصراعات،
والعودة للواقعية في التعامل مع قضايا المنطقة ،والتركيز على التعاون في قضايا األمن

اإلقليمي ،دون إغفال كامل لقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان التي كانت توليها اإلدارة السابقة

أهمية شكلية كبيرة (المنشاوي .)2014 ،ولذلك تحسنت عالقة مصر الرسمية مع أميركا في
عهد أوباما تحسناً ملحوظاً بعد أن شهدت توت اًر شديداً في عهد سلفه ،كما تم استئناف الحوار
االستراتيجي بين البلدين ،وهو الذي كان قد بدأ في عهد كلينتون في عام  ،1998بهدف توسيع
التعاون وحل الخالفات التي تنشأ في لقاءات على أعلى مستوى سياسي ودبلوماسي؛ وألن
العالقات المصرية األميركية بنيت منذ البداية على أساس أن يكون جوهرها التعاون السياسي

واألمني والعسكري وهي الجوانب التي تهم أميركا بالدرجة األولى في عالقتها مع مصر

(الشوربجى.)2011 ،

وهكذا نخلص إلى أن العالقات المصرية األمريكية تحسنت في بداية والية الرئيس

األمريكي باراك أوباما ،وذلك نظ اًر لعودة إدارة أوباما الي سياسة الواقعية في التعامل مع منطقة

الشرق األوسط ،التي تقوم على فكرة محاولة تحقيق التوازن بين المصالح األمريكية في المنطقة
وبين دعم الديمقراطية واإلصالح وحقوق اإلنسان والحريات ،واالبتعاد عن ممارسة الضغوط
المباشرة على نظام الرئيس حسني مبارك ،وتمثل ذلك في التركيز على التعاون السياسي

واالقتصادي وقضايا األمن اإلقليمي.
ثانيا:انفراجالعالقاتاألمريكيةالمصريةفيعهدأوباما :
جاء (خطاب باراك أوباما تاريخيا في القاهرة) في يونيو عام  ،2009يرمز إلى "إعادة
صياغة" عالقة الواليات المتحدة بالعالم اإلسالمي ،وتناول التحديات الحاسمة التي تواجهه
الطرفين ،وقدم بأسلوب فصيح نموذجاً جديداً وبداية جديدة إلدارة العالقات بين الحضارتين،
وبعث برسالة واضحة موضحا فيها " لقد أتيت إلى القاهرة للبحث عن بداية جديدة بين الواليات

المتحدة والعالم اإلسالمي ،استنادا إلى المصلحة المشتركة واالحترام المتبادل ،وهى بداية مبنية
على أساس حقيقة أن أمريكا واإلسالم ال يعارضان بعضهما البعض ،وال داعي أبداً للتنافس فيما

بينهما؛ بل إن بينهما قواسم ومبادئ مشتركة يلتقيان عبرها ،أال وهي مبادئ العدالة والتقدم
والتسامح وكرامة كل البشر" (جرجس ،2010 ،ص.)29



لزيادة االطالع على نص خطاب القاهرة كامال باللغة العربية مراجعه رابط التالي:
http://archive.arabic.cnn.com/2009/world/6/4/Obama.speech
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وقد تم اختيار القاهرة ؛ ألنها تمثل قلب العالم العربي اإلسالمي ولغتها الرسمية

العربية ،وهى لغة القرآن ،وبالتالي فإنها تمثل إحدى البقاع السحرية في المنطقة التي سوف
تُسهل بالضرورة مهمة أوباما ،وتزيد من شعبيته لدى بلدان العالم اإلسالمي ،ونظ اًر للثقل
السياسي ولألهمية االستراتيجية لمصر بالنسبة للواليات المتحدة باعتبارها الوسيط الرئيسي في
الصراع العربي اإلسرائيلي ،الذي يمثل التحدي األكبر لألمن القومي اإلسرائيلي ،الذي تعتبره

الواليات المتحدة أحد أهم الموضوعات على أجندة السياسة الخارجية األمريكية عبر اإلدارات

المتعاقبة (المنشاوي .)2014 ،ولذلك ظل الرئيس أوباما طوال سنواته األربع األولى في الحكم
يكرر التزامه بالتقارب مع المسلمين ،وتغيير مواقفهم السلبية تجاه الواليات المتحدة .وكان
أبدا في
الرئيس األميركي الجديد يكرر مرة بعد أخرى أن " الواليات المتحدة ليست ولن تكون ً
صراع مع اإلسالم" ،وفي جهوده المبكرة للتقارب مع العرب والمسلمين عقب تنصيبه مباشرة،

منح أوباما أول مقابلة تليفزيونية له لقناة "العربية" (جرجس ،2013 ،ص .)3باعتبارها قناة

عربية ذات صدى إعالمي واسع يمكن من خاللها الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور
العربي واالسالمي.
فقد وصف الرئيس استراتيجية إدارته الجديدة المتعلقة بمفاوضات السالم في مقابلته مع

قناة العربية ،فأكد على أن" :وظيفتي أن أنقل للشعب األمريكي حقيقة أن العالم اإلسالمي مليء
بأشخاص رائعين يريدون ببساطه العيش كما يعيش هو ،وأن يعيش أطفالهم حياة أفضل،

وظيفتي بالنسبة للعالم اإلسالمي أن أنقل إليه حقيقة أن األمريكيين ليس أعداءه" (كوردسمان،
 ،2009ص .)6وحاول أوباما تغيير الصورة النمطية التي شكلتها زيارات متتابعة لرؤساء

أميركيين إلى الشرق األوسط ،كانوا يأتون ليتكلموا ال ليسمعوا ،وكانوا ينظرون لإلقليم دائما من

منظور الحرب الباردة ،والممارسات الجيوبوليتيكية واسرائيل ،والحرب على اإلرهاب الحقاً

(جرجس ،2013 ،ص.)3

لم تضع إدارة الرئيس أوباما نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان ضمن قائمة أولوياتها في
إطار العالقات مع مصر ،وهو ما أكدته وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون إبان زيارتها

األولى إلى القاهرة في مارس  2010بقولها" :إن المشروطية ليست مطروحة في إطار الشراكة
بين مصر والواليات المتحدة" ( .)Hamid, 2010, p36وأكدت هيالري كلينتون وزيرة

الخارجية األمريكية ،أثناء مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري (أحمد أبو الغيط) ،بعد

مباحثات أجرتها معه برفقه عمر سليمان(رئيس المخابرات المصرية) في مقر و ازرة الخارجية

األمريكية بواشنطن " :إن الشراكة بين مصر والواليات المتحدة حجر زاوية لالستقرار واألمن في
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منطقة الشرق األوسط ،واننا نتطلع إلى مصر للتشاور حول عدد كبير من القضايا اإلقليمية
والعالمية ،وعالقتنا مع مصر متأصلة ومبنية على االحترام المتبادل والمصالح المشتركة ،عبر

تاريخ طويل من التعاون ومشاركة الرؤى من أجل المستقبل" (المدهون )2015 ،وكانت تميل

سياسة الديمقراطيين عموماً إلى عدم إبداء الدعم المطلق لألنظمة الشمولية التي يزخر بها العالم

الثالث ،لذلك مارست إدارة أوباما في الفترة األولى من حكمها نوعاً من التوزان في العالقات مع

مصر ،بحيث تحاول من خاللها تحسين العالقة من جانب وعدم إغفال قضية الديمقراطية
وحقوق اإلنسان من جانب آخر ،خاصة في الوالية األولى ألوباما.

وخالل الوالية الثانية؛ ونظ اًر ألوضاع حقوق اإلنسان في مصر ،والتي شهدت تدهو اًر

ملحوظاً ،قدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي برئاسة السيناتور "بيل تومي"

مشروع قانون للكونجرس يدعو لربط التعاون العسكري بين مصر والواليات المتحدة بمدى
التزامها بمعاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل ،والحد من األموال المخصصة لمشاركة الواليات

المتحدة في مناورات النجم الساطع التي تجرى مع القوات المسلحة المصرية بشكل أساسي،
وأشار "تومي" إلى أن إسرائيل هي الحليف والصديق األهم للواليات المتحدة في الشرق األوسط،
والتزام مصر بمعاهدة السالم معها أمر حيوي لواشنطن ،واذا ما قررت مصر عدم الوفاء
بالتزاماتها بموجب تلك المعاهدة ،فعلى الواليات المتحدة الرد على القاهرة بإعادة النظر في

عالقاتها العسكرية معها (الزيات ،2013 ،ص.)103
ومن جهة أخرى حاولت إدارة أوباما أن تحمي نفسها من انتقادات الكونجرس المتزايدة
بشأن الوضع المصري ،بتمرير قانون فرعي استثنائي معدل لمصر فقط ،ضمن قانون تمويل

الدولة الفيدرالية األمريكية ،الذي صوت عليه في مجلس الشيوخ  56صوتاً بالمواقفة و 40صوتاً
بالرفض؛ حيث إن القانون الفرعي " قانون اإلنفاق العسكري" يعطي الحق لإلدارة األمريكية

باستثناء مصر من أي محاوالت لقطع المعونة ،ويتيح للبيت األبيض التصديق على المساعدات

بدون أي التفاف للكونجرس أو سلطة منه لوقفها؛ حيث عبر الرئيس األمريكي أوباما وفقا لما
أشارت إلية صحيفة "نيويورك تايمز األمريكية" ،على أن قطع المساعدات أو تأخيرها قد يضر
باألمن القومي األمريكي ،من حيث إن إلغاء عقود قائمة مع مصانع األسلحة قد يؤدى إلى

إيقاف خطوط إنتاج التي تعمل إلمداد مصر باألسلحة وبالتالي يؤدى الى خسائر فادحة وضياع
آالف الوظائف األمريكية (قطب.)2015 ،
وهكذا نالحظ وجود نوع من التحسن في العالقات األمريكية المصرية في الفترة األولى
لحكم الرئيس بارك أوباما ،التي جاءت بسياسات واستراتيجية تختلف عن سياسة سلفه بوش
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االبن مع مصر والعالم العربي واإلسالمي ،اإل أن إدارة أوباما لم تغلق قضية نشر الديمقراطية
وحقوق اإلنسان في مصر بشكل كامل ،فقد شهدت الوالية الثانية للرئيس أوباما بعض الضغوط

السياسية على الحكومة المصرية من أجل مزيد من الديمقراطية ،وذلك عبر التهديد بتقليص
المعونة العسكرية أو االقتصادية للقاهرة ،وذلك إلرضاء بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين
الذين ينتمون للوبي اليهودي في أمريكا.

المطلبالثاني:سياسةإدارةأوباماأثناءثورة25يناير :
بدأ التخطيط لمشروع "الربيع العربي" بعد تولي الرئيس بارك أوباما وفريقه اإلدارة

األمريكية ،وهى خطه شامله لتغيير نظم الشرق األوسط الكبير ،وهو نفس المشروع الذى أعلن
علنه جورج بوش االبن مع الدول الثماني  ،G8حيث شمل مخططاً على برامج وعمليات تحول

ديمقراطي لكل دولة بصورة مختلفة عن األخرى ،تبعا لظروف وأوضاع كل دوله على حدة،

بموجب دراسات تقوم بها مراكز األبحاث األمريكية وتسمى" ،"Case Studyحيث أصدر
الرئيس األمريكي بارك أوباما (مذكرة قرار رئاسية)



تحمل رقم  psd 11في 12

أغسطس ،2010قبل " الربيع العربي" بثالثة أشهر ،وهى عبارة عن مذكرة تحت عنوان
"االصالح السياسي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ،والتي طلب فيها أوباما من سائر

الوكاالت واألجهزة األمنية ومن كبار مستشارية في البيت األبيض واألمن القومي ،لكى يضعوا

عملية االصالح السياسي موضع الدراسة العاجلة قبل التنفيذ ،استعداداً للتغيير في العالم العربي

والشرق األوسط ،ألن المنطقة العربية دخلت مرحلة حساسة وحرجه ،حيث يجب إعطاؤها دفعة

قوية من الديمقراطية لضمان المصالح وتوفير الصدقية والشرعية على المدى البعيد (الزين،
 ،2013ص.)72:73
مالمح السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر أثناء ثورة  25يناير ,من خالل التصنيف

التالي:

أوالا:الخطابالسياسيواإلعالميإلدارةأوباماتجاهثورة25يناير :
خالل خطاب أوباما في مقر و ازرة الخارجية الذي تناول فيه الثورات العربية التي

عصفت بالعالم العربي ،حيث أكد على أن مستقبل الواليات المتحدة مرتبط بمستقبل دول الشرق
األوسط ،وأعلن عن االستراتيجية األمريكية الجديدة في الشرق األوسط ،وأعلن أن الواليات


لالطالع على القرار ومذكرة أوباما مراجعه الرابط التاليhttp://www.fas.org/irp/offdocs/psd/index.html :

 146

المتحدة ستقوم بإعفاء "مصر الديمقراطية" من مليار دوالر أميركي من الديون ،وأضاف ال نريد

"مصر الديمقراطية" مرهقة بديون الماضي ،لذا سنقوم بإعفاء "مصر الديمقراطية" من ديون

تصل إلى مليار دوالر ،وسنعمل مع شركائنا المصريين الستثمار هذه الموارد لتعزيز النمو.
وأضاف سنساعد مصر على استعادة القدرة على الدخول في األسواق بتقديم ضمانات قروض
بمليار دوالر تحتاجها لتمويل البنية التحتية ،ولتوفير فرص العمل ،كما سنساعد الحكومات

الديمقراطية الجديدة على استعادة األصول التي سرقت منها (األنباء ،2011،ص.)40
وأكد خالل نفس الخطاب " :هناك لحظات نادرة في حياتنا ،نتمكن فيها من مشاهدة
التاريخ أثناء صياغته ،وثورة مصر إحدى هذه اللحظات ،فالناس في مصر تحدثوا وصوتهم قد

سمع ،ومصر لن تكون أبدا كما كانت ،وان المصريين ألهمونا وعلمونا أن الفكرة القائلة " :أن
العدالة ال تتم إال بالعنف هي محض كذب ،ففي مصر كانت قوة تغيير أخالقية غير عنيفة غير

إرهابية ،تسعى لتغيير مجرى التاريخ بوسائل سلمية" .وأكد أوباما أيضاً "الثورة صوتها مصري،
وهى تُذكر العالم بأصداء ثورات سابقة ،أهمها ثورة األلمان على سور برلين وثورة غاندي الذي
قاد شعبه إلى طريق العدالة ،وأن الثورة المصرية وميدان التحرير أصبح يذكر المصريين بما
فعلوه ،وبما ناضلوا من أجله وكيف غيروا بلدهم وبتغييرهم لبلدهم غيروا العالم"؛ لذلك يجب علينا

أن نربى أبناءنا ليصبحوا كشباب مصر (نظمي.)2015 ،

لقد حاولت إدارة أوباما االستفادة من اللحظة واندالع الثورات العربية أو "ما يسمى

بالربيع العربي" من أجل التخلص من األنظمة العربية القائمة واستبدالها بأنظمة ديمقراطية تعمل
على احترام حقوق اإلنسان من منظور أمريكي ،من خالل الضغط السياسي واإلعالمي على

األنظمة العربية ،من أجل تسليم السلطة للقوى الشعبية والسياسية والمنتفضة ،التي سوف تكون
جزء من االستراتيجية األمريكية في إطار مشروع الشرق األوسط الكبير.
ثانيا:التردداألمريكيمنثورة25يناير :
بدأت إشكالية الموقف األمريكي تعبر عن نفسها ،فأصبح هناك صعوبة في المواءمة

بين دفع وتطوير مشهد ديمقراطي من ناحية ،وبقاء مبارك بالسلطة من ناحية ثانية؛ نظ اًر

العتبار نظام مبارك حليفاً استراتيجياً في المنطقة ،فكانت النتيجة هي االرتباك إزاء تحول ُينذر
بإعادة ترتيب المنطقة على نحو مغاير (عبد المنصف .)2013 ،ويرجع سبب هذا االرتباك في

الموقف األمريكي لحجم مفاجأة ثورة  25يناير ،وعدد الجماهير التي خرجت للمطالبة برحيل
مبارك ،وضبابية الموقف من النظام القادم ،خاصة أن القوى السياسية والمدنية المصرية لم تكن
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في استطاعتها تولي قيادة دولة بحجم مصر ،باإلضافة لقلق إدارة أوباما على مصير اتفاقية

كامب ديفيد بين مصر واسرائيل ،ومستقبل العالقات بين البلدين.

لذلك اتسم الموقف األمريكي تجاه الثورة المصرية في البداية بالغموض وااللتباس منذ

بداية األحداث ،وذلك بسبب التناقض بين ما تدعو إليه أمريكا من قيم الديمقراطية والحريات

العامة ،وبين موقفها الداعم لنظام مبارك الذي كان يعتبر نظام حليف ألمريكا في المنطقة،
فالتزمت اإلدارة األمريكية الحياد التام والحذر دون بلورة موقف سياسي واضح في بداية األمر

(األسمر ،2013 ،ص .)140:141وذلك نتيجة لخشية اإلدارة األمريكية من فقدان النفوذ في
مصر ،أو تولي نظام جديد يكون خارجاً عن التحالف األمريكي ،لذلك عقد الرئيس األمريكي
باراك أوباما  38اجتماعاً مع مساعديه في الفترة من  25يناير إلى  11فبراير لمناقشة األوضاع
في مصر أثناء الثورة ،أي بمعدل نحو اجتماعين في اليوم الواحد ،والسبب أن " أمريكا وجدت

نفسها في مأزق" (عبد المعطى.)2015 ،
ويتجلى مأزق أمريكا كما يقول هنري كيس ةةنجر ،ال ةةذي وضعها بين نقيض ةةين :إظهار
ترحيبها بح ةةدث جماهيري لشعب يطالب بالديمقراطية وحقه في الحياة الكريم ةةة ،وخوفها من

احتماالت مجيء نظام حكم يتبع سياسات ليست على هوى المصالح االستراتيجية األميركية ف ةةي

المنطقة ،ومن ثم فإن عليها كما أوصى كيس ةةنجر البحث عن وسيلة للخروج من هذا المأزق،
وهذا هو نفسه ما وصفه باحثون أميركيون بالصدمة األولى التي لطمت الواليات المتحدة،

وجعلتها تش ةةعر بالقل ةةق من انتقال الس ةةلطة إل ةةى نظام يكون تجس ةةيداً حقيقياً للصورة التوافقية

الوطنية التي ظهرت في ميدان التحرير (الحماصى ،2015 ،ص .)7لكن في الواقع عند اندالع

احتجاجات  25يناير  ،2011حاولت الواليات المتحدة استيعاب صدمة الموقف؛ حيث لم تكن

ترى أن هناك تهديداً لسيطرة مبارك على السلطة ،ودعت اإلدارة األميركية األطراف لضبط
النفس حسبما جاء على لسان وزيرة الخارجية هيالري كلينتون التي لم تسحب تأييدها لمبارك،

وان أشارت إلى ضرورة االستجابة لالهتمامات والمطالب المشروعة للمحتجين ،وفي 28
يناير 2011قالت كلينتون" :إنه ال يوجد حديث حول قطع المساعدات عن مصر في الوقت

الحالي" ،وفي  30يناير 2011دعت كلينتون إلى إجراء انتقال منظم ""Orderly Transition
للسلطة في مصر ،ودعت إلى خطة مدروسة لإلتيان بحكومة تشاركية ديمقراطية (القرم،2014،

ص.)146
وأكدت اإلدارة األمريكية على االنتقال المنظم للسلطة ،وعلى أثر ذلك قام مبارك بتغيير
مجلس الوزراء ،وتعيين مجلس جديد برئاسة الفريق "أحمد شفيق" ،قدم مبارك تنازالً جزئياً آخر
 148

خالل خطابه التليفزيوني حيث قال" :إنه سوف يكمل فترة رئاسته الحالية التي من المقرر أن
تنتهي في شهر سبتمبر ،ولن يرشح نفسه لفترة رئاسية أخري ،وتعهد بأنه خالل الشهور المتبقية

له في الحكم ،سوف يجري تعديالت دستورية تفتح الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية" (عبد

المنصف .)2013 ،ولكن لم تنجح هذه الخطوات التي اتخذها مبارك في تهدئة المحتجين،

كتعيين حكومة جديدة برئاسة أحمد شفيق وتعيين عمر سليمان نائبا للرئيس ،بل أدت إلى زيادة
عدد المتظاهرين واإلصرار على مطالبهم بتنحي مبارك ونظامه ،وعند ذلك أيقن األمريكيون أنه
يجب عليهم تجاوز مبارك ،وأعلنت اإلدارة األمريكية صراحة تأييدها لتغيير النظام في مصر

(القرم ،2014 ،ص.)146
ويالحظ هنا أن واشنطن كانت حريصة خالل هذه المرحلة على الحفاظ على مبارك ،أو

إعداد بديل له ،وعدم تكرار النموذج التونسي المتمثل في رحيل الرئيس الفوري ،على اعتبار أنه
لو تكرر هذا السيناريو التونسي في مصر ،فقد يصعب بعد ذلك السيطرة على األوضاع في
باقي المنطقة .ومن هنا فإن هناك بعض التحليالت ترى أن واشنطن هي التي ضغطت على

تحديدا نائباً له؛ من أجل امتصاص غضب المحتجين من
مبارك من أجل تعيين عمر سليمان
ً
ناحية ،وطمأنة واشنطن وتل أبيب من ناحية ثانية ،ثم إمكانية تفويض الصالحيات له في حالة

االضطرار ،وهو ما حدث في خطاب مبارك الثالث واألخير يوم  10فبراير" ليلة التنحي".

وفي  10فبراير ،2011كان عدد المتظاهرين يقدر بالماليين في جميع أنحاء البالد،

لهذا جاء خطاب مبارك األخير في يوم الخميس  10فبراير الذي أعلن فيه رفضه للتنحي مع
تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان؛ حيث شدد مبارك على رفضه لما سماه اإلمالءات األجنبية

في إشارة واضحة للضغوط األمريكية التي مورست عليه ،األمر الذي جعل أوباما وادارته بين

خيارين إما قطيعة مع مبارك ونظامه ،أو االستمرار في الدعوة إلى " انتقال منظم للسلطة"،
الذي أصبح غير ممكن في ظل هذه الثورة العارمة ،ونتيجة لتطور األحداث األمنية والسياسية
عقب خطاب مبارك الذي رفض فيه التنحي ،اضطر المجلس العسكري إلى التدخل والطلب من

الرئيس بضرورة التنحي فو اًر قبل وصول األمر لنقطة الالعودة ،لذلك ظهر اللواء عمر سليمان
عبر شاشة التلفزيون المصري ،وأعلن أن الرئيس محمد حسني قرر تخليه عن منصب رئيس

الجمهورية لصالح المجلس العسكري .وتعهد المجلس األعلى للقوات المسلحة بإنهاء حالة
الطوارئ بعد انتهاء الظروف الحالية ،وتقديم تعديالت دستورية تفتح الباب لمتطلبات الترشح

للرئاسة ،واجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة (عبد المنصف .)2013 ،وبعد نجاح الثورة في
إسقاط نظام مبارك ،خرج أوباما علناً بخطابة يشهد بعظمة الشعب المصري وعظمة شبابه
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وبأنهم علموا العالم كله بثورتهم السلمية ،وأنه يريد أن يدعم الديمقراطية الحقيقية في مصر

(قطب.)2011 ،

وهكذا يتبين أن الموقف األمريكي خالل ثورة  25يناير ،اتسم بالغموض وضبابية

الموقف ما بين التردد والتناقض أحياناً كثيرة ،بسبب خشيتها من فقدان حليف استراتيجي في

المنطقة والخشية من تولي نظام معاد لمصالح الواليات المتحدة في مصر؛ لذلك نجد تناقضاً
في التصريحات والمواقف األمريكية المتعلقة بثورة  25يناير ،ونظ اًر ألهمية مكانة مصر في

السياسة الخارجية األمريكية والخوف على فقدان العالقة مع مصر من جانب ،ومن جانب آخر

بسبب حرص إدارة أوباما على دعم التغيير الديمقراطي والحريات في العالم العربي ،وكانت إدارة

أوباما حريصة على االنتقال المنظم للسلطة بمصر وعدم ترك فراغ سياسي بالسلطة؛ نظ اًر
لألهمية السياسية واالستراتيجية التي تتمتع بها مصر في منطقة الشرق األوسط.
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المبحثالثاني :

سياسةإدارةأوباماتجاهمصربعدثورة25يناير 
اتسمت العالقات المصرية األمريكية بالتوتر الشديد بعد ثورة  25يونيو ،ولم يتضح
موقف حقيقي للرئيس األمريكي باراك أوباما مما يحدث في مصر ،فبعض الوقت يعبر عن
دعمه للرئيس السابق حسنى مبارك والحكومة المصرية في تحقيق االستقرار والديمقراطية

واستكمال خارطة المستقبل التي ُرسمت بعد الثورة .وكان موقف الواليات المتحدة القوة العظمى
األكبر والمهيمنة من أكثر المواقف السياسية تفاعالً مع الثورة المصرية ،باعتباره األكثر تأثي اًر
على مسار األحداث ،بسبب طبيعة النظام الدولي الحالي أُحادى القطبية ،كما أن المصالح

الضخمة للواليات المتحدة األمريكية أصبحت في خطر حقيقي ،إذا نجحت الثورة المصرية،

وحققت أهدافًا حقيقية كبرى تنبع من إرادة الشعب المصري ودينه وتاريخه ،والسيماً إذا كان هذا
النجاح قد نتج عنة تولى جماعة االخوان المسلمين للحكم  ،وهذا ما يمثل خط اًر كبي اًر ليس على
مصالح الواليات المتحدة فحسب؛ وانما على العالم الغربي بشكل عام.

المطلباألول:سياسةأوباماتجاهمصرخاللالفترةاالنتقالية :
أوالا:سياسةأوباماتجاهمصرفيعهدالمجلسالعسكري :

اعتمدت استراتيجية الواليات المتحدة اتجاه التطورات في مصر منذ الثورة وتولى

المجلس العسكري الحكم ثم اإلخوان المسلمين بعدها على بعدين ،األول التركيز على المحافظة
على اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل ،والثاني ضمان أمن الحدود المشتركة بين إسرائيل وغزة

وحماس (القرم ،2014 ،ص .)146رأت اإلدارة األمريكية أن هذه المؤسسة العسكرية الحليفة

لواشنطن ،هي أنسب المؤسسات المصرية التي من خاللها يمكن التنسيق إلدارة مرحلة انتقالية
تعيد األمور إلى نصابها ،وتعيد الشارع المصري إلى هدوئه ،والتخفيف من آثار الثورة ،وتحقق

ما ال يتعارض من مطالب الثورة مع سياسة مصر السابقة الخارجية كلياً والداخلية جزئياً،
ووضع مصر القائم قبل سقوط نظام مبارك ،حيث قام أوباما بامتداح الجيش المصري بقولة" :

بأنه جيش وطني وحارس لمصر" ،وقامت هيالري كلينتون أيضاً بدعم المجلس العسكري في

إدارته للمرحلة االنتقالية من خالل زيارة قامت بها في  15مارس  2011لمصر ،أثناء المرحلة

االنتقالية وأكدت على أن اإلدارة األمريكية تدعم الجيش المصري ،وترغب في التأكيد على

التحول الديمقراطي في مصر (عبد المنصف .)2013 ،وقام المجلس األعلى للقوات المسلحة،
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بإصدار(اإلعالن الدستوري)



وتحديداً في  13فبراير ،بعد يومين من تنحي الرئيس حسني

مبارك ،عن الحكم وتكليفه للمجلس العسكري بإدارة شؤون البالد .وأعلن المجلس العسكري في

اإلعالن الدستوري التزامه بعدم االستمرار في الحكم ،وتعهده بتسليم السلطة لحكومة مدنية
منتخبة في غضون ستة أشهر أو حتى إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة ،وقام المجلس

العسكري في هذا اإلعالن بتعطيل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في عام  ،2010وتعليق

العمل بالدستور عام  1971القائم (أحمد.)2015 ،
وبعد تولى المجلس العسكري السلطة في الفترة االنتقالية بعد الثورة ،نشأت عالقات
مستقرة بين اإلدارة األمريكية والمجلس العسكري ،وقامت هيالري كلينتون أيضاً بدعم المجلس

العسكري في إدارته للفترة االنتقالية ،ولكن ما جرى بعد أحداث الجمعة  19نوفمبر ،2011التي
تعد الموجة الثانية لثورة  25يناير ،وانتهاء المليونية التي دعت إليها جماعة اإلخوان المسلمين

وبعض القوى السياسية األخرى في رفض كبير لمواجهة ما عرف (وثيقة علي السلمي للمبادئ


بناء عليها توترت العالقة بين المجلس العسكري وادارة أوباما( ،قطب،
الدستورية)  ،والتي ً
.)2011

وقد أدت االضطرابات الجماهيرية التي حدثت تحت الحكم العسكري في مصر إلى

شعور المسئولين األمريكيين بالقلق ،وتباينت مواقفهم في النقاشات التي جرت حول أفضل
طريقة لتحقيق االستقرار .ومن جانبه قال البيت األبيض وو ازرة الخارجية األمريكية" :إن المجلس

العسكري في حاجة إلعادة الحياة العامة في مصر إلي طبيعتها ،من خالل رفع حالة الطوارئ،
وتقليل الهجمات علي المتظاهرين المدنيين" ،ومن ثم حدث تحول مرة أخرى في سياسة اإلدارة

األمريكية ،إزاء ما حدث في مليونية الجمعة  19نوفمبر 2011وازاء أيضاً أزمة التمويل األجنبي
لمنظمات المجتمع المدني المصري ومداهمة السلطات األمنية المصرية لمنظمات المجتمع

المدني ،واحالة السلطات القضائية المصرية  43من العاملين بتلك المنظمات ،بينهم 19
أمريكياً ،إضافة إلى محاكمة جنائية طالبت المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة للمدنيين

(عبد المنصف.)2013 ،


لالطالع على "االعالن الدستور" من قبل مجلس العسكري مراجعه الرابط التالي:
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=44103#.Vszf4n0rLIU



أكةةاديمي شةةغل منصةةب نائةةب رئةةيس الةةوزراء فةةي حكومةةة عصةةام شةةرف ،كمةةا شةةغل منصةةبين و ازريةةين فةةي أواخةةر السةةبعينيات .وهةةو مةةن

أجةةرى تعةةديالت علةةى وثيقةةة المبةةادئ األساسةةية للدسةةتور التةةي طرحهةةا سةةنة  2011عقةةب ثةةورة  25ينةةاير ،وعرضةةها علةةى ممثلةةي أح ةزاب
الوف ةةد والحري ةةة والعدال ةةة والن ةةور .تتعل ةةق بوض ةةع مة ةواد "ف ةةوق دس ةةتورية " للدس ةةتور المص ةةري .انتق ةةدها ش ةةق واس ةةع م ةةن األحة ةزاب والساس ةةة
المصريين .وصارت تعرف باسم وثيقة علي السلمي.
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ورغم ذلك وخالل المرحلة االنتقالية عملت واشنطن على استمرار توطيد عالقاتها

بالمؤسسة العسكرية باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق االستقرار في البالد ،في ظل حالة التأييد
الشعبي الذي تحظى به لدى الشارع المصري ،ولعل هذا يفسر أسباب عدم مساس واشنطن

بالمعونة المقدمة للمؤسسة العسكرية التي تبلغ  1.3مليار دوالر سنويا مقابل  800مليون دوالر

للمعونات المدنية ،بالرغم من تلويح اإلدارة األمريكية أكثر من مرة بتقليص هذه المعونة ،كما
رفضت مطالب بعض أعضاء الكونجرس في هذا الشأن (شافعي.)2015 ،
وهكذا يتضح أن آليات التأثير األمريكي في النظام المصري في كل مراحله ،تقوم على
فكرة "سياسة العصا والجزرة"؛ فمن جهة سعت لدعم المعارضة المصرية في الداخل والخارج،
ضد نظام مبارك ،واستمرت هذه السياسة بعد سقوط مبارك ،وخالل تولى المجلس العسكري

مقاليد األمور ،ومن جهة أخرى حاولت إدارة الرئيس أوباما الضغط على المجلس العسكري
بهدف سرعة تسليم الحكم لسلطة مدينة ،في ظل تقارب أمريكي إخواني بدأ ظاه اًر للجميع.
ثانيا:دورمؤسساتالتمويلاألمريكيةفيثورة25يناير :

يعتبر تماسك المجتمع المدني ونموه ،وتزايد دوره في رسم السياسات عن طريق ممارسة
دوره "الضاغط" على النظام السياسي ،من المؤشرات اإليجابية على تقدم عملية التحول ،إال أنه

سالح ذو حدين ،فقد بات هذا القطاع ثغرة تسلل منها العديد من القوى الداخلية والخارجية التي

تتخذ من منظمات المجتمع المدني ستا اًر وواجهة للتأثير في المشهد السياسي (فهمي،2012 ،

ص.)184

لم تكن عمليات تمويل الواليات المتحدة األمريكية لمؤسسات المجتمع المدني المناديه
بالديمقراطية ولحركات التحرر ودعم المعارضين في المنطقة العربية ودعمهم بالخبرات والتدريب

أم اًر عجيباً؛ ألن الديمقراطية بكل تجلياتها األمريكية وسيلة لالختراق والهيمنة على المجتمعات
وانتزاع مبادرة الفعل في األقطار المستهدفة ،وتفكيك نظمها الوطنية؛ كي تكون تابعة بوجودها

وما تؤديه من وظائف لصالح الواليات المتحدة الطامحة إلى فرض سيطرتها على العالم ،كما

أنه استكمال وتهيئه لمشروع "الشرق األوسط الكبير"؛ حيث عملت اإلدارة األمريكية على ترويج
الديمقراطية عبر مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني (عبداهلل ،2014 ،ص.)70
وعندما كانت اإلدارات األمريكية تدعو إلى الديمقراطية ،كانت تروجها كدبلوماسية

عامه تعزز "القوة الناعمة" للواليات المتحدة ،وكانت تسوقها كسعلة جاهزة متوافرة لدى و ازرة
الخارجية األمريكية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية التابعة لهما،
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بغية تشييدها على أنقاض السيادة الوطنية( ،بشارة ،2014 ،ص .)111حيث أصبحت القوة

الناعمة أيقونة االستراتيجيات الدولية األمريكية في المرحلة الراهنة ،فنوه بها جميع المستشارين
المقربين بالرئيس أوباما ،وأشاد بها المفكر األمريكي فرنسيس فوكوياما في مقابله إعالمية ،ونوه

اليها عشرات الباحثين األمريكيين .الفكرة أطلقها جوزيف ناي عام  1991بعد سقوط االتحاد
السوفياتي ،لكنه بلورها ضمن استراتيجية متكاملة في كتابة الشهير "القوة الناعمة" 2004م،
والحقاً خالل كتابه "مستقبل القوة"  ،2011حيث طبقت اإلدارة األمريكية استراتيجية القوة الناعمة
وتكتيكاتها في عملية " الربيع العربي" من خالل دعم وتوجيه آالف الناشطين المدربين ،وتحريك

الدول والقوى الشخصيات المرتبطة بها ،سواء قادة أركان الجيوش أو بمؤسسات النظم البائدة

(الزين ،2013 ،ص.)99:104

وقد قامت الواليات المتحدة األمريكية بضخ ما يقارب  40مليون دوالر في مصر لدعم
الر شهرياً ،وأن هذه المبالغ وضعت تحت تصرف
الديمقراطية منذ  25يناير بمعدل  8ماليةين دو اً

المنظمات األمريكية التي تتولى رعاية وتمويل المنظمات المصرية الناشطة في مجال التحول
الديمقراطي( ،الدسوقي ،2015 ،ص.)64
مؤسساتالتمويلاألمريكيةالتيتتبعالحزبالديمقراطياألمريكي,التيلعبتدو ارفيتمويل

مؤسساتالمجتمعالمدنيالمصرية :

 .1المعهدالوطنيللديمقراطية( :)National Democratic Institute
ويتبع الحزب الديمقراطي وتديره مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة ورغم أن معهد

( (NDIأنشئ عام  ،1983إال أنه لم يبدأ العمل بمصر إالعام ،2005وللمركز ثالثة فروع
رئيسية بالقاهرة واإلسكندرية وأسيوط .يدير من خاللها مشاريعه التي ترتبط بأجندة الديمقراطيين
بنشر ثقافة حقوق اإلنسان ودعم عمليات التحول الديمقراطي في مصر ،وقبل ثورة يناير كانت

المنظمة المصرية لدعم الديمقراطية أكثر المنظمات التي تلقت الدعم المالي من المعهد ،حيث
مولت أنشطة المنظومة في مراقبة انتخابات عامي 2005و ،2010ولكن بعد الثورة اتسعت

رقعة المنظمات األهلية التي حصلت على دعم المعهد للعشرات وشارك المعهد خالل
العام 2011في برامج تدريب  13ألف مصري ،عبر 700دورة تدريبية ،الكثير منها داخل

مصر ،واآلخر باألردن .وفي إبريل 2011قدم المعهد منحا بقيمة  14مليون دوالر ،تم تنفيذها
علي مدار عامين استهدفت برامج اإلصالح السياسي والديمقراطية (سالم.)2013 ،
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 .2مؤسسهبيتالحرية ) :)Freedom House
أسست منظمه "فريدم هاوس" بيت الحرية " " التابعة للكونجرس من حيث اإلدارة

والتمويل ،ذات الصلة الوثيقة بجهاز المخابرات األمريكية في أكتوبر عام  ،1941بدعم مباشر
من الرئيس األمريكي وقتها "فرانكلين روزفلت" ،وهى منظمه غير حكومية مقرها واشنطن ولها
مكاتب في بلدان عدة؛ يعتبر الهيكل الوظيفي لهذه المؤسسة هيكالً استخباراتياً عسكرياً ،بحيث

يغلب عليه الفكر الصهيوني والتمويل اليهودي ،الذى يمول المجتمع المدني (عمار،2013 ،

ص.)96:98
وال ُيعرف علي وجه الدقة توقيت عمل المنظمة بمصر ،إال أنه سابق على العهدين
الجمهوري والديمقراطي ،ويعتمد على توفير منح مالية صغيرة للمنظمات المصرية حديثة النشأة

التي تعمل بمجال العمل األهلي ،وبعد ثورة يناير حاولت المنظمة الحصول على الترخيص
خالل زيارة مديرها العام "دافيد كرامير" لمصر في نوفمبر ،2011إال أنها لم تحصل عليه،
بالرغم من نفي االتهامات بتمويل المنظمة لقوى سياسية وحركات شبابية ،مثل 6إبريل وتدريب

كوادرها على العمل السياسي واالحتجاج داخل مصر وخارجها ،ووصفها بأنها محاولة من نظام
مبارك نزع الشرعية عن الثورة ضده ،والقاء اللوم على المؤسسات الدولية فيما حدث ،فإن

التقارير كذبت هذا االدعاء ،حيث ساهمت المنظمة بالتنسيق مع الشراكة الشرق أوسطية والوقف
الديمقراطي ،في إنشاء مركز دراسات المستقبل لالستشارات القانونية ودراسات حقوق اإلنسان

الذي أسسه عدد من شباب 6أبريل .كما مولت المنظمة العديد من برامج التمويل والمنح
والدراسات المنوط بها توجيه برنامج حقوق اإلنسان ونشر الديمقراطية (عادل.)2013 ،

لذلك أصبحت مؤسسة "فريدم هاوس" الذراع الطولى ألمريكا داخل بلدان العالم ،تستطيع

أن تمدها داخل جداران كل مؤسساتها ،وتتحرك بداخلها بحرية تامة من خالل عناصرها

الموجودة بداخلها ،أو ما أطلق علية "منظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان" ،ورفقائهم من
النشطاء السياسيين الذين تم تدريبهم داخل جدران هذه المنظمة ،وتم دعمهم بالدعم المادي
واللوجستي المناسب ،وحتى الدعم السياسي لتوفير كل التقارير عن الممارسة الديمقراطية وحرية

الصحافة واإلعالم وحرية التعبير (عمار ،2013 ،ص .)93وما يؤكد دور هذه المؤسسة

األمريكية في صناعة التغيير السياسي في مصر فترة الرئيس أوباما ،مقابلة هيالري كلينتون

وزيرة الخارجية األمريكية السابقة وفداً يتكون من ستة عشر عضواً من المعارضة المصرية في

مايو  ،2009وكان من بينهم أفراد حضروا لقاءات مع كوندالي از رايس في عام  ،2008ومنهم

(أحمد سميح ،ومازن حسن ،وحمدي قناوي ،ودعاء قاسم ،ومروة مختار ،وانجي الحداد ،وسعد
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الدين إبراهيم ،وهشام قاسم) ،وتمت هذه المقابلة قبل زيارة الرئيس األمريكي باراك أوباما للقاهرة

بأسبوع واحد .ثمنت كلينتون جهود هؤالء المعارضين وقالت لهم " :إنه من صالح مصر أن

تتجه نحو الديموقراطية ،وأن تعطى احتراماً أكبر لحقوق اإلنسان" (خضر .)2011 ،وقابلت

كلينتون ومساعدها "فيلتمان" هذا الوفد ،وأعدت منظمة فريدوم هاوس لهذا الوفد دورة خاصة

لمدة شهرين ،نظمها برنامج الجيل الجديد للفريدوم هاوس (السيد.)2012 ،

وكشف الباحث سعد الدين ابراهيم الذي كان قريباً من اإلدارة األمريكية ،والذي كان

أيضاً وسيطاً بين األمريكان وبين اإلخوان منذ سنوات عن حجم التمويل األمريكي الضخم الذي
بلغ ماليين من الدوالرات لتدريب الناشطين العرب قبل الثورات ،ومعترفاً بأنه كان يجلس في

إحدى دوائر البنتاغون لحظه وقوع اندالع الثورة في  25يناير  ،2011وكان يتلقى التفاصيل
من زوجته عبر الهاتف التي كانت في ميدان التحرير (الزين ،2013 ،ص.)67

 .3وكالةالتنميةالدوليةفيمصر( :)U.S Agency for International Development
بعد ثورة يناير حدث تحول في دور الوكالة ( ،)USAIDمن ممول برنامج المساعدات

االقتصادية واالجتماعية لممول لألنشطة السياسية ،سواء بشكل مباشر عبر منح لمنظمات
العمل األهلي ،أو بشكل غير مباشر عبر مؤسسات التمويل األمريكية ،وكانت الوكالة قد
استقطعت من برنامج مساعدات عام 2012مبلغ 100مليون دوالر لتوجيهه بشكل مباشر

للمنظمات األهليةُ ،وجه 65مليون دوالر لتلك العاملة بالمجال السياسي والحقوقي في برنامج
انتهي في مارس ،2013وتخوفت الحكومة المصرية من أن يكون المبلغ الذي رصد للوكالة في
موازنة عام 2014البالغ  189مليون دوالر قد خصم منه أموال وجهت لتلك المنظمات ،شملت
برامج تمويل الوكالة.
وقامت الوكالة بتدريب أكثر من ألف من المصريين ،بما في ذلك المرشحون من

عشرات األحزاب السياسية القديمة والحديثة ،علي كيفية التركيز علي القضايا المهمة للناخبين،
والتعامل بشكل فعال مع وسائل اإلعالم ،ودعم شبكة من المنظمات المصرية ما يقرب من200

منظمة ،التي عملت علي تعبئة أكثر من 10آالف مراقب لالنتخابات ،ومساعدة ما يقرب
من 900من قادة المجتمع المدني على تعلم كيفية رفع مستوى الوعى حول القيم الديمقراطية،
وتعليم أكثر من 100من قيادات المجتمع المدني المحلي على استخدام التكنولوجيا؛ لتنفيذ برامج

التوعية ،وتدريب النساء على القيام بدور في عملية صياغة الدستور (عادل.)2013 ،
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وقد أفادت تقارير جهاز األمن الوطني المصري أن المعهد الوطني الديمقراطي

األمريكي  NDIالذي يقوم بتمويل منظمات ومؤسسات مصرية ثبت تورطها في قضايا تضر

األمن القومي المصري ،كما ال يخفي على أحد بعد أن استجوب الكونجرس األميركي الرئيس

باراك أوباما عن مصير األموال التي تم ضخها إلى جماعة اإلخوان في مصر ،التي تقدر بة8

مليار دوالر ،وطالبت الجهات الرقابية المصرية أن تستعلم من الواليات المتحدة عن الحجم
الفعلي لتلك األموال ،وأبرز العناصر التي تلقت هذا التمويل وأساليب نقل هذه األموال وضم
جميع المتورطين في هذه القضية إلى القضية األصلية المعروفة إعالميا بقضية "التمويل
األجنبي" (جمعة.)2013 ،
 .4هيئةالوقفالوطنياألمريكي( :)National Endowment for Democracy
الوقف الوطني للديمقراطية ( ،)NEDهي هيئة غير ربحية أمريكية تأسست في ،1983

مول أساساً عبر مخصصات
لترويج ديمقراطية صديقة للواليات المتحدة ،بإعطاء منح مالية تةُ َّ
سنوية من الكونجرس األمريكي .وبالرغم من إدارتها كمنظمة خاصة ،فإن تمويلها يأتي بالكامل

ويتهم NED
تقريباً من تخصيص حكومي من الكونجرس ،وقد تم إنشاؤه بقانون من الكونجرسُ .
من قبل شخصيات يمينية ويسارية بالتدخل في الشئون الداخلية لألنظمة األجنبية ،وكونه قد أقيم
ليواصل بطريقة قانونية األنشطة المحظورة التي كانت تقوم بها وكالة المخابرات المركزية لدعم
جماعات سياسية مختارة في الخارج ( .)Lowe, 2004ويعتبر األقدم تواجداً داخل مصر،
واستفاد منها قبل ثورة 25يناير وبعد الثورة قطاع عريض من المنظمات األهلية المصرية داخل

القاهرة وخارجها ،ومنها مركز دار المستقبل لالستشارات القانونية ودراسات حقوق اإلنسان،
ومركز هشام مبارك للقانون ،ومركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية ،والشبكة العربية لمعلومات

حقوق اإلنسان ،ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ،والمجموعة المتحدة

لالستشارات القانونية ،والمكتب العربي للقانون ،والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني ،وغيرها
كثير (سالم.)2013 ،
وتعتبر هيئه الوقف الوطني للديمقراطية ) ،)NEDومؤسسه "فريدم هاوس" بيت الحرية
من أخطر الجهات ،اللتان قام المجلس العسكري المصري ما بعد  25يناير في أواخر
عام 2011بمداهمه مقراتهما في القاهرة ،والقبض على المسئولين عن إدارتهما؛ حيث وجدت

خرائط تقسيم مصر ووثائق تخص األمن القومي ،ومنهم أمريكيان أحدهما "سام لحود" وهو مدير
المعهد الجمهوري وهو ابن وزير التجارة األمريكي ،في قضيه عرفت إعالمياً بقضية التمويالت

الخارجية ،حيث تسببت هذه القضية في إحداث أزمة دبلوماسية بين القيادة المصرية المتمثلة
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في المجلس العسكري وبين اإلدارة األمريكية ،للدرجة التي هددت فيها دوائر صنع القرار
األمريكي بقطع المعونة العسكرية عن الجانب المصري ،التي بالفعل قوضت من المعونة
االقتصادية الموجهة لمصر (عمار ،2013 ،ص.)100:101
ويزعم بعض الكتاب أن الوقف القومي من أجل الديمقراطية ) ،)NEDكان خلف

االنتفاضة الثورية المصرية؛ وذلك ألنهم قد سبق لهم تمويل بعض النشطاء قبل اندالعها

(بتراس ،2011 ،ص .)2حيث إن المجتمع المدني في مصر حصل عقب  25يناير على 5
ماليين دوالر (سويلم .)2014 ،ولعبت هذه المؤسسات األمريكية دو اًر هاماً في تمويل مظاهرات
 25يناير ،حيث كان هدف واشنطن من خالل تمويل المنظمات المحلية من قبل المؤسسات

الدولية األمريكية من أجل أن تحمي مصالحها االستراتيجية في مصر ،وكانت تهدف بأن ال
تتوجه هذه التظاهرات عكس ما كانت تسعى إليه الواليات المتحدة األمريكية ،من بقاء مصر
ضمن االستراتيجية األمريكية في المنطقة (الخضر.)2011 ،
وهكذا يتبين أن منظمات التمويل الدولي األمريكية هي مجرد أدوات ووسائل لتنفيذ
السياسة الخارجية األمريكية ،وهي مرتبطة بشكل كبير بأجهزة االستخبارات األمريكية ،وتعمل
وفق الرؤية األمريكية ،وتحاول تنفيذ المخططات األمريكية الرامية إلى تعميم نمط الثقافة الغربية

من خالل التدخل في الشؤون الداخلية لدول العالم الثالث ،مستخدمة في ذلك قضايا الديمقراطية
وحقوق االنسان الختراق األنظمة ومجتمعات العالم العربي واإلسالمي ،فقد لعبت هذه المنظمات

على مختلف انتماءانها الحزبية دو اًر كبي اًر في ثورة 25يناير المصرية ،التي أدت إلى اإلطاحة

بنظام الرئيس حسني مبارك.

وتعتبر مؤسسات التمويل األمريكية أداة من أدوات حروب الجيل الرابع ،التي تقوم

على نمط تدمير الخصم نفسه بنفسه؛ حيث اعتمدت الواليات المتحدة األمريكية على هذه
المؤسسات لبناء شبكة عالقات مع القوى السياسية والمجتمعية في المجتمع المصري؛ بهدف
تمرير األجندة األمريكية في المنطقة ،التي يأتي على رأسها مشروع الشرق األوسط الكبير،

مستغلة في ذلك قضية نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
ثالثا:توظيفالمساعداتاألمريكيةللضتطعل مصرفيعهدأوباما :
استخدمت إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما المساعدات األمريكية كورقة للضغط على

النظام المصري ،خالل فترة حكم المجلس العسكري ،لتتقدم في االنتقال السلمي للسلطة ،وبناء
نظام ديمقراطي ،قوامه دولة المؤسسات والقانون ،واحترام حقوق اإلنسان .كما لعبت جماعات
 158

المجتمع المدني المصري التي مولتها ودعمتها الواليات المتحدة دو اًر مهماً في الرقابة على
االنتخابات التشريعية والرئاسية المصرية ،وتسجيل انتهاكات حقوق اإلنسان في السجون ومراكز

التحقيق.
فبعد تولي المجلس األعلى للقوات المسلحة المصري ( (SCAFالسلطة بعد اإلطاحة

بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في  ،2011فرض الكونغرس شروط المساعدات األمنية
في موازنة السنة المالية  ،2012أسفرت هذه الشروط عن إشراف أكبر من الكونغرس على

مشتريات مصر األمنية ،وبموجب هذه الشروط بات على و ازرة الخارجية األمريكية إبالغ
الكونغرس عندما تتجاوز المبيعات العسكرية األجنبية لمصر مبلغاً محدداً ففي موازنة سنة
 2012المالية على سبيل المثال ،اشترطت تشريعات المخصصات على وزيرة الخارجية

األمريكية السابقة هيالري كلينتون أن تشهد بأن حكومة مصر تقوم بدعم االنتقال إلى حكومة
مدنية ،بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة ،كما وتقوم بتنفيذ سياسات لحماية حريات

التعبير ،وتكوين الجمعيات والدين واتباع اإلجراءات القانونية الواجبة (تافانا ،2015 ،ص.)11

استخدمت بالفعل اإلدارة األمريكية ورقة المساعدات األمريكية ضد مصر ،خاصة بعد

أن قامت السلطات المصرية في أواخر ديسمبر  2011بالتحقيق مع  43شخصاً ،منهم 19

أمريكيا من منظمات عدة ،منها أربع منظمات أمريكية هي :المعهد الجمهوري الدولي ،والمعهد
الديمقراطي الوطني ،ومنظمة بيت الحرية ،والمركز الدولي األمريكي للصحفيين ،بتهمة اختراق

القوانين المصرية ،وممارسة أعمال سياسية وليست حقوقية ودفع أموال طائلة لشخصيات
وجهات مصرية ،وعلى أثر تلك األزمة هددت وزيرة الخارجية األمريكية في ذلك الوقت هيالري

كلينتون ،بقطع المساعدات العسكرية األمريكية السنوية للقاهرة ،التي تقدر بة  1.3مليار دوالر،

فضالً عن  250مليون دوالر كانت اإلدارة األمريكية قد أعلنت تخصيصها لمصر في عام

( 2012عبد العاطي .)2015 ،حيث أفادت و ازرة الخارجية بأن السفيرة األمريكية في مصر

"آن باترسون" ذكرت في شهادتها أمام جلسة االستماع بلجنه العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ
بمناسبة ترشيحها سفيرة لمصر في  21يونيو 2011أن المعهد الجمهوري الدولي  IRIوالمعهد

الديمقراطي الوطني  NDIالمسجلين في مصر تلقوا  40مليون دوالر خالل األسابيع الماضية
تدعيماً لدور الواليات المتحدة فيما يتعلق بعملية التحول الديمقراطي في مصر (سويلم.)2014 ،

وجدير بالذكر أن المنظمات الخمس ،التي وجهت لها التهم بعد الثورة في قضية

التمويل الشهيرة هي :المعهد الجمهوري الدولي ،والمعهد الديمقراطي ،وفريدم هاوس ،والمركز
الدولي للصحافيين ،وهذه جميعها أميركية ،أما الخامسة فهي منظمة كونراد أديناور األلمانية ،قد
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حصلت هذه المنظمات الخمس على ما يقارب  175مليون دوالر ،وهو يعادل خمسة أضعاف
المبالغ التي حصلت عليها على مدار السنوات السبع الماضية ،وبطبيعة الحال فإن قضية
المنظمات الخمس ،فتحت الباب على مصراعيه للبحث وراء منظمات المجتمع المدني الموجودة

في مصر ،ومحاولة اكتشاف أسرار هذا العالم الغامض ،في ظل التزايد غير الطبيعي ألعدادها

في مصر ،تحت مسميات مختلفة بعد ثورة  25يناير ،بشكل أصبح ظاهرة الفتة للنظر

(عزب.)2012،
وبلغ مستوى االهتمام األمريكي أن الرئيس باراك أوباما خاطب المشير الطنطاوي في
القضية عبر مكالمة هاتفيه قال فيها :إن المساعدات العسكريه لمصر هذا العام تتوقف على
تلبية شروط الكونغرس بقيام حكام مصر العسكريين باتخاذ خطوات ملموسة نحو الديمقراطية،

وتحدث أوباما بشكل خاص عن التحقيق الجنائي الخاص بالمنظمات الداعية للديمقراطية

الممولة من الخارج ،التي من بينهما المعهد الجمهوري األمريكي ،وأوضح أن مصر ال تلبى

الشروط الخاصة بالكونغرس للحصول على المعونة (فهمي ،2012 ،ص .)187وال يعد التلويح
بقطع المعونة األمريكية األول من نوعه ولن يكون األخير ،فدائماً ما تستخدمها الواليات المتحدة

كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية ،وبالتالي تعد انتقادات الكونجرس للمعونة

العسكرية األمريكية لمصر ما هي إال مسلسل سخيف يحدث في الكونجرس منذ السنوات القليلة
األخيرة؛ وذلك بسبب معارضة نواب موالين إلسرائيل لتلك المساعدات ،وتنتهي هذه االنتقادات

كل عام بالتأكيد على أن هذه المساعدات ضرورة لألمن القومي األمريكي ،كما تجدر اإلشارة
إلى أن سوق السالح هو سوق يتحكم فيه البائع ال المشترى ،والبائع يعطى ويزود بالسالح وفقاً
لمصالحه ،وهذا ما تفعله الواليات المتحدة مع مصر (مرشدي ،2013 ،ص.)106:107

وهكذا نخلص إلى أن إدارة أوباما مارست مجموعة من الضغوط على المجلس العسكري
الذي تولى حكم مصر بعد تنحي الرئيس مبارك عن السلطة في مصر عقب ثورة 25يناير ،فقد
استخدمت إدارة أوباما ورقة المساعدات االقتصادية والعسكرية لمصر؛ بهدف دفع عجلة
الديمقراطية في مصر ،خاصة بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك ،وطالبت إدارة أوباما من

المجلس العسكري سرعة تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة من الشعب ،تقوم على مبادئ
الديمقراطية وحقوق االنسان ،ولذلك قامت اإلدارة األمريكية بضخ أموال طائلة عبر قنوات

التمويل األمريكية في المجتمع المصري عبر مؤسسات المجتمع المدني.
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المطلبالثاني:سياسةأوباماتجاهمصرفيفترةحكماإلخوانالمسلمين :
أوالا:سياسةأوباماتجاهجماعةاإلخوانقبلتوليمرسيالسلطة :
تقوم استراتيجية توجيه اإلسالم السياسي حسب األبحاث األمريكية ،في عملية تحويل

اتجاه وقوة ورصيد اإلسالم السياسي العربي وغير العربي ،من قوة مضادة ألمريكا والغرب

والكيان الصهيوني إلى قوة يمكن توجيهها ضد أهداف معادية ألمريكا والغرب والكيان

الصهيوني ،تحت ذرائع سياسية مضللة ينسجها خب ارء في صناعه القضايا والحوادث ،ومن

خالل عمليات تقاطع مصالح اإلسالميين في صفقات تقوم على تسليمهم السلطة مقابل محاربة
األعداء والمنافسين المشتركين وتبديل ما هو عدو استراتيجي وتحويله إلى عدو تكتيكي ،وتحويل
ما هو خصم ومنافس تكتيكي إلى عدو استراتيجي كما هو الحاصل اآلن من " تحويل إيران إلى
عدو خطير بدل إسرائيل بنظر بعض العرب " ،وقد أصبحت هذه االستراتيجية معتمدة من

اإلدارة األمريكية بعد عشرات الدراسات التي أجرتها مراكز األبحاث المرتبطة بمراكز صناعه

القرار ( الزين ،2013 ،ص.)106:109

مثلت حقبة ما بعد ثورة 25يناير مرحلة جديدة في العالقات بين الطرفين ،وعلى الرغم

من التردد الملحوظ للموقف األمريكي بداية في تأييد الثورة ،إال أن اإلدارة األمريكية سرعان ما

تداركت خطأها وأظهرت استعداداً واضحاً للتعاون وبداية مرحلة جديدة ،وقدمت دعماً لإلخوان
المسلمين ،وأعلنت تأييدهم على اعتبار أنهم تنظيم له خبرة واستطاع استمالة الشعب المصري،

واستمر التزام اإلدارة األمريكية بعد إقناع الكونجرس بإمداد مصر بنفس مستوى المساعدات
البالغة  1.3مليار دوالر عسكرياً إلى جانب المساعدات االقتصادية  200مليون دوالر سنوياً،
خاصة أن اإلخوان أبدوا توجهات إيجابية بالنسبة لقضايا حيوية للواليات المتحدة (مرشدي،

 ،2013ص .)95مثل العالقة مع إسرائيل ،والتوجه نحو عملية السالم في الشرق األوسط،
والقدرة على ضبط الخطاب اإلسالمي الموجه نحو أمريكا والغرب عموماً.

وكشفت (وثائق سرية أميركية)  ،أن إدارة أوباما وضعت في الفترة بين سبتمبر 2010
وفبراير  2011دراسة شارك فيها مجلس األمن القومي وو ازرة الخارجية ،تُوثق االهتمام الكبير
واألفضلية التي أعطتها السياسة األميركية لإلسالميين السياسيين في الشرق األوسط ،وخصوصاً

لإلخوان المسلمين في مصر ،وألقت أهداف ومصالح اإلخوان مع القوى الخارجية واالستراتيجية


لالطالع على الوثيقة مترجمة بالعربية مراجعه الرابط التالي:

-http://alwafd.org/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
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األميركية في المنطقة ،فقد جمعتهم المصالح المشتركة إلسقاط األنظمة ،وتغيير هوية الدولة
والخصائص القومية لشعوبها بنشر الفوضى بوسائل منظمة وممنهجة ،وهذا ما جرى في العراق

وكان ينتظر أن يجرى في مصر (الحماصى ،2015 ،ص .)7حيث يتم االتصال بشخصيات
معتدلة من تنظيم اإلخوان المسلمين ،ومنهم على سبيل المثال عصام العريان نائب رئيس حزب

الحرية والعدالة المصري الجديد ،الذي يعتبر رجل االتصاالت والمفاوضات الدبلوماسية مع
األمريكيين (الزين ،2013 ،ص .)242حيث سمحت الظروف السياسية واألمنية التي تمخضت

عنها ثورة  25يناير 2011لجماعات اإلسالم السياسي بالصعود لسلم المشهد السياسي في
مصر ،وخاصة جماعة اإلخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة .حيث جاء

هذا الصعود وفق نبوءة (ريتشارد هاس) ،التي توقع فيها دو اًر مستقبلياً ومركزياً للجماعات
اإلسالمية في العالم العربي خالل تقرير مجلس االستخبارات القومية األمريكية ) )NICالصادر

عام  ،2009الذى توقع فيها هيمنة الحركات اإلسالمية على كامل النظم السياسية ،وملؤها

للفراغ السياسي والثقافي في الشرق األوسط (الزين ،2013 ،ص.)16

لذلك انعكس هذا األمر في االهتمام األمريكي باالنتخابات الرئاسية المصرية ونتائجها

في تصريحات اإلدارة األمريكية .ففي خطابه عن الربيع العربي يوم 19مايو  ،2011قال

الرئيس األمريكي باراك أوباما" :إن هناك اآلن فرصة تاريخية لدعم المصالح األمريكية"،
وأضاف يجب علينا أيضاً مواصلة جهودنا لتوسيع نطاق مشاركتنا خارج دوائر النخب ،بحيث

نصل إلى الناس الذين سيشكلون المستقبل .وتم تأكيد هذا االهتمام مع زيارة السيناتور األمريكي

"جون كيري" رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ األمريكي(آنذاك) بالمرشح الرئاسي

عمرو موسي ،واتصاله أثناء زيارته للقاهرة بمرشح جماعة اإلخوان المسلمين محمد مرسي (عبد

العاطي.)2012 ،

وهكذا يتضح أن االستراتيجية األمريكية لمنطقة الشرق األوسط كانت تقوم على فكرة

استبدال األنظمة العربية القائمة بجماعات اإلسالم السياسي ،خاصة جماعة اإلخوان المسلمين،
التي رأت فيها االستراتيجية األمريكية البديل األجدر على تولي مقاليد الحكم بعد فشل أنظمة

الحكم القائمة على تنفيذ األجندة األمريكية في الشرق األوسط القائمة على مشروع الشرق
األوسط الكبير ،لذلك تالقت المصالح واألهداف ما بين الطرفين ،الذي نتج عنها وصول مرسي

لسدة الحكم بمصر.


أبيرز خبيراء اإلدارة األمريكيية فيي الشيؤن الدوليية خيياص الشيرق اوسيطيه ،كةان رئيسةا لمجلةس العالقةات الخارجيةة التةابع للكةةونجرس

عام  ،2003ومدير سابق للجنة تخطيط السياسات في الخارجية األمريكية.
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ثاني ا:سياسةإدارةأوباماتجاهمصربعدتوليمرسيالحكم :
باشرت أمريكا اتصاالتها تحضي اًر للبدائل السياسية قبل سقوط النظام بسنوات ،وهذا ما

كشفته وثائق ويكيليكس مصر وبعض المقابالت التلفزيونية والتقارير الصحفية ،فبدأت االتصال
بقيادة اإلخوان المسلمين في الداخل المصري عبر السفارة األمريكية في القاهرة ،وفى الخارج من
خالل كوادر اإلخوان في أمريكا والغرب ،وظهر منها القليل في وسائل اإلعالم بحكم سربة

حركة اإلخوان المسلمين المصريه وتحفظها في الكشف عن اتصاالتها مع أمريكا العتبارات
تنظيمية وأمنية؛ حيث كشف الباحث المصري "أحمد عبد الفتاح" انه في عام  ،2006تم فقط

لقاء موثقاً ومعلناً بين اإلخوان واألمريكان (الزين ،2013 ،ص.)141
ً 83

بعد أن شهدت مصر انتهاء المرحلة األولى من االنتخابات البرلمانية ،وظهور

المؤشرات بحصول التيار الديني ممثال في حزب الحرية والعدالة وحزب النور على النصيب
األكبر من األصوات ،سواء في القوائم أو الفردي ،وبالفعل جاءت النتيجة النهائية تؤكد على

فوز حزب الحرية والعدالة بنسبة  ،%47.2ومن ثم أصبحت أمريكا مستعدة لقبول خيار وصول
التيارات الدينية للسلطة في مصر كخيار أفضل لها وخاصة أن هذه القوى أبدت االستعداد

للتحاور معهم (قطب .)2011 ،بالفعل انعقدت االنتخابات الرئاسية المصرية لعام 2012
االنتخابات األولى بعد الثورة ووفقا للجنة العليا لالنتخابات الرئاسية أن القائمة ضمت 13

مرشحاً من أصل  23مرشحاً تقدموا لالنتخابات ،ولقد انتهت الجولة األولى بفوز كل من الفريق

أحمد شفيق وبين مرشح اإلخوان محمد مرسى (عبد المنصف.)2013 ،

وأعلنت اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية فوز مرشح اإلخوان محمد مرسى في جولة
اإلعادة محدثة ،مفاجأة مذهلة أفقدت الكثير من المصريين وعيهم ،وأفرحت الكثير من

المصريين لفوز مرشحهم الرئاسي بعرش مصر ،ولكن ظلت أصابع االتهام تشير إلى تواطؤ

المجلس العسكري المتمثل بالمشير حسين طنطاوي نفسه مع اإلخوان المسلمين ،وخضوعه
للضغوط األمريكية لتنصيب مرسى رئيساً لمصر ،تلك الضغوط التي كانت واضحة في تأييد
السفيرة األمريكية "آن بترسون" في مصر لوصول قيادي الجماعة إلى سدة الحكم ،حينما قالت
على لسان الفريق شفيق شخصياً " :لماذا ال نجرب جماعه اإلخوان المسلمين هذه المرة "

(عمار ،2013 ،ص .)259وبعد فوز مرسي بالرئاسة هنأه الرئيس األمريكي باراك أوباما
هاتفياً ،كما اتصل أيضاً بمنافسه الخاسر الفريق أحمد شفيق لتشجيعه على أن يظل نشطاً في

الحياة السياسية المصرية ،حيث أجرى أوباما االتصالين بعد ساعات من إعالن فوز مرسي

كأول رئيس منتخب لمصر ،وقال البيت األبيض في بيان بشأن مكالمة أوباما مع مرسي "إن
 163

أوباما أكد أن الواليات المتحدة ستواصل دعم تحول مصر إلى الديمقراطية ،والوقوف إلى جانب

الشعب المصري الستكمال أهداف ثورته" ،ووصف البيت األبيض في وقت سابق فوز مرسي
بأنه عالمة فارقة في تحول مصر إلى الديمقراطية ،وحث الرئيس الجديد على احترام حقوق كل

المصريين بما في ذلك النساء واألقليات الدينية (المدهون.)2015 ،

من وجهة أخرى ،ظهرت بعض األصوات المعارضة لسياسة الرئيس أوباما تجاه
اإلخوان المسلمين؛ حيث انتقدت مجلة "أمريكان ثنيكر" األمريكية اقتراب إدارة الرئيس باراك
أوباما من اإلخوان المسلمين في مصر ،وحذرت من أن الضغوط التي يمارسها على إسرائيل في
ضوء هذه السياسة الجديدة ستؤدى إلى إثارة الخالفات بينها وبين مصر ،وزيادة االحتكاك

بينهما .وقالت المجلة" :إن العالقة "الحميمة بين حكومة الواليات المتحدة واإلخوان المسلمين في
مصر يجب أن تكون مبعث قلق لكل من األمريكيين واإلسرائيليين" ،مشيرة إلى مطالبة بعض

نواب الكونجرس بتحقيق داخل إدارة أوباما لتحديد ما إذا كانت بعض االرتباطات مع اإلسالميين

يمكن أن تكون ضارة للواليات المتحدة ،وتتابع المجلة قائلة" :إن إدارة أوباما أبدت تأييداً كبي اًر

لإلخوان المسلمين بدءاً من التخلي عن مبارك في قمة ثورة 25يناير ورفض مساعدته ،وصوالً
إلى التأييد الكبير لإلخوان في عهد محمد مرسي" (عبدالحميد .)2012 ،وفي السياق ذاته

ظهرت بعض االنتقادات من الكونجرس األمريكي؛ حيث جاءت هذه االنتقادات من أعضاء
الكونجرس الجمهوريين ،التي نعتت سياسة أوباما تجاه التعاون مع اإلخوان في مصر بة
"السذاجة" ،وانها تساعد على خلق نظام ديكتاتوري في مصر ،مضحية في ذلك بالقيم األمريكية

(المدهون.)2015 ،
فقد ارتفعت األصوات التي تنادي بوقف المساعدات األمريكية بشقيها االقتصادي

والعسكري لمصر .وخالل تلك الفترة ،قدم العديد من أعضاء مجلس الكونجرس األمريكي
تعديالت على المساعدات األمريكية لمصر في الميزانية الفيدرالية األمريكية ،وتحت هذه

الضغوط اتخذت إدارة أوباما حال وسطا للموازنة بين ضغوط الكونجرس وبين الرغبة على
الحفاظ على حليف عربي محوري ،بأن يقوم بتعليق جزئي للمساعدات األمريكية لمصر ،السيما
بعد أن أخفق النظام المصري في حماية السفارة األمريكية إبان أزمة الفيلم المسيء إلى الرسول

(صلي اهلل عليه وسلم) ،وقد ربطت بعض مشاريع القوانين في تلك الفترة المساعدات األمريكية
لمصر بجملة من الشروط الواجب على مصر إتباعها وتنفيذها قبل الحصول على المعونات
(عبد العاطي.)2015 ،
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ونتيجة لتطور األوضاع الميدانية في مصر عقب إصدار الرئيس محمد مرسي

(اإلعالن الدستوري)  ،الذي حصن بموجبه ق ارراته من النقد أمام المحاكم المصرية التي
أعتبرها الكثيرون محاولة لفرض نظام دكتاتوري بصبغة إسالمية ،أصدر البيت األبيض بياناً

قائال :إن الرئيس أوباما خالل مكالمة أجراها مع الرئيس المصري عبر عن قلقة إزاء التطورات
ً
األخيرة في مصر ،مؤكداً للرئيس مرسى أن الواليات المتحدة ملتزمة بدعم العملية الديمقراطية

في مصر ،لكنها في نفس الوقت ال تدعم حزباً أو جماعه ،كما حذر أوباما الرئيس مرسى في
استخدام العنف خالل المظاهرات الحالية ،وشدد أوباما على أن الديمقراطية هي أكثر من
انتخابات؛ بل هي أيضاً ضمان أن جميع المصريين أصواتهم مسموعة وممثلين في الحكومة

(عمار، 2013 ،ص.)333

وهنا نالحظ أن الواليات المتحدة األميركية تحت إدارة الرئيس أوباما سهلت وصول
جماعة اإلخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر ،بعد ما كانت تعتبر جماعة محظورة ،وذلك

من خالل الضغط على المجلس العسكري من خالل استخدام ورقة المساعدات االقتصادية
والعسكرية ،بهدف عدم وضع قيود دستورية في التعديل الدستوري يحول دون تكوين أحزاب

سياسية بخلفية دينية ،فظهر على أثر ذلك حزب التنمية والعدالة الذراع السياسي لجماعة

االخوان المسلمين ،الذي سيطر على معظم مقاعد البرلمان ومنصب رئيس الجمهورية ،حيث
سعت اإلدارات األمريكية السابقة للتخلص من األنظمة الوطنية القائمة واستبدالها بجماعات

اإلسالم السياسي؛ ألنها رأت فيها قوى سياسية قادرة على تلبية متطلبات المرحلة القادمة ،بهدف
تحقيق المشروع األمريكي في المنطقة الذي كان يقوم على ضرورة قبول إسرائيل في المنطقة،

والتصدي لظاهرة التطرف بالمنطقة؛ حيث التقت أهداف إدارة أوباما مع الرغبة الجامحة لجماعة
اإلخوان المسلمين في الحكم؛ من أجل تمرير مشروع الشرق األوسط الجديد ،الذي يقوم على

أساس تصفية القضية الفلسطينية وضمان قبول إسرائيل في المنطقة العربية.



أصةةدر ال ةرئيس مرسةةي إعالن ةاً دسةةتورياً فةةي  22نةةوفمبر  ،2012أهةةم بنةةوده إعةةادة التحقيقةةات والمحاكمةةات فةةي ج ةرائم قتةةل وشةةروع قتةةل

المتظةةاهرين ،وتعيةةين نائةةب عةةام جديةةد ،وتمديةةد مةةدة عمةةل الجمعيةةة التأسيسةةية الخاصةةة بإعةةداد الدسةةتور الجديةةد للةةبالد .ويحتةةوي اإلعةةالن
الدستوري أيضاً على بند لتحصين اإلعالنات
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المبحثالثالث :

مقارنةبينالسياسةالخارجيةاألمريكيةتجاهمصرفترتيبوشاالبنوأوباما 
اختلفت السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر فترتي بوش االبن وأوباما؛ وذلك نظ اًر

الختالف التوجهات الفكرية والسياسية إلدارة كل رئيس ،باإلضافة إلى اختالف وسائل تنفيذ

السياسة الخارجية األمريكية لكل إدارة ،فقد اعتمد الرئيس بوش االبن على سياسة الفوضى
الخالقة ،ونشر الديمقراطية والحريات وحقوق اإلنسان ،باستخدام الطرق العسكرية ،أو ما كان
يعرف" بالقوة الخشنة ،على العكس من إدارة باراك أوباما التي اعتمدت على "القوة الناعمة " في
تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية .لذلك تتناول الدراسة في هذا المبحث مقارنة بين السياسة

الخارجية األمريكية تجاه مصر فترتي بوش االبن وأوباما ،من خالل المقاييس التالية :الخطاب

السياسي الموجة نحو مصر ،واالستراتيجيات والوسائل واألدوات المتبعة ،وطبيعة العالقة التي
سادت بين الواليات المتحدة ومصر ،ومقارنه شامله.

أوالا:المنطلقاتالفكريةوالخطابالسياسي :
بدأ الخطاب السياسي األمريكي منذ عام 2001يأخذ شكالً مختلفاً تماماً عن توجهات

السياسة الخارجية األمريكية السابقة؛ حيث بدأ يطرح أهدافاً سياسية تحمل في ثناياها مضامين،

اعتبرها العديد من المعنيين أنها من نوع جديد ،بالمقارنة مع الثابت من األهداف التي سبق

ذكرها .وأخذ الحديث يتمحور حول أهداف وظيفية تحملها شعارات تؤكد على ضرورة اإلصالح

السياسي واالقتصادي ،واألخذ بالنموذج الليبرالي في تطبيق الديمقراطية والحرية وحقوق االنسان
(ياسين ،2010 ،ص .)67ويعد الخطاب السياسي والمنطلقات األيديولوجية لكل رئيس أمريكي
أحد أبرز النقاط التي تقوم بها سياسته الخارجية نحو العالم ،حيث تأثرت الخطابات السياسية

األمريكية على مر العصور بالخلفية الفكرية والسياسية لكل رئيس ،وصبغت سياسته الخارجية
بالخلفية الفكرية والسياسية التي تأثر بها ،مثل السياسة الخارجية التي اتبعها الرئيس جورج بوش
االبن التي كانت متأثرة إلى حد كبير بأيديولوجية المحافظين الجدد اليمنية.

ويعد الخطاب الرئاسي األمريكي جزء من السياسة األمريكية الهادفة للسيطرة على

العالم ،وتوسيع دائرة النفوذ األمريكي انسجاماً مع مصالحها ،لذلك نرى تغير اسلوب الخطاب

وطريقة تحقيق األهداف ،وهو ال يخرج عن المصالح العامة األمريكية التي تسعى السياسة

الخارجية األمريكية لتحقيقها ،واالختالف بين إدارة وأخرى يكمن فقط في آلية الوصول لتلك

األهداف والطرق المناسبة لتحقيقها ،والخطاب الرئاسي يعتبر انعكاساً حقيقياً للسياسة الخارجية
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من خالل التحول في استخدام المفاهيم اللغوية ومدلوالتها وتك ارراتها ،ومن فحوى الخطاب يمكننا

رصد توجه السياسة الخارجية األمريكية ومعرفة أولوياتها (حيدر ،2010 ،ص.)59

واعتمدت إدارة بوش االبن على خطاب سياسي واستراتيجية ذات مضمون ديني ،في

نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان؛ حيث أكد بوش االبن أن هذه االستراتيجية مثالية ،ألن الحرية
هبة من الرب العظيم ،وهي في ذات الوقت واقعية؛ ألن الحرية هي أفضل طريقة عملية لحماية

أمتنا في األجل الطويل ،وفي هذا السياق مارست واشنطن في المنطقة العربية ضغوطاً على
األنظمة العربية لتنفيذ سياساتهاُ ،مشهرة في وجه تلك األنظمة مقتضيات التحول الديمقراطي،
وسجل حقوق اإلنسان ،في الوقت الذي كانت تغض فيه الطرف عن الممارسات الالإنسانية
واالنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان التي قامت فيها أمريكا في العراق وأفغانستان ،باإلضافة

لتوفير غطاء سياسي ضد االنتهاكات التي قامت بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين والعرب ،مما ولد
نقمة على واشنطن وعلى ازدواجية سياساتها في المنطقة (عبدالحليم ،2012 ،ص .)21وتمثلت

هذه السياسة في إعالن ما عرف باسم الحرب على اإلرهاب ،التي منحت الرئيس بوش االبن
وادارته تسويغاً منطقياً لمفهوم المصلحة القومية الحيوية ،وتبني سياسة عالمية تقوم على النزعة

التدخلية .فضرورات مكافحة اإلرهاب انطوت على مساحة واسعة من األهداف التي يعتقد أنها

تمس األمن القومي األمريكي ،ومعها أصبحت جميع الدول وفق الخطاب الرسمي األمريكي،

مهددة بأمنها واستقاللها إذا ما تعاملت أو ثبت تتعاملها مع نشاطات ومجموعات إرهابية ،أو ال

تدين العمل اإلرهابي ،وهي نشاطات يترك أمر تقديرها إلى اإلدارة األمريكية (فهمي،2009 ،

ص .)5واستغل المحافظون الجدد أحداث 11سبتمبر 2001ألجراء انعطافه كبيرة في السياسة
األميركية؛ بحيث أصبحت تعتمد جنون القوة والغطرسة والهيمنة واعتماد الحروب االستباقية

لفرض وتثبيت هيمنة اإلرادة األميركية على العالم كله .ولقد اخترع "المحافظون الجدد" عدواً
جديداُ اسمه االسالم بدالً من الشيوعية ،وشنوا حرباً شعواء ضده ،سموها الحرب العالمية على

االرهاب ،واعتمدوا تقسيم العالم إلى خير مطلق وشر مطلق ،على أساس أن من هو ليس معي
فهو ضدي (المصري.)2009 ،
وبالمقابل جاءت إدارة أوباما برؤية وفكر أيديولوجي مختلف إلى حد كبير ،يتمثل في

االنتقال من فكر المحافظين الجدد المتطرف عقائدياً إلى فكر الديمقراطيين البراغماتي؛ حيث إن
هذا الفارق له نتائج عملية وخطيرة في إدارة االمبريالية العالمية ،وخاصة في المنطقة العربية،

وأهم نتائج هذا االختالف هو إتباع إدارة أوباما سياسات اإلقناع بدالً من سياسة فرض االرادات
على األمم والشعوب (شحات.)2010 ،
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ويمكن اختصار خطاب أوباما في عبارتين :سعت األولى لفتح صفحة جديدة في

العالقات األميركية مع العرب والمسلمين بعد الصفحة السوداء التي ميزتها في فترة رئاسة جورج
بوش االبن .وفي الثانية أكدت العبارة أن جديد أوباما قديم ،فهو استخدم في خطابه لغة
تصالحية مثيرة لالنطباع تهدف إلعادة السياسة األميركية إلى ما كانت عليه في العهود السابقة،

خصوصاً عهدي إدارتي كلينتون وجورج بوش األب (المصري.)2009 ،

إن الواليات المتحدة األميركية انتخبت أوباما األسود المسلم ،حامل شعار التغيير؛ ألن

المصالح األميركية تضررت جداً في حقبة الرئيس السابق الذي خضع لسيطرة "المحافظون
الجدد"؛ فلقد لحق بالسياسة األميركية اخفاقات كثيرة ال تعد وال تحصى ،رغم أنه تولى الرئاسة
في وقت كانت أميركا في أوج قوتها وعظمتها ،بعد أن ترسخت بوصفها الدولة العظمى الوحيدة
المهيمنة على العالم كله بعد انهيار االتحاد السوفياتي ومنظومته االشتراكية .إن الفشل الذي
حصدته اإلدارة األميركية السابقة بلغ الذروة في األزمة العالمية االقتصادية ،التي ألحقت خسائر

فادحة باالقتصاد العالمي ،وبصورة وقيادة أميركا للعالم ،وهذا جعل أميركا بحاجة لمساعدة
األطراف األخرى في العالم ،بمن فيهم العرب والمسلمون حتى تستطيع الخروج من مستنقع
األزمات والحروب الخاسرة في باكستان وأفغانستان والعراق ،ومن أعباء األزمة المالية وتداعياتها

(المصري.)2009 ،

لذلك يمكن لنا مالحظة فجوة فكرية وسياسية في األدوات والوسائل المتبعة لكل رئيس،

تفصل بين قوة بوش الخشنة ،وواقعية أوباما الناعمة ،التي ركزت على المصالح األمنية
المشتركة والشراكة ومبدأ التعددية ،والعودة إلى الواقعية في عالقات الواليات المتحدة مع دول
المنطقة بشكل عام ومصر بشكل خاص.

وتصميم أوباما لقيادة سياسته الخارجية على غرار الرئيس الراحل جون كيندي ،التمس
منه األمريكيون قلب الصفحة على سياسات إشاعة الخوف التي مارسها سلفه بوش االبن بعد
هجمات11سبتمبر ،2001التي تعتبر أسوأ حقبه في تاريخ أمريكا الحديث ،وتعهد بالتواصل

السياسي مع أعداء أمريكا ،حيث قال" :إن إدارة بوش من خالل اعتمادها على القوة العسكرية

المفرطة واإلحجام عن االتصال المباشر مع الخصوم ،تسببت في ضرر جسيم لمصالح أمريكا
الحيوية وسمعتها العالمية" ،وهو ما سعى لتغيير الرئيس أوباما خاصة خالل فترته األولى

للحكم.
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ثاني ا:االستراتيجيةالمتعبة :
اعتمد كل من الرئيس بوش االبن وأوباما خالل فترة حكمهما على استراتيجية مختلفة

للتعامل مع المنطقة العربية ،وعلى الرغم من أن جميع الباحثين والمتابعين يؤكدون على ثبات
األهداف والمصالح األمريكية ،إال أن ذلك ال يعني تطابق الوسائل واالستراتيجيات المتعبة ،فقد

اعتمد الرئيس أوباما على استراتيجية مختلفة عن سلفه جورج بوش االبن ،ترتكز على القوة

الناعمة بدل القوة الخشنة ،التي اتسمت بها السياسة الخارجية األمريكية فترة بوش االبن ،فقد

كشفت مراكز الدراسات واألبحاث وخاضه مؤسسه "راند"  RANDلألبحاث الدفاعية التابعة
للبنتاغون ،ومعهد الدراسات الدولية واالستراتيجية  CSISاللذين يضمان نخبة من خبراء وباحثي

الحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا ،عن إمكانيات سبل الخروج من حاله التخبط
والخسائر والتكاليف الباهظة التي وقعت ،والتي أدت إلى تلقي أمريكا والغرب هزيمه كبرى في

العالم وخاصه في( العرق-وافغانستان) ما أدى إلى تراجع وزنيهما الدولي.

ومن أهم التعبيرات التي تستخدمها إدارة أوباما مثالً فيما يتعلق بالشرق األوسط هي أن

اإلدارة ترغب في الوصول إلى قلوب وعقول( )Soft Powerوليس القوة العنيفة ( Tough
 )Powerالتي كانت متبعة من إدارة بوش ،في العالقات الدولية .واذا نظرنا لهذا االختالف بين
إدارتي بوش وأوباما من المنظور السياسي واأليديولوجي لربما رأينا أن هذا أمر جوهري يمثل
نقلة نوعية في العالقات الدولية (شحات.)2010 ،

وساهمت استراتيجية القوة الخشنة التي اعتمدها بوش بشكل كبير في وجود صعوبات

وتحديات اقتصادية كبيرة لالقتصاد األمريكي ،مما أدى إلى التوجه إلى ايقاف وتقليص كافه
أشكال الحروب والمواجهات العسكرية التي أنهكت الميزانية األمريكية ،ووضع استراتيجية

للخروج من المستنقع العراقي-األفغاني واللجوء إلى خيارات بديله ،على رأسها الحروب الناعمة
التي نجحت في تفكيك االتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية في التسعينات والتي سميت آنذاك

بالحرب الباردة ،قبل أن يطلق عليها الحقاً "الحرب الناعمة" بعد زيادة خبراتها وآلياتها وتجديد
أدواتها ووسائلها من خالل نشر الجيل الرابع من وسائل الدعم والمعلومات الرقمية واالنترنت،
وعلى العكس من القوة الخشنة التي كانت تقوم على تغير الحكام واألنظمة بالقوة ،تعتمد

استراتيجية القوة الناعمة على الوسائل واألدوات التي تقوم على تنوير جيل الشباب بعد برمجته

أمريكياً إلشعال الفوضى الشعبية ،بما يتجاوز كل أشكال الضبط السيادي للدول (الزين،
 ،2013ص.)253
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وهناك فرق جوهري آخر بين استراتيجية بوش االبن وأوباما يتمثل في الفروق الكبيرة

بين مشروع الشرق األوسط الكبير ،الذي كانت إدارة بوش االبن تتبناه وبين مشروع الربيع

العربي الذي خططت له إدارة أوباما منذ توليها السلطة في عام  ،2009فقد اعتمد مشروع

الربيع العربي على أسلوب التخطيط الخفي السرى والدفع التدريجي لألحداث دون ظهور

األصابع واأليادي والبصمات األمريكية ،وفق مبدأ اإلدارة من الخلف (Leading From

) ،Behindواست ارتيجيات القوة الناعمة ،والدبلوماسية الرقمية ،التي تتبناها اإلدارة الديمقراطية في
عهد بارك أوباما ،بينما كان مشروع الشرق األوسط الذي كانت إدارة بوش االبن تتبناه يقوم على

الضغط السياسي والعسكري على األنظمة بصورة مباشرة ،فهكذا هدفت أمريكا من خالل عملية

الربيع العربي إلى تحويل بلدان الشرق األوسط ،وشمال أفريقيا ،من نظم استبدادية عبر عمليات
االنتقال الديمقراطي واإلصالح السياسي إلى نظم ديمقراطية ،في إطار مشروع جديد واستراتيجي
مبني على فكرة قبول إسرائيل في المنطقة وتقسيم الدول واألنظمة العربية ،لمجموعة كيانات

سياسية جديدة على أسس طائفية وعرقية (الزين ، 2013،ص .)19
ثالثا:الوسائلواألدواتالمستخدمة :

مع قدوم الرئيس جورج بوش االبن فترة ( )2009-2001إلةى الحكم ،مارست إدارة

الرئيس بوش االبن ضغوطاً سياسية واقتصادية على مصر تحت ذريعة نشر الديمقراطية وحقوق

اإلنسان ،مستغلة األوضاع الدولية واإلقليمية التي أعقبت أحداث 11من سبتمبر2001م ،فقد
عرض الرئيس بوش في خطابه أمام المؤسسة الوطنية للديمقراطية بواشنطن في  6نوفمبر
 2003مبادرة الشرق األوسط الكبير ،طرح خاللها رؤية إدارته بخصوص نشر الديمقراطية
واألوضاع في الشرق األوسط؛ حيث كرر الربط بين غياب الديمقراطية في المنطقة وتنامي

ظاهرة الفقر والتي وفقاً لها قادت إلى التطرف واإلرهاب ،الذي تسبب في أحداث  11سبتمبر،
وأكد أن بالده ستعمل على إحداث تغيير كبير نحو الديمقراطية في دول الشرق األوسط

(عبدالحميد .)2006 ،وترتكز مبادرة الشرق األوسط الكبير التي طرحها بوش االبن ،على ثالث

ركائز لسد النواقص التي حددها تقرير التنمية البشرية العربية  ،2002وهذه الركائز هي ،أوالً:
تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح ،ثانياً :بناء مجتمع معرفي ،ثالثاً :توسيع الفرص االقتصادية

(البرعى ،وآخرون ،2005 ،ص.)25

ومارست إدارة الرئيس بوش االبن الضغوط مستخدمة مجموعة من األدوات والوسائل
السياسية واإلعالمية واالقتصادية على نظام الرئيس حسني مبارك ،تحت شعار نشر الديمقراطية
وحقوق اإلنسان في مصر ،وذلك من خالل استخدام ورقة المساعدات األمريكية لمصر من أجل
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مزيد من االنفتاح السياسي االقتصادي ،حيث اعتمدت "أجندة بوش االبن" على امتالك أحادي
للقوة الشاملة لحماية األراضي األميركية ،وتدعيم هيمنة الواليات المتحدة عالمياً ،ورسم تغيير
اجتماعي وسياسي في الشرق األوسط العربي (عبد الحليم ،2012 ،ص.)21

أما فيما يتعلق بفلسفة الرئيس باراك أوباما بخصوص العالقة مع مصر ،فقد بدأ الرئيس

أوباما بداية مختلفة عن سلفه من خالل الخطاب التاريخي الذي ألقاء في القاهرة في  4يونيو
 ،2009الذي كان يهدف من خالله إلى "إعادة صياغة" عالقة الواليات المتحدة بالعالم العربي
واإلسالمي بشكل عام ،ومصر بشكل خاص؛ حيث تناول فيه التحديات الحاسمة التي تواجهه

الطرفين ،وقدم بأسلوب فصيح نموذجاً جديداً وبداية جديدة إلدارة العالقات بين الحضارتين
وبعث برسالة واضحة موضحاً فيها " لقد أتيت إلى القاهرة للبحث عن بداية جديدة بين الواليات

المتحدة والعالم اإلسالمي ،استناداً إلى المصلحة المشتركة واالحترام المتبادل ،وهى بداية مبنية
على أساس حقيقة أن أمريكا واإلسالم ال يعارضان بعضهما البعض وال داعي أبداً للتنافس فيما
بينهما؛ بل أن بينهما قواسم ومبادئ مشتركة يلتقيان عبرها ،أال وهي مبادئ العدالة والتقدم

والتسامح وكرامة كل البشر" (جرجس ،2010 ،ص.)29
لذلك لم تضع إدارة الرئيس أوباما نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان ضمن قائمة

أولوياتها خاصة في بداية فترة حكم أوباما في إطار العالقات مع مصر ،وهو ما أكدته وزيرة
الخارجية األمريكية هيالري كلينتون إبان زيارتها األولي إلى القاهرة في مارس  2011بقولها:

"إن العالقات األمريكية المصرية ال يجب أن تخضع لشروط مسبقة في إطار العالقات الثنائية
بين البلدين" ( .)Hamid, 2010, p36

رابعا:طبيعةالعالقةمعمصر :
تميزت السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر فترتي بوش االبن وأوباما بنوع من

االختالف الواضح ،فخالل حكم الرئيس جةورج بوش االبن شابت العالقات المصرية األمريكية
الكثير مةن التةوتر ،واتسةمت بالفتور أحياناً ،وعانت من عدم االستقرار الواضح .بعد 11

سبتبمر ،2001ونتيجة لذلك ظهرت أصوات داخل اإلدارة األمريكية وفي الكونجرس ،تطالب
بتخفيض المعونة األمريكية لمصر ،وأصوات أخرى تتهم مصةر بكونهةا متسببة لإلرهاب

وتصدير اإلرهابيين ،يكون نظامها الحاكم ال يتمتع بالديمقراطيةة ،ويصةادر الحريات (عبدالحليم،

 ،2012ص .)67أما فيما يتعلق بطبيعة العالقات المصرية األمريكية فترة الرئيس باراك أوباما،
فقد شهدت السياسة الخارجية األمريكية بعض االختالف تجاه مصر ،فقد أعلن الرئيس أوباما
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صراحة تعارض سياسته مع سياسة سلفه الجيوستراتيجية بشدة ،والسيما تلك المتعلقة بنشر
القوات البرية واستخدام القوه في الشرق األوسط لفرض التحول في العالم العربي؛ حيث رحبت

شعوب المنطقة وحكوماتها إضافة إلى العالم قاطبة بوعود التغيير في مجال السياسة الخارجية

األمريكية ،وهذا ما تم مالحظته في خطاب أوباما الذي وجهه إلى العالمين العربي واإلسالمي،

الذي عقد بجامعة القاهرة ،فقد رأت فيها الشعوب تحوالً عن عهد بوش االبن ،وتأكيداً على
استعداد اإلدارة األمريكية الجديدة فتح صفحه جديدة مع العالمين العربي واإلسالمي ،قائمة على

االحترام والمصالح المتبادلة (عبد القادر.)2015 ،

وهكذا يتضح أن السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر فترتي الرئيس جورج بوش

االبن والرئيس باراك أوباما؛ قد اتسمت بنوع من االختالف الواضح فيما يتعلق بقضية نشر
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،فقد اعتمد الرئيس بوش االبن على سياسة ضغط نابعة من مواقف

دينية يمنية متأثرة بطروحات المحافظين الجدد في أمريكا ،بينما حاول الرئيس باراك أوباما
الرجوع إلى الواقعية التقليدية في عالقات الواليات المتحدة الخارجية؛ نظ اًر لحجم الضرر الذي
أصاب صورة أمريكا في العالم العربي واإلسالمي نتيجة السياسة التي اتبعتها إدارة الرئيس بوش

االبن من خالل تغيير أنظمة الحكم ،كما حدث في العراق وأفغانستان مشكالً بذلك ضغطاً

اضافياً على مصر تحت شعار نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،التي أصبحت هاجساً للتدخل

في شؤون الدولة العربية ،بعد أحداث 11من سبتمبر وانتهاج سياسة من ليس معنا فهو ضدنا.

كما حاول الرئيس األمريكي باراك أوباما ،تبني سياسة مختلفة عن سلفه جورج بوش
االبن ،تتسم باالعتدال والمرونة ،وتعتمد على القوة الناعمة في عالقات الواليات المتحدة

األمريكية مع دول المنطقة وخاصة مصر ،متخذاً خطاباً سياسياً مختلفاً تماماً عقب وصولة

لسدة الحكم في البيت األبيض ،جاء ذلك من خالل خطاب التنصيب ،واالتصاالت التي أجراها
في اليوم الثاني من حكمه ،وخالل خطابه في جامعة القاهرة الذي أكد فيه على إعادة صياغة
عالقة الواليات المتحدة مع األمة العربية واإلسالمية التي تلعب مصر فيها دو اًر مركزياً ،وتناول

التحديات الحاسمة التي تواجهه الطرفين وقدم أسلوباً مختلفاً عن سلفه في إدارة

السياسة

الخارجية ،وبعث برسالة واضحة تؤكد على أهمية اختيار القاهرة للبحث عن بداية جديدة بين
الواليات المتحدة والعالم العربي اإلسالمي ،وأكد على أهمية مكانة مصر السياسية واالستراتيجية
بالنسبة ألمريكا بالمنطقة ،وحاول تجنب ممارسة ضغوط مباشرة على نظام الرئيس حسني مبارك

فيما يتعلق بقضية الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،خاصة خالل الفترة األولى ،إال أنه مارس
مجموعة من الضغوط السياسية واالعالمية على مبارك أثناء الثورة المصرية ،أدت في النهاية
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لسقوط نظام حسنى مبارك ،وتولي المجلس العسكري مقاليد الحكم ،الذي مارس عليه أيضاً
بعض الضغوط بهدف تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي .

لذلك يمكن التأكيد على وجود فروق جوهرية كبيرة بين القوة الخشنة التي تبناها بوش

االبن وتسببت في أضرار سياسية ومعنوية للواليات المتحدة األمريكية وتوتر العالقة مع مصر،
وبين مبدأ القوة الناعمة الذي تبناها أوباما الذي سعى إلى تبني سياسة مختلفة مع مصر تقوم

على احترام مكانة مصر السياسية واالستراتيجية في العالم العربي ،وتجنب استخدام ورقة نشر

الديمقراطية وحقوق اإلنسان كمبرر للضغط على مصر ،خصوصاً في بداية واليته األولي ،لذلك
هناك فروق واضحة بالسياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر بين إدارة الرئيس بوش والرئيس

بارك أوباما.

خامس ا:مقارنةشاملةبينبوشاالبنوأوباما :
وب ةةالرجوع إل ةةى خطاب ةةات ك ةةل م ةةن الة ةرئيس ج ةةورج ب ةةوش االب ةةن م ةةن الح ةةزب الجمه ةةوري
وال ةرئيس بةةارك أوبامةةا الحةةزب الةةديمقراطي خةةالل فت ةرة حكمهمةةا؛ حيةةث نجةةد أن هنةةاك تركي ة اًز علةةى
بعةةض الجمةةل والمصةةطلحات التةةي اسةةتخدمها كةةل رئةةيس فيمةةا يتعلةةق بنشةةر الديمقراطيةةة وحقةةوق

اإلنسة ةةان فة ةةي مصة ةةر والمنطقة ةةة العربي ة ةة تة ةةم االسة ةةتعانة بجة ةةدول توضة ةةيحي ألبة ةةرز المصة ةةطلحات

المستخدمة في هذا الشأن ،بهدف إجراء المقارنة بين حزبين ورئيسين مختلفين.

فةة ةةي قضةة ةةية الحرية ة ةةات العامةة ةةة التة ة ةةي تنحصة ة ةةر ف ة ةةي المصة ة ةةطلحات التالي ة ةةة( :الحرية ة ةةة،
الديمقراطيةةة ،وحقةةوق اإلنسةةان) ،حيةةث اسةةتخدمت الواليةةات المتحةةدة هةةذه المصةةطلحات كمصةةوغ

قة ةةانوني لشة ةةن حة ةةروب جدية ةةدة علة ةةى بعة ةةض الة ةةدول العربية ةةة ،بة ةةدعوى أن تلة ةةك الة ةةدول ال تمة ةةارس
الديمقراطيةةة بشةةكل يسةةمح للم ةواطن بممارسةةه حقوقةةه الطبيعيةةة فةةي التعبيةةر عةةن أريةةه ،كمةةا يوضةةح
الجدول رقم ()2



جدول رقم ()2

تةةم االسةةتعادة بهةةذا الجةدول مةةن د ارسةةة الباحةةث عيسةةى مجيةةد الخطةةاب ،بعنةوان الخطةةاب السياسةةي األمريكةةي والتحةوالت الديناميكيةة فةةي

السياسية الخارجية األمريكية ،دراسة مقارنة بين بوش وأوباما من (.)2010-2007
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من الجدول رقم ( )2نالحظ أن استخدام المصطلحات الثالثة في خطابات الرئيسين

بوش وأوباما كانت متفاوتة ،مما يؤكد االختالف بين بوش االبن وأوباما في التركيز على قضية
نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان؛ حيث حاول أوباما االبتعاد عن كل ما يوتر العالقات

األمريكية العربية في بداية فترة حكمه األولى؛ وذلك بسبب تراجع صورة الواليات المتحدة

األمريكية في نظره شعوب العالم بسبب القوة الخشنة التي كانت متعبه فترة حكم الرئيس بوش

االبن؛ حيث وجدت إدارة الرئيس بوش االبن ضالتها في عملية تصدير الديمقراطية للعالم

العربي؛ ألنها من وجهه نظره تستطيع أمريكا أن تُعجل في غسل أيديها الملوثة بالجرائم التي
ارتكبتها في العراق مع أيدي الحزب الجمهوري ،عن طريق إنجاح مشروع تصدير الديمقراطية
إلى الشرق األوسط التي كانت الحجة واليافطة التي تم على أساسها احتالل العراق؛ حيث يمكن

قراءة أصداء هذه الفكرة من خالل تصريح ما جاء به جورج بوش االبن صاحب األفكار الخشنة
عندما قال" :إن الثورات العربية شكلت أعظم تحدى تواجه النظم االستبدادية منذ سقوط

المنظومة الشيوعية"( ،الزين ،2013 ،ص.)122

وعلى العكس من بوش االبن استعمل أوباما كلمات داللية تميز الفرق بين إدارته وادارة

سلفه; مثل "لن أعظ الدول األخرى" وهي كلمة رمزية ليقول :إن األمن بدالً من حقوق اإلنسان
وسيادة القانون هي السمات المتميزة لسياسته الخارجية ،كما ابدى الرئيس أوباما الود حول

التقارب مع حلفاء أمريكا التقليديين في المنطقة( ،جرجس ،2010 ،ص.)25
وبالعودة إلى الجدول رقم ( )2يمكن لنا توضيح الفارق في استخدام المصطلحات
ودالالتها؛ حيث استخدم الرئيس بوش االبن (الحرية) بشكل ملفت للنظر وبنسبة تصل،%80

بالمقارنة مع أوباما الذي استخدم نفس المصطلح بنسبة ،%20أما فيما يتعلق بالديمقراطية فقد
استخدمها الرئيس بوش االبن بنسبة ،%67.5بالمقارنة مع أوباما الذي استخدم المصطلح

بنسبة % 32.5فقط ،األمر الذي يوضح مدى التفاوت واالختالف بين مدلول الخطاب السياسي
ومفرداته السياسية واللغوية بين بوش االبن وأوباما .أما فيما يتعلق بحقوق اإلنسان فقد تم
استخدامه من قبل الرئيس أوباما بشكل أوسع وأكبر من الرئيس بوش االبن ،حيث استخدم

الرئيس أوباما قضية حقوق االنسان في خطاباته بنسبة تصل %59بالمقارنة ،مع بوش االبن

الذي استخدم نفس المصطلح بنسبة تصل  ،%41وبشكل عام فأن الرئيس بوش االبن استخدم
هذه المصطلحات (الديمقراطية ،حقوق االنسان ،الحرية) بنسبة تصل %67.9بالمقارنة مع

أوباما الذي استخدمها بنسبة ،%32.1األمر الذي يعني أن مدخل أوباما في تعامل ادارته
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الخارجية كانت قضية حقوق اإلنسان ،والتي تشمل كافة الحقوق األخرى ،وهي قضية عامة
تركز على الحقوق الطبيعية واالنسانية ،أكثر من تركيزها على الحقوق السياسية.

وهذا يوضح االختالف حول األولوية التي اعتمد عليها كل رئيس في تنفيذ سياسته

الخارجية ،فنجد الرئيس بوش االبن عمل على تحقيق المصالح األمريكية الخارجية ،من خالل
التركيز على قضية نشر الديمقراطية والحرية ،لذلك خاضت إدارة بوش االبن حربين في

أفغانستان والعراق ،التي كلفت خزينة اإلدارة األمريكية خسائر كبيرة اقتصادياً وعسكرياً ،مقابل
تركيز الرئيس أوباما على قضية حقوق اإلنسان ،بهدف تحسين صورة أمريكا الخارجية ،خاصة

في فترة رئاسته األولى ،التي اعتمد خاللها القوة الناعمة والعودة للدبلوماسية البرجماتية من

خالل تحسين العالقات األمريكية مع بعض الحلفاء خاصة مصر التي كانت دائماً تعد حليفاً

استراتيجياً ألمريكا ،لذلك بدأ أوباما جولته األولي الخارجية من قلب القاهرة التي ألقي فيها خطاباً
من جامعة القاهرة موجه إلى األمة العربية واالسالمية فاتحاً عهداً جديداً من العالقات األمريكية

العربية واالسالمية.

وهكذا نخلص أن هناك اختالفاً جوهرياً بين استراتيجية وأهداف وأدوات السياسة

الخارجية األمريكية فترة الرئيس جورج بوش االبن والرئيس باراك أوباما؛ حيث اعتمد الرئيس
بوش االبن على القوة الخشنة واستراتيجية تغيير األنظمة بالقوة العسكرية(الحروب الصلبة)،
وممارسة الضغوط السياسية واالقتصادية والعسكرية على بعض الدول العربية ومن بينها مصر،

بينما اختلفت إدارة أوباما في بداية فترة حكمها األولي ،عن سياسة إدارة بوش االبن واتبعت
أسلوباً واستراتيجية مختلفة ،تعتمد على القوة الناعمة والالعنف والثورات الملونة (الحروب

الناعمة) ،إلدراكها أن تكلفة الحروب الناعمة مادياً وبشرياً ال تمثل شيئاً بالمقارنة مع الحروب
التقليدية العسكريه (الحروب الصلبة) التي انتهجها الرئيس بوش االبن باستراتيجيته الخشنة،

ومن ناحيه أخرى تهدف أن تجعل التغيير السياسي ينبع من الداخل وليس من الخارج ،األمر

الذي ُيعد مقبوالً بشكل أكبر لدى الشعوب من التغيير بالقوة العسكرية ،التي تعد نتائجه غير
مضمونة وفعالة ،على عكس الحروب الناعمة التي تكون نتائجها مضمونة وفعالة بشكل أكبر.
لذلك شكلت هذه النقاط اختالفات جوهرية بين اإلدارتين في عملية تطبيق الديمقراطية وحقوق

اإلنسان.
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النتـــائج
التوصيــــــــــات
املراجـــــــــــــــــــــــــع

نتائج الدراسة 
تناولت هذه الدراسة السياسية الخارجية األمريكية تجاه مصر بشكل عام ،وقضيتي
الديمقراطية وحقوق اإلنسان بشكل خاص في الفترة ما بين ( ،)2012-2001كما تناولت

مراحل تطور السياسة الخارجية األمريكية وأدواتها ،والتطور التاريخي للعالقات األمريكية
المصرية .وأوضحت أهم مبادئ وأهداف ومحددات السياسة الخارجية األمريكية ،ومؤسسات
صنع القرار األمريكي التنفيذية والتشريعية ،وركزت الدراسة على السياسة الخارجية األمريكية
تجاه مصر خالل فترة بوش االبن ( ،)2009-2001وأجرت مقارنة بين السياسة الخارجية

األمريكية خالل فترتي بوش االبن وأوباما عبر مجموعة من المقاييس التي حددتها المنطلقات

الفكرية واأليديولوجية ،واألدوات واألساليب المتعبة ،وطبيعة العالقة السائدة بين الواليات المتحدة
األمريكية ومصر .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان أهمها ما يلي:
 .1ترتكز السياسة الخارجية األمريكية على تسخير كل إمكانيات وموارد العالم؛ لتحقيق
مصالحها مهما كان الثمن ،ومهما اختلفت سياسات اإلدارات وأدواتها ،وخاصة السيطرة
والهيمنة على المنطقة العربية ومواردها وضمان تبعيتها للواليات المتحدة.

 .2شهدت السياسة الخارجية األمريكية مع وقوع أحداث 11سبتمبر 2001تطو اًر دراماتيكياً؛
حيث ربطت إدارة بوش االبن بين اإلرهاب وغياب الديمقراطية في الشرق األوسط ،ومن هنا

أصبح لديها قناعه بضرورة تغيير النظم السياسية غير الديمقراطية في هذه الدول ،التي
امتدت شرورها إلى خارج حدودها ،عبر القوة العسكرية.

 .3وظفت السياسة الخارجية األمريكية قضية الديمقراطية وحقوق اإلنسان خالل فترتي بوش

االبن وأوباما ،توظيفاً سياسياً ،بهدف التدخل في شؤون الدول األخرى ،وتمرير المخطط
األمريكي بهدف إعادة تقسيم المنطقة العربية سياسياً وجغرافياً من جديد ،وتمرير مشروع

الشرق األوسط الكبير الذي يسعى إلى دمج إسرائيل في المنطقة كدولة وكيان مستقل.

 .4تعتبر مصر الهدف األول وراء ما يسمى بمشروع " الشرق األوسط الكبير" ،من حيث قيمتها
وموقعها االستراتيجي كقوة اقليمية ال ُيستهان بها ،وتعد حجر الزاوية في المنطقة العربية،
لما لها من وزن اقليمي والتزام بقضايا المنطقة ،لذلك أقامت الواليات المتحدة عالقات معها،
كان جوهرها التعاون السياسي واألمني والعسكري ،واستخدمت الواليات المتحدة عدة أدوات

منها الضغط السياسي واالقتصادي واإلعالمي وورقه المساعدات االقتصادية والعسكرية؛

للضغط على مصر سابقاً لدفع مصر لاللتزام بعملية السالم ،ومن خالل أيضاً تشجيع
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منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ومساندتها ودعمها سياسياً ومالياً تحت شعار نشر

الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،من أجل التدخل في الشأن الداخلي.

 .5لعبت مؤسسات التمويل األمريكية دو اًر مهماً في السياسة األمريكية تجاه مصر ،من خالل
التمويل المالي والتدريب للقوى والحركات المصرية خالل فترة الرئيس بوش االبن ،حيث

سعت هذه المنظمات والمؤسسات الممولة أمريكياً ،إلى نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان،

واحداث تغيير سياسي في نظام الحكم في مصر؛ بحيث يصبح النظام المصري مرتبطاً
باألجندة واالستراتيجية األمريكية في المنطقة.

 .6حاول الرئيس باراك أوباما فتح صفحة جديدة في تاريخ العالقات األمريكية المصرية ،من
خالل الخطاب الذي ألقاه في القاهرة في يونيو عام  ،2009واعادة صياغة عالقة الواليات

المتحدة بالعالم اإلسالمي ،فقد تبني الرئيس أوباما استراتيجية جديدة تقوم على القوة الناعمة
بدل القوة الخشنة ،في محاولة منه لتحسين صورة الواليات المتحدة بعد سنوات من العداء

مع العالم العربي بسبب سياسة سلفه ،لذلك تحسنت عالقة مصر الرسمية مع أميركا في
عهد أوباما تحسناً ملحوظاً؛ حيث تم استئناف الحوار االستراتيجي بين البلدين بهدف توسيع

التعاون وحل الخالفات التي تنشأ في لقاءات على أعلى مستوى سياسي ودبلوماسي.

 .7يوجد اختالف بين إدارة بوش االبن وأوباما حول الوسائل المستخدمة لتنفيذ السياسة
الخارجية األمريكية ،حيث اعتمدت أجندة بوش االبن على امتالك أحادي للقوة الشاملة
لحماية األراضي األميركية ،وتدعيم هيمنة الواليات المتحدة عالمياً ،ورسم تغيير سياسي في

الشرق األوسط العربي ،وفق رؤية ومنظور المحافظين الجدد اليمينيين .بينما اعتمدت إدارة
أوباما على القوة الناعمة في تنفيذ سياستها الخارجية من خالل العودة للدبلوماسية الواقعية
بهدف تحسين صورة أمريكا في العالم العربي.

 .8أثبتت الدراسة أن التهديد بقطع المساعدات أو تجميدها ليس في مصلحة العالقات الثنائية،
فقد ثبت أنه ال يساعد على تغيير مسار األحداث في مصر ،ولكنه يؤدي فقط إلى التوتر

العالقات؛ لذلك تحتاج الواليات المتحدة إلى تطوير عالقاتها مع مصر أكثر من أي

في

ي .فإلى جانب السالم مع إسرائيل ،أصبحت واشنطن في حاجة إلى مصر في
وقت مض 

محاربة

اإلرهاب .

 .9زعزعت الثورات العربية الداعية للتغيير السياسي بنية الدولة في العالم العربي؛ مما ساعد
في سقوط بعض األنظمة العربية ،وتسببت في صعود تيارات االسالم السياسي للحكم في
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بعض الدول العربية التي سقطت أنظمتها ،بينما ال زالت تعاني بعض الدول من نتائجها،
ومنها مصر التي تعاني موجات متتالية من اإلرهاب بعد سقوط اإلخوان في مصر.

.10

تتمثل مشكلة نشر الديمقراطية األمريكية في مصر ،بمحاولة فرضها بالقوة ،وتجاهل

مشكالتها بشكل خاص ومشاكل المنطقة بشكل عام .علما بأن الديمقراطية ال يمكن فرضها

من الخارج ،ولكنها فقط يمكن مساعدتها على أن تنمو داخل المجتمعات العربية؛ وذلك ألن
الديمقراطية ونشرها في الشرق األوسط ،يتطلبان آليات محلية تأخذ بعين االعتبار الظروف

الداخلية وتداخالتها ،فضالً على مستوى التطور السياسي واالجتماعي والثقافي واالقتصادي
لكل دوله على حده.
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توصياتالدراسة 
 .1أهمية التعامل مع المؤسسات األمريكية غير الحكومية بحذر شديد ،ألنها سالح ذو
حدين ،فقد تنادي باإلصالح واإلغاثة وحماية الحقوق والحريات ،وأيضاً قد تفسخ نسيج

المجتمع الذي تعمل فيه من خالل بث األفكار المشوشة التي تزعزع ثوابت وقيم
المجتمع.

 .2تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة والتسامح والمشاركة السياسية واحترام الحريات وحقوق
اإلنسان ،بما يضمن الحد من قدرة الدول األجنبية من استغالل قضايا الديمقراطية
وحقوق اإلنسان في التدخل في الشأن الداخلي العربي.

 .3إجراء المزيد من الدراسات حول السياسة الخارجية األمريكية اتجاه مصر في فترة ثورة
 30يونيو لما تحمله من تناقضات ومواقف سياسية انعكست على العالقات األمريكية

المصرية.

مت حبمد هلل
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المراجع 
أوالا:المراجعالعربية 

 القرآنالكريم 
 الموسوعات 

,معجمأعالمالمورد,ط األولى ،دار العلم ،بيروت –لبنان1991،م

 البعلبكي ،منير

 الكي ةةالى ،عب ةةد الوه ةةاب ،موسثثثثوعةالسياسثثثثيةجثثثثزءالرابثثثثع ،ط األول ةةى ،المؤسس ةةة العربي ةةة
للدراسات والنشر بيروت -لبنان1990،م

 بدوي ،أحمد ،معجمالمصطلحاتالسياسيةوالدوليةإنجليثزي-فرنسثي-عربثي ،ط األولةى،
دار الكتاب المصري -ودار الكتاب اللبنانى1989،م

 سةةعيفان ،أحمةةد ،قثثاموسالمصثثطلحاتالسياسثثيةوالدسثثتوريةوالدوليثثة عربثثي-إنجليثثزي-
فرنسي ,مكتبه لبنان ناشرون ،ط األولى ،بيروت – لبنان2004 ،م

 قاموسوبسترالمباشر ,للمصطلحات السياسية1988 ،م
 الكتبالعربية 

 أوت ةةاواى ،مارين ةةا ،وآخ ةةرون,الشثثثثرقاألوسثثثثطالجديثثثثد ،مؤسس ةةة ك ةةارنيغى للس ةةالم ال ةةدولي،
واشنطن2008 ،م

 األطةةرش ،محم ةةد,التطثثثوراتاألخيثثثرةفثثثيالواليثثثاتالمتحثثثدةوانعكاسثثثاتهاالعربيثثثة(حلقثثثه
نقاشية),من كتاب العرب والعالم بعد 11سيتمر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط األولةى،
بيروت -لبنان2002 ،م

 الجاسور ،ناظم،تثثيرالخالفثاتاألمريكيثةاألوروبيثةعلث قضثايااألمثةالعربيثةحقبثهمثا
بعدنهايةالحربالباردة,مركز دراسات الوحدة العربية ،ط األولى ،بيروت-لبنان2007 ،م

 الحسنى ،سليم ،مبادئالرؤساءاألمريكان ،دار اإلسالم للدراسات والنشر ،ط الثانية ،لنةدن،
1993م 

 الحكايمةةه ،محمةةد ،أسثثطورةالثثوهمكشثثفالقنثثاععثثناالسثثتخباراتاألمريكيثثة ،نشةةر الكتةةاب
موقع منتديات العز الثقافية2006 ،م

 ال ةزين ،حسةةن,الربيثثعالعربثثيآخثثرعمليثثاتالشثثرقاألوسثثطالكبيثثر ،دار القلةةم الجديةةد ،ط
األولى ،بيروت -لبنان2013 ،م

 السروجي ،محمةد ،سياسةالوالياتالمتحثدةاألمريكيثةمنثذاالسثتقاللإلث منتصثفالقثرن
العشرين ,مركز اإلسكندرية للكتاب ،القاهرة -مصر2005 ،م
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 الش ةةيخ ،أرف ةةت،أمريكثثثاوالعثثثالمفثثثيالتثثثاريخالحثثثديثوالمعاصثثثر ،الناش ةةر ع ةةين للد ارس ةةات
والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،ط األولى ،القاهرة -مصر2006 ،م

 الطعيمات ،هاني سليمان ،حقوقاإلنسانوحرياته ،دار الشروق للنشر والتوزيةع ،القةاهرة –
مصر2003 ،م.

 العيسوي ،إبةراهيم،قصةالمعونةاألمريكيةلمصر ،كتةب عربيةة للنشةر والتوزيةع االلكترونةي،
القاهرة-مصر2013،م

 الكاظم ،صالح ،العاني ،على،األنظمثةالسياسثية,جامعةة بغةداد كليةة القةانون ،رقةم االيةداع
في دار الكتب والوثائق  ،207مطبعه دار الحكمة ،بغداد-العراق1991 ،م

 المراغى ،محمةود ،سفرالموتمنأفتانسثتانإلث العثراقوثثائقالخارجيثةاألمريكيثة ،دار
الشروق للنشر والتوزيع ،ط األولى ،القاهرة – مصر2003 ،م.

 بشةةارة ،مةةروان،أهثثثدافالواليثثثاتالمتحثثثدةواسثثثتراتيجياتهافثثثيالعثثثالمالعربثثثي ،مةةن كتةةاب
التةةداعيات الجيوسةةتراتيجية للثةةورات العربيةةة ،مركةةز العربةةي لألبحةةاث ود ارسةةة السياسةةات ،ط

األولى ،بيروت-لبنان2014،م

 بشةةارة ،مةةروان،العربثثيالخفثثيوعثثودالثثثوراتالعربيثثةومخارطهثثا ،ترجمةةة موسةةى الحةةالول،
الدار العربية للعلوم ناشرون ،ط األولى ،بيروت -لبنان2013 ،م

 بكةةري ،مصةةطفى ،الصثثندوقاألسثثودعمثثرسثثليمان ،اليةةوم السةةابع للنشةةر ،القةةاهرة-مصةةر،
2015م

 بكةةري ،مصةةطفى ،الفوض ث الخالقثثةأمالمثثدمرةنصثثرفثثيمرم ث الهثثدفاألمريكثثي ،مكتبةةة
الشروق الدولية ،ط األولى ،القاهرة-مصر 2005 ،م

 بوعمامةة ،زهيةر ،أمثنالقثثارةاألوربيثةفثيالسياسثثةالخارجيثةاألمريكيثةبعثثدنهايثةالحثثرب
الباردة ،دار الوسام العربي للنشر والتوزيع ،ط األولى ،الجزائر2011،م

 تنيره ،بكر مصةباح ،التطوراالستراتيجيللسياسةاألمريكيةفيالثوطنالعربثي ،مةن كتةاب
السياسة األمريكية والعرب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط الثالثة ،بيروت -لبنان1991،م

 جةةرجس فةواز،أوبامثثاوالشثثرقاألوسثثطمقاربثثةبثثينالخطثثابوالسياسثثات ،مركةةز اإلمةةارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية ،ط األولى ،األمارات العربية -أبو ظبي2010 ،م

 جرجس ،فواز ،التسويةالسلميةوالتطورالديمقراطيفيالثوطنالعربثي ،مةن كتةاب العةرب
إلى أين ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط األولى ،بيروت-لبنان2002،م 
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 جرجس ،فواز ،السياسةاالمريكيةتجاهالعربكيفتصنع؟ومنيصنعها؟ ،مركةز د ارسةات
الوحدة العربية ،ط األولى ،بيروت-لبنان1998 ،م 

 حماد ،عبد العظيم،الوحياألمريكيقصثةاالرتبثاطبثينأمريكثاواإلخثوان ،الهيئةة المصةرية
العامة للكتاب ،القاهرة -مصر2013 ،م

 حمدان ،محمد،الحربالناعمة ،دار الوالء للنشر والتوزيع ،ط األولى ،بيروت2010 ،م

 سعودي ،هالةة،السياسةاألمريكيةتجثاهالصثراعالعربثياإلسثرائل  ،1973-1967مركةز
دراسات الوحدة العربية ،ط الثانية ،بيروت -لبنان1986 ،م

 سعودي ،هاله ،السياسةاألمريكيةتجاهالوطنالعربيفيأعقابالحثربالعالميثةالثانيثة،
منكتابصناعهالكراهيةفثيالعالقثاتالتربيثةاالمريكيثة ،مركةز د ارسةات الوحةدة العربيةة،

ط األولى ،بيروت-لبنان 2003 ،م

 سليم ،محمد السيد ،تحليلالسياسةالخارجية ،مكتبة النهضة المصرية ،ط الثانية ،القةاهرة-
مصر1998 ،م

 سليم ،محمد السيد ،تحليلالسياسةالخارجية ،مكتبة النهضة المصرية ،ط الثالثةة ،القةاهرة-
مصر2013 ،م

 سليمان ،عصام ،مدخلإل علمالسياسة ،دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع ،ط الثانيةة
بيروت-لبنان1989 ،م

 شةةعيبي ،عمةةاد ،السياسثثثةاألمريكيثثثةوصثثثياغةالعثثثالمالجديثثثددراسثثثةاسثثثتراتيجيةاليمثثثين
والمحثثافظونالجثثددمثثنالتثثدخلاالنتقثثائيإلثث التثثدخلاالسثثتباق  ،دار كنعةةان للد ارسةةات
والنشر ،ط األولى ،دمشق-سوريا2003 ،م

 عاصةةي ،جةةوني،النظريثثةواأليديولوجيثثةفثثيالعالقثثاتالدوليثثةمنثثذنهايثثةالحثثربالبثثاردة،
معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،ط األولى ،جامعه بيرزيت-فلسطين2006 ،م

 علة ةوان ،عب ةةد الكة ةريم ،الثثثنظمالسياسثثثيةوالقثثثانونالدسثثثتوري ،دار الثقاف ةةة للنش ةةر والتوزي ةةع،
عمان-األردن1999 ،م

 على ،عبد الرحيم ،اإلخوانالمسلمونفيالملفاتالسرية ،الهيئة المصةرية العامةة للكتةاب،
ط األولى ،القاهرة-مصر2011 ،م 

 عمةةار ،عمةةرو ،االحثثتاللالمثثدنيأس ثرار25ينثثايروالمثثارينزاالمريك ث  ،دار وليةةد للطباعةةة
الحديثة ،ط األولى ،القاهرة-مصر2013 ،م
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 عمةةر ،إيهةةاب ،ثثثورةأوبامثثاوصثثدمهصثثعودالرجثثلاألسثثودإل ث البيثثتاألبثثيض ،دار روايةةة
للنشر االلكتروني ،القاهرة-مصر2009 ،م

 عمرو ،عبد الرؤوف,تاريخالعالقاتاألمريكيةالمصثرية,1957-1939الهيئةة المصةرية
العامة للكتاب ،القاهرة-مصر1991،م 

 عةواد ،عةةامر سةةليم،دورمؤسسثثةالرئاسثثةفثثيصثثنعاالسثثتراتيجيةاألمريكيثثةالشثثاملةبعثثد
الحربالباردة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط األولى ،بيروت -لبنان2010 ،م

 عةةودة ،جهةةاد ،النظثثامالثثدولينظريثثاتواشثثكاليات ،دار الهةةدى للنشةةر والتوزي ةع ،ط األولةةى،
القاهرة -مصر2005 ،م

انهيارعالقاتمصروأمريكااالتصثاالتالسثريةمثععبثدالناصثر

 غربال ،أشرف،صعودو
والسادات ,مركز األهرام للترجمة والنشر ،ط األولى ،القاهرة -مصر2004 ،م

 غنيم ،وائل،الثورة2.0إذاالشعبأراديوماالحياة ،دار الشروق ،القاهرة2012 ،م

 فايةةد ،عمةةار ،المعونثثةاألمريكيثثةبثثينكامثثبديفيثثدوثثثورةينثثاير ،مركةةز الد ارسةةات واألبحةةاث
لمؤسسة إخوان ديب ،عدد ،1القاهرة-مصر2012 ،م

 فرسون ،سةميح ،جثذورالحملثةاألمريكيثةلمناهضثةاإلرهثاب,مةن كتةاب العةرب والعةالم بعةد
11سيتمر مركز دراسات الوحدة العربية ،ط األولى ،بيروت-لبنان2002 ،م

 فهمةةي ،عب ةةد القةةادر،الفكثثثرالسياسثثثيواالسثثثتراتيجيللواليثثثاتالمتحثثثدةاألمريكيثثثة ،مرك ةةز
الكاشةف للمتابعةة والد ارسةات االسةتراتيجية ،دار الشةةروق للنشةر والتوزيةع ،ط األولةى ،عمةةان-
األردن2009 ،م

 فهمةةي ،عبةةد القةةادر ،النظثثثاماإلقليمثثثيالعربثثثياحتمثثثاالتومخثثثاطرالتحثثثولنحثثثوالشثثثرق
أوسطية ،دار وائل للنشر ،ط األولى ،عمان-األردن1999 ،م

 فوزى ،سامح ،ألوانالحريثةالموجثةالرابعثةللتحثولالثديمقراطيفثيالعثالمرؤيثةمصثرية،
مكتبة الشروق الدولية،القاهرة-مصر2007،م
 كالك ،جورج ،استراتيجية لعالم جديةد إعةادة بنةاء تحالفاتنةا ،و ازرة الخارجيةة األميركيةة ،مكتةب
برامج اإلعالم الخارجي ،واشنطن العاصمة2008 ،م

 محسةن ،حبيبةه ،أحمةةد ،نةوران،جيثثلالشثبابفثثيمصثربثثينااللتفثثافعلث النظثثامالقمعثثي
ومواجهتثثه ،مةةن كتةةاب جيةةل الشةةباب فةةي الةةوطن العربةةي وسةةائل المشةةاركة غيةةر التقليديةةة مةةن

المجةةال االفت ارضةةي إلةةى الثةةورة ،مركةةز د ارسةةات الوحةةدة العربيةةة ،ط األولةةى ،بيةةروت-لبنةةان،
2013م
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 محمد ،زينب ،السياسةالمصريةتجاهالوالياتالمتحدة1999-1981دراسثهمثنمنظثور
اقتصاديسياسي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط األولى ،بيروت-لبنان1997،م

 مرقس ،سمير ،االمبراطوريةاألمريكيةثالثيةالثروةالدينالقوةمنذالحرباألهليةإل مثا
بعد11سبتمبر ،مكتبة الشروق الدولية ،ط األولى ،القاهرة-مصر2003 ،م 

 مسعد ،نفين ،السياسةالخارجيثةاألمريكيثةتجثاهالثدولالعربيثةبعثدأحثداثالحثاديعشثر
مثثثنسثثثيبتمر،2001مةةن كتةةاب صةةناعه الكراهيةةة فةةي العالقةةات الغربيةةة األمريكيةةة ،مركةةز

دراسات الوحدة العربية ،ط األولى ،بيروت-لبنان2003 ،م

 مسةةعود ،جمةةال ،سةةليم ،عبةةد ال ارضةةي,ق ثراءةفثثيلفكثثرعلمثثاءاالسثثتراتيجيةمصثثروالحثثرب
القادمةأ.دحامدربيع ،الكتاب الثاني ،دار الوفاء للنشر القاهرة –مصر1995،م

 مصدق ،حسن ,ووثثائقويكيلثيكسوأسثرارربيثعالثثوراتالعربيثة ،المركةز العربةي الثقةافي،
الدار البيضاء -المغرب2012 ،م 

 مقلد ،إسماعيل صبري ،العالقاتالسياسيةالدوليةدراسةفياألصثولوالنظريثات ،المكتبةة
األكاديمية ،القاهرة-مصر1991 ،م

 مكتبةةة البيةةت األبةةيض األمريكةةي ،ملحثثققائمثثةرؤسثثاءالواليثثاتالمتحثثدة ،الواليةةات المتحةةدة
األمريكية ،تاريخ الدخول2015/7/25 ،م

 منصور ،بلقيس أحمةد ،األحزابالسياسيةوالتحولالديمقراطي:دراسةتطبيقيةعل الثيمن
وبالدأخرى,ط األولى ،مكتبة مدبولي ،القاهرة -مصر2004 ،م

 نافعةةة ،حسةةين ،مصثثرإلث أيثثنانتخابثثاتالرئاسثثةوتثثيراتهثثاالمحتملثثةفثثيعمليثثةالتحثثول
الثثديمقراطي ،مجلةةة المسةةتقبل العربةةي ،العةةدد ،320مرك ةز د ارسةةات الوحةةدة العربيةةة ،بيةةروت-
لبنان2005 ،م

 ه ةةارون ،فرغل ةةي،اإلرهثثثابالعثثثولم وانهيثثثاراإلمبراطوريثثثةاألمريكيثثثة ،دار الة ةوافي للنش ةةر،
العدد ،2القاهرة-مصر 2006،م

 هالل ،على الدين ،أمريكاوالوحدةالعربيثه ,1982-1945مركةز د ارسةات الوحةدة العربيةة،
ط األولى ،بيروت -لبنان1989 ،م 

 هالل ،على الدين,الوطنالعربيوالقوميالكبرى,منكتابالعربوالعثالم ،مركةز د ارسةات
الوحدة العربية ،ط األولى ،بيروت-لبنان1988 ،م

 وهب ةةان ،احم ةةد ،نص ةةار  ،مم ةةدوح,التثثثاريخالدبلوماسثثثيالعالقثثثاتالسياسثثثيةبثثثينالقثثثوى
الكبرى( ،)1991-1815الدار الجامعية للطباعة والنشر،اإلسكندرية-مصر2006،م
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 رسائلماجستيروالدكتوراهالتيرالمنشوره

 اب ةراهيم ,بولمكاحةةل ،تثثثثثيرتحثثثوالتومتتيثثثراتالبيئثثثةالداخليثثثةعلثثث السياسثثثةالخارجيثثثة
الروسثثيةنحثثواالتحثثاداألوربثثيبعثثدالحثثربالبثثاردة ,رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة جامعةةه
الحاج لخضر كلية الحقوق قسم العلوم السياسية ،باتنة -جزائر2009 ،م

 األسمر ،وضاح ،أثرالحراكالعربثيعلث الثدورالثوظيفيلدولثةإسثرائيل ،رسةالة ماجسةتير
غير منشورة ،جامعه النجاح الوطنية ،نابلس -فلسطين2013 ،م

 الحسيني ،نصر ،النظامالحزبيوأثرهفيأداءالنظامالسياسيللوالياتالمتحدةاألمريكيثة
(دراسةحالهالحربعل العراق ،)2003رسالة دكتوراه في العلوم السياسةية غيةر منشةورة،

جامعه النهرين ،بغداد-العراق2012 ،م

 العامري ،صبيح ،الهيمنةاألمريكيةفيالمنطقةالعربية ،2003-1945رسالة لنيل درجه
الدكتوراه في فلسفة العلوم السياسية ،جامعه سانت كلمنتس العالمية ،بغداد-العراق2011 ،م

 العجمي ،مبةارك,المسثاعداتاالقتصثاديةأداةمثنالسياسثةالخارجيثةالكويتيثةللفتثرةمثن
( ،)2010-1980رس ةةالة ماجس ةةتير غي ةةر منش ةةورة ،جامع ةةة الش ةةرق األوس ةةط ،قس ةةم العل ةةوم
السياسية كلية اآلداب والعلوم ،عمان-األردن2011 ،م

 العطري ،ميلود ،السياسةالخارجيةاألمريكيةتجاهأمريكاالالتينيةفيفترةمابعثدالحثرب
البثثثاردة ،رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ،جامعةةة الحةةاج لخضةةر ،كليةةة الحقةةوق قسةةم العلةةوم
السياسية ،باتنة -الجزائر2007 ،م

 العفيفي ،محمةود،مشروعالشرقاألوسطالكبيروأثرةعل النظامالعربثياإلقليمثي ,رسةالة

ماجس ةةتير غي ةةر منش ةةورة,كلي ةةة اآلداب والعل ةةوم االنس ةةانية ،جامع ةةه األزه ةةر ،غة ةزة-فلس ةةطين،
2012م

 الكلوب ،وائةل,دوراإلرهابفيالسياسثةالخارجيثةاألمريكيثةنحثوبلثدانالشثرقاألوسثط
بعثدأحثداث11سثبتمبر(,)2009-2001رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة ،جامعةة الشةةرق

األوسط ،قسم العلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم ،عمان -األردن2011 ،م

 المشهدانى ،سةالم،صنعالقرارالسياسيفثيالواليثاتالمتحثدةاألمريكيثة ،رسةالة ماجسةتير
غير منشورة ،كلية القانون والسياسة ،األكاديمية العربية المفتوحة ،الدنمارك2013 ،م

 النجةةار ،وئةةام ،التوظيثثفالسياسثثيلإلرهثثابفثثيالسياسثثةالخارجيثثةاألمريكيثثةبعثثداحثثداث
الحثثاديعشثثرمثثنسثثبتمبر( ،)2008-2001رسةةالة ماجسةةتير غيةر منشةةورة ،كليةةة العلةةوم

السياسة ،جامعه االزهر ،غزة-فلسطين2012،م
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 الهقيش ،على دعسةان ،السياسثةالخارجيثةاألمريكيثةاتجثاهحركثاتاإلسثالمالسياسثيفثي
العثالمالعربث  ،2010-2001رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة ،جامعةة الشةرق األوسةط ،قسةم
العلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم ،عمان -األردن2012،م

 زينودا ،منى،أثرعاملشخصيةالرئيسفيالسياسةالخارجيةاألمريكيثةمقارنثهلعهثدتي
ببثثلكلينتثثونوجثثورجبثثوش ،رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ،جامعةةه محمةةد خيضةةر ،سةةكره-

الجزائر2008،م

ثاعداتالخارجيثثةاليابانيثثةكثثثداةللسياسثثةالخارجيثثة،1992-1970

 شةريم ،أميمةةة ،المسث
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعه االردن ،عمان1996 ،م

 شةيبانى ،إينةةاس,السياسثثةالخارجيثثةاألمريكيثثةتجثثاهالشثثرقاألوسثثطخثثاللإدارتثثيجثثورج
األبواالبثثثندراسثثثةتحليليثثثة ,رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ،جامعةةه الحةةاج لخضةةر كلي ةةة

الحقوق قسم العلوم السياسية ،باتنة -جزائر2010 ،م

 عبةةد اهلل ،أحمةةد سةةليم,دورالسياسثثةاألمريكيثثةفثثيالتحثثويالتالديمقراطيثثةفثثيالمنطقثثة
العربيثثثة( ,)2013-2001رسةةالة ماجس ةةتير غي ةةر منش ةةورة ،جامعةةة الش ةةرق األوس ةةط ،قس ةةم
العلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم ،عمان -األردن2014 ،م

 عبةةد الحلةةيم ،عبةةد اهلل،الواليثثاتالمتحثثدةاألمريكيثثةوالتحثثوالتالثوريثثةالشثثعبيةفثثيدول
محثثوراالعتثثدالالعربثثي( ،)2011-2010رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ،جامعةةه النجةةاح
الوطنية ،نابلس-فلسطين2012،م

 عمر ،أميمة ،السياسيةالخارجيةاالمريكيةمابعدالحاديعشرمنسبتمبرحالةدراسة:
التدخلاألمريكيفثيأفتانسثتان ،رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة ،كليةة الد ارسةات االقتصةادية
واالجتماعية شعبة العلوم السياسية ،جامعة الخرطوم-السودان2005 ،م

 غزالني ،وداد ،العولمةواإلرهابالدوليبثينآليثةالتفكيثكوالتركيثب ،رسةالة ماجسةتير غيةر
منشورة ،جامعه الحاج لخضر كلية الحقوق قسم العلوم السياسية ،باتنة -جزائر2010 ،م

 فورة ،نصرالدين،المدرسةالبنائيةفيالعالقاتالدولية ،بحث غير منشور ،جامعةه منتةوري
كلية الحقوق قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،قسنطينة -الجزائر 2008 ،م

 وناسي ،لزهر,االستراتيجيةاألمريكيةفيآسياالوسط وانعكاساتهااإلقليميثةبعثدأحثداث
11سبتمبر ,2001رسالة ماجسةتير غيةر منشةورة ،جامعةه الحةاج لخضةر كليةة الحقةوق قسةم

العلوم السياسية ،باتنة -جزائر2009 ،م
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 الدورياتوالصحفوالمجالت 

 األنبة ةةاء ،جرية ةةدة كويتية ةةة ،االسة ةةتراتيجيةاألمريكيثثثثةتتفاعثثثثلمثثثثعربيثثثثعالثثثثثوراتالعربيثثثثة،
عدد ،12637الكويت2011،م

 التركةةي ،نزيهةةة ،حسثثثاباتعقائديثثثةالبعثثثدالثثثدينيفثثثيالسياسثثثةاألمريكيثثثةتجثثثاهالشثثثرق
األوسط ،مجله السياسة الدولية ،العدد، 202القاهرة-مصر2015 ،م

 الحس ةةيني ،س ةةنية ،السياسثثثةالخارجيثثثةاألمريكيثثثةاتجثثثاهالشثثثرقاألوسثثثط ،مجل ةةه الحة ةوار
المتمدن ،صحيفة الكترونية يومية مستقلة ،العدد 2010 ،2942م

 الحماصى ،محمةد،خياراتواشنطنتتراجعتدريجياكلمافقداإلخوانقدرتهمعلث التثثثير،
جريدة العرب ،العدد ،10024لندن2015 ،م

 الرفةةاعي ،محمةةد هةةالل ،تنثثاميدورالسثثلطةالتنفيذيثثةفثثيالعمليثثةالتشثثريعيةفثثيالنظثثام
الرئاسثثياألمريكثثي ,مجلةةه جامعةةه دمشةةق للعلةةوم االقتصةةادية ،المجلةةد ،26العةةدد ،2دمشةةق-
سوريا2010 ،م

 الرميحي ،محمد ،النفطوالعالقاتالدولية ،مجلة عالم المعرفة ،عدد ،52الكويت1982 ،م

 العيثةةاوى ،ياسةةين ،صةةبحي،صثثنعالق ثرارالسياسثثياألمريكثثي ،مجلةةة مةةداد ،العةةدد  ،7كليةةة
اآلداب الجامعة العراقية2011 ،م

 العةالف ،إبةراهيم ،الشثرقاألوسثثطوالشثثرقاألوسثثطالجديثثدوالشثثرقاألوسثثطالكبيثثررؤيثثة
تاريخيثثثةوسياسثثثية ،مجل ةةة عل ةةوم إنس ةةانية ،مرك ةةز الد ارس ةةات اإلقليمي ةةة ،الع ةةدد  ،27جامع ةةة

الموصل2004 ،م

 القةةرم ،أمةةاني ،السياسثثةاألمريكيثثةتجثثاهشثثرقأوسثثطمتتيثثر ،مجلةةة سياسةةات ،العةةدد،28
فلسطين2014 ،م

 المهداوى ،مثنةى ،واقعتدريسالسياسةالخارجيةفيكليةالعلومالسياسثيةجامعثهبتثداد,
مجلة العلوم السياسية ،العدد ،39-38مجمع الجادرية كليه العلةوم السياسةية ،بغةداد-العةراق،
2009م

 الميناوى ،عبد اللطيف ،مباركيطلبتعديلالدسثتورإلجثراءأولانتخابثاترئاسثيةتعدديثة
مباشرةفيمصر ،جريدة الشرق األوسط ،العدد،9588الرياض -السعودية2005 ،م

 بطةةرس ،ماجةةد,العالقثثاتالمصثثريةاألمريكيثثةالمضثثامينوالمسثثتقبل ،مجلةةة العربيةةة للعلةةوم
السياسية ،العدد  ،26مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت-لبنان2010 ،م
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 جةةرجس ،فةواز ،صثثناعهالق ثرارفثثيالواليثثاتالمتحثثدةوالعالقثثاتالعربيثثة-األمريكيثثة ،مجلةةة
المستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد ،233بيروت-لبنان 1998 ،م

 حشود ،نورالدين،االستراتيجيةاألمنيةاألمريكيةبعدالحربالباردةمنالتفثردإلث الهيمنثة
,2012-1990دفة ةةاتر السياسة ةةة والقة ةةانون مجلة ةةة جامعية ةةة محكمة ةةه فة ةةي الحقة ةةوق والعلة ةةوم

السياسية ،العدد ،9جامعه قاصدي مرباح ،ورقلة -الجزائر2013 ،م

 درويةةش ،عيسةةى ،مالمثثحالسياسثثيةاألمريكيثثةوالمسثثتجداتالراهنثثةوآفاقهثثاالمسثثتقبلية،
مجلةةه الفكةةر السياسةةي مجلةةه فصةةليه ،اتحةةاد الكتةةاب العةةرب ،عةةدد  ،12-11دمشةةق-سةةوريا،
2001م

 عبةةد العةةاطي ،عمةةرو ،البرجماتيثثة:الم وقثثفاألمريكثثيتجثثاهانتخابثثاتالرئاسثثيةالمصثثرية،
مجلة السياسة الدولية ،تصدر عن مؤسسة األهرام ،القاهرة-مصر 2012 ،م

 عبةةد العةةاطي ،عمةةرو ،اللثثوبياإلس ثرائيليوالسياسثثةالخارجيثثةاألمريكيثثةتجثثاهمصثثربعثثد
الثالثينمنحزيران/يونيو ،2013مجله المستقبل العربةي ،مركةز د ارسةات الوحةدة العربيةة،

العدد ،436لبنان-بيروت2013 ،م

 عبد العاطي ،عمرو,المساعداتالعسكريةاألمريكيةلمصربينالضتطوالمصثالح ,مجلةه
السياسة الدولية ،مؤسسة األهرام ،القاهرة-مصر2015 ،م

 علةةى ،سةةليم ،مقومثثاتالقثثوةاألمريكيثثةوأثرهثثاعل ث النظثثامالثثدولي ،مجلةةه د ارسةةات دوليةةة،
عدد ،42جامعة بغداد-العراق2009 ،م

 علةةى ،مهةةدى ابةةو بكةةر ،الشثثثرقاألوسثثثطوالربيثثثعالعربثثثيآفثثثاقومسثثثتقبل ،مجلةةه الح ةوار
المتمدن ،صحيفه الكترونية يومية مستقلة ،العدد 2012، ،3615م

 علةةةوي ،مصة ةةطفى ،كيثثثثفيتعامثثثثلالعثثثثالممثثثثعالثثثثثوراتالعربيثثثثة ،مجل ةةة السياسةةةة الدولية ةةة
العدد ،184مؤسسة األهرام ،القاهرة-مصر2011 ،م

 عمةةار ،رضةةوى ،االنتخابثثاتالمصثثريةعل ث األجنثثدةاألمريكيثثة ،مجلةةة الديمقراطيةةة فصةةيلة
متخصصة ةةة محكمة ةةة تعنة ةةى بالقضة ةةاة المعاص ة ةرة الديمقراطية ةةة ،العة ةةدد ،41القة ةةاهرة- ،مصة ةةر،
2012م

 كمةال ،محمةد ،أحثداث11سثثبتمبرواألمثنالقثثومياألمريكثيمراجعثثةلهجهثزةوالسياسثثات،
مجلة السياسة الدولية ،العدد،147تصدر عن مؤسسة األهرام ،القاهرة -مصر2002 ،م
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 مجيةد ،عيسةةى ،الخطثثابالرئاسثثياألمريكثثيوالتحثوالتالديناميكيثثةفثثيالسياسثثةالخارجيثثة
األمريكيثثة ،مجلةةه المستنصةرية للد ارسةةات العربيةةة والدوليةةة ،عةةدد ،36جامعةةه تكريةةت ،العةراق،
تاريخ المشاهدة2015/5/20م

 انتليجنسيا,مركزالدراساتاالستراتيجيةالدولية.مهمتهاصنععدوالتحاربثه,نشةرة نصةف

شهرية تعنى بالشةؤون االسةتراتيجية والجيوسياسةية وقضةايا االسةتخبارات واالقتصةاد ،العةدد،6

باريس2004 ،م

 محمد ،سمر إبراهيم ،تثثيرأفكارالمحافظينالجددفيالسياسةالخارجيةاألمريكية ،مجلةه
السياسة الدولية،عدد  ،198تصدر عن مؤسسة األهرام ،القاهرة-مصر2014 ،م

 محمود ،فارس،العالقاتالمصريةاألمريكية ،2001-1991مجلة دراسات إقليميةة ،مركةز
الدراسات اإلقليمية ،العدد ،10جامعه الموصل ،العراق2008 ،م 

 محمود ،فارس ،العالقاتالمصريةاألمريكية ،2007-2001مجلة دراسات إقليميةة ،مركةز
الدراسات اإلقليمية ،العدد ،21جامعه الموصل ،العراق2011 ،م

 مرشدي ،هاني،العالقثاتالمصثريةاألمريكيثة(ورشثهعمثل),مجلةه أوراق الشةرق األوسةط،
العدد ،61المركز القومي لدراسات الشرق األوسط ،القاهرة-مصر2013 ،م

ثاتالرئاسثثةوتثثيراتهثثاالمحتملثثةفثثيعمليثثةالتحثثول

 نافعةةة ،حسةةين ،مصثثرإلث أيثثنانتخابث
الةةديمقراطي ،مجلةةة المسةةتقبل العربةةي ،العةةدد ،320مركةةز د ارسةةات الوحةةدة العربيةةة ،بيةةروت-
لبنان2005 ،م

 ياسةةين ،أشةةرف ،السياسثثةاالمريكيثثةتجثثاهاالصثثالحالسياسثثيفثثيالشثثرقاالوسثثط ،مجلةةة


العربية للعلوم السياسية ،العدد ،26مركز دراسات الوحدة العربية بيروت-لبنان2010 ،م 
 الدراساتوالتقارير 

 آبلسون ،دونالةد,مؤسساتالفكروالرأيوسياسةالوالياتالمتحدةالخارجيةنظرةتاريخية,
كراسه المتابع االستراتيجي ،مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية ،العدد2005 ،9م 

 ابرهيم ،عزت ،ورقهبحثيهبعنواندوروسائلاإلعالمفيتشكيلصورةعثنأمريكثا ،كليةه
االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعه القاهرة2009 ،م 

 أبو حطب ،غسةان ،ورقةبحثيهبعنوانديناميثاتنشثروتعزيثزثقافثةالديمقراطيثةوحقثوق
اإلنسثثانمثثنأجثثلالسثثلماألهلثثيونبثثذالعنثثففثثيصثثفوفالشثثباب ،جمعيةةة بةةادر للتنميةةة
واالعمار ،غزة2006 ،م
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 أتةةاورى ،مارينةةا ،وآخةةرون ،تقريثثربعنثوانالشثثرقاألوسثثطالجديثثد ،مؤسسةةة كةةارنيغى للسةةالم
الدولي ،واشنطن2008 ،م 

 البرع ةةى ،نجة ةةاد ،وآخ ةةرون ،االنتخابثثثثاتالرئاسثثثثيةالمصثثثثرية2005االنتخابثثثثاتالرئاسثثثثية
المصثثريةاألولثثيذكثثرمثثاجثثرى ،التقريثثرالختثثامي حةةول أعمةةال مراقبةةة االنتخابةةات الرئاسةةية

المصرية ،الحملة الوطنية لمراقبة االنتخابات ،القاهرة2005 ،م

 الحةةديثي ،مهةةا ،الخفةةاجي ،محمةةد ،دراسثثةفثثيدورالمؤسسثثاتالرسثثميةوالتيثثررسثثميةفثثي
صثثثنعالسياسثثثةالعامثثثةفثثثيالثثثدولالمتقدمثثثةوالناميثثثة ،مرك ةةز الفةةرات للتنمي ةةة والد ارس ةةات

االستراتيجية سلسلة دراسات ،عدد ،7بغداد-العراق2006 ،م

 الخزنةةدار ،سةةامي ،األسةةعد ،طةةارق ،دراسثثةبعنثوان دورمراكثثزالفكثثروالدراسثثاتفثثيالبحثثث
العلميوصنعالسياساتالعامة ،مجله دفاتر السياسةة والقةانون ،العةدد ،6الجامعةة الهاشةمية

األردن2012 ،م 

 الدسوقي ،سةحر ،دراسةبعنوانمستقبلالمجتمعالمدنيبعدثورة25ينثاير ،اعةداد الهيئةة
العامة لالستعالمات ،القاهرة2015 ،م

 الزي ةةات ،محم ةةد ،ورقثثثهعمثثثلبعنثثثوانواقثثثعومسثثثتقبلالعالقثثثاتالعسثثثكريةبثثثينالقثثثاهرة
وواشنطن ،مجله أوراق الشرق األوسط ،العةدد ،61المركةز القةومي لد ارسةات الشةرق األوسةط،

القاهرة-مصر2013 ،م

 المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية,تحليلسياسيبعنوانتحثدياتالسياسثة
الخارجيةالمصريةبعدثورة25يناير,2011مصر2015 ،م

 بودبةةوس ،رجةةب ،محاض ثراتفثثيعلثثمالثثثورة  ،المركةةز العةةالمي لد ارسةةات الكتةةاب األخضةةر،
القاهرة2011،م

 تافانا ،دانيةال,سلسثلةدراسثاتبعنثوانالمسثاعداتاألمنيثةاألمريكيثةلمصثر:المسثاعدات
العسثثثكريةوالشثثثروطالتشثثثريعية,مركةةز لتطةةوير القطةةاع األمنةةي وسةةيادة القةةانون ،سويس ةرا،
تاريخ الدخول 2015/4/12م

 تقريراالجندةاألمريكية ،ترجمه يوسف الجهمانى ،بناءاألمنوالسالمفيالشرقاألوسط,
تقري ةةر مجموع ةةه الرئاس ةةة للد ارس ةةات معه ةةد واش ةةطن ،ط الثاني ةةة ،دار ح ةةوران للطباع ةةة والنش ةةر
والتوزيع ،دمشق سوريا2004 ،م

 جرجس ،فواز,تقريربعنوانأسثسومرتكثزاتسياسثةأوبامثاالخارجيثةفثيوالياتثهالثانيثة
( ،)2-1مركز الجزيرة للدراسات ،قطر2013 ،م
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 حمةاد ،شةريف ،بحثثبعنثوانتحثثدياتتتييثثرالمنثثاهجالشثثرعيةفثيالعثثالماإلسثثالمي ،مقةةدم
لمؤتمر اإلسالم والتحديات المعاصرة ،الجامعة اإلسالمية2007 ،م

 سالم ،سيدي أحمد,تقريربعنوانالعالمالعربيمابعد11سبتمبرالواقعوالتحديات ،مركز
البحوث والدراسات للجزيرة نت ،قطر2006 ،م

 شارب ،جيرمى ام,تقريربعنوان مصروعالقاتهابالوالياتالمتحثدة ،هيئةة البحةث الخاصةة
بالكونجرس ،موقع هيئة البحث التابعة للكونجرس2006 ،م

 عةةزت ،إب ةراهيم ،ورقثثهبحثيثثةحثثولدوروسثثائلاإلعثثالمفثثيتشثثكيلصثثورةأمريكثثا ،كليةةة
االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعه القاهرة2009 ،م

 غسان حيدر ،دراسةبعنوانالواليثاتالمتحثدةواالختثراقالمجتمعثيالهثدفإخضثاعالثدول
لسطوةالطموحاتاألمريكيةوسائلوآلياتالمواجهةفيالداخلوعل السثاحةاألمريكيثة،
كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة الجزائر2010 ،م

 عقيل ،ايمةن ،ورقهبعنثوانالمنظمثاتالمدنيثةفثيمصثرالواقثعوالثدورالمنتظثربعثدثثورة
25يناير ،2011مركز دراسات المجتمع المدني ،القاهرة2011 ،م

 كمةال ،محمةةد ،الواليثثاتالمتحثثدةوالشثثرقاألوسثثطمثثنمبثثادرةإلث مبثثادرةالشثثرقاألوسثثط
الكبير ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،جامعه القاهرة2005 ،م

 كةةوك ،ريتشةةارد ،وآخةةرون ،تقريثثثرعمثثثلمسثثثتقلبعنثثثوان دعمثثثاللديمقراطيثثثةالعربيثثثةلمثثثاذا
وكيف ،النشر مجلس العالقات الخارجية ،الواليات المتحدة األمريكية2005 ،م

 مركز ديوان,تحليثلسياسثيبعنثوان,تحثدياتالسياسثةالخارجيثةالمصثريةبعثدثثورة25
يناير ،2011المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية ،مصر2015 ،م

 منصوري ،كمال,بحثبعنوانالمنظماتغيرالحكوميةودورهافيعولمةالنشاطالخيري
التطوعي ،مجله ملتقى التطوع العربي ،الرياض السعودية2014 ،م

 نظمة ةةي ،محمة ةةد ،تقثثثثاريرثثثثثورةمصثثثثرفثثثثيعيثثثثونزعمثثثثاءالعثثثثالم ,موقة ةةع الهيئة ةةة العامة ةةة
لالستعالمات ،القاهرة -مصر2015 ،م

 نعية ةرات ،ارئ ةةد ،حام ةةد ،قص ةةي,دراسثثثةبعنثثثوانالثابثثثتوالمتتيثثثرفثثثيالسياسثثثةالخارجيثثثة
األمريكيثثةفثثيعهثثدالثثرئيسجثثورجبثثوشوانعكاسثثاتهاعل ث سياسثثةبثثاراكأوبامثثا ,مجلةةة
جامعه القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد  ،26فلسطين 2012،م

 وادى ،عبةةدالحكيم ،بحثثثبعن ثواناالمثثنالقثثومياالمريك ث بعثثداحثثداث11سثثبتمبر ،كتةةب
ودراسات ،دنيا الوطن ،رام اهلل-فلسطين2013 ،م
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 المواقعااللكترونية 

 إبةراهيم ،بلمكاحةةل ،تطثثوراتجاهثثاتالمدرسثثةالواقعيثثةفثثيتحليثثلالعالقثثاتالدوليثثةوالسياسثثة
الخارجية ،موقع شمس الحرية ،2012 ،تاريخ الدخول للموقع 2015/11/1م

http://chamssblogcom.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false_29.html

 أبو جاللة ،أشرف ،ضتوطمنالكونترساألميركيعل القاهرةمثنأجثلاالنفتثاحالسياسثي،
موقع ايالف ،2010،العدد ،5325لندن ،تاريخ الدخول2015/12/22،م

http://elaph.com/Web/news/2010/9/593394.html

 أحمةةد ،وليةةد،ثثثورة25ينثثايرمرحلثثةانتقاليثثةبقيثثادةالمشثثيرطنطثثاوي ،موقةةع كتابةةات إخباريةةة،
مصر2015،م

http://kitabatnews.com/index.php

 االخضةةر ،محسةةن ،أسثثثرارخطيثثرة:حثثثراسالمعبثثثدوالمعهثثثدالجمهثثثوريالثثثدولي( ,)IRIموقةةع
الجماهير2015،م ،دخول 2015/9/20م
http://aljamahir.amuntada.com/t39993-topic

 البغدادي ،عصام ،دراسةشاملةتاريخياعنتدخالتأمريكافيالعثالم ،موقةع المنتةدى العربةي
للدفاع والتسليح ،2011 ،تاريخ الدخول2015/10/20،م
http://defense-arab.com/vb/threads/48431

 الخطي ةةب ،أحم ةةد ،خريطثثثةمراكثثثثزالفكثثثراألمريكثثثثيكيثثثفيفكثثثرعقثثثثلأمريكثثثا ،موق ةةع ساس ةةة
بوست ،2014،تاريح الدخول 2016/4/28،م

http://www.sasapost.com/think-tanks

 الزايد ،ماريةة ،بعثداسثتئنافالمسثاعداتالعسثكريةالمعونثةاألمريكيثةلمصثرمثنعبدالناصثر
ال السيسي,موقع العاجل االلكترونى،2015،تاريخ الدخول2015/8/25،م

http://www.ajel.sa/international/1547951

 الشةةافعي ،حسةةين ،طثثردالسثثاداتللخب ثراءالثثروس"تمثيليثثة"ومصثثرخانثثتالسثثوفييت ،موقةةع
مصرس2013 ،م ،تاريخ الدخول2015/9/18 ،م

http://www.masress.com/moheet/726489

 الشةهواني ،هاشةةم,أهميثةمراكثثزاألبحثثاث ،نشةر خةالل موقةةع دنيةا الةةوطن ،2011 ،الوصةةول
إلى الموقع في 2015/5/5م

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/234398.html

 الشةةوربجى ،منةةار ،العالقثثاتالمصثثريةاألمريكيثثةكيثثفيصثثححالخلثثلويتحقثثقالتثوازن ،موقةةع
مركز الجزيرة للدراسات ،قطر2011،م ،تاريخ الدخول2015/12/20،م

http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/20118884513495568.htm
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 الغيطانى ،إبةراهيم ،المساعداتاألجنبيةلمصرقثراءةمثنمنظثورالجثدوىاالقتصثادية ،مركةز
المصري للدراسات والمعلومات ،موقع المصري اليوم2013 ،م 
http://www.almasryalyoum.com/news/details/319582

 القرشةةي ،عل ةةى،باألرقثثثاموالتفاصثثثيلأخطثثثر6منظمثثثاتدوليثثثةتعمثثثلداخثثثلمصثثثروأسثثثماء
المتعاونينمعها ،موقع جريدة البوابة2014 ،م

http://www.albawabhnews.com/830073

 الكوفيةةة,وثيقثثةسثثريةتكشثثفتمويثثلواشثثنطنلإلخ ثوانعثثنطريثثقسثثفارتهابالقثثاهرة ،موقةةع
الكوفية ،فلسطين2016،م ،تاريخ المشاهدة2016/1/9م

http://kofiapress.net/pages/print/43335

 المالة ة ةةك ،خالة ة ةةد,ويلسثثثثثثونيعلثثثثثثنمبادئثثثثثثهاألربعثثثثثثةعشثثثثثثر ،الجزي ة ة ةرة صة ة ةةحيفة الكترونية ة ةةة،
العدد،11790السعودية2005 ،م

http://www.al-jazirah.com/2005/20050108/xh1.htm

 المدهون ،رانية،العالقاتالمصريةاألمريكيةبينناصرومتلوب ،موقع شبكة األخبار العربية،
تاريخ الدخول للموقع 2015/12/1م
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=82885#.VmHurNKrTIU

 المصةةري ،هةةاني,جديثثدأوبامثثاقثثديم2009 ،م ،موقةةع جريةةدة األيةةام الفلسةةطينية ،تةةاريخ الةةدخول
للموقع2015/6/6م
http://www.alayyam.ps/ar_page.ph?id=670511ay108024090y6705

 المعرفة ،حزبالتد ،على موقع المعرفة ،دخول 2015/1/10/20م

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%
D9%84%D8%BA%D8%AF

 المنشاوي ،محمد،تسليحجيشمصرمصلحةاستراتيجيةأمريكية ،موقع الشروق2013،م

=http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=08022013&id

 المنشةةاوي ،محمةةد ،هثثلتثثأمرأوبامثثاعل ث مبثثارك ،موقةةع بوابةةة الشةةروق2014،م تةةاريخ الةةدخول
للموقع 2015/12/10م

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=09052014&id=bb7b34c
9-2086-4beb-83fb-667eee4b6415

 الهوبى ،حسام ،أبرزأحداثعثام ،2007موقةع منتةديات العةز الثقافيةة2008،م ،تةاريخ الةدخول
للموقع20015/12/20م

http://www.al3ez.net/vb/printthread.php?t=26401&pp=40

 الهياجنة ،عةدنان،دراسةبعنوانالعالقاتالعربيةاألمريكيثةالمصثالحوالمبثادئ ،موقةع الجزيةرة
نت ،قطر2008،م

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d30dea35-3071-4d65-91329b260114faa3
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 بةةاكير ،علةةى ،هثثليثثؤدىتخثثبطاالقتصثثاداألمريكثثيإلث انهيثثاراإلمبراطوريثثة ,مجلةةه العصةةر،
مركز األهرام ،مصر2005 ،م
http://alasr.me/articles/view/6091

 جمعةةه ،إسةةماعيل,التمويثثلاألجنبثثيوالطثثابورالخثثامسفثثتحفثثرعللمجلثثسالثثدوليلحقثثوق
اإلنسانفيمصرجريمةكبرى,جريدة األهرام ،العدد  ،46317القاهرة 2013 ،م

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/234242.aspx46317

جونز ،تةوبى ،أمريكاوالثنفطوالحثربفثيالشثرقاألوسثط ،موقةع مةا العمةل  ،2015،الوصةول

إلى الموقع 2015/6/25م 
https://ma-alamal.com/2015/09/26/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%

 حافظ ،صالح الةدين ،أخطثرمثاقالثهمبثاركوبثوش:مصثر2005تحثدياتالتتييثرومخثاطر
الضتوط2005 ،م ،موقع العربية ،تاريخ الدخول 2015/9/25،

http://www.alarabiya.net/views/2005/01/26/9809.html

 ح ة ةةداد ،هب ة ةةه ،مؤسسثثثثثاتالفكثثثثثراألمريكيثثثثثثة ،مق ة ةةال 2014 ،م ،الوص ة ةةول إل ة ةةى الموق ة ةةع ف ة ةةي
2015/7/15م

http://hebation.blogspot.com/2014/08/blog-post.html

 حمةةودة ،أيمةةن,السياسثثةاألمريكيثثةتجثثاهالعثثربكيثثفتصثثنع؟ومثثنيصثثنعها؟ ،موقةةع إسةةالم
ن ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةت2001،م
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=3234

 حنفي ،عبدالعظيم ،العالقاتاألمريكيةالمصريةتجاوزمحطةالخالفحول30يونيو ،موقع
معهد العربية للدراسات ،قناة العربية ومؤسسه "ام.بى.س" ،دبي2014 ،م
http://studies.alarabiya.net/hot-

 خضر ،احمةد ،قراءةفيدورالمؤسساتاألمريكيةفيدعثموتمويثلحركتثي6أبريثلوكفايثة
والمعارضةالمصرية ،على موقع االلوكه2011،م ،تاريخ الدخول 2015/8/13

http://www.alukah.net/culture/0/36350/

 خضر ،عبد الوهاب,حكاياتمثيرةعنالمعونةاألمريكية ,موقع الحوار المتمدن ،العةدد،938
2004م

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=22549#null

 خلية ة ة ة ةةل ،نبية ة ة ة ةةل ،وسثثثثثثثثثثائلاإلعثثثثثثثثثثالماألمريكيثثثثثثثثثثة ،مدونة ة ة ة ةةه شخصة ة ة ة ةةيه2002،م
http://www.nabilkhalil.org/inusa008.html

 دوادي ،عبد العزيز ،أدواتالسياسةالخارجيةاإلعالممثاال ،موقع أصوات الشمال2012،م
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=28704
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 رمضان ،إمام,صراعللتعاونالعسكريمعمصثرأمريكثافثيالمقدمثةروسثياتنازعهثاوالقثارة
السثثثمراءغائبثثثةودولالخلثثثيجتظهثثثربعثثثد30يونيثثثو ،موقةةع صةةدى البلةةد ،تةةم دخةةول للموقةةع
فى2015 /11/28

http://www.el-balad.com/1293928

 سةةالم ،عةةالء,التمويثثلاألجنبثثيوالطثثابورالخثثامسأخطثثرالمؤسسثثاتالمرتبطثثةباالسثثتخبارات
األم ريكيثثةدعمثثتمنظمثثاتمصثثريةبعثثدثثثورةينثثاير,جريةةدة األه ةرام ،العةةدد ،46315القةةاهرة،
2013م 
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/234083.aspx

 سالمان ،عبةد المالةك،تحسثينصثورهأمريكثافثيالخثارجبثينالواقثعواألوهثام ،موقةع المحةرر،
تاريخ المشاهدة2016/1/9م

http://www.al-moharer.net/moh263/a_b_salman263.htm

 سويلم ،حسام،منظماتمصريةتتجسسلصالحأمريكاواسرائيل ،بوابة الوفد االلكترونية التابع
لجريدة الوفد ،القاهرة  2014،م

http://alwafd.org

شافعي ،بةدر ،دراسةبعنوانالوالياتالمتحدةوالثورةالمصريةتحثدياتالواقثعوآفثاقالمسثتقبل،
موق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةع جامع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةه الق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاهرة ،ت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاريخ ال ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدخول 2015/9/14م.
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/7.htm

 شحات ،عاصف ،مقالةة "هلهناكفرقبينأوباماوبوشاالبن" ،مركةز الد ارسةات االشةتراكية،
مصر2010،م
http://falsafa1.blogspot.com/2011/04/blog-post.html

 ضياء الدين ،محمد ،بحثبعنواناتجاهاتالعالقاتالدوليةبعدأحداث11سثبتمبر ،موقةع
شبكه األلوكة2012 ،مwww.alukah.net .

 عةةادل ،عةةالء،التمويثثلاألجنبثثيوالطثثابورالخثثامسهيئثثةالمعونثثةقلصثثتمسثثاعدتهالصثثالح
دعممنظماتأهلية ,جريدة األهرام ،العدد ،446319 ،ا لقاهرة2013 ،م

http://www.ahram.org.eg/News/958/60/234557/%

 عبةةد ،ال ازمةةل ،الخطثثةاألمريكيثثةالحثثربعل ث اإلرهثثابأمالسثثيطرةعل ث منثثابعالثثنفطالحلقثثة
االول  ،موقع ذي قار العراقى 2014،م ،تاريخ الدخول2015/9/25،

http://www.dhiqar.net/Art.php?id=42444

 عبد الحميد ،حسام"،سوا"السياسةاألمريكيةعل أنتامالبوب ،موقع راديو مسلم2002،م

https://www.radioislam.org/Houidi/resister/guer-media.htm

 عب ةةد الحمي ةةد ،خال ةةد ،الثثثدوراألمريكثثثيفثثثيتصثثثاعدتيثثثاراإلسثثثالمالسياسثثثيحالثثثةاإلخثثثوان
المسلمين ،الحوار المتمدن ،العدد2006 ،1609م

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=69785
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 عبد الحميد ،ريم،مجلةأمريكيةضثتوطأوبامثاعلث إسثرائيلتثوترعالقتهثامثعمصثر ،موقةع
اليوم السابع ،مصر2012،م
http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/739196#.VkjfYNKrTIU

 عبد الكريم ،عمرو،مستقبلالعالقاتالمصريةاألمريكيةبينالتثبيدوالتوريثث ،موقةع المسةلم،
2006م ،تاريخ دخول2015/7/15 ،م

http://www.almoslim.net/node/85813

 عبدال ،ازاد ،وسثائلتنفيثذالسياسثةالخارجيثةاألمريكيثةفثيعهثدجثورجدبليثوبثوش ،تةاريخ
الدخول للموقع 2015/11/29م

http://www.hekar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=755

 عبد اهلل ،معتصم،نظرياتالعالقاتالدولية:نظريةالبنائية ،موقع ملف الدولى2013،م

https://almalaff.wordpress.com/tag/

 عبة ة ة ةةد القة ة ة ةةادر ،معتة ة ة ةةز,سياسثثثثثثثثةأوبامثثثثثثثثاالمتعثثثثثثثثثرة ،2015،علة ة ة ةةى موقة ة ة ةةع روداو ،تة ة ة ةةاريخ
الدخول2015/9/17،م

http://rudaw.net/mobile/arabic/opinion/08092015

 عبد المعبود ،همام ،قناةالحرةاألمريكيةفيعيونالخبراء ،موقع مسلم1424 ،ه2004-م

http://www.almoslim.net/node/85335

 عبد المعطى ،إبةراهيم،عاطفالتمثرى:يكشثفوثثائقالمثؤامرةاألمريكيثةاإلخوانيثةالختطثاف
ثورةيناير ،موقع الوفد2015 ،م

http://alwafd.org/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-

 عبد المنصف ،مي ،الموقفاألمريكيمنثورةيناير ،الحوار المتمدن ،العدد2013 ،4046م 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=351920

 عةزب ،صةفاء ،التمويثثلاألجنبثيلمنظمثثاتالمجتمثثعالمثدنيفثثيقفثصاالتهثثام ،المجلةة مجلةةة
العرب الدولية ،عدد شهر يونيو ،لندن2012 ،م

http://arb.majalla.com/2012/06/article55236396



عكاشةةة ،سةةعيد ،موقثثفالواليثثاتالمتحثثدةمثثندولالطثثوقالعربثثي ،مجلةةة السياسةةة الدوليةةة،
العدد ،147مصر2002 ،م تاريخ مشاهدة  2006/1/10

http://www.f-law.net/law/threads/49182-D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-

 غرينوالةةد ،غلةةين،بعثثدالتظثثاهربثثالولعبالديمقراطيثثةالمصثثريةعثثادتالواليثثاتالمتحثثدةلتثثدعم
الطتيثثثثثثثثثانعالنيثثثثثثثثثة,موقة ة ة ةةع عربة ة ة ةةى21،2014م ،تة ة ة ةةاريخ الة ة ة ةةدخول2015/10/2م

http://arabi21.com/story/780243/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-A%D8%A9

 فرانتةةز ،دوغ،مسثثؤولبالخارجيثثةاألمريكيثثة10:نقثثاطهامثثهمثثنخطثثابأوبامثثافثثيويسثثت
بوينت ،موقع و ازرة الخارجية األمريكية 2014 ،م

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2014/05/20140530300624.html#a
xzz3tONiVH8D
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 قطب ،دسوقي،الموقفاألمريكيتجاهاألحداثالجاريةفيمصر ،من سلسةلة مةاذا يحةدث
في مصر ،موقع مصراوي2011 ،م
http://www.masrawy.com/Ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=146479&ref=hp

 قطةةب ،هيةةثم ،األسثثاطيرالثالثثثةالمؤسسثثةللعالقثثاتالمصثثريةاألمريكيثثة ،علةةى موقةةع ساسةةة
بوست2015 ،م ،تاريخ الدخول 2015/9/20

http://www.sasapost.com/three-myths-about-egyptian-american-relations/

 قنديل ،محمةد ،محدداتالسياسثةالخارجيثةبثالتطبيقعلث الواليثاتالمتحثدةاألمريكيثةوالمانيثا،
موقع الحوار المتمدن ،2011،دخول إلى الموقع 2014/7/1م

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=265345

 مجةةدي ،مةةي ،مبثثثدأمثثثونرووضثثثعتهأمريكثثثالضثثثماناسثثثتقاللهاضثثثدالتثثثدخلاألجنبثثثيوتقريثثثر
مصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيرها,موق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةع الي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوم الس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةابع ،ت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاريخ ال ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدخول 2015/9/10
http://cairodar.youm7.com/357897/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A

 محمةةود ،أسةةماء ،العالقثثاتالمصثثريةالروسثثيةسثثبعونعام ثامثثنالتمييثثز ،موقةةع شةةبكة الوفةةد،
2013م ،تاريخ الدخول 2015/9/25

http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%

 مدونه ثورات وحقائق سةرية,دورالجامعةاألمريكيةفيإسثقاطمصثر2014،م ،تةاريخ الةدخول
2015/9/13

http://www.mediafire.com/view/u41bzx6gquqjvm9/

 مفت ة ةةي ،محم ة ةةد،المحثثثثثدداتاالقتصثثثثثاديةوأثرهثثثثثاعلثثثثث السياسثثثثثةالخارجيثثثثثة ،موق ة ةةع ش ة ةةبكة
األلوكة2014،م  http://www.alukah.net/culture/0/70044

 مواسةةى ،علةةى ،الثثثثورةالمصثثثريةالبدايثثثةكفايثثثةوالخثثثالصرحيثثثل ،موقةةع عةةرب2011 ،48م،
دخول2015/6/20م
http://www.arab48.com/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A

 موقع السفارة االمريكية في القاهرة،زيارةوزيرالدفاعاألمريكيإل مصر2013،م

http://egypt.usembassy.gov/apr042413.html

 موقع اخبار مصر العاجلةة ،ساينسمونيتور%85:منمساعداتالديمقراطيثةلمصثرذهبثت
لمؤسسثثثثثثثثثثثثثثثثاتأمريكيثثثثثثثثثثثثثثثثة2011،م ،ت ة ة ة ة ة ة ةةاريخ ال ة ة ة ة ة ة ةةدخول 2015/10/10
http://egypttoday1.blogspot.com.tr/2011/08/85.html

 موقةةع نةةت العربيةةة اإلخبةةاري ،مبثثاركيثثثمربتعثثديلالدسثثتورليسثثمحبمنافسثثتهفثثيانتخابثثات
الرئاسة دبي2005،م ،تاريخ الدخول 2015/8/9م

http://www.alarabiya.net/articles/2005/02/26/10708.html
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 و ازرة الخارجي ةةة األمريكي ةةة ،البيثثثتاألبثثثيضيسثثثلطالضثثثوءعلثثث االلتثثثزاماألميركثثثيبثثثالترويج
للديمقراطيةفيالعالمأجمع ,على موقةع مكتةب بةرامج اإلعةالم الخةارجي التةابع لةو ازرة الخارجيةة
األميركية2008 ،م ،تاريخ الدخول 2015/9/20م
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2008/05/20080505162648bsib
hew0.9074671.html#ixzz40HDfP02z

 ويكبيةةديا ،حركثثةشثثباب6ابريثثل ،علةةى موقةةع ويكيبيةةديا الموسةةوعة الح ةرة ،تةةاريخ الةةدخول للموقةةع
2015/7/7م
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8
%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_6_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%
8A%D9%84

 يوتية ة ة ة ةةوب ،مقابلثثثثثثثثثثثهمثثثثثثثثثثثعالثثثثثثثثثثثدكتورعصثثثثثثثثثثثامالعريثثثثثثثثثثثان ،تة ة ة ة ةةاريخ التحمية ة ة ة ةةل 2011م،
المشاهدة،2015/44/12الجزء1.41دقيقه ،موقع اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=phKSp95ZITw

 National Security Strategy، The National Security Council (NSC)،
Whitehouse، 2002، available online at
https://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/

 The U. S. Middle East Partnership Initiative (MEPI)، U.S. Department
of state، Diplomacy in Action، 2015، available online at
http://mepi.state.gov/about-us.html
 Washington post، Newsweek Interactive ،2005 ، available online
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A2015-2005Mar25.html

 WikiLeaks, Outreach to Egyptian Democracy and Human Rights,
Activists ،Crethiplethi.Com ،2011 ،available online at
http://www.crethiplethi.com/wikileaks-outreach-to-egyptian-democracy-and-humanrights-activists/islamic-countries/egypt-islamic-countries/2011

ثانيا:المصادراألجنبية 

 الكتباألجنبيةالمترجمة 

 أسةةبين ،إليهان ةةدرو،إمبراطوريثثثهاإلرهثثثابالسياسثثثةاألمريكيثثثةالعثثثابرةللقثثثاراتفثثثياألمثثثن
واالقتصثثادومكافحثثهاإلرهثثاب ،ترجمةةه وفقيةةه إبةراهيم ،شةةركه المطبوعةةات للتوزيةةع والنشةةر ،ط

األولى ،بيروت -لبنان2012 ،م

 اندرسةةون ،جةةيمس ،صثثنعالسياسثثاتالعامثثة ،ترجمةةة عةةامر الكبيسةةي ،دار المسةةيرة للتوزيةةع
والنشر ،ط األولى ،األردن-عمان1999 ،م

 الةةويتز ،الري ،نظثثامالحكثثمفثثيالواليثثاتالمتحثثدةاألمريكيثثة ،ترجمةةة جةةابر سةةعيد عةةوض،
الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ،ط األولى ،القاهرة1996 ،م
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 بت ةراس ،جةةيمس،الثثثثورةالعربيثثثةوالثثثثورةالمضثثثادةأمريكيثثثةالصثثثنع ،ترجمةةة فاطمةةة نصةةر
إصدارات سطور جديدة ،القاهرة-مصر2011 ،م

 بتروسةينكو ،ف.ف ،البيتاألبيضوأسرارالمخابراتاألمريكيثة ،ترجمةه ماجةد عةالء الةدين،
دار األدهم للنشر والتوزيع ،ط األولى ،القاهرة-مصر1986 ،م

 تانسى ،ستيفن،علمالسياسةاألسس ،ترجمه رشا جمال ،الشةبكة العربيةة لألبحةاث والنشةر،
ط األولى ،بيروت -لبنان2012 ،م

 تشومسةةكى ،نوعةةام,مثثاذايريثثدالعثثمسثثامحقثثا ،ترجمةةه مةةازن الحسةةيني دار التنةةوير للترجمةةة
والنشر والتوزيع ،ط األولى ،فلسطين2000 ،م

 جةاردنز ،لويةد سةىمصثركمثاتريثثدهاأمريكثامثنصثعودناصثثرإلث سثقوطمبثارك ،ترجمةةة
فاطمة نصر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة-مصر2013،م

 دوفرجيه ،موريس ،المؤسساتالسياسثيةوالقثانونالدسثتورياألنظمثةالسياسثيةالكبثرى،
ترجم ةةه ج ةةورج س ةةعد ،المؤسس ةةة الجامعي ةةة للد ارس ةةات والنش ةةر والتوزي ةةع ،ط األول ةةى ،بي ةةروت-

لبنان1992،م

 دوفرجيةةه ،مةةوريس ،مثثثدخلإلثثث علثثثمالسياسثثثة ،ترجم ةةه جمةةال األتاس ةةي وسةةامي ال ةةدوروبى
،المركز الثقافي العربي ،ط األولى ،بيروت-لبنان2009 ،م

 روثكةوف ،دايفيةةد،داخثثلالهيئثثةالتثثيتثثديرالعثثالم ،سلسةةله ترجمةات الزيتونةةة ،مركةةز الزيتونةةة
للدراسات واالستشارات ،العدد2005 ، 8م

 سكيدمور ،وآخةرون ،كيفتحكمأمريكثا ,ترجمةه نظمةي لوقةا ،الةدار الدوليةة للنشةر والتوزيةع،
ط الثانية ،القاهرة 1988،م

 سةةمث ،تةةوني ،حلثثفمثثعالشثثيطانسثثع واشثثطنلسثثيادةالعثثالموخيانثثةالوعثثداألمريكثثي،
ترجمه هشام عبد اهلل ،الشركة العربية للدراسات والنشر ،ط األولى ،بيروت-لبنان2010 ،م

 غةةارودي ،روجيةةه ،الواليثثاتالمتحثثدةطليعثثةاالنحطثثاط ،ترجمةةه مةةروان حمةةوي ،دار الكتةةاب
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،ط األولى ،دمشق-سوريا 1998 ،م

 كوبالند ،ماليز,لعبةاألممالهخالقيةفيسياسثةالقثوةاألمريكيثة ،ترجمةة مةروان خيةر ،ط
األولى ،إنترناشونال سنتر ،بيروت-لبنان1970 ،م

 كوردسةةمان ،أنت ةةوني ،إدارةأوبامثثثاواالسثثثتراتيجيةاألمريكيثثثةاأليثثثامالمائثثثةاألولثثث  ,سلس ةةلة
ترجمات الزيتونة ( ،)36مركز الدراسات االستراتيجية والدولية ،بيروت-لبنان2009 ،م
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 كةةيفن روبةةرت ،كريسةةتول ولةةيم ،مصثثالحقوميثثةومسثثؤولياتكوكبيثثة,المحثثافظونالجثثدد,
ترجمه فاضل جتكر ،مكتبه العبيكان ،ط األولى ،الرياض-السعودية2005 ،م

 لةةين ،كريسةةتوفر،إعثثادةصثثياغةاالسثثتراتيجيةاألمريكيثثةالكبثثرىزعامثثةفثثيالقثثرنالحثثادي
والعشثرونأمتثوازنقثوى ،ترجمةةه أديةب شةيش ،مجلةةه الفكةر السياسةي مجلةةه فصةليه ،اتحةةاد

الكتاب العرب ،عدد الرابع والخامس ،دمشق-سوريا1999 -1998 ،م

 ميرشةةايمر ،جةةون جةةى ،والةةت ،سةةتفن ام ،أمريكثثثاالمختطفثثثةاللثثثوبياإلسثثثرائيلي وسياسثثثة
الواليثثاتالمتحثثدةالخارجيثثة ,ترجمةةة ،فاضةةل جكتةةر ،مكتبةةة العبيكةةان ،ط األولةةى ،الريةةاض-
السعودية2006 ،م

 نةةاي ،جوزيةةف,القثثوةالناعمثثةوسثثيلةالنجثثاحالسياسثثةالدوليثثة ،ترجمةةه محمةةد البجيرمةةى،
مكتبة العبيكان ،ط األولى ،الرياض-السعودية2007 ،م

 نةةاي ،جوزيةةف,المنازعثثاتالدوليثثةمقدمثثةللنظريثثةوالتثثاريخ ،ترجمةةة أحم ةةد أمة ةين ومج ةةدي
كام ة ةةل ،الجمعة ةةة المص ة ةرية لنشة ةةر المعرفة ةةة والثقافة ةةة العالمية ةةة ،ط األولة ةةى ،القة ةةاهرة -مصة ةةر،
1997م

 هةةانتنجتون ،صةةامويل ،الموجثثةالثالثثثةالتحثثولالثثثديمقراطيفثثيأواخثثرالقثثرنالعشثثثرين،
ترجمه عبد الوهاب علوب ،دار سعاد الصباح للنشر ،ط األولى ،الكويت1993 ،م

 هةةانتنجتون ،صةةامويل ،النظثثثامالسياسثثثيلمجتمعثثثاتمتتيثثثرة ،ترجمةةه سةةمية فلةةو عبةةود ،ط
األولى ،دار الساقي لتوزيع والنشر ،بيروت لبنان1993،م
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