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 " ِإنَّ ر بَّك  ل ُذو ف ْضٍل ع ل ى الن َّاِس و ل َِٰكنَّ أ ْكث ر ُهْم َل  ي ْشُكرُون   و   ق ال تعالى: "
 ]73اآلية سكرة النمؿ / [

 

 إال بعونو وبركتو سبحانو وتعالى. اوما كنت ألبلغه ىذه األطروحة،فالحمد والشكر هلل الذي أعانني على إنجاز 

عظيم الشكر واالمتنان إلى من نحت أفكاري، ووقف بجانبي حتى بلغت ىذه األطروحة أشدىا، إلى من 

شملني بعلمو ووقتو، وزاد ىذه األطروحة لمعانا وتشريفا، إلى األستاذ: د. فوزي نور الدين، فلو أسمى اعتباري 

 وأصدق دعواتي.

بجزيل الشكر واالمتنان إلى أساتذتي األفاضل أعضاء لجنة المناقشة على قبول مناقشة  وال يفوتني أن أتقدم

 ىذه األطروحة.

 شكر خاص وامتنان إلى كل من قدم لي يد المساعدة سواء من قريب أو من بعيد أقول:

 ''جزاكم اهلل خيرا وسهل لكم طريقا إلى الجنة'' 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 إلى الذين يحملون شعلة العلم الوهاجة و نبراس الفكر في الدروب المظلمة  

 إلى الذين يرسمون قوس قزح من األفكار النيرة في سماء المعرفة

 تتالطم هذه األفكار أمام أنامل تحاول رسمها بالحبر كالدرر على الورق األبيض

 معبرة عن مكنونات، تبقى راسخة كالعبر

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نحن مجانين إذا لم نستطع أن نفكر، و متعصبون إذا لم نرد أن نفكر، و عبيد إذا لم  >>
<< نجرؤ أن نفكر    

 (   ؽ.ـ 347 –ؽ.ـ  427) أفبلطكف                                                
 

 

 

<< القراءة تمد العقل فقط بموازم المعرفة، أما التفكير فيجعمنا نممك ما نقرأ >>   

ـ(     1704 – 1632) لكؾ جكف  
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 مقدمــــــــــــــــــــــة
 

  أ
 

تتضمف السياسة الخارجية مكونيف أساسييف ىما الخطة المتضمنة ألىداؼ السياسة الخارجية المستوعبة      
والمكوف الثاني ىو السياسة الخارجية كتطبيؽ وآليات عمؿ تتفاعؿ مع مؤثرات  لممصالح الحيوية لمدولة،

أخرى، لكف الجزء المركزي مف تحميؿ السياسة الخارجية ىو دراسة عممية صناعة القرار التي تشير إلى 
 الجذور المتعددة لمموضوع، وخمفية صناعة مواقؼ معينة دوف أخرى.

شكال مف أشكاؿ المشاركة في  ''النخبة'' الشعب الواعية والمثقفة  فئاتيعد إنشاء مراكز التفكير مف قبؿ      
صنع السياسة العامة لمدولة، كما تعد وسيمة لقياـ القوى المسيطرة عمى المجتمع بإيصاؿ خبرتيا ووجيات 

لباس فمسفتيا لباسا عمميا عطائيا الشرعية والمصداقية مف نظرىا لصانعي القرار السياسي مف ناحية، وا  ، وا 
 ناحية أخرى.

تحظى مراكز التفكير األمريكية باىتماـ خاص ألنيا منبع لمختمؼ األفكار التي تؤثر بشكؿ أو بآخر في      
كما تعد مف المرتكزات األساسية إلنتاج المعرفة والتفكير العاـ  ،السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية

لبمد، ذلؾ مف خالؿ النشاطات العممية التي تقوـ بيا ىذه المراكز، وىذه النشاطات جعمت مف في ىذا ا
 المراكز مكانة ميمة كونيا تقدـ دراسات أكاديمية تحميمية حوؿ أي مشكمة مطروحة تخص دولة معينة.

الجتماعية والتي كما تعتبر مراكز التفكير بأنيا مف المؤسسات التي تعمؿ ضمف الثقافة السياسية وا       
تعرؼ بثقافة الموبيات، ويرجع قدرة ىذه المراكز عمى التأثير عمى عممية صنع القرار إلى تكيفيا السريع مع 

، استغمت  2001سبتمبر 11القضايا واألزمات الجديدة التي تظير عمى الساحة الدولية، فبعد وقوع أحداث 
دورىا في صناعة السياسة الخارجية األمريكية حيث  مراكز التفكير األمريكية ىذه األحداث لمتأكيد عمى

عادة مراجعة  أصبحت األبحاث أكثر تركيزا عمى انتاج أفكار وتحميالت مف شأنيا أف تؤدي لتطوير بؿ وا 
 العالقات بيف الغرب والعالـ اإلسالمي.

وـ بتقييـ واختبار مدى إف المواد الخاـ التي تعتمد عمييا مراكز التفكير ىي األفكار، وىذه المؤسسات تق     
صحة األفكار التي تشكؿ أساس السياسات، كما أنيا تقوـ بالعمؿ عمى تطوير أفكار جديدة تعمؿ عمى 

 صياغة سياسات أخرى.

إف فيـ السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية، يتطمب منا فيما أعمؽ لممصادر المجتمعية       
ية التي تغذي تصورات األمريكييف حوؿ المسمميف بصفة عامة والعرب بصفة والثقافية والحضارية واألمن

 خاصة.
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  ب
 

واقتصادية جعؿ منيا موضعا لتحرؾ  استراتيجية-يوجكما أف المنطقة العربية تتمتع بمؤىالت        
أف توسعت المصالح األمريكية وامتد حدود األمف القومي إلى المنطقة العربية،  منذاألمريكية، ف اإلستراتيجية

إلى ىذه المنطقة وعكست خطط ومبادئ وسياسات اإلدارات األمريكية ومف  إستراتيجيتياامتدت بالمحصمة 
 ورائيا مراكز التفكير وجماعات الضغط، التي تعد محركا أساسيا ليا.

 أهمية الموضوع: -1

تكمف أىمية الموضوع في أنو مف المواضيع قميمة التناوؿ في المكتبة العربية وعمى صعيد البحث العممي      
بالتركيز عمى تأثير مراكز التفكير األمريكية ودورىا في  تقوـ ىذه الدراسةفي الجامعات الوطنية والعربية حيث 

، خاصة أف  2001سبتمبر  11حداث عد أبصناعة السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية 
الواليات المتحدة تحتؿ مركز الصدارة عالميا مف حيث عدد مراكز التفكير، ومف حيث الدور المنوط بيا في 
رسـ السياسات واالستراتيجيات ومساعدة صانعي القرار عمى الصعيديف الداخمي والخارجي، وبما أف السياسة 

، فإنو مف 11/9/2001لغا في المنطقة العربية خاصة بعد أحداث الخارجية األمريكية مؤثرة تأثيرا با
 الضروري معرفة مرتكزات تمؾ السياسة وخمفياتيا وآلياتيا، وكذا معرفة تداعياتيا عمى العالقات بيف الطرفيف.

ؤشرات ولتحميؿ السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية البد مف األخذ باالعتبار الربط بيف الكثير مف الم    
سواء كانت عوامؿ نابعة مف النظاـ الداخمي في الواليات المتحدة، أو عوامؿ نابعة مف النظاـ اإلقميمي أو 

 العالمي لمدوؿ العربية.

وكذلؾ تـ التركيز عمى مؤسسة "راند" لتكوف نموذجا لمدراسة لكونيا مف المؤسسات التي لعبت دورا كبيرا     
يكية، وىي إحدى أذرع البنتاغوف األمريكي مف خالؿ تحديدىا ورسميا في رسـ السياسات الدفاعية األمر 

  ألجندات معينة، وكذا تطورىا وتعدد مجاالت بحثيا.

 أهداف الدراسة: -2

 إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ لعؿ أبرزىا ما يمي: ىذه الدراسة نيدؼ مف خالؿ 

طة مراكز التفكير األمريكية ومناقشة دورىا وتأثيرىا في صناع القرار خاصة مع دراسة حالة ر ادراسة خ -  
تبنتو  فيمامؤسسة "راند" إحدى مراكز التفكير التي ترتبط بعالقة واضحة مع صانع القرار الختبار تأثيرىا 

 .11/9حداث اإلدارة األمريكية مف قرارات أو مواقؼ خارجية تجاه بعض القضايا العربية بعد أ
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  ت
 

إبراز المساحة التي يتيحيا النظاـ السياسي واالجتماعي والفكري بالواليات المتحدة األمريكية لمراكزه  -  
الفكرية، ومدى اكتساب ىذه األخيرة القوة والتأثير في السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية خاصة 

 .11/9/2001بعد أحداث 

أصبحت مراكز التفكير األمريكية ليست مراكز فقط لتقديـ النصح والمشورة في ىيئة بدائؿ سياسات  -
تطرحيا مف خالؿ ما تنشره مف دراسات وأبحاث، إنما تسعى لخدمة سمطة المعرفة وتحقيؽ المصالح وبالتالي 

كير األمريكية في عمى دور مراكز التف 11/9إلى معرفة انعكاسات أحداث  ىذه الدراسةنسعى مف خالؿ 
 صنع السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية.

 أسباب اختيار الموضوع: -3 

 يعود بالدرجة األولى إلى: األسباب الذاتية: -أ

  الرغبة في تكممة البحث المنجز لمحصوؿ عمى شيادة الماجستير في إطار دراسة العالقات
الدراسة السابقة عف الجانب االقتصادي المتعمؽ بمتغير النفط، العربية، حيث اقتصرت -األمريكية

وبالتالي جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى خمفيات صنع السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا 
، ألف عممية صنع السياسة الخارجية عممية معقدة تتداخؿ فييا محددات 11/9العربية بعد أحداث 

تبر مراكز التفكير مف المحددات الرئيسية لمسياسة الخارجية األمريكية داخمية وأخرى خارجية، وتع
 .11/9وبشكؿ خاص بعد أحداث 

 محاولة إثراء المكتبة الجزائرية بموضوع قميؿ التناوؿ عمى الصعيد العربي.  
 األسباب الموضوعية: -ب

عمى الواليات المتحدة تركت بصمات واضحة عمى نمط السياسة الخارجية  11/9/2001 ىجماتإف   
األمريكية وتوجياتيا وترتيب أولوياتيا وتصنيفيا لقوائـ حمفائيا وأعدائيا وترسيخ عقدة االضطياد الديني عمى 

المختمفة وكذا في بعض أساس "لماذا يكرىوننا"، وكذا الربط بيف اإلسالـ واإلرىاب في وسائؿ اإلعالـ الغربية 
مراكز التفكير المغرضة أدى إلى تعميؽ العداء لمعرب والمسمميف وسيطرة الحاجة لألمف عمى قمة األولويات 

 األمريكية.
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  ث
 

ومف ثـ وجدت مراكز التفكير الفرصة السانحة لوضع البدائؿ واالقتراحات والرؤى المختمفة أماـ صانع القرار 
" التي ’‘ War of ideasة وبالتالي جاءت ىذه الدراسة لتحميؿ حرب األفكار في السياسة الخارجية األمريكي

تزامنت مع تمؾ األحداث ومف ورائيا مراكز التفكير األمريكية وانعكاساتيا عمى القضايا العربية عمى جميع 
وضع األصعدة والبحث عف مظاىر السياسة األمريكية لمحفاظ عمى مصالحيا في المنطقة العربية مف خالؿ 

 االستراتيجيات لمواجية التيديدات الجديدة.

 اإلطار الزمني لمدراسة: -4

باعتبارىا منعرجا حاسما في تاريخ  2001سبتمبر  11تـ تحديد الفترة الزمنية لمدراسة بعد أحداث     
تعد أضخـ وأجرأ ىجوـ عمييا، وما نتج عف ذلؾ مف  اليجماتالواليات المتحدة األمريكية، ألف ىذه 

كاسات عمى العالقات األمريكية العربية وعمى األمف القومي األمريكي في إطار محاربة اإلرىاب وتسخير انع
كؿ االمكانيات سواء القوة الصمبة أو القوة المينة لتحقيؽ األىداؼ، كما تزامف ذلؾ مع النشاط المكثؼ لمراكز 

وتنتيي الدراسة في قبمية لصانعي القرار التفكير األمريكية لتحميؿ تمؾ األحداث ووضع مقترحات وبدائؿ مست
2018 . 

 إشكالية الدراسة: -5

إف السياسة الخارجية األمريكية عممية متدفقة، يديرىا صانعو السياسة في ضوء أىداؼ معينة، ولكف تحت    
البد مف معرفة  11/9/2001السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث ولتحميؿ ظروؼ متغيرة، 
 الخارجية التي تقؼ وراءىا.و العوامؿ الداخمية 

كمف المحددات الداخمية نجد مراكز التفكير التي تمثؿ اتجاىات ذات جذكر فكرية متعددة تتكلد منيا النخب 
األمريكية المتعاقبة ك الككنغرس ، ك ىي عناصر مؤثرة عمى السياسية غالبا ما نجدىا تعمؿ في اإلدارات 

 القرار األمريكي سكاء عمى الصعيد الداخمي أك الخارجي .

يتكافؽ الرؤساء األمريكيكف عمى أىمية المنطقة العربية ككؿ ما يجرم فييا لؤلىمية اإلستراتيجية التي    
كذا تطكرات األحداث التي شيدتيا ىذه المنطقة خاصة تتبكأىا بكؿ أبعادىا االقتصادية كاألمنية كالسياسية ك 

 ك كذا االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ كالحراؾ العربي . 11/9بعد أحداث 
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 وبالتالي سنعالج اإلشكالية التالية:

مراكز التفكير األمريكية عموما ومؤسسة "راند" خصوصا في رسم السياسة  مدى تأثيرما 
 ؟2001سبتمبر  11العربية بعد أحداث  الخارجية األمريكية تجاه القضايا

 يتفرع عف ىذه اإلشكالية مجموعة مف األسئمة الفرعية نوجزىا كالتالي:

 ما مفيوـ مراكز التفكير األمريكية؟ -

انعكاسات عمى تأثير مراكز التفكير األمريكية عمى السياسة الخارجية  11/9/2001ىؿ كانت ألحداث  -
 العربية؟األمريكية تجاه القضايا 

كانت نابعة مف أفكار  11/9/2001ىؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث  -
 ومخططات مراكز التفكير األمريكية وعمى رأسيا "راند"؟

الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية بعد السياسة ما ىي حدود تأثير مؤسسة "راند" في صنع آليات  -
 ؟11/9أحداث 

 الفرضيات: -6
 لإلجابة عف اإلشكالية نضع الفرضيات التالية:

الضغط عمى صانعي  أشكاؿوشكال مف  تشكؿ مراكز التفكير األمريكية دعما لمنفوذ والقوة: األولىالفرضية 
 .11/9األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث السياسة الخارجية 

بيف صانعي القرار في السياسة الخارجية األمريكية ومراكز التفكير  االرتباطاتكمما زادت  :الثانيةالفرضية 
 كاف ليذه األخيرة األثر البالغ في رسـ معالـ السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية.

الخارجية : يعكد تاثير مراكز التفكير االمريكية عمكما ك مؤسسة راند خصكصا في السياسة الثالثةالفرضية 
إلى غياب دكر العرب ك مراكزىـ التفكيرية في الرد ك  11/9األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 

 الدفاع عف قضاياىـ.
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 المقاربة المنهجية لمدراسة: -7

المقاربة المنيجية التي اعتمدناىا لمتحقؽ مف صدقية ىذه الفرضيات ولتحميؿ الموضوع مف جميع  خصيفيما 
 جوانبو، فإننا استخدمنا مقاربة منيجية مركبة مما يمي:

 منهج التحميل النظمي: -

عتبر الذي يتميز بأنو يقوـ عمى أساس أف النظاـ يعمؿ مف خالؿ المؤثرات الداخمية والخارجية، وأف النظاـ ي
وحدة عضوية حية متحركة وقابمة لمتطور والتغير المستمر، كما يؤكد ىذا المنيج عمى التفاعؿ الموجود بيف 
النظاـ والبيئة، وبالتالي استخدمناه لمعرفة خمفيات السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية بعد 

 والعوامؿ المؤثرة في ذلؾ. 2001سبتمبر  11أحداث 

 دراسة الحالة:منهج  -
يعتمد ىذا المنيج عمى جمع البيانات والمعمومات عف حالة واحدة وتنظيميا وتحميميا قصد الوصوؿ إلى نتائج 

يقكـ عمى أساس دراسة مرحمة معينة مف تاريخ الكحدة أك دراسة جميع المراحؿ بقصد الكصكؿ إلى  دقيقة،
 تعميمات حكؿ الكحدات المتشابية.

مف نتائج ال يمكف تعميمو عمى جميع الحاالت األخرى إال في حالة التوصؿ إلى نفس  وما يتـ التوصؿ إليو 
ـ استخداـ ىذا المنيج عند دراسة دور مؤسسة "راند" في صنع تالنتائج عف عدد معيف مف الحاالت المماثمة، 

 ر األمريكية.كنموذج لمراكز التفكي 11/9السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
 الدور: اقتراب -
إف استخداـ اقتراب الدكر في الدراسات السياسية جاءت كمحاكلة لعمماء النفس ك االجتماع تكسيع تطبيؽ    

نظرياتيـ النفسية عمى العبلقات الدكلية مف خبلؿ تحميؿ سمكؾ القادة السياسييف كالنخب الحاكمة في عدة 
 دكؿ .

يرتبط الدكر بالكظيفة أك الكظائؼ التي تقـك بيا الدكلة في الخارج لتحقيؽ أىدافيا كالدفاع عف مصالحيا    
عند التفاعؿ مع النظاـ الدكلي ، كما يرتبط الدكر بالبيئة النفسية لصانع القرار ألنو يعبر عف إدراكاتو في 

ر عمى أرض الكاقع ) تصكر الدكر ، أداء السياسة الخارجية ألم دكلة ، كما يرتبط بمدل تجسيد ىذا الدك 
 الدكر (.
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تـ استخداـ ىذا االقتراب عند دراسة سمكؾ الرؤساء األمريكييف ك دكر النخبة السياسية في التأثير عمييـ    
خاصة الشخصيات المنحدرة مف مراكز التفكير األمريكية  في إطار '' الباب الدكار '' كمدل تطبيؽ أفكارىـ 

كىذا ما نجده  2001سبتمبر  11ة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث في صنع السياس
 ''.  الجديد جميا في دكر '' مشركع القرف األمريكي

 اقتراب صنع القرار: -

يعتمد ىذا االقتراب عمى اختيار خطة ضمف عدد محدود مف البدائؿ التي تيدؼ إلى صياغة وتحديد    
يعالجيا صانع القرار أي منيج لمحركة يستند عمييا مخطط السياسة الخارجية لالنتقاؿ مف الموضوعات التي 

 مرحمة اإلعداد إلى مرحمة التنفيذ عمى ضوء األىداؼ المرسومة والمصالح.

 ، تـ إف ىذه العممية تتـ عمى مراحؿ مع التركيز عمى أىمية بعض البدائؿ مف بيف البدائؿ األخرى   
في ىذا البحث عند دراسة بعض القرارات التي أصدرتيا الواليات المتحدة تجاه بعض  تراب االقاستخداـ ىذا 

، وقرار محاسبة سوريا عاـ 2003، لعؿ أبرزىا قرار احتالؿ العراؽ عاـ 11/9الدوؿ العربية بعد أحداث 
 ، وغيرىا مف القرارات األخرى المتعمقة بالمنطقة العربية.2004

 تقنية تحميل المضمون: -

تعتمد ىذه التقنية عمى تحميؿ المضموف عف طريؽ تصنيؼ البيانات وتبويبيا إلى وصؼ المضموف    
المحتوى الظاىر لممادة قيد التحميؿ، وتعتبر بصفة عامة مف أدوات جمع المعمومات وتفسير مضموف 

سياسية والمقابالت مع ومحتوى المواثيؽ والدساتير واالتفاقيات والتقارير والخطب السياسية وبرامج األحزاب ال
الشخصيات القانونية أو السياسية وغيرىا، كما يمكف استخداميا في تحقيؽ واختبار الفروض العممية والكشؼ 

 عف المعاني الكامنة وقراءة ما بيف السطور لمتوصؿ إلى معرفة العالقات االرتباطية بيذه المعاني.

التي أصدرتيا مراكز التفكير األمريكية وعمى رأسيا تـ توظيؼ ىذه التقنية عند تحميؿ بعض التقارير    
و عند دراسة تصريحات بعض الرؤساء أو كبار  11/9مؤسسة "راند" المتعمقة بالقضايا العربية بعد أحداث

المسؤوليف األمريكييف أو عند دراسة بعض الشيادات التي تـ اإلدالء بيا أماـ الكونغرس األمريكي مف طرؼ 
 ر األمريكية.خبراء مراكز التفكي
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 األدبيات السابقة: -8

( بتوفر كـ ىائؿ مف الكتب والمقاالت خاصة بالمغة Think Tanksيزخر موضوع مراكز التفكير )   
االنجميزية، وما يعنينا منيا تمؾ التي تتقاطع مع موضوعنا تحديدا فالتي وجدناىا قميمة جدا سواء العربية منيا 

 راسات التي ساىمت في توجيو بحثنا مما استطعنا الحصوؿ واالطالع عميو.أو األجنبية سنختار عينة مف الد

سبتمبر )تشكيل اإلدراك  11كتاب: "مراكز البحوث األمريكية ودراسات الشرق األوسط بعد  - 
الذي يناقش فكرة تدور حوؿ دراسات الشرؽ  '' ،ىشاـ القروي''لصاحبو  2013 الصادر سنة  األمريكي(

التي تخضع العتبارات سياسية ولـ تبؽ دائما داخؿ المجتمع  11/9/2001األوسط في أعقاب أحداث 
األكاديمي، وتوصؿ مف خالؿ ىذا الكتاب إلى أف السياسة الخارجية ال تتـ في دوائر مغمقة بعيدة عف مراكز 

يث أف القرارات التي ليا وزف تمارس تأثيرا كبيرا عمى خريطة الشرؽ النفوذ المالي والفكري في المجتمع ح
األوسط، والقرارات غالبا ما تتخذ بناء عمى نصائح مف خبراء مراكز التفكير ومكاتب االستشارة المتعاقدة مع 

ظر، اإلدارة ليذا الغرض، أي أف مسألة اتخاذ قرار ميـ نتيجة تفاعؿ فكري بيف أطراؼ تتقارب في وجيات الن
وكذا السياسة الخارجية ودراسات الشرؽ األوسط ومختمؼ البرامج البحثية تخضع لعدد قميؿ ممف يممكوف 

 الثروة.

 لمباحثة أميمة عبد المطيؼ،  كتاب: "المحافظون الجدد: قراءة في خرائط الفكر والحركة" -  
ف الجدد في الواليات المتحدة عبر تتبع يحيث تبيف مف خاللو تصاعد المحافظ،  2003الصادر سنة  

 تحالفاتيـ وقراءة وثائقيـ واستعراض أفكارىـ وخططيـ. 

لقاء الضوء عمى أىـ الشخصيات التي تمسؾ بخيوط حركة المحافظيف الجدد ومصادر تمويميـ، وطرؽ  وا 
مريكي الجديد ممارسة النفوذ، مستيمة كتابيا بإعطاء مثاؿ عمى تنفيذ ما جاء في تقرير معيد القرف األ

ثبات أف أحداث 2003عند االحتالؿ األمريكي لمعراؽ عاـ  1997الصادر عاـ  ميدت  11/9/2001، وا 
 لتحويؿ التقرير ليكوف واحدا مف أىـ مبادئ السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية.

لصاحبو  "Think Tanks: The brain trusts of the US foreign policyكتاب: " - 
مراكز التفكير: مسؤولية العقؿ المدبر لمسياسة الخارجية ''أي: " Kubilay Yado Arinاأللماني "
حيث يتطرؽ فيو إلى تيبولوجية مراكز التفكير وتفسير تأثيرىا السياسي مع  ، 2014'' الصادر في األمريكية
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الخارجية األمريكية خالؿ إدارتي  التركيز عمى بعض مراكز التفكير لممحافظيف الجدد ودورىا في السياسة
 كمينتوف وبوش.

لصاحبو دونالد  "A Capital Idea: Think Tanks and US foreign Policyكتاب: " -
وىو كتاب قيـ يدور فحواه حوؿ تطور  ، 2006سنة  ، الذي طبع في كنداDonald E. Abelsonأبمسوف 

 11/9ة األمريكية ومدى تأثيرىا، عقيدة بوش بعد أحداث مراكز التفكير األمريكية وعالقتيا بالسياسة الخارجي
السياسة الخارجية والمصمحة  و"، كما يختـ كتابو بالعالقة بيف مراكز التفكير War of ideasوحرب األفكار "

 .الوطنية

 ميما وىو: ىذا باإلضافة إلى بعض المقاالت التي ليا عالقة بموضوع بحثنا نجد مقاال

إزاء القضايا مقال بعنوان: "مراكز األبحاث األمريكية وأثرها في السياسة الخارجية األمريكية  -
، الصادرة سنة (8ي مجمة دراسات إقميمية العدد )لصاحبو "ىاشـ حسف حسيف الشيواني" الذي نشر ف العربية"
ألمريكية لكف حيث تضمف دور بعض مراكز التفكير األمريكية في صنع السياسة الخارجية ا، 2008

 باقتضاب دوف إعطاء تفاصيؿ.
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 الفجوة البحثية: -

الدراسات ذات الصمة بالدراسة، سيتـ التطرؽ إلى الفجوة البحثية بيف تمؾ الدراسات وىذه  ضبعد استعراض بع
 الدراسة، وذلؾ عمى النحو التالي:

 الحاليةالدراسة  عمى الدراسات السابقة التعقيب نتائج الدراسات السابقة

لمراكز التفكير األمريكية دور في •
رسـ معالـ السياسة الخارجية 
األمريكية تجاه قضايا الشرؽ 

 األوسط.
ف في يف رئيسيتيىناؾ مجموعت•

 الواليات المتحدة:
المجموعة األولى: السياسيوف -

الذيف يحتموف مناصب ذات نفوذ 
 في اإلدارة األمريكية.

المجموعة الثانية: فيي تشمؿ -
حفييف، وباحثيف بعدد مف ص

مراكز التفكير التي تروج لمفكر 
 اليميني.

االحتالؿ األمريكي لمعراؽ جاء •
تنفيذا لخطة مركز تفكير ميـ في 
الواليات المتحدة األمريكية وىو 

 معيد القرف األمريكي الجديد.

التركيز عمى منطقة الشرؽ األوسط •
 وكؿ ما يتعمؽ بيذه المنطقة.

اء مثاؿ واحد عمى التركيز عمى إعط•
نفوذ المحافظيف الجدد المتمثؿ في 
سياسة الواليات المتحدة تجاه العراؽ 
عطاء أمثمة عف مراكز الفكر  وا 

 لحركة المحافظيف الجدد.
القاسـ المشترؾ بيف الدراسات •

السابقة ىو دراسة خمفيات االحتالؿ 
 األمريكي لمعراؽ.

التركيز عمى المنطقة العربية بما •
دوؿ العربية في الشرؽ في ذلؾ ال
 األوسط.

دراسة دور مراكز التفكير األمريكية •
في فترة ما بعد أحداث 

إلى يومنا ىذا، أي  11/9/2001
، ثـ الرئيس االبففترة حكـ بوش 

 أوباما والرئيس الحالي ترامب.
شيدت المنطقة العربية عدة •

تطورات بعد االحتالؿ األمريكي 
العربي لمعراؽ لعؿ أىميا الحراؾ 

وما نتج عف ذلؾ مف تغيرات عمى 
مستوى القيادات السياسية والفواعؿ 
اإلقميمية والدولية المؤثرة عمى 

 الساحة العربية.

 
لمدراسات السابقة أنيا ركزت عمى التطكر التاريخي لمراكز التفكير   كتقييمكما يمكف أف نتكصؿ إليو 

 .بغة النظرية باستثناء البعض منيااألمريكية مف حيث النشأة ك التطكر  ك اتسمت بالص
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ك مف جية أخرل تأثر بعض الدراسات السابقة بمعيار النظرة الغربية عمكما ك األمريكية خصكصا ك    
ك عناصر الضغط كبالتالي جاءت أغمبيا تفتقر لممكضكعية ، كبالتالي كاف دافعا  خدمة المصالح األمريكية

حتى   11/9لنا لدراسة ىذا المكضكع لمتعرؼ عمى خبايا السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
ؼ في كجو كؿ ما يتسنى لنا كعرب إعداد العدة لقطع الطريؽ أماـ مراكز  التفكير األمريكية المغرضة ك الكقك 

 يحاؾ ضد القضايا العربية .

كعمى الرغـ مف المبلحظات السابقة ال ننكر فائدة الدراسات السابقة في إعداد ىذا البحث حيث أنيا أجمعت 
 التفكير األمريكية.  عمى أىمية الدكر الذم تقكـ بو مراكز

 :الصعوبات -9

 ما يمي:مف الصعوبات التي واجيتنا في إنجاز ىذا البحث نذكر 

ف توفرت فإنيا لـ تتطرؽ إلى دور مراكز التفكير األمريكية  -1 قمة المراجع والكتب حوؿ موضوع الدراسة وا 
في رسـ السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية، فجؿ المراجع التي تحصمنا عمييا تقتصر عمى 

 إلى القضايا العربية.دراسة مراكز التفكير األمريكية وصناعة القرار دوف التطرؽ 

عممية الترجمة أخذت منا وقتا وجيدا كبيريف، الفتقار المكاتب الوطنية والعربية لمثؿ ىذه الكتب التي  -2
تتطرؽ إلى موضوع الدراسة مما استمـز األمر اقتناء كتب أجنبية خاصة االنجميزية منيا مف بعض المكاتب 

 العالمية في العواصـ األجنبية.

عف طبيعة النظاـ السياسي األمريكي، فإف الحكـ عمى تأثير مراكز التفكير عمى صنع  بغض النظر -3
السياسة الخارجية أمر صعب القياس والرصد بسبب الطبيعة المعقدة لعممية صنع السياسة الخارجية التي 
 يشترؾ فييا فاعموف كثر، يصعب الوقوؼ عمى كواليس إصدار القرارات فالحديث عف غياب دورىا أمر
مستبعد جدا، فيي موجودة ومنتجة وقريبة مف صنع السياسة الخارجية األمريكية، أما درجة تأثيرىا ومدى 

 فعاليتيا فأمر صعب رصده بدقة.
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 تبرير خطة البحث: -10

لإلجابة عف إشكالية البحث والتأكد مف صحة الفرضيات فإننا أعددنا خطة تتكوف مف أربعة فصوؿ، وتـ     
لى ثالث مباحث خصصنا الفصؿ األوؿ لمتأصيؿ المفاىيمي والنظري لمدراسة وذلؾ لمتطرؽ تقسيـ كؿ فصؿ إ

إلى اإلطار المفاىيمي لمراكز التفكير األمريكية ثـ معرفة المقاربات النظرية المفسرة لدور مراكز التفكير في 
 دراسة آليات تأثيرىا.ب قمناصنع السياسة الخارجية األمريكية، وبعد ذلؾ 

الواليات المتحدة األمريكية و مراكزىا الفكرية  منظوربػ '' الدوؿ العربية في أما في الفصؿ الثاني المعنوف    
فإننا خصصنا المبحث األوؿ لدراسة : بيف تعدد الرؤى ووضع االستراتيجيات'' 11/9/2001بعد أحداث 

المنطقة العربية في اإلدراؾ ، ثـ إعطاء صورة 11/9اتجاىات الفكر االستراتيجي األمريكي بعد أحداث 
براز استراتيجيات الييمنة األمريكية عمى الدوؿ العربية إل خصصناه األمريكي، أما في المبحث الثالث فإننا 

 ودور مراكز التفكير فييا لمعرفة خمفيات االستراتيجيات التي وضعتيا اإلدارة األمريكية.

: المظاىر 11/9/2001تجاه القضايا العربية بعد أحداث  أما الفصؿ الثالث بعنواف السياسة األمريكية     
مف خاللو التطرؽ إلى مظاىر السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث  حاولناوالتداعيات، فإننا 

المبحث الثالث لتقييـ ومعرفة  و يأتيثـ معرفة انعكاسات تمؾ السياسة عمى الدوؿ العربية  11/9/2001
 بيف مراكز التفكير األمريكية والعربية. حدود التعاوف

إلى دراسة دور مؤسسة راند في صنع السياسة الخارجية األمريكية تجاه  فيو التطرؽ تـوفي الفصؿ الرابع    
 تـ استعراض نشأة وتطور مؤسسة "راند" ثـ تـومف خالؿ ىذا الفصؿ  11/9القضايا العربية بعد أحداث 

مف خالؿ دراسة وتحميؿ بعض  11/9التطرؽ إلى توجياتيا ومواقفيا تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
تحديد مدى تأثير مؤسسة "راند"  حاولنا مف خاللو  لتي أصدرتيا، وأخيرا وفي المبحث الثالث فإننا التقارير ا

مف خالؿ التطرؽ إلى  11/9في صنع السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
مستويات التأثير ومظاىر السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية .
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 الفصل األول: اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسة

، ك ىي كذلؾ مف تحكيؿ اليدؼ العاـ لمدكلة إلى قرار باتجاه محدد إف السياسة الخارجية تعتمد عمى    
بصفة رسمية ك يسمكف بصناع القرارات لذا فصناعة القرارات في ك جماعات يمثمكف الدكلة  أفرادصنع 

 .قرار ببيئتو الداخمية ك الخارجيةالسياسة الخارجية تككف ضمف تفاعؿ صانع ال

ك العقائد في تكجيو القرار السياسي في الكاليات  األفكار أىميةالتي مر بيا العالـ  األحداث أثبتتلقد      
الكاضح عمى المدارس الفكرية ك  األثر 2001، ك كاف ألحداث الحادم عشر مف سبتمبر  األمريكيةالمتحدة 
إال أف مراكز التفكير تؤثر عمى صانعي  األضكاء، كعمى الرغـ مف ابتعادىا النسبي عف  األمريكيةالسياسية 

 ألمريكية .السياسة الخارجية ا

المؤثرة في بمكرة منطؽ القكة الناعمة لدكرىا في صياغة االستراتيجيات  تعد مراكز التفكير مف المؤسسات    
الدراسات التي تقـك  بعضخدمة لمصالحيا ك أىدافيا عمى المستكييف الداخمي ك الخارجي حيث  األمريكية

حددا أك مؤثرا عمى صناع السياسة الخارجية بشكؿ أك تجد طريقيا لتككف عامبل م األمريكيةبيا مراكز التفكير 
 . بآخر

ك بالتالي سنحاكؿ التعرؼ مف خبلؿ ىذا الفصؿ عمى ماىية مراكز التفكير ك المقاربات النظرية المفسرة    
لدكر ىذه المراكز في صنع السياسة الخارجية األمريكية ثـ نعرج عمى آليات تأثير ىذه المراكز عمى صناعة 

 .في السياسة الخارجية األمريكيةر القرا

 المبحث األول: ماىية مراكز التفكير

بفعؿ تعدد قضايا القرار السياسي كتشعب مياـ الدكلة الحديثة، كخصكصا الدكؿ التي تمتمؾ سياسة     
خارجية فاعمة، كتعتبر نفسيا معنية بشكؿ جاد بما يحصؿ خارج حدكدىا بحيث تؤثر كتتأثر فيو، كبالتالي 

تمؾ الدكؿ إلى فسح المجاؿ لمراكز التفكير لبلستفادة مف تحميبلتيا كتكصياتيا كاستشاراتيا في شتى لجأت 
  المجاالت.
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 المطمب األول: تعريف مراكز التفكير

، فتعريؼ ىذه المراكز ال يزاؿ محؿ Think Tanksثمة غمكض يحيط بتعريؼ مراكز التفكير 
 Thinkخبلؼ بفعؿ عدة عكامؿ منيا صعكبة حصر الييئات كالمؤسسات التي تندرج ضمف فئة ما يسمى 

Tanks إضافة إلى مطاطية المفيكـ. 

 الفرع األول: تعريف مراكز التفكير لغة 

ة العربية بصكر مختمفة، فيناؾ إلى المغ Think Tanksيتـ استخداـ عدة مترادفات لو، تترجـ عبارة       
" مراكز التفكير"، كىناؾ مف يترجميا إلى "بنكؾ التفكير أك الفكر"،كلكف في بعض األحياف  مف يترجميا إلى

يستخدـ تعبير" مراكز األبحاث كالدراسات"، كذلؾ ألف معظـ المؤسسات أك المراكز التي تقع تحت القطاع 
 ؼ اليكية الذاتية.المذككر ال تعرؼ نفسيا في كثائؽ تعري

عرفت باسـ  Think Tanksكحتى بالمغة اإلنجميزية، كلغاية األربعينيات مف القرف العشريف، فإف أغمبية      
 Brainالمؤسسات أك مراكز الدراسات كاألبحاث، كلكف أثناء الحرب العالمية الثانية استخدمت عبارة )

Boxes في الكاليات المتحدة، كفي زمف الحرب استخدـ مصطمح ( أك صناديؽ الدماغ أك المخ بالمغة العامية
(Brain Boxes لئلشارة إلى الغرؼ التي ناقش فييا اإلستراتيجيكف التخطيط الحربي، كيرجع أكؿ استخداـ )

إلى السبعينات ، إذ تـ استخداـ ىذه العبارة بشكؿ عاـ لئلشارة إلى مؤسسة راند  Think Tanksمدكف لعبارة 
Randلى المج  (1)مكعات األخرل التي ساعدت القكات المسمحة.، كا 

يعرفيا قامكس أككسفكرد االنجميزم بأنيا: '' مجمكعة مف الخبراء تقدـ المشكرة ك األفكار لمشاكؿ سياسية أك 
 (2)اقتصادية خاصة''

( الذم تـ استعارتو مف الحقؿ العسكرم Think Tanksىناؾ اتجاىيف في التعريؼ المغكم لمصطمح )     
ككف انطبلؽ عمؿ ىذه المؤسسات قد بدأت فيو حيث تمت استعارة المصطمح مف التسمية التي تطمؽ عمى 
الغرفة المحصنة التي تعقد فييا اجتماعات قيادات ىيئة األركاف المشتركة في كزارة الدفاع األمريكية 

فكاف التكجو ،(Tankىا مكقعا أمنا محصنا ضد الضربات كالدبابة )( باعتبار (Tank)البنتاغكف ( التي تسمى 
                                                           

 .8-7: ص -، ص2008(، تشريف األكؿ، 1العدد ) ،دراسات إستراتيجية"مراكز الدراسات األمريكية كصناعة القرار"،  (1)

(2) Catherine Soanes , The paperback Oxford english dictionary, USA, New York: Oxforod University press, 

2001, p: 871. 



 اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسةالفصل األول: 
 

16 
 

'' استنادا إلى ركف  Tankاألكؿ عند تعريب المصطمح عمى أنيا '' دبابات الفكر ''تعريبا لكممة '' دبابة / 
الكصؼ الصكرم لممكاف في أصؿ ك مصدر المصطمح  ، فيما نظر التكجو األخر لمجانب الكظيفي لمكياف 

 (3)تجرم فيو مناقشة ك صياغة األفكار اإلستراتيجية .  tankأنو كعاء ك مخزف / فعربو عمى

 الفرع الثاني: تعريف مراكز التفكير اصطالحا

مراكز التفكير ىي عبارة عف منظمات مرتبطة بتحميبلت بحث السياسة العامة، كالتي تكلد بحث السياسة      
الداخمية كالدكلية، لذلؾ يتمكف صانعي القرار مف صنع  المكجية كالتحميبلت كتقديـ المشكرة في الشؤكف

القرارات حكؿ السياسة العامة، كىذه  المراكز يمكف أف تككف مؤسسات مرتبطة أك مستقمة، كعادة ما تككف 
 (4)كجسر بيف األكاديمي كصانع القرار كبيف النظاـ كالمجتمع المدني، كتعمؿ لخدمة الصالح العاـ".

حيث عرفيا Donald E.Abelsonاألكثر تداكال لمراكز التفكير ىك تعريؼ دكنا لد أبمسكفلعؿ التعريؼ     
ي معيف، دكف أف تنفي عنيا الصفة إلى الربح، كال تعبر عف تكجو حزب "ىيئات ذات تكجو بحثي ال تيدؼ

 (5)األيديكلكجية، كتتمثؿ أىدافيا الرئيسية في التأثير عمى الرأم العاـ كالسياسات العامة.

'' في األصؿ استخدـ في الكاليات المتحدة Think Tanksفكفقا ؿ ''دكنا لد أبمسكف'' فإف مصطمح ''   
األمريكية خبلؿ الحرب العالمية الثانية، حيث كاف يشير إلى غرفة أك مكاف آمف يمتقي فيو خبراء الدفاع 

 (6)كالمخططكف العسكريكف لمناقشة اإلستراتيجية.

فإنو يرل بأنيا:" مؤسسات مستقمة تـ إنشاؤىا بيدؼ إجراء  Richard N.Haassأما ريتشارد ىاس    
نتاج معارؼ مستقمة متصمة بالسياسة، كىي تسد فراغا في غاية األىمية بيف العالـ األكاديمي مف  األبحاث كا 
جية كبيف عالـ الحكـ مف جية ثانية، ذلؾ أف دافع األبحاث في الجامعات يككف في أحياف كثيرة حكؿ 

اشات النظرية المنيجية كالغامضة التي ال تمت إال بصمة بعيدة لممعضبلت السياسية الحقيقية، أما في النق
الحككمات فيجد الرسميكف الغارقكف في  مطالب صنع السياسة اليكمية المممكسة، أنفسيـ عاجزيف بسبب كثرة 

                                                           
مجمة  انس حسف حميد ، '' دكر المراكز البحثية في صنع القرار السياسي )الكاليات المتحدة األمريكية أنمكذجا ('' ،    (3)

  . 6 ، ص:2015 ،(50، العدد ) المستنصرية لمدراسات العربية و الدولية
(4)

James G.Mc Gann,2015 Global Go to Think Tank Index Report, University Of Pennsylvania,2016,P6. 
( 5 )

Donald E Abelson, „‟ Think Tanks And U.S Foreign Policy”, U.S Foreign Policy Agenda, N°3, 

November,2002,P:10. 
(6)
، بيركت: مركز نماء لمبحكث  سبتمبر 11األوسط بعد مراكز البحوث األمريكية ودراسات الشرق ىشاـ القركم،  

 .122: ، ص2013، 1كالدراسات، ط
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األكسع لسياسة الكاليات المتحدة،  مشاغميـ، عف االبتعاد قميبل عف الشؤكف اليكمية إلعادة النظر في المسار
 (7)المساعدة عمى سد الفجكة بيف عالمي األفكار كالعمؿ " مراكز التفكيرمف ىنا كانت أكلى مساىمات 

إف كثيرا مف ىذه المؤسسات كالمراكز ىي كيانات غير ربحية يتـ تمكيميا كما في الكاليات المتحدة    
يبي، كىناؾ مراكز أخرل يتـ تمكيميا عبر الدعـ المقدـ مف طرؼ األمريكية ككندا عبر برامج اإلعفاء الضر 

 الحككمة أك مجمكعات المصالح، ككذلؾ عائداتيا مف البحكث التي تشرؼ عمييا كتنجزىا.

''أف مراكز التفكير تتبكأ مكانة  NTRAكما يعتبر المعيد الياباني المسمى" المعيد الكطني لبحكث التقدـ   
مرمكقة في المجتمعات الديمقراطية التي تفسح مجاالت لمشفافية كالبحكث كصناعة القرار تتكاجد بيذه المراكز 

( كفي بعض األحياف معيد Foundationمؤسسة ) بأسماء مختمفة، ففي بعض األحياف تطمؽ عمى نفسيا
(Institute كيصؼ آخركف أنفسيـ بالصندك ،)( ؽFUND.) 

في   Mark Garnettكمارؾ غارنيت (Dian Stoneكما نجد دراسة ميمة مقدمة مف طرؼ ''دياف ستكف'' )   
ترل أف مراكز التفكير  (Think Tanks across nations : A comparative approachكتابيما المشترؾ) 

فكرية أك تحميبلت أك مف طرؼ ة عبر حجج عبارة عف منظمات مستقمة تحاكؿ التاثير أك تشكيؿ السياس
لكبيات مباشرة، كىي أحيانا منظمات لمصالح العاـ، كالتي تقـك بميمة مساعدة الممتزميف بفيـ السياسات 

 Stephen)كفي دراسة أخرل تحت إشراؼ ''ستيفف بكشر''  (8)العامة كتعميـ أك إعبلـ تجمعات المكاطنيف"
Baucher) ( مع9حيث كضعت ىذه الدراسة تسعة ) لتعريفياايير (Think Tanks)  حسب الظركؼ األكركبية

 نكجزىا في النقاط التالية:

منظمات دائمة، مختصة في إنتاج حمكؿ السياسة العامة ، فكج لمبحث ، تقترح حمكال كتحميبلت كنصائح ، 
فعاؿ اليدؼ األساسي ليا ىك إعطاء نتائج بحكثيـ لصانعي القرار كالرأم العاـ ، ليسكا مسؤكليف عمى أ

الحككمة ، تبحث عمى تدعيـ حرية بحثيا ، ال تمنح دبمكمات كليست ميمتيا األكلى التككيف ، تبحث بشكؿ 
 كمي بكؿ ما يتعمؽ بالصالح العاـ.

 ىذه المعايير تعطي ثبلث خصائص أساسية لمراكز التفكير كىي:
                                                           

(7)
Richard N.Hass,'' Think Tanks and U.S foreign policy : A policy maker‟s perspective '', U.s foreign policy 

agenda,  Vol :7,N :3, November 2002 , P5. 
(8)

Pierre Le Petit, '' Le rôle des Think Tanks '', Notre Europe : etudes et recherches, available online )Consulted On 

15/2/2015). 

http://www.institute de  loed.eu/media-think tanks.pdf.  

http://www.institute/
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 مصالحيا الخاصة مع الحككمة.إنتاج حمكؿ لمسياسة العامة، التفاعؿ مع صانعي القرار، عدـ التقاء 

كمف خبلؿ التعاريؼ السابقة يتضح لنا أف تحديد تعريؼ دقيؽ لمراكز التفكير مع تحديد قدرتيا عمى     
 Francis Bernardإنجاز البحكث كرغبتيا في التأثير عمى السياسات يعد أمرا صعبا لمغاية إال أف الباحث 

Hyghe  تكصؿ إلى فكرة مفادىا أفThink Tanks  فيي محصكرة بيف األضمع الثبلثة لمثمث المتمثمة  
 (9) :في

صانع أسئمة (: بطمب حمكؿ، اقتراح، فحص، تكقع، اإلجابة الحتياجات Expertise Pureخبرة صافية ) -1
 القرار السياسي كاالقتصادم، في ىذا اإلطار تشبو ىذه المراكز عيادة الفحكصات.

السمطات كالمدافعيف عف الحمكؿ كالذم يمكف أف يقكد إلى حدكد المكبيات، إذا ترجمة لطمبات فيما يتعمؽ  -2
 كانت قكاعد الشفافية غير محترمة.

االعتقاد األيديكلكجي: ابتداء مف قيـ أك مشركع مجتمع أك نظاـ دكلي، انتشار األفكار، استيبلء  -3
في ىذا اإلطار فإف مراكز التفكير تعتبر المكجييف، محاكلة محك مف األذىاف كمف الكاقع األنظمة السابقة، ك 

استمرارية لمجمكعات األفكار كلدت في القركف الكسطى كالتي تقترح اإلجابة عف كجكد الككف) كالتي تحكلت 
 إلى منتديات سياسية(.

كما تكجد عدة أعماؿ عرفت مراكز التفكير، تـ نشرىا في التسعينات، حيث نجد بعض الكتاب الرائديف    
 Donald )، كدكنالد أبمسكف(Ken Weaver )، ككيف كيفر(James Mc Gann)جيمس غانف  أمثاؿ:

Abelson):(10)، ىؤالء حددكا المعايير كالمقاييس التالية لمتعريؼ بمراكز التفكير كما يمي 

منظمات مستقمة، مستكل االستقبللية حدد بمصادرىا التمثيمية كالمالية )خاص أك عمكمي/ خاص  -1
 ركابطيا المباشرة بسمككات الدكلة.كمدمج(، أك 

 ىؿ ىي مكرسة لمصالح العاـ -2
 استمرار العمؿ الجماعي المركز عمى البحث -3
 مدل المساىمة في كضع االفتراضات كالتنبؤات لسياسات العامة مع تحديد ىدؼ المشاركة في النقاش. -4

                                                           
(9)

,Pierre Le Petit ;Op.cit ;P2. 
(10)

Olivier Urrutia,”The role of Think Tanks in the definition and application of defense policies and strategies”, 

Revisit del institutes española de estudiosestratégicos, N°2, 2013, P4. 



 اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسةالفصل األول: 
 

19 
 

 (Not Profitمنظمة غير ربحية ) -5
 مصادر االتصاؿ )المكاقع االلكتركنية، المنشكرات ، المؤتمرات(منظمات تمتاز بحرية كسيكلة  -6
( كضع خمسة معايير متميزة لتركيبة مركز التفكير كالبحث التي تسمح Diane Stonأما ''دياف ستكف'' )   

تنظيـ مستقؿ، تقرير ذاتي لبرنامج البحث، إرادة التأثير لمخطط السياسات العامة ،  (11)لنا بفيميا كىي:
 لمخبرة كالمينية ،ك كسيمة ميمة لبلتصاؿ كالنشر. مطالبة

  :يعرؼ لنا مراكز التفكير بقكلو  (Howarda J.Wiarda )" ىكاردا ج. كياردا" أفكما    

آرائيا يمكف تعريؼ مراكز التفكير كاألبحاث كمنظمات بحثية غرضيا األساسي إجراء البحكث كنشر  ''       
تقع أكبر مراكز التفكير كاألبحاث كأكثرىا تأثيرا في كاشنطف العاصمة، حيث  ،حكؿ قضايا السياسة العامة

يمكف أف تؤثر عمى النتائج السياسية بأكبر قدر مف الفعالية؛ كلكف تستطيع مراكز تفكير كأبحاث أخرل، عادة 
كاألبحاث كما في  ال تكجد أقساـ لمكيمياء أك لمبيكلكجيا بمراكز التفكير،ما تككف أصغر، التأثير عمى السياسة 

الجامعات، بؿ تركز مراكز التفكير كاألبحاث، بشكؿ رئيسي، عمى القضايا االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية 
كمع  ،"نظرية" حكؿ ىذه القضايا بما في ذلؾ القضايا األجنبية كالمحمية، كتسعى فقط إلجراء بحكث مجردة أك

 ''ظر مركز التفكير ككضع حمكؿ لمشاكؿ السياسة العامةذلؾ، لمتأثير عمى النقاش السياسي صكب كجية ن
(12). 

ك بالنسبة لمكتاب العرب ترل عبير عبد الرحماف ثابت أف مراكز التفكير ىي : '' ترجمة حرفية لمصطمح    
Think Tanks) أك مصانع التفكير ، ك ىك تجمع ك تنظيـ لنخبة متميزة مف الباحثيف ، تعكؼ عمى دراسة''

مستفيضة لتقدـ استشارات أك سيناريكىات مستقبمية يمكف اف تساعد أصحاب القرارات في تعديؿ أك معمقة ك 
 (13) .رسـ سياساتيـ عمى ىذه المقترحات في مجاالت مختمفة ''

                                                           
(11)

Jean –Loup Samaan, Jean-Jacques Roche, La Rand Corporation (1989-2009) : La reconfiguration 

des savoirs stratégiques aux Etats-Unis, Paris : L‟harmattan,2010, p  . 67. 
)12  (  Howarda J.Wiarda, Think Tanks and foreign policy ;The foreign policy research Institute and 

presidential politics ; USA : Library of Congress Cataloging  in publication Data , 1992 ,p.30. 
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 .130 ص: (،06العدد ) ،(3المجمد )
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كمف خبلؿ التعاريؼ السابقة يمكف أف نتكصؿ إلى أف مراكز التفكير ليست مؤسسات لمربح المالي،    
المصالح، حيث أف ىدفيا الرئيسي ىك البحث كالدراسات كليس ممارسة النفكذ كليست مشابية لجماعات 

كالضغكط، كبالتالي فيي مراكز إنتاج أك إدارة المعرفة البحثية، متخصصة في قضايا معينة بيدؼ تحسيف أك 
مي تمؾ المراكز البحثية أحد المرتكزات األساسية إلنتاج البحث العم صنع السياسات العامة كىذا ما جعؿ

كالمعرفة كالتفكير العاـ في الدكلة، كذلؾ مف خبلؿ النشاطات العممية التي تقكـ بيا، حيث لـ تعد ميمتيا 
مقتصرة عمى تقديـ دراسات أكاديمية تحميمية نقدية، بؿ صارت تشمؿ معالجة مشاكؿ معينة، كتقديـ المشكرة 

 لصانعي القرار مع اقتراح البدائؿ.

 التفكير بالمفاىيم األخرىالفرع الثالث: عالقة مراكز 

بعد التعرؼ عمى التعاريؼ المختمفة لمراكز التفكير، يجب البحث عف عبلقتيا بالمفاىيـ األخرل التي في    
 بعض األحياف يتـ الخمط بينيا كمف بيف ىذه المفاىيـ نجد:

 جماعات الضغط: -1

االصطبلح ىك ترجمة لمكممة اإلنجميزية اختمؼ العمماء في ىذه التسمية لمجماعات الضاغطة، فيذا    
"Presseur Groups كىي تسمية غير دقيقة كما يرل البعض ألف الجماعة الضاغطة إذا كانت تمارس ، "

ضغطا ، فيي بدكرىا تخضع لضغكط أخرل مختمفة، كمف بينيا ضغط السمطة التي تحاكؿ الجماعة التأثير 
عممت كفؽ منيجيا، أما إذا عارضتو فإف السمطة تعمؿ عمى عمييا، فالسمطة تؤيد الجماعة كتساعدىا إذا 

" يككف أقرب إلى Interest groupsالحد مف نشاطيا كتقييده، كلذلؾ يركف باف تسميتيا بجماعات المصالح "
 (14)الصكاب نظرا ألنيا جماعة تسعى لحماية مصالحيا كالدفاع عنيا.

ؿ جماعة ذات مصمحة تقكـ بالتدخؿ لدل السمطة ميما كالفقيو "بيردك" يعرؼ الجماعة الضاغطة بأنيا "ك   
                                                                        (15).كاف نكع ىذا التدخؿ كمستكاه مف اجؿ تحقيؽ مصالحيا أك حمايتيا مف اعتداءات السمطة"

 

 
                                                           

 .42: ، ص1998، الجزائر: ديكاف المطبكعات الجامعية، الجماعات الضاغطةفاركؽ  حميدكش،  (14)
(15)

 .44-43: ص -، ص َفس انًشجغ
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 الحككمة، بينما  تسعى إلى التأثير عمى سياسة" أية منظمة (16)كما أف جماعات الضغط تعرؼ بأنيا     

 ترفض تحمؿ مسؤكلية الحكـ".

 (17)كلكي تكصؼ مجمكعة بأنيا جماعة ضغط يجب اف تتكفر فييا بعض السمات األساسية كىي:   

 ضركرة كجكد حد أدنى مف التنظيـ -1

 أف يسعى األفراد الذيف يمارسكف ضغطا سياسيا لتحقيؽ ىدؼ خاص بيـ -2

ف قبؿ ميجب أف تتشكؿ المجمكعة مركزا مستقبل لمقرار، أم اف ال تككف مجرد أداة تدارس  -3
 منظمة أخرل.

 أف تمارس المجمكعة ضغطا فعميا -4

كبالتالي يمكف القكؿ أف الجماعة الضاغطة ىي مجمكعة أفراد ليـ مصالح مشتركة كتجمعيـ عبلقات    
الجماعة كاستمرار عمميا في حماية مصالحيا الخاصة، ثابتة كشعكر مشترؾ، كخطة تضمف استقرار تمؾ 

كحتى يمكف التمييز بيف الجماعة الضاغطة عف غيرىا مف الجماعات األخرل، يجب مراعاة طبيعة المصمحة 
في نشاط الجماعة، األسمكب الذم تتبعو الجماعة في نشاطيا، ككذا  المراد حمايتيا، مكانة العمؿ السياسي

 تككيف الجماعة .

، تـ  Zeigler, Dalenكفي دراسة حكؿ نفكذ الجماعات الضاغطة في أمريكا أجراىا'' زيكمر'' ك''داليف''     
 التأكيد عمى ثبلث متغيرات ىي قكة المنافسة الحزبية، كالتماسؾ التشريعي) قكة الحزب في السمطة التشريعية( 

 (18)كمي كمستكل التشغيؿ.إضافة إلى المتغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالتحضر كالدخؿ الق

 

                                                           
، عماف، في السياسة الخارجية، الواليات المتحدة األمريكية أنموذجا عممية صنع القرارأحمد نكرم النعيمي،  (16)

 .424: ، ص2005، 1األردف، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، ط
 .236: ، ص2010، الجزائر: دار قرطبة، السياسة األمريكية اتجاه الحركات اإلسالميةمصطفى صايج، (17)

تر: عامر الكبيسي، قطر ، الدكحة، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع  صنع  السياسات العامة،جيمس اندرسكف،  (18)
 .64 ص: ،1998كالطباعة، 
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 (*)الموبي -2

 تعددت التعاريؼ الخاصة بالمكبي حيث تعرفيا ''إدجار الفي'':" المكبي معناه أفراد يعممكف في سبيؿ     

، أما ''جيمس برايس'' فيقكؿ:" المكبي ىك إغراء البرلماف لمتصكيت مع اك (19)التأثير عمى قرارات الحككمة"
كاصطبلح المكبي جاء مف الممارسة التاريخية لممكاطنيف الذيف يتصمكف بالممثميف ، (20)ضد مشركع قانكف ما "

التشريعييف كينتظركنيـ في الردىات خارج قاعة التشريع ككثير منيـ كانكا ىـ أنفسيـ أعضاء سابقيف في 
 المجالس التشريعية.

مات يعممكف بفعالية كنشاط مف كبالتالي يمكف القكؿ أف المكبي يعبر عف التحالؼ الذم يضـ أفرادا كمنظ   
أجؿ صياغة سياسية خارجية أك ىك عبارة عف مجمكعة مف األفراد الذيف يؤثركف في صنع القرار عف طريؽ 

 مقابمة المسؤكليف في مراكز صنع القرار.

كبالتالي يجب عدـ الخمط بيف المكبي كمراكز التفكير، فالمجمكعة األخيرة معظميا منظمات غير ربحية    
(Not For Profit كال تحظى بحقكؽ قانكنية لمعمؿ مف أجؿ تغيير مسار السياسة األمريكية بكاسطة ،)

الضغكط أك الحمبلت السياسية مثمما يتاح لمنظمات المكبي كتكجو في نفس الكقت اتيامات لمراكز التفكير 
ار لمجيكد التي تبذليا في كأنيا تستخدـ ىكيتيا غير الربحية كست بأنيا تمارس مثؿ ىذه النشاطات بطرؽ خفية

التأثير عمى صانعي القرار كتككف خمفية ىذه االتيامات ناتجة عف االتجاىات األيديكلكجية الغالبة عمى 
 ة.الباحثيف في ىذه المراكز الفكري

 

 

 

 

                                                           
،عندما كاف رجاؿ األعماؿ األمريكيكف ينتظركف في بيك االنتظار  19يرجع كممة'' لكبي '' إلى منتصؼ القرف  (*)

  في مقابمة أحد السياسييف القناعو بالتصكيت لمصمحة تشريع بعينو . ''المكبي'' لغرؼ التشريع ك ذلؾ سعيا
 .453: أحمد نكرم النعيمي، مرجع سابؽ، ص (19)
 .453: نفس المرجع، ص (20)
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 Interest Groups: جماعات المصالح

أك مصالح كاحدة، كيسعكف  ىي جماعات منظمة أك غير منظمة مف األفراد الذيف تجمعيـ رابطة كاحدة   
 (21)في تحقيقيا كحمايتيا مف خبلؿ التأثير في مركز القرار لحممو عمى االستجابة ليذه المطالب كالمصالح.

يرل أف جماعات المصمحة ال تتحكؿ إلى جماعة ضاغطة إال لما تمارس  J.Meynaudإف جاف مينك   
 (22)ضغكطا عمى الجياز الحككمي بيدؼ تحقيؽ أمانييا كمطالبيا.

رغـ كجكد جماعات مصالح في ظؿ مختمؼ األنظمة السياسية، كرغـ أف مطالبيا تؤخذ في الحسباف إال     
 ية التي تكفر ىامشا مف الحرية.أف فعاليتيا تككف أكبر في ظؿ األنظمة الديمقراط

أما "جاف دافيؿ" يقكؿ :" إف جماعات المصمحة تسمى جماعات ضاغطة حينما تعمؿ عمى الصعيد    
السياسي"، أما'' تكتكف أندرسكف'' فيطابؽ المفيكميف تماما بقكلو :" إف المصمحة تستخدـ تبادليا مع جماعة 

 (23)الضغط"

التفكير تعمؿ عمى تركيج عدد مف األفكار المكجية نحك السياسة،كيكمف  كما يمكف التكصؿ إليو أف مراكز   
الفرؽ بينيما كبيف مجمكعات المصالح كالمكبيات أك مجمكعات الضغط في مسالة الضرائب )قانكف ضريبة 

( ، أما في األمكر األخرل، فعمؿ الكاحدة كاألخرل يتشابو، كتكمف خصكصية 3ج ) 501الدخؿ، الفصؿ 
ير في طريقة تأثيرىا، مناقشة األفكار، فالكاليات المتحدة قكة عظمى قادرة عمى إنتاج أفكار تييكؿ مراكز التفك

 (24)نقاشات السياسة الخارجية.

كمع  ،بيا مجمكعات المصالح يشبو الكثير مف نشاط مراكز التفكير كاألبحاث أنكاع األنشطة التي تقكـ   
 :نكجزىا في ما يمي ذلؾ، ىناؾ بعض االختبلفات البارزة

                                                           
( 21 مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية أحمد ناصكرم، " دراسة تحميمية لعممية صنع القرار السياسي "،  (

 .287: ، ص2005(، 01العدد )، 21، دمشؽ، المجمد والقانونية
: ، ص2010، 1، الجزائر: دار الخمدكنية ، طاألحزاب السياسية في الديمقراطيات الغربيةعبد القادر مشرم،  (22)
88. 
، عماف: دار السياسة األمريكية بين الدستور والقوى السياسيةلبلطبلع أكثر أنظر: ياسيف محمد العيثاكم،  (23)

 .71 ص: ،2008كالتكزيع،أسامة لمنشر 
  أوضاع العالمبرتراف بادم، دكمينيؾ فيداؿ،   :ؽ خبليا التفكير األمريكية '' في، '' إخفافيميب دركز فنساف (24)

 .82، ص: 2010، 1،بيركت، لبناف، ط تر:مؤسسة الفكر العربي ،2010
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أكالن، بينما يقكـ خبراء السياسة في مراكز التفكير  بإجراء أبحاث حكؿ قضايا غالبان ما تككف ذات صمة     
مباشرة بعمؿ بعض مجمكعات المصالح ، فإف ىدفيا ليس تمثيؿ مشاغؿ أم دائرة انتخابية معينة كعبلكة 

جاف العمؿ السياسي المميزة التي تتفاعؿ معيا، ال عمى ذلؾ، ككما لكحظ، خبلفان لمجمكعات المصالح كل
تدعـ مراكز التفكير أك تعارض عبلنية المترشحيف الذيف يتنافسكف عمى المناصب، أك تتبرع بأمكاؿ لمحمبلت 
السياسية الخاصة باألحزاب السياسية ، في مقابؿ الحصكؿ عمى مكانة خيرية، يحظر عمييا المشاركة في 

باإلضافة إلى ذلؾ، ال تشارؾ مراكز التفكير في المظاىرات كاالحتجاجات  ،بيا ىذه األنشطة كما يتصؿ
الجماىيرية أك تعمـ العرائض؛ أك تشارؾ في حمبلت كتابة الرسائؿ التي تستيدؼ أعضاء السمطة التنفيذية 
كالتشريعية ؛ أك  تراقب أك تنشر سجبلت تصكيت المشرعيف ؛ أك تصطؼ  مع مصالح منظمة أخرل، 

   ( 25) ات تستخدميا جماعات المصالح بشكؿ شائع.تكتيك

ك يصبح االرتباؾ حكؿ ما ىك كما ليس مركز تفكير أكثر ضبابية عندما ندخؿ جماعات الضغط    
الضاغطة في المعادلة إذا اتفؽ العمماء أف مراكز التفكير ببساطة تفكر كجماعات الضغط  المؤسسات

لكف الحقيقة أف مراكز التفكير تفعؿ أكثر  ،تضغط، فستككف ىناؾ حاجة ضئيمة لمدخكؿ في المزيد مف النقاش
ء مف مراكز التفكير كجزء مف جيكدىـ المستمرة لتشكيؿ الرأم العاـ كالسياسة العامة، يجتمع خبرا مما تفكر

 ،بانتظاـ مع المسؤكليف المنتخبيف كالمعينيف كمكظفييـ عمى جميع المستكيات كفي جميع فركع الحككمة
السياسة المختمفة مع المسؤكليف الحككمييف ؛ كيدعكىـ لممشاركة في  يناقش فريؽ مف مراكز التفكير قضايا

ات، التي ترعاىا مراكز التفكير كاألبحاث، المنظمة المؤتمرات ككرشات العمؿ كالندكات، بما في ذلؾ الدكر 
لتثقيؼ أعضاء الككنغرس القادميف بشأف االىتمامات الممحة لمسياسة الداخمية كالخارجية ؛ كتزكدىـ بالخبرات 

في مقابؿ التبرعات الكبيرة، ستقكـ بعض مراكز  ،التي يحتاجكف إلييا لمتنقؿ عبر مشاكؿ السياسة المعقدة
ا باتخاذ الترتيبات البلزمة لؤلفراد الذيف يمثمكف الحككمات األجنبية كمصالح  بحاث األمريكيةالتفكير كاأل أيضن

القطاع الخاص في الداخؿ كالخارج لبللتقاء التفاعؿ مع كبار المسؤكليف في الحككمة األمريكية بيذه الطرؽ 
لمسؤكليف الحككمييف. كيؼ يختمؼ كغيرىا، تساعد مراكز التفكير كاألبحاث في تسييؿ كصكؿ المتبرعيف إلى ا

 ىذا عف الضغط؟

 

                                                           
(25) Stephen Brooks and other, Think Tanks ; Foreign policy and geo-politics : Pathways to 

influence ;London and New York : Routledge Taylor and Francis Group , 2017 , p-p : 30-31. 
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قد ال تكرس مراكز التفكير سكل قدر محدكد مف الكقت كالمكارد لممارسة  الفرؽ ىك أنو، كمنظمات    
عمى عكس الضغط الذم يقكـ بو أعضاء جماعات الضغط المحترفكف الذيف يتقاضكف أجكران جيدة  ،الضغط

لمتأثير عمى صانعي السياسة، يشكؿ الضغط مف قبؿ مراكز التفكير  كاحدنا فقط مف الكظائؼ العديدة التي 
ا الجانب المربح مف تؤدييا كمع ذلؾ، كببعض الحسابات، بدأت مراكز التفكير تكلي المزيد مف االىتماـ ليذ

 .لتفكير كجماعات الضغط أكثر سكءناعمميا كعمى أقؿ تقدير، أصبحت العبلقة بيف مراكز ا

 مراكز التفكير األمريكية ة و تطورنشأالمطمب الثاني: 

اختمؼ الباحثكف في تحديد التاريخ الذم نشأت فيو مراكز التفكير، فمنيـ مف يقكؿ أنيا نشأت في     
األكركبية كتحديدا في القرف الثامف عشر تحت اسـ الكراسي العممية ككاف أكليا "كراسي الدراسات الجامعات 

، كما أنشأت أكؿ كقفية 1831الشرقية" في بكلكنيا كفي باريس، كأكؿ مركز لمتفكير ظير في بريطانيا عاـ 
لباحثكف ىذه الكراسي المرحمة " في جامعة أكسفكرد لتشجيع الدراسات الدينية كاعتبر اثفي بريطانيا "ديمكنرن

 التمييدية لظيكر المراكز البحثية.

 الفرع األول: مراحل تطور مراكز التفكير األمريكية

ىناؾ مف يرل أف مراكز التفكير ظاىرة حديثة نسبيا في المجتمعات كالعبلقات الدكلية ككانت بداية نشأتيا     
ابر لمنقاش الجماعي أك لدراسة القضايا الساخنة األساسية في مرحمة ما بعد الحرب العالمية األكلى،ككانت من

التي تشغؿ المجتمع أكضاع القرار، ككانت البدايات األكلى ليذه المراكز بشكميا الحديث في الكاليات المتحدة 
،  Carnegie Endowment For Peace 1910األمريكية مف خبلؿ تأسيس معيد كارينجي لمسبلـ عاـ 

عاـ  Hoover Instituteكمعيد ىكفر   1916عاـ  Brooking Institute يد برككينجزكتبل ذلؾ إنشاء مع
 Council Onكمجمس العبلقات الخارجية  1919عاـ  Century Foundation ، كمؤسسة القرف1918

Foreign Relations  كغيرىا. 1921عاـ 

، كفي فرنسا تأسس المعيد الفرنسي 1920كفي بريطانيا تأسس المعيد الممكي لمشؤكف الدكلية عاـ    
، كما نبلحظ نشأة مراكز بحثية 1931لمعبلقات الدكلية، كفي ألمانيا تأسست األكاديمية األلمانية لمسبلـ عاـ

كا كيبلحظ في ىذه بأمري 1920الذم تأسس عاـ  Gallupبقضايا كشؤكف الرأم مثؿ غالكب تيتـخاصة 
الحقبة أف معظـ ىذه المراكز لـ تستطع أف تؤثر بشكؿ مباشر في صانعي السياسات العامة، ككاف ينظر 

 إلييا كمؤسسات أكاديمية "نظرية" بعيدة عف التأثير في السياسات الكطنية أك الدكلية.
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ف كاف تأثيرىا بشكؿ غير بالرغـ مف أنيا كانت تحظى باحتراـ في خارج محيط عالـ السياسة النشط، كا  
 (26)مباشر مف خبلؿ صياغة مكاقؼ الرأم العاـ أكثر مف عممية تأثيرىا في صانعي السياسات.

أما خبلؿ الحرب الباردة تطكرت مراكز التفكير باىتماميا بالقضايا المعقدة فأصبحت ذات تأثير كبير    
كما ازداد انتشارىا أكثر في جميع أنحاء العالـ كنفكذ في التأثير عمى صناع القرار كصياغة السياسة العامة، 

مف السبعينات إلى يكمنا ىذا كتعددت اختصاصاتيا فبعضيا اختص بدراسات الصراع كالسبلـ كالبعض 
 . المنظمات الدكلية ك اآلخر بالشؤكف األمنية كاإلستراتيجية، الشؤكف الخارجية

 ا التاريخي إلى:كيمكف أف نصنؼ مراكز التفكير األمريكية حسب تطكرى   

 ( 1945-1900(  كمؤسسات أبحاث حول السياسة مراكز التفكير: الجيل األول

المتعمقة بالسياسة الخارجية في الكاليات المتحدة بالظيكر في لمراكز التفكير بدأت المكجة الرئيسية األكلى    
لى حد كبير، نتيجة لرغبة كبار المثقفيف في خمؽ مؤسسات يجتمع فييا   الباحثكفبداية القرف الماضي، كا 
(، 1910لمناقشة القضايا العالمية حيث اشتيرت ثبلث مؤسسات كىي: مؤسسة كارينجي لمسبلـ العالمي )

(، ثـ بدأت في ما 1921(، كمجمس العبلقات الخارجية )1919كؿ الحرب كالثكرة كالسبلـ )مؤسسة "ىكفر" ح
( الذم اندمج الحقا مع مؤسستيف أخرييف إلنشاء 1916بعد مؤسستاف كىما: معيد األبحاث الحككمية) 

ماميا ( التي ركزت اىت1943(، ثـ معيد أمريكا انتبرايز ألبحاث السياسة العامة )1927مؤسسة برككنغز) 
 بالقضايا الخارجية مع مركر الزمف.

أف مراكز التفكير المذككرة كغيرىا أنشأت في ظركؼ مختمفة إال أنيا تتشابو في التزاميا  مفعمى الرغـ 
بمناقشة كبحث مجمكعة كاسعة مف السياسة الداخمية ك الخارجية عمى أمؿ تحسيف عممية صنع القرارات 

 (27)الحككمية .

 

 

                                                           
سامي  الخزندار، طارؽ األسعد، ''  دكر مراكز الفكر كالدراسات في البحث العممي كصنع السياسات العامة"،  (26)

 .10: ، ص2012، جانفي 06ة قاصدم مرباح، كرقمة، العدد ، الجزائر: جامعدفاتر السياسة والقانون
(27)  Stephen Brooks and other ; op.cit :p.86. 
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 (1970-1946مؤسسات متعاقدة مع الحكومة )الجيل الثاني: 

بعد نياية الحرب العالمية الثانية، أصبحت الحاجة إلى النصائح المستقمة حكؿ السياسة الخارجية أكثر    
إلحاحا بالنسبة لصانعي السياسة األمريكية كخاصة في ظركؼ الحرب الباردة، كازدياد حاجة الكاليات المتحدة 

تي تكفرىا مراكز التفكير لتطكير سياستيا األمنية حيث تأسست مؤسسة "راند إلى اآلراء كالخبرات ال
الكاليات المتحدة األمنية خبلؿ العصر الذم عقبتيا ظيكر عدة مؤسسات  ككربكريشف" لتعزيز كحماية مصالح

 (.1968(، معيد ايرباف) 1961أخرل مثؿ معيد ىدسكف) 

القتراح طرؽ لمتخفيؼ مف المشاكؿ االقتصادية ك فقد تطمع الرئيس جكنسكف إلى المعيد الحضرم    
االجتماعية ك السياسية العديدة المساىمة في االضطرابات الحضرية طيمة عقد الستينات الذم سادتو 
االضطرابات ، ارست بداية الحرب الباردة ك الحرب ضد الفقر مطالب جديدة تجاه الحككمة األمريكية ككفرت 

جعؿ كجكدىا محسكسا ،كشيدت فترة ما بعد الحرب  ظيكر عدة مراكز أخرل فرصا اكبر لمراكز التفكير ل
 )28(.الدكلية كمعيد الدراسات السياسيةمنيا مركز الدراسات اإلستراتيجية ك 

 ( 1989-1971الجيل الثالث: نشوء مؤسسات ومراكز تفكير داعية لقضايا عامة ) 

السياسية كتقنيات التسكيؽ كىي كظيفة يشاركيا تعتمد ىذه المؤسسات عمى أسمكب الجمع بيف األبحاث    
فييا العديد مف مجمكعات المصالح، كخبلفا لمؤسسات التفكير لمجيؿ األكؿ فإف ىذه المؤسسات الجديدة 
تشارؾ في االنخراط في المناقشات السياسية كالتأثير في السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة كمف بيف ىذه 

 .(1977(، معيد كاتك) 1973يج )ىيرت: مؤسسة (29)المؤسسات

 يومنا ىذا ( -1990الجيل الرابع :مؤسسات التفكير الميراثية )

أحدث نكع مف مؤسسات التفكير التي ظير لدل مجتمع صنع السياسة الخارجية ىك ما يشير إليو البعض    
كف لمسبلـ كالحرية" بعبارة "المؤسسات الميراثية" ، كمنيا "مركز كارتر" في مدينة أطمنطا، كمركز "نيكس

، كىي مراكز  2011( في كاشنطف العاصمة،الذم اعيدت تسميتو مركز المصمحة الكطنية عاـ 1994)
لمتفكير  أنشأىا رؤساء سابقكف ينككف ترؾ أثر دائـ ليـ في السياسة الخارجية كالداخمية، تنتج ىذه المؤسسات 

                                                           
(28)  Stephen Brooks and other ; op.cit :88. 
(29) 

Richard Hass, Op.Cit.P20. 
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ككرش العمؿ، كتجرم األبحاث في عدد مف المياديف تشكيمة كاسعة مف المطبكعات، كتنظـ الحمقات الدراسية، 
 السياسية.

إف ىذه المراكز الميراثية عادة ما يتـ تأسيسيا مف قبؿ أصحاب المناصب الحساسة كالمتقاعديف ، تيتـ    
أكثر بتأطير األفكار كالقضايا التي ستساعد في إضفاء المصداقية الفكرية عمى برامجيا السياسية كظيفة لـ 

 (30).حزاب السياسية السائدة بشكؿ كاؼتؤدييا األتعد 

كمف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أف المراحؿ األكلى لنشأة مراكز التفكير األمريكية كانت بعيدة عف التحزب    
السياسي باعتبار أف ميمتيا ىي خدمة الصالح العاـ كذلؾ بتزكيد صانعي القرار بكجيات نظر حيادية 

في إطار الحرب الباردة حيف كانت الكاليات  1945مكجة الثانية فقد برزت منذ كنصائح لخدمة الدكلة، أما ال
المتحدة تدافع عف العالـ الرأسمالي ضد التيديد السكفيتي حيث حظيت مراكز التفكير األمريكية سندا كبيرا مف 

 طرؼ الحككمة األمريكية.

لتقديـ المشكرة السياسية كبيدؼ التأثير في أما المكجة الثالثة التي ظيرت في العقكد الثبلثة األخيرة      
القرارات السياسية، ك الجيؿ الرابع فإنيا نشأت بفعؿ اإلرث الفكرم لمشخصيات التاريخية في السياسة 

 .ما تبينو ىذه الخريطة التكضيحية األمريكية، كىكذا ازداد عدد ىذه المراكز، ك ىذا

 العالم: توزيع مراكز التفكير في (01)الخريطة رقم 

 

c Gann , 2017 Global go to Think Tank Index report ; University of  : James G.M Source

Pennsylvania ,p:36 ,published on 31/1/2018 (consulted on : 7/5/2018 ) , available online : 

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=think_tanks 

                                                           
)30(

Stephen Brooks and other , Op.Cit ,p.90. 
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 2017بالمائة عاـ  26.2نبلحظ مف خبلؿ ىذه الخريطة أف أكركبا ك شماؿ آسيا تستحكذ عمى ما نسبتو    
بالتالي  يتضح أف الدكؿ بالمائة ك  25.2مف مراكز التفكير في العالـ ك كذا أمريكا الشمالية تممؾ ما نسبتو 

نما ىك أحد أىـ أسمحة العصر كعميو فإنزيف بتالغربية أدركت أف العمـ لـ يعد شارة ت نجد  نايا المجتمعات كا 
المتبلؾ زماـ  التفكير كزأف المئات بؿ اآلالؼ مف مراكز التفكير تديرىا الدكلة دراية منيا ألىمية تفعيؿ مرا

 .األمكر

 األولى في العالم من حيث عدد مراكز التفكير : الدول العشرة (01)الشكل رقم 

 

 الباحثة اعتمادا عمى :: اعداد المصدر

James G.M c Gann , 2017 Global go to Think Tank Index report; op.cit, p:37. 

أف الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف   1نبلحظ مف خبلؿ ىذا الشكؿ المنجز بناء عمى الممحؽ رقـ    
عدد مف مراكز التفكير في  امتبلكيا أكبركالمممكة المتحدة كاليند كألمانيا تحتؿ المراتب األكلى مف حيث 

 .العالـ

كما نبلحظ كذلؾ مف الممحؽ األكؿ أف حصة األسد مف مراكز التفكير كانت مف نصيب الكاليات المتحدة    
كىذا عدد معتبر مقارنة بالدكؿ األخرل حيث يحاكؿ أبمسكف  2017عاـ  1872األمريكية حيث بمغ عددىا 
تمركز العالي الكثافة في النظاـ السياسي األمريكي، مضافا إلى فقداف االنتماء حصر األسباب قائبل، "إف ال
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كتكفر التمكيؿ اليائؿ مف قبؿ المؤسسات الدعائية، كؿ ذلؾ قد تقاطع إلنتاج  الممـز إلى األحزاب السياسية،
 (31)ىذه الشبكة المترامية مف مراكز التفكير في ربع القرف األخير".

زايد مراكز التفكير إلى تراجع دكر األحزاب السياسية بالكاليات المتحدة كما يكضح مف الممكف إرجاع ت   
( كأستاذ السياسة العامة بجامعة جكرج Brookingsإطار سياسي بمعيد )( Kent Weaver )كانت كيفر

( بأف: "األحزاب السياسية الضعيفة كغير األيديكلكجية نسبيا قد عززت دكر مراكز George Townتاكف) 
التفكير كاألبحاث بطرؽ شتى، كلعؿ التأثير األىـ لمنظاـ الحزبي بالكاليات المتحدة ىك أف ىذه األحزاب لـ 
تأخذ عمى عاتقيا الدكر الرئيسي في تطكير السياسة مف خبلؿ تأسيس أسمحة بحث سياسية ضخمة خاصة 

 (32)بيا بينما سدت مراكز التفكير ىذا الفراغ ''.

دكؿ المتقدمة كالدكؿ الصاعدة ىي التي تحتؿ المراكز األكلى مثؿ: بريطانيا، كما نبلحظ كذلؾ أف ال   
 فرنسا، الكاليات المتحدة، األرجنتيف، ككذا الصيف كاليند.

لكف مف حيث التأثير فيشير "أبمسكف" إلى أنو" في حيف أصبحت مراكز التفكير ظاىرة عالمية في السنكات    
تتميز عف مثيبلتيا في الدكؿ األخرل بقدرتيا عمى المشاركة بشكؿ مباشر  األخيرة، غير أف المراكز األمريكية

كغير مباشر في صناعة السياسات، كيتكجو صانعي السياسات األمريكية نحك تمؾ المراكز الستشارتيا في 
 (33)مختمؼ القضايا.

المبيف في الممحؽ ألحسف مراكز التفكير في العالـ  2017مف خبلؿ ترتيب تقرير جامعة بنسمفانيا لعاـ    
( عشرة مراكز عالمية األكلى األكثر ذيكعا في العالـ، 10( ستة مراكز أمريكية مف )6الثاني نجد أف ىناؾ )

 كمف جية أخرل نجد أف المراكز الغربية ىي التي تحتؿ المراتب األكلى كغياب كمي لمراكز التفكير العربية.

 

 

                                                           
(31)

Donald Abelson  , Think Tanks And Us Foreign Policy, Op.Cit ,p .9. 
(32)

Donald Abelson , A capital idea : Think Tanks and US foreign policy , Canada :Library and archives 

Canada Cataloging in publication ,2006 , p: 79. 
شكالية تطكير أداء العمؿ البرلماني في المنطقة المغاربية"، (33) المجمة الجزائرية لألمن صالح زياني، "غرؼ التفكير كا 

 .9: ، ص2012(، جانفي 02الجزائر: جامعة الحاج لخضر، باتنة، العدد ) ،والتنمية
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 األمريكيةالفرع الثاني: تمويل مراكز التفكير 

مف حيث مصادر التمكيؿ فإف مراكز التفكير ال يقاس نجاحيا بيامش الربح الذم تحققو، بؿ بقدرتيا عمى    
تشكيؿ الرأم العاـ كالتأثير في رسـ السياسات، كقد أصبحت في الفترة األخيرة أشبو ما تككف بجماعات 

 تتنافس لزيادة نفكذىا السياسي. التي ((Group Interests(أك مجمكعات المصالح  Lobbiesالضغط )

تتميز مراكز التفكير األمريكية بميزانياتيا الضخمة مقارنة بالمراكز األخرل في باقي أنحاء العالـ كيذكر     
أحد السياسييف السابقيف "دكالريكييف" أف إجمالي الميزانية السنكية ألكثر عشر مراكز فكرية في الببلد تتجاكز 

كيتـ تمكيؿ معظـ ىذه المؤسسات مف اليبات كالمنح التي تقدـ لممراكز سكاء مف أفراد أك مميكف دكالر  500
مؤسسات خيرية أك مف قبؿ الحككمة نفسيا بعد أف تتعاقد مع المراكز الفكرية لمقياـ بأبحاث معينة مقابؿ 

األبيض كالشركات  البيتمبالغ مالية محددة، كيمكؿ عدد كبير منيا دكائر المخابرات كالخارجية كالدفاع ك 
كالنفط كالمرتزقة كاإلعبلـ كالمعمكمات كأحزاب معارضة كمنظمات مختمفة فمثبل  حمماؿ كالسبلالقابضة ل

 Rockefeller"مجمس العبلقات الخارجية"، يقدـ لو الدعـ مف الشركات الكبرل األمريكية كمف "آؿ رككفمر" 
 (34)ة.المالي Morganباألساس، كقبميـ مف كتمة "آؿ مكرغاف" 

 (35)كيمكف تصنيؼ مصادر تمكيؿ ىذه المؤسسات كما يمي:

 ز.جني أك تقبؿ بالقميؿ منو مثؿ: برككبعض ىذه المؤسسات لدييا منح ضخمة فبل تقبؿ بالتمكيؿ الحككم -

تحصؿ بعض ىذه المؤسسات عمى إيراداتيا مف عقكد تقدـ فييا خدماتيا لمقطاع الخاص أك لمحككمة مثؿ  -
 راند''.مؤسسة '' 

كبعض ىذه المؤسسات يعتمد بشكؿ كامؿ عمى الدعـ الحككمي مثؿ معيد السبلـ األمريكي الذم أنشأه  -
 كىك الذم يقرر ما يقدـ لو مف دعـ مالي بمكجب مكازنة خاصة يقرىا الككنغرس. 1987الككنغرس عاـ 

                                                           
'' مراكز االبحاث األمريكية كاثرىا عمى السياسة الخارجية االمريكية إزاء القضايا العربية ''، ىاشـ حسف الشيكاني، (34)

 .234: ، ص2008( ،8، مركز الدراسات اإلقميمية ، العدد ) دراسات إقميمية
، دمشؽ: الييئة 2001سبتمبر  11أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث شاىر إسماعيؿ الشاىر، (35)

 .63 -62: ص-، ص2009العامة السكرية لمكتاب، 
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تي تحتاجيا لتمكيؿ مشاريعيا تعتمد مراكز التفكير عمى المؤسسات الخيرية في الحصكؿ عمى األمكاؿ ال    
بالمائة مف دخمو مف مؤسسات خيرية، أما معيد  60البحثية، فمثبل يحصؿ معيد'' أمريكاف أنتبرايز ''عمى 

بالمائة مف دخمو مف تمؾ المؤسسات، كمف المصادر األخرل نجد المنح التي  85''برككينجز'' عمى حكالي 
قدميا الشركات الكبرل، العقكد الحككمية، التبرعات الفردية تقدميا المؤسسات الخيرية ، التبرعات التي ت

يعتمد مركز الدراسات  (36)المؤسسات أك تخصص لمنفعتيا، عمى سبيؿ المثاؿ: األكقاؼ التي تبنييا
مميكف دكالر في  8.5لمحصكؿ عمى ميزانيتو التي تبمغ حكالي  مصدر 300حكالي  اإلستراتيجية كالدكلية عمى

بالمائة  11كالمائة مف شركات تجارية كصناعية ب 34لمائة منيا مف مؤسسات خيرية كبا 40السنة، يأتي 
 بالمائة مف عقكد حككمية. 6.5مف أفراد، ك

لقد أدرؾ أثرياء أمريكا منذ زمف بعيد أف امتبلؾ الثركة ال يكفي كحده لمكصكؿ إلى السمطة السياسية     
اجتماعيا كالطمكحكف سياسيا مف األثرياء عمى إقامة كتحقيؽ المجد االجتماعي، لذلؾ اتجو الكاعكف 

 المؤسسات الخاصة كدعميا بالماؿ كتكجيييا لتشجيع المؤسسات البحثية كالخيرية كالجامعات.

يكجد في أمريكا اآلالؼ مف المؤسسات المالية الخيرية الخاصة التي تقكـ أساسا بدعـ مراكز التفكير     
كمؤسسة  Ford Foundationنكف، بعض تمؾ المؤسسات كمؤسسة فكردكالجامعات كالبحكث الطبية كالف

Carnegie Foundation كمؤسسة رككفمر ،Rockefeller Foundation  تقكـ بإجراء دراسات تحت ،
صدار تقارير عف قضايا محددة ذات أبعاد اجتماعية كسياسية كقانكنية كذلؾ بيدؼ التأثير في  إشرافيا كا 

عامة لمدكلة،أما الغالبية فتقكـ فقط بتقديـ الماؿ لدعـ المؤسسات كالنشاطات التي تتفؽ الرأم العاـ كالسياسة ال
 مع أىدافيا كرسالتيا الخيرية.

كما نجد المؤسسات اإلستراتيجية تمكؿ كتتمتع بميزانيات ضخمة مف كبريات الشركات األمريكية مف ىذه     
 25اإلستراتيجية، كالتي يقارب إنتاجيا ما يساكم  الشركات العمبلقة الممكلة لمراكز الدراسات كاألبحاث

: ''جنراؿ مكترز''، ك''اؿ مارت''، ''إكسكف مكبيؿ''،'' فكرد''،'' ديممر (37)بالمائة مف اإلنتاج العالمي، نذكر منيا
دكلة في العالـ، ىذه الشركات كغيرىا ىي طميعة القكل الصانعة  182كرايسمر''، يتجاكز ناتجيا القكمي 

                                                           
صنع السياسة األمريكية ك العرب، عماف، األردف:دار اليازكرم العممية لمنشر ك التكزيع، محمد عبد العزيز ربيع،  (36)
 .123: ، ص2005، 1ط

مراكز األبحاث عبد الغني عماد، دبابات الفكر الجديدة، صانعكا القرار كالحككمة الخفية في أمريكا"، في : (37)
 .23: ، ص2005، مركز الكاشؼ لمدراسات االستراتيجية، والدراسات االستراتيجية
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التراث،  كىي األسخى تبرعا كتمكيبل لمرشحي الرئاسة األمريكية كلمراكز التفكير مثؿ مؤسسة لمعكلمة
 مركز''مانياتف لمدراسات''، مؤسسة''المشركع األمريكي''، مركز'' ىكفر''، كمؤسسة ''المشاريع األمريكية''.

فاكنديشف'' كتعد مصدر دعـ إحدل أشير المنظمات التي تمكؿ حركة المحافظيف الجدد ىي '' برادلي     
مالي لمعيد المشركع األمريكي ك الممكؿ الرئيسي لمركز '' جكف أكليف لمدراسات اإلستراتيجية بجامعة ىارفارد 

ـ مف قبؿ صامكيؿ ىنتغتكف ، صانع أطركحة صراع  2000، ك ىك المركز الذم كاف يدار حتى عاـ 
المحافظيف  ذيف كاف ليـ دكر اساسي في تطكير نظرياتالحضارات ، كقد تدرب عدد كبير مف األكاديمييف ال

 (38).الجدد عمى يد ىنتغتكف

ككما يقكؿ عبد الغني عماد أف ىذه المؤسسات ىي: صانعة رؤساء الجميكريات ككاضعة البرامج     
كالسياسات لكؿ اإلدارات المتعاقبة، كخبلفيا ىك تغيير مباشر عف خبلؼ المصالح التي يعبر كؿ منيا عنو 

 (39)العسكرم"-بعا لمجيات الممكلة، ىذه المؤسسات ىي ابنة التحالؼ الرأسمالي الصناعيت

إف المؤسسات المالية ذات المكارد الضخمة اتجيت إلى دعـ مختمؼ النشاطات بما في ذلؾ األبحاث    
اعية الزر الخاصة بالسياسة الخارجية كالقضايا اإلستراتيجية كاألمنية كقضايا الطاقة كمشاكؿ التنمية 

 .كالصناعية في العالـ الثالث

، تعتبر مؤسسات كارينجي )    (، كليمي Ford(، كفكرد )Rockefeller( كرككفمر )Carnegieكعمى العمـك
(Lilly( ككرسجي )Kresge( كجكنسكف ،)Johnson( كماؾ آرثر ،)Mc Arther كىاكرد ىبكز )
(Howard Hubhes أكبر المؤسسات األمريكية، كلقد قاـ ) بتأسيس تمؾ المؤسسات الخيرية أثرياء جمعكا

الحديدية، كصناعة الصمب كالفحـ كالبتركؿ كاألدكية كالتأميف كالتجارة كالعقار  أمكاليـ مف السيارات كالسكؾ
 (40)كالصحافة كالفضاء كمكاد التجميؿ.

األمريكية بميزانياتيا الضخمة مقارنة بالمراكز الفكرية في باقي أنحاء العالـ، كيذكر  مراكز التفكيرتتميز    
أحد السياسييف األمريكييف السابقيف أف إجمالي الميزانية السنكية ألكبر عشر مراكز فكرية في أمريكا تتجاكز 

                                                           

               ،القاىرة : مكتبة الشركؽ  المحافظون الجدد : قراءة في خرائط الفكر و الحركةأميمة عبد المطيؼ ، (38)         
 . 24-25 ص: -، ص  2003،  1الدكلية ، ط

 .24:، صعماد، مرجع سابؽعبد الغني (39)
(40)
 .125: محمد عبد العزيز ربيع، مرجع سابؽ، ص 
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لممراكز سكاء مف أفراد أك مميكف دكالر، كيتـ تمكيؿ معظـ ىذه المؤسسات مف اليبات كالمنح التي تقدـ  500
مبالغ مالية مؤسسات خيرية أك الحككمة األمريكية التي تتعاقد مع المراكز الفكرية لمقياـ بأبحاث معينة مقابؿ 

 (41)محددة.

الصغيرة تقكـ بإقامة برامج لمتبرعات لدعـ أىدافيا، كيقـك البعض اآلخر ببعض  التفكيرمراكز أما    
 المشركعات الربحية في مجاالت النشر كإصدار المجبلت أك طباعة الكتب كبيعيا.

كما يعرؼ معيد كاشنطف أنو مف أقكل المراكز الفكرية تمكيبل ألف الجالية الييكدية في أمريكا كالمكبي    
 اشنطف ال يتأخر في تمبية احتياجات المعيد لمقياـ بدكره في التأثير الفكرم.الصييكني في ك 

'' إف الذيف يقدمكف المنح البد كاف (42):مكيؿ ليذه المراكز الفكرية قائبليمخص لنا '' فينؾ '' أىداؼ الت   
 يستثمركا أمكاليـ في إحداث التغيير مف خبلؿ : 

 .الفكرم لعممية التحكؿ االجتماعي ، حيث يتـ تطكير اإلطارةؿ األكاديمييف كالبرامج الجامعيتمكي -  

 .، حيث تتـ ترجمة األفكار إلى اقتراحات سياسيةيرفكتمراكز ال -  

  .، كمف ثـ إلى المستيمكيفذه االقتراحات إلى السكؽ السياسيمجمكعات التنفيذ التي ستحكؿ ى -  

 األمريكية المطمب الثالث: أنواع مراكز التفكير

تنكع كتعدد مراكز التفكير يعتمد عمى طبيعة اختبلؼ المعايير كاألسس التي تصنؼ كفقيا ىذه إف 
 المراكز.

 الفرع األول: تصنيف مراكز التفكير
ىناؾ اتجاه يصنؼ مراكز التفكير في العالـ كفؽ اتجاه العبلقة بيف اإلدارة العميا كعممية القرار أك طبيعة    

 (43): الصنؼ التبعية اإلدارية، كيشمؿ ىذا

                                                           
(41)
 11سي األمريكي بعد أحداث باسـ خفاجي،" التكجيات الفكرية األمريكية التي تساىـ في صناعة القرار السيا 

 (، عبر الرابط:6/6/2016(، تاريخ االطبلع )11/1/2004، )سبتمبر
Http://Www.Islamdaily.Org/Ar/Scholars/274.Article.Htm 

.22: أميمة عبد المطيؼ، مرجع سابؽ، ص ( 42               (  

 .6: سامي الخزندار، طارؽ األسعد، مرجع سابؽ، ص (43)

http://www.islamdaily.org/ar/scholars/274.article.htm
http://www.islamdaily.org/ar/scholars/274.article.htm
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 أوال: تصنيف مراكز التفكير وفق اتجاه العالقة بين اإلدارة العميا و طبيعة التبعية اإلدارية

 "Top-Downالصنف األول: اتجاه العالقة من القيادة إلى القاعدة "

كىذا النكع يتمثؿ بتصنيؼ مراكز التفكير مف حيث الجية المؤسسة أك النشأة، أك الجية الممكلة في     
 .الييئة العميا، كبالتالي تقدـ المراكز خدماتيا كتقاريرىا لمجية العميا أك القيادة بطمب منيا

 ".Botton –Upالصنف الثاني: اتجاه العالقة من "القاعدة إلى القيادة" 

كىذا النكع ىك الغالب في أمريكا كأكركبا كيعتمد عمى تكفير الدعـ مف خبلؿ مساىمات أك إسيامات     
، كبشكؿ إما مف المجتمع المدني التي يغمب عمييا التأسيس مف األسفؿ إلى األعمى، أك مف الشركات اآلخريف

الخاصة كالكبرل، أك المؤسسات الخيرية في تمكيؿ البحث كالبرامج العممية في مجاالت تنمكية كاجتماعية 
 كتعميمية كغيرىا.

 (44)معايير التالية:مالتفكير كفقا لكمف ناحية أخرل ىناؾ اتجاه آخر في عممية تصنيؼ مراكز    
  ثانيا: تصنيف مراكز التفكير وفقا لمعيار التمويل واالرتباط والسمطة العميا لمقرار

 كفؽ ىذا المعيار يمكف تصنيؼ ىذه المراكز إلى ما يمي:   

المعنية مف قبؿ تخضع ىذه المراكز الفكرية لمقطاع الحككمي مف حيث إدارتيا : الحكومية مراكز التفكير -1
كزارة أك مؤسسة حككمية، كما أف أنشطتيا مرتبطة بمتطمبات حككمية أك احتياجات صانع القرار، كأف 

 ميزانيتيا ممكلة مف طرؼ الحككمة كارتباط بيركقراطية القرار فييا بالجية الحككمية التابعة ليا.

التمكيؿ البلـز كزيادة فرصة دكرىا المؤثر ميزات ىذا النكع مف المراكز الفكرية تخمصو مف عبء تكفير  إف   
  .في رسـ السياسات العامة نظرا لقربيا مف احتياجات صانع القرار

 :األكاديمية التفكيرمراكز  -2

كىذه المراكز تعتمد عمى أكاديمييف كمنيجية البحث العممي األكاديمي، كطريقة النشر العممي فيو كفؽ    
آليات التحكيـ العممي، كما أنيا ال تمارس العممية التدريبية، عادة ىذا النكع يعني بدراسة القضايا اليامة التي 

                                                           
(44)
 لممزيد مف االطبلع أنظر: 

- Howarda J.Wiarda ,Op.Cit.p.33. 

- Mahmoud Ahmed, „‟US Think Tanks and the politics of expertise, Value and impact”, The political 
Quarterly, Vo .l79,N°04 October-December 2008,p-p:529-555. 
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''، مركز الدراسات اإلستراتيجية Brookings Instituteتكاجو المجتمع أك الدكلة، مثؿ معيد'' برككنجز
 في لندف. IISSفي كاشنطف كالمعيد الدكلي لمدراسات اإلستراتيجية  CSISكالدكلية 

تمتاز باستقبلليتيا العممية بعيدا عف الرغبات الحككمية كبالمقابؿ سعييا أف تككف عامبل مؤثرا في رسـ    
 السياسات العامة قد يؤثر عمى أجندتيا البحثية.

 المرتبطة بالقطاع الخاص التفكيرمراكز  -3

إنشاء ىذا النكع مف المراكز مف طرؼ القطاع الخاص إما لخدمة الشركات الكبرل التي أنشأتيا أك  تـ
أنيا تنتمي إلى القطاع الخاص دكف االرتباط بالشركات الكبرل، تتميز ىذه المراكز الخاصة بأنيا متخصصة 

عمى مكاردىا مف خبلؿ المشاريع البحثية التي تتعاقد عمييا سكاء مع كمستقمة مف حيث التمكيؿ، كتحصؿ 
 الحككمة أك مع الدكؿ األخرل مع ىيئات أكركبية أك أمريكية، كتنتشر ىذه الظاىرة خاصة في الدكؿ العربية.

 ثالثا: تصنيف مراكز التفكير وفقا لالتجاه السياسي أو اإليديولوجي

ذا المعيار تصنؼ في الدكؿ الغربية إلى مراكز ليبرالية كأخرل مراكز أف مراكز التفكير كفقا لي نجد    
 ك قد ترتبط ىذه المراكز مع أحزاب سياسية. محافظة، كما نجد مراكز أخرل ذات اتجاه يسارم أك اشتراكي

 (45)أما عمى صعيد العالـ العربي، غالبا تصنؼ مراكز التفكير كفقا ليذا المعيار إلى ما يمي:   

لبيرالية، مراكز يسارية أك قكمية، مراكز اسبلمية، مراكز مستقمة ذات الصبغة األكاديمية ك مراكز مراكز 
 االتجاه الكطني.

 رابعا: تصنيف مراكز التفكير وفقا لمعيار االستقاللية واالرتباط

جاؿ يصنؼ برنامج مراكز الفكر كالمجتمع المدني في جامعة بنسمفانيا مراكز التفكير العاممة في م   
 السياسات العامة كفقا لمعيار االرتباط كاالستقبللية في الجدكؿ التالي:

 

 

                                                           
(45)
 .9: سامي الخزندار، طارؽ األسعد، مرجع سابؽ، ص 
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 : تصنيف مراكز التفكير حسب االستقاللية(01)جدول رقم ال

 الخعريــــــف الصنــــف

فهٍ يسرقهح ػٍ أٌ جًاػح يصانخ أو ياَذٍُ، وكزنك اسرقالنُح فٍ َشاطها وذًىَهها  يشاكض يسرقهح

 ػٍ انذكىيح

فهٍ يسرقهح ػٍ انذكىيح نكُها ذشاقة يٍ طشف جًاػاخ انًصانخ وانًاَذٍُ أو  يشاكض شثه يسرقهح

 انىكاالخ انًرؼاقذج

 جضء يٍ تُُرها انشسًُح دكىيُح يشاكض دكىيُح

هٍ انرٍ ذًىل تشكم دصشٌ يٍ يُخ وػقىد دكىيُح، ونكُها ال ذكىٌ جضءا يٍ تُُُرها  يشاكض شثه دكىيُح

 حانهُكهُح انشسًُ

 وهٍ انًشاكض انرٍ ذهرى تثذىز انسُاسح انؼايح فٍ انجايؼح يشاكض جايؼُح

 يشذثطح تادضاب سُاسُح سسًُا يشاكض دضتُح

 يُظًح ألتذاز انسُاسح انؼايح راخ يُفؼح يشاكض يشرشكح )َفؼُح(

 ذشذثظ تششكاخ أوَشاطاخ راخ قاػذج َفؼُح

 

Source : James G.McGann, Op.Cit P7. 

 نجد تقسيمات أخرل كما يبينو الجدكؿ المكالي:كما أننا 

 أنواع مراكز التفكير :(02)جدول رقمال

 researchبحثها ايديىلىجيخها وضع برنامجها حمىيلها 

مراكزالخفكير 

 االكاديميت

يصادس يرُىػح 

)يُخ/ يُظًاخ/ 

خىاص 

 أشخاص(

َهؼة انثادثىٌ 

 دوسا كثُشا

ذذاول أٌ ذكىٌ 

يصادس أفكاسها 

 دُادَح

يٍ طشف أفكاسها، ػهً انًذي انطىَم ذىجهاخ  ذشسى

 يسرقثهُح

ها ذذقرشح ػذج يقرشداخ نرضوَذ صاَؼٍ انقشاس تخثشا

 فٍ يجال ػهى االجرًاع

مراكزالخفكير 

 الحكىميت

أوال انؼقىد يغ 

 انذكىيح

ادرُاجاخ 

 انذكىيح

ذذاول أٌ ذكىٌ 

 أفكاسها دُادَح

 ذشسى يٍ طشف ادرُاجاخ انذكىيح -

 ػهً انًذي انطىَم

 ذىجهاخ يسرقثهُح -

ذقرشح ػذج يقرشداخ نرضوَذ صاَؼٍ انقشاس  -

 تخثشاذها

مراكزالخفكير 

 المدافعت

يكىَاذها ذهؼة 

 دوسا كثُشا

ذشسى ػثش 

 اَذَىنىجُرها

نُثشانُح أو 

 يذافظح

 ذشسى يٍ طشف اَذَىنىجُرها -

 انقصُش يػهً انًذ

ذقرشح ػذج يقرشداخ نرضوَذ صاَؼٍ انقشاس  -

 تخثشاذها 

 شسى تذثهااَذَىنىجُرها ذ -

مراكزالخفكير 

 الحزبيت

يكىَاذها ذهؼة 

 دوسا كثُشا

ذشسى دسة 

ادرُاجاخ 

 انذضب

دًَقشاطُح أو 

 جًهىسَح

 ذشسى يٍ طشف انذضب -

Source : Mahmoud Ahmed, Op.Cit,P17. 
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كبالتالي يمكف القكؿ أف مراكز التفكير يمكف اف ترتبط سكاء مع حزب سياسي ،الحككمة ،جماعات المصالح 
(46)الشركات الخاصة أك تككف كمنظمة غير حككمية . أك مع  

 الفرع الثاني: التوجيات الفكرية و السياسية لمراكز التفكير األمريكية 

 : لمعرفة التكجيات الفكرية لمراكز التفكير األمريكية نستعيف بيذا الجدكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)46) Think Tanks and civil societies program : Go to global Think Tanks index,( consulted on 27/12/2018) 

https://www.gotothinktank.com/global-goto-think-tank-index/ 
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 التصنيف السياسي لمراكز التفكير األمريكية :(03)الجدول رقم 

 أمثلــــــــــت الخىجـــــــــــــه

 معيد الميراث -معيد أنتبرايز األمريكي       - محافظ
 معيد ىكفر -معيد أنتبرايز التنافسي        -
 معيد ىدسكف -مجمس األبحاث العائمي  -
 السياسة المركز الكطني لتحميؿ -معيد مانياتف                   -

 مؤسسة التقدـ كالحرية -                                                  
 معيد كاتك - الليبراليت

 مؤسسة ريزكف -
 مركز الدراسات الدكلية كاإلستراتيجية - اليمين-وسط

 معيد ميمكاف -
 األدنى معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ -

 معيد االقتصاد الدكلي -معيد بيكر   - وسط
 المكتب الكطني لبلقتصاد -العبلقات الخارجية  مجمس  -
 معيد كاليفكرنيا لبحكث السياسة العامة -معيد اإلستراتيجية االقتصادية         -
 راند ككربكريشف -فريدـك  فكريـك                                   -

 المكارد لممستقبؿ-                                                             
 معيد أمريكا الجديدة -معيد برككنجز                                  - اليسار-وسط

                 مركز كارتر         -معيد السياسة التقدمية                        -معيد كارينجي لمسبلـ الدكلي       -
 المعيد الحضرم -

 مركز الميزانية كأكلكيات السياسة -مركز التقدـ األمريكي        - ليبرالي حقدمي
 مكاطنكف مف أجؿ عدالة الضرائب-مركز معمكمات الدفاع        -
 معيد السياسة االقتصادية -مركز النزاىة العامة         -
 المشترؾ لمدراسات السياسية كاالقتصاديةالمركز  -معيد الدراسات السياسية      -
 معيد كرلد كترتج -معيد سياسة العدالة        -

 

Source : James G. McGann, Think Tanks and policy advice in the United States : academics, 

Advisors and advocates , London and New York : Routledge Taylor and Francis 

group,2007,P25.  
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األمريكية تبتعد تماما عف الظيكر بأم مظير حزبي كاضح، كلكف األىـ ىك مف  مراكز التفكير إف    
األمريكية مسجمة قانكنيا كجمعيات تقع كيحظر القانكف  التفكيرمراكز ية القانكنية التنظيمية، فمعظـ الناح

األمريكي عمى جمعيات النفع العاـ أف تتبنى مكاقؼ سياسية معمنة لدعـ أم مف المرشحيف السياسييف أك 
الدعكة إلى حزب أك تيار سياسي بعينو كلذلؾ فإف عدـ الكضكح أك اإلعبلف المباشر عف التكجيات الفكرية 

راكز يعكد أساسا إلى الجانب القانكني التنظيمي، كبالتالي يمكف تحديد التيارات الفكرية السياسية ليذه الم
 (47)كز كمايمي:االمر  هالرئيسية ليذ

كيعد المركز الفكرم يميني التكجو) محافظ(، أم أقرب إلى التيار الجميكرم  :التوجو اليميني المحافظ -
األسكاؽ االقتصادية، كتقميؿ التدخؿ الحككمي كالحفاظ عمى سياسيا،إذا تبنى مكاقؼ كاضحة تدعك إلى تحرير 

 الحقكؽ الشخصية، كحرية التعبير عف التكجيات الدينية كالتأكيد عمى القيـ األخبلقية كاألسرية.

كىي األقرب إلى التيار الديمقراطي األمريكي سياسيا، فتعرؼ بتبنييا الكاضح  التوجو اليساري المتحرر: -
لمتغمب عمى الفقر كعدـ المساكاة االجتماعية، الدعكة إلى  ةككمي لمبرامج االجتماعيلقضايا الدعـ الح

السياسات االجتماعية التقدمية، الحرص عمى تقميؿ اإلنفاؽ العسكرم، كالتركيز عمى إبعاد الديف عف الحياة 
 العامة كالسياسية.

ى خط الكسط، فيي المراكز التي ال تعرؼ أما المراكز الفكرية التي تعرؼ بميكليا إل: توجو الوسط المعتدل -
فكريا بتبني مكاقؼ تميؿ إلى أم مف المحافظ كالتحررم التياريف السابقيف كلكف المبلحظ أف المراكز الفكرية 

اليسارم كيعكد ذلؾ إلى تنامي عدد المراكز الفكرية التي  األمريكية تميؿ مؤخرا إلى أحد التكجييف اليميني اك
 سياسي غير مباشر.تعمؿ كقكل ضغط 

عمى الرغـ مف اختبلؼ اليياكؿ التنظيمية لمراكز التفكير، فإنو يمكف تصنيؼ جميع مراكز التفكير بشكؿ    
مكسع في فئات المحافظة، التحررية، الكسطية، لـ يتـ رسـ ىذه الخطكط بسيكلة كيمكف لممرء أف يجد كبل 

  ك محافظة، كلكنيا ليست إيديكلكجية كىي مفتكحةبرالية أيمف المدارس كالمؤسسات التي تعتبر نفسيا ل

                                                           
(47)

 11باسـ خفاجي، "التكجيات الفكرية األمريكية التي تساىـ في صناعة القرار السياسي األمريكي بعد أحداث  
 :عبر الرابط  6/6/2016، تـ االطبلع عميو: 2004جانفي  11سبتمبر، 

r/scholars/274.article.htmHttp://www.islamdaily.org/a 

http://www.islamdaily.org/ar/scholars/274.article.htm
http://www.islamdaily.org/ar/scholars/274.article.htm
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الحقائؽ المعارضة كالنتائج التي تتحدل منذ مدة طكيمة االفتراضات ككجيات النظر العالمية، يمكف لؤلسس  
السياسية كالفمسفية لمراكز التفكير أف تؤثر ليس فقط عمى المنظكر الذم يقكد األبحاث، بؿ كأيضا عمى 

 (48)النتيجة.

ية أخرل نجد "ريا قحطاف الحمداني" يصنؼ مراكز التفكير في الكاليات المتحدة األمريكية إلى كمف ج   
 (49)ثبلثة أقساـ رئيسية:

 مراكز فكرية تدعميا اإلدارة األمريكية كالنخبة السياسية -
 مراكز فكرية مستقمة -
 مراكز تدعميا جماعات الضغط الصييكنية -

 األمريكية والنخبة السياسيةمراكز فكرية تدعميا اإلدارة  -أ

، كتـ اعتبارىا محاكلة ينبغي عمى الككنغرس أف يقرىا بكصفيا إجراء مف 1900أنشئت ىذه المراكز عاـ    
إجراءات األمف القكمي األمريكي، حيث قامت الكاليات المتحدة بإنشائيا لمعرفة كؿ شيء خارج الكاليات 

ككمية، كما تضـ ىذه المراكز رؤساء سابقيف، كدبمكماسييف المتحدة، كاألبحاث مكجية لرسـ السياسة الح
ككزراء سابقيف، كأعضاء في الككنغرس كخبراء سياسييف كعسكرييف، كبالتالي فإف الباحثيف في ىذه المراكز 

 غالبا ما يأتكف بنتائج كتكصيات مطابقة لما تفضمو ىذه النخبة كبذلؾ تؤمف مصالحيا.

االنتخابات الرئاسية كتقرير اتجاىات السياسة الخارجية كتقترح خططا لممحافظة كما تمعب دكرا بارزا في    
عمى المصالح األمريكية كالدفاع عف األمف القكمي األمريكي، كما يحظى الباحثكف في ىذه المراكز باالىتماـ 

 الكبير مف طرؼ كسائؿ اإلعبلـ.

كز نغز، معيد ىدسكف، مؤسسة راند، مر ككأىـ ىذه المراكز: مركز دراسات الشرؽ األكسط، معيد برك    
 فرانؾ جافني لمسياسات األمنية.

 

 
                                                           

(48)
James G.Mc Gann, Think Tanks and policy Advice  in the United States; op.cit;p:11. 

، القاىرة: دار  جماعات الضغط اإلسالمية في الواليات المتحدة األمريكية االسالمفوبيا،ريا قحطاف الحمداني،  (49)
  .83: ، ص2011الكتب المصرية، العرب لمشر كالتكزيع، 
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 مراكز فكرية مستقمة: -ب

ىذه المراكز مساعدات مالية مف بعض المؤسسات األمريكية، كىي ممحقة بالجامعات األمريكية التي  تتمقى   
الباحثكف في ىذه المراكز تيتـ بالدراسات كالمغات السامية مثؿ جامعة ىارفرد، جامعة ميتشغاف كيحظى 

 باىتماـ قميؿ مف قبؿ الحككمة األمريكية.

 مراكز فكرية تموليا جماعات الضغط الصييونية -ج

يرأس ىذه المراكز الييكد الذيف عممكا مع اإلدارات األمريكية المتعاقبة، كليـ ارتباط مباشر أك غير مباشر    
تقديـ الدراسات كالبحكث التي جماعات الضغط الصييكنية بمع صانعي القرار السياسي األمريكي، كتقكـ 

يا ىذه المراكز إلى الككنغرس ككسائؿ اإلعبلـ لمتأثير عمى صانعي السياسة األمريكية، كما تعد المصدر تجري
الرئيسي لممعمكمات لمشعب األمريكي كالساسة األمريكييف حكؿ مجريات األمكر في العالـ العربي كاإلسبلمي 

لرأم العاـ بشأنيا مف أىـ ىذه المراكز: معيد كاشنطف لسياسات الشرؽ األدنى، معيد الدراسات كتكجيو ا
   (50)السياسية كاإلستراتيجية المتقدمة، معيد البحث اإلعبلمي لمشرؽ األكسط.

 ك مف أشير مراكز التفكير األمريكية نجد:

يصنؼ "ستيفف بكشيو" ك"مارتيف ركيك" في كتابيما المشترؾ بعنكاف" مراكز الفكر: أدمعة حرب األفكار"    
مراكز التفكير األمريكية الرئيسية إلى مراكز ليبرالية كأخرل كسطية أك محافظة بناء عمى تحقيؽ قاـ بو 

 ة كتكجياتيا كما يمي:لمعرفة مكانة مراكز التفكير األمريكي Milyoك Grosocloseاقتصادياف ىما 

 : مف بينيا المراكز الميبرالية

 The Council of foreign relationsمجمس العالقات الخارجية  -1

، تكرس أعماليا إلنتاج 1921ىي منظمة كطنية مستقمة، غير حزبية، كصاحبة دار النشر، تأسست عاـ    
كنشر األفكار، سكاء األفراد أك المجمكعات المشتركة مثؿ صانعي القرار، الصحفييف، الطمبة، كالمكاطنيف، 

                                                           
 لبلطبلع أكثر أنظر: (50)

 .85-83: ، ص صسابؽالمرجع الريا قحطاف الحمداني، 
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اليات المتحدة األمريكية تساعد عمى الدراسة الجيدة لمعالـ كخيارات السياسة الخارجية التي تكاجو الك 
 (51)كالحككمات األخرل.

، تتمقى أكثر تنكع Foreign Affairsتصدر ىذه المنظمة المجمة الشييرة التي تسمى ''الشؤكف الخارجية  
عضك سكاء القاطنيف في نيكيكرؾ أك كاشنطف، كعبر أنحاء الببلد  4900، تضـ (52)ممكف مف كجيات النظر

 (53)أك خارجيا.

  Urban Instituteالمدينيةالمؤسسة  -2

بعد إطبلؽ الرئيس جكنسكف لجنة الشريط األزرؽ لتحميؿ المشاكؿ المتعمقة بالمدف في  1968تأسست عاـ    
الكاليات المتحدة في الستينات، تتابع المؤسسة حتى اليكـ عمميا التقكيمي لمسياسات المتعمقة بالمدف كالشؤكف 

 االجتماعية كاالقتصادية.

المدينية تعزز التحميبلت غير الحزبية لمسياسة االجتماعية، تجمع اإلحصائيات تقيـ البرامج  المؤسسة   
االجتماعية، تساعد عمى تعميـ الناس كالصحافة، تعتمد عمى أعماؿ المؤسسة المستقمة في جميع الكاليات 

، كالجماعات، دكلة إلعبلـ النقاشات حكؿ السياسة العامة كمساعدة الحككمة 20الخمسيف، كأكثر مف 
كالمنظمات غير الربحية األكثر فعالية ككفاءة أبحاثيا كمنظكراتيا تتقاسميا مع صانعي القرار، برامج 

 (54)اإلدارييف كتطبيقات التجار، األكاديمييف الطمبة كعامة الناس.

 Economic Policy Instituteمؤسسة السياسة االقتصادية  -3

لضماف احتياجات الطبقة  1968تفكير غير حزبي، تأسست عاـ كىي مؤسسة غير ربحية، كمركز    
ف كؿ شخص عامؿ فيك بحاجة أالمتدنية كالمتكسطة لمعماؿ في نقاشات السياسة االقتصادية، كىي تؤمف ب

 لتحقيؽ مينة جيدة، كأجر عادؿ كعناية صحية كتأميف التقاعد.

                                                           
(51)

James G .Mc Gann, Think Tanks and policy advice  in the United States , Op.Cit,P152. 
(52)

The Council on foreign relations (Cfr),(consulted on 20/6/2016); available online: 

Http://www.cfr.org/about/autreach/index.htm/. 
(53)

Idem. P1 
(54)

James G . McGann, Op.Cit,P168. 
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األكضاع االقتصادية لمعماؿ األمريكييف،  لتحقيؽ ىذا اليدؼ، ىذه المؤسسة تدير بحكثيا كتحميبلتيا عمى
تقترح ىذه المؤسسة سياسات عامة لحماية كتحسيف األكضاع االقتصادية لمطبقة الضعيفة كالمتكسطة مف 

 (55)العماؿ.

كتقريرىـ السنكم عف " دكلة أمريكا التي تعمؿ" كىك متداكؿ بشكؿ كاسع، حيث كاف ليذه  1996منذ عاـ    
 سياسة االقتصادية لمرئيس األمريكي "بيؿ كمينتكف".المؤسسة تأثير عمى ال

 (.Cbppركز الميزانيت وأولىياث السياست)  م

انطبلقا مف تخصصو بالمسائؿ الضريبية، كتمؾ التي تعني الفئات الشعبية كالمتكسطة تحديدا، يقدـ المركز    
 تحميبلت كآراء سياسية لمحاربة الفقر.

 ثانيا: المراكز الوسطية

 (.Brookings Instituteبروكنجز )معيد  -1

مف عممية دمج مؤسسات أقدـ منيا، أف تككف غير منحازة  1927حاكلت ىذه المؤسسة منذ كالدتيا عاـ    
 كأف تساىـ في تحسيف أداء المؤسسات األمريكية كفعالية البرامج الحككمية كتكعية السياسة العامة األمريكية.

 كىي منظمة غير حزبية كغير ربحية تختص بالبحث المستقؿ، التعميـ كالنشر في مجاالت االقتصاد 

رتبت ىذه المؤسسة مف  (56)كالسياسة، الحككمة كالسياسة الخارجية، كفي التقرير السنكم لجامعة بنسمفانيا*
 أكثر مراكز التفكير تأثيرا في العالـ.

عراؽ كتعتبر أنيا تميؿ قميبل إلى االتجاه اليسارم، تدرب فييا بعض كككنيا كانت انتقاديو تجاه حرب ال   
 زاف رايس". "، ك"سكتلبك ااألشخاص الذيف كانكا سابقا في إدارة كمينتكف مثؿ جيمس ستسبرغ "، ستركب ت

                                                           
(55)

Economic Policy Institute ,consulted on 20.6.2016 Available Online: Http://Www.Epi.Org/About 

التفكير لمعيد لكدر لجامعة بنسمفانيا ك برنامج المجتمعات المدنية تقكد أبحاث حكؿ ىذه المراكز في مراكز  (56*)
الحككمات ك المجتمعات المدنية حكؿ العالـ، تنشر تقريرا سنكيا تحت إشراؼ طاقـ بحثي يضـ اآلالؼ مف الخبراء، 

لترتيب أفضؿ مراكز التفكير في العالـ بناء عمى عدة يف الصحفييف مصانعي القرار، المانحيف الخكاص ك العام
 . مؤشرات
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 Center For Strategic And International( csisمركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية ) -2
Studies. 

( ، يتكاجد مقرىا بكاشنطف، كامؿ المكظفيف لػ Biparatisanمنظمة غير ربحية، ثنائية التكجو الحزبي)    
مركزا ليا كشبكة كاسعة مف العمماء المشتركيف في إدارة البحث كالتحميؿ كتطكير سياسة المبادرات التي  220

 (57)تستشرؼ المستقبؿ كتتكقع التغيير.

ظؿ نشاط مركز الدراسات اإلستراتيجية كالدكلية مكرسا منذ أربعة عقكد لتزكيد قادة العالـ بكجيات نظر     
إستراتيجية مع حمكؿ سياسية بشأف القضايا العالمية، كيساعد المركز في تطكير سياسة عامة قكمية كدكلية 

نشاء شبكات إستراتيجية  (58)كصياغة حمكؿ سياسية. عف طريؽ خمؽ كجيات نظر إستراتيجية متبصرة، كا 

 يكرس ىذا المركز لمسائؿ الدفاع كالعبلقات الدكلية، فإف اليالة التي يتمتع بيا 1962منذ تأسيسو عاـ    
تؤمف لو جميكر مف االتجاىيف، كما ييتـ ىذا المركز الذم يممؾ  المساىمكف بو: كيسنجر، بريجنسكي

 (59)دية.مراسميف في أرجاء العالـ كافة بالمسائؿ االقتصا

مف أعضاء مجمس  150كىك قريب جدا مف دكائر القرار السياسي في كاشنطف، كيشارؾ فيو أكثر مف    
الشيكخ كنكاب الككنغرس، كيكفي أف نائب الرئيس آؿ غكر ككاتب الدكلة السابؽ ''كارنر كريستكفر'' يعقداف 

كؿ الغربية بالرىانات السياسية فيو إحدل أىـ حمقاتو التي تسعى إلى تنكير قادة البيت األبيض ك الد
، كتبمغ ميزانيتو  باحثا مؤقتا،  70باحثا معتمدا ك 80مميكف دكالر كفيو أكثر مف  17المطركحة في عالـ اليـك

كأصبح اليكـ يعقد برنامجو حكؿ التكترات الجكىرية كالقضايا اإلستراتيجية كالمكاد األكلية، كيسعى جاىدا ألف 
 (60)ية .يصبح مركزا لمقاءات الدكل

 

                                                           
(57)

‟‟ Center for strategic and international studies‟‟ ;( Consulted on 28/12/2015) Available Online :  

Http://www.csis.org/about-us 
(58)

Richard N.Haas And Other, Op.Cit.P43. 
، 2009، 1، تر: ماجد كنج، دبي: دار الفارابي، طمراكز الفكر، أدمغة حرب األفكارستيفف بكشيو، مارتيف ركيك، (59)
 .44: ص
(60)

: ، ص2008، 1ط  بيركت: لبناف، دار اليادم لمطباعة كالنشر، ، ، كواليس الدعاية األمريكيةحمكد عبد الحميـ 
80. 

http://www.csis.org/about-us
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 Carnegie Endowment For International Peaceمؤسسة كارينجي لمسالم الدولي  -3

" لمبحث في أسباب Andrew Carnegieبمبادرة مف الباركف"  1910عاـ  المؤسسةتأسست ىذه    
، فكانت أكؿ مركز يختص بالشؤكف الخارجية كييتـ لحمكؿ السممية لممنازعات الدكليةتشجيع ا الحركب،

 بكضع برامج بحث كنقاش كنشر كتثقيؼ حكؿ الشؤكف الدكلية.

حاليا ليذه المؤسسة عدة مراكز لمبحث في مكسكك، بكيف، بيركت، برككسؿ باإلضافة إلى مركزىا الرئيسي    
 (61)في كاشنطف، كستفتح مركزا ليا في نيكدليي.

ثبلثة خصائص تعرفيا كتحددىا عبر تاريخيا: تفكؽ في الثقافة، استجابة في تغيير الظركؼ العامة،     
، (62)كتعيد في صنع فرؽ مممكس في العالـ حيث األفكار كالتحميبلت القيمة كالسياسات التي تـ تحسينيا

كالمطبكعات،  األبحاث كيقكـ الشركاء في المؤسسة بصكغ مقاربات جديدة لمسياسة، كذلؾ مف خبلؿ
 االجتماعات، كفي بعض األحياف مف خبلؿ إنشاء مؤسسات كشبكات دكلية جديدة.

  International economics instituteمؤسسة االقتصاديات الدولية -4

كىي منظمة مكرسة لممسائؿ االقتصادية بيدؼ إصبلح صندكؽ النقد الدكلي، يضـ مجمس إدارتيا كبل    
حاكـ البنؾ المركزم األكركبي، ك"آالف غرينسينياف" المدير السابؽ لمبنؾ االتحادم  مف :" جاف كمكد ترشيو"

 المركزم.
 ثالثا: المراكز المحافظة

 مف بيف ىذه المؤسسات كالمراكز نجد:
 American Enterprise Institute( AEIمؤسسة المبادرة األمريكية ) -1

لممحافظيف الجدد أسسيا السيد "باركدم'' جعؿ منيا أداة ، كىي مركز القيادة العامة 1943تأسست عاـ    
مف أكلكياتيا  1980-1970في خدمة المبادرة الحرة، كتجديد األفكار داخؿ الحزب الجميكرم في السنكات 

 تدعيـ المحافظة عمى أساس مجتمع حر، كحككمة محدكدة كقطاع خاص مف منافس كدفاع يقظ.

                                                           
 .63: سابؽ، صالمرجع الشاىر إسماعيؿ الشاىر، (61)

(62) „‟
Carnegie‟‟,( consulted on 28/12/2015 ), available online:.http://carnegieendowment.org 
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كالمؤسسات السياسية، كتقكية السياسة الخارجية كاألمف الكطني، مف خبلؿ باإلضافة إلى تنشيط الثقافة 
البحث العممي كفتح النقاش كالمنشكرات، تعتبر مؤسسة غير حزبية، كمنظمة مستقمة كغير ربحية، يتـ تمكيميا 

 (63)مف طرؼ اليبات كالممكليف مف طرؼ المؤسسات الداعمة كاألفراد.

 (The Héritage Foundationمؤسسة الميراث ) -2

، كىي كاحدة مف أنشط مراكز التفكير المحافظة، مف مبادئيا المبادرة الحرة كالدكلة 1973تأسست عاـ    
 المحدكدة، كالحرية الفردية كالقيـ األمريكية التقميدية، كدفاع كطني قكم.

كالسمطة التنفيذية ككسائؿ ، كتسكقيا لدل الككنغرس، ا كتكلد حمكال تتكافؽ مع أفكارىاتنتج المؤسسة أبحاث
 (64)اإلعبلـ كغيرىا مف الجيات.

خبيرا في مجاؿ  80مكظؼ في ىذه المؤسسة، مف بينيـ  195عضك في مجمس األمانة، يحكـ عمؿ  21
، استيدفت التأثير في تكجيات الرأم العاـ، كخمؽ ظركؼ مكضكعية (65)شؤكف السياسة الداخمية كالخارجية

 رة عمى السياسة العامة لمدكلة.تسمح لمفكر اليميني بالسيط

مطبكعة بأحجاـ مختمفة أبرزىا المجمة الشييرة في مجمة السياسة  200تصدر ىذه المؤسسة أكثر مف    
(Policy reviewكتقريرىا السنكم المرشد السنكم لمخبرة السياسية الذم يضـ قائمة ب ، )خبير  1500

 (66)محافظ في المجاالت المختمفة.

 (The Cato Instituteكاتو)  معيد -3

زالة الدكلة الراعية المؤثرة عمى 1977تأسست ىذه المؤسسة عاـ     ، بيدؼ دفع الحريات الفردية كالسمـ كا 
نقاط محددة مثؿ نظاـ التقاعد، كما تعتبر مؤسسة أبحاث غير ربحية في السياسة العامة، تسعى إلى تكسيع 

أماـ دراسة المبادئ التقميدية لمسياسة األمريكية: الحككمة  حدكد النقاش حكؿ السياسة العامة إلفساح المجاؿ
 المحدكدة كالحرية الفردية كاألسكاؽ الحرة كالسبلـ.

 
                                                           

(63)
James G-Mc Gann, Think Tanks and policy advice  in the United States, Op.Cit, P-P :143-144. 

(64)
Richard Haass And Others , Op.Cit,P:44. 

(65)
James –Mc Gann.Op.Cit,P155. 

 .77: سابؽ، صالمرجع الحمكد عبد الحميـ،  (66)
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 (Hudson Instituteىدسون)  عيدم -4

، تطمح لمدفاع عف السمـ العالمي 1961أسسيا عالـ االستشراؼ المستقبمي ''ىرماف ككىف'' عاـ     
قاكمت األفكار المعادية لمتقدـ التي كاف يركج ليا نادم ركما في السبعينيات  كاالزدىار كالحرية، كىي لذلؾ

 (67)كساعدت بمداف البمطيؽ عمى اعتماد اقتصاد السكؽ في التسعينات.

تعمؿ ىذه المؤسسة عمى تقديـ المشكرة كاإلرشاد لتغيير السياسة، كاضعة أفكارىا مكضع التطبيؽ حيثما   
قادة اآلخريف في المجتمعات كقطاع األعماؿ كالمنظمات غير الربحية، كتكرس أمكف ذلؾ إلى جانب أفكار ال

 جيكدىا لؤلبحاث كالتدريب حكؿ قضايا منع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ.

تساعد عمى إدارة التحكالت اإلستراتيجية في المستقبؿ عبر نشر دراسات في مجاؿ الدفاع، العبلقات    
كنكلكجيا، الثقافة كالقانكف، كما تساعد صانعي السياسة العامة كالقادة في الدكلية،االقتصاد، الصحة، الت

 (68)الحككمة كالتجارة عبر برنامج نشيط كقكم لمنشرك المؤتمرات، سياسة المذكرات المكجزة كالتكصيات.

 باالضافة الى ىذه المؤسسات ك المراكز نجد :

 مراكز التفكير الرسمية:

االستفادة مف الخبرات المكجكدة خارج األطر الرسمية أدل إلى تشجيع مراكز إف اتجاه الحككمة إلى 
التفكير كقياميا بتنكيع نشاطاتيا لتشمؿ كافة المجاالت التي تقع ضمف اىتمامات الدكلة،كمف أىـ 
المراكز البحثية الرسمية التي تمعب اليكـ دكرا بارزا في تكجيو السياسة العامة لمدكلة، خاصة فيما 

 (69)بالقضايا الداخمية كمشاكؿ الميزانية كالقضايا الدكلية، المراكز التالية: يتعمؽ

 (General Accountry Officeمكتب المحاسبة العام )

يعتبر ىذا المركز بمثابة جياز تحقيقات تابع لمككنغرس، ميمتو القياـ بالدراسات كتقييـ البرامج المختمفة     
  الككنغرس.السياسات بناءا عمى طمب كاقتراح 

                                                           
 .45: سابؽ، صالمرجع الستيفف بكشيو، مارتيف ركيك،  (67)

(68)''
Hudson''; (Consulted on: 27/12/2015) Available Online: http://www.hudson.org 

 .128 -127:ص -، صسابؽالمرجع المحمد عبد العزيز ربيع،  (69)

http://www.hudson.org/
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 (Congressional Research Serviceمركز الكونغرس لمخدمات البحثية)

يعتبر ىذا المركز المصدر الرئيسي إلمداد الككنغرس بما يحتاج إليو مف معمكمات فيما يتعمؽ بمختمؼ     
  لعبلقات الدكلية.القضايا خاصة قضايا السياسة الخارجية كا

 (Congressional Budget Officeمكتب الكونغرس لمميزانية )

لقد أقيـ ىذا المركز لمتابعة شؤكف الميزانية كتقييـ أبعاد أكجو اإلنفاؽ المختمفة كتحديد اآلثار التي تترتب    
عمى خفض أك زيادة بعض البرامج، كبسبب اعتماد اإلنفاؽ عمى الدخؿ فإف مكتب الميزانية يقكـ أيضا 

 ىا كأثر التعديبلت في قانكف الضرائب عمى دخؿ الدكلة.بدراسة السياسة الضريبية، كتحديد أبعاد

 (The Office Of Technology Assessment)   مكتب تقييم التكنولوجيا

لقد أقيـ ىذا المركز في أكائؿ السبعينات لمساعدة الككنغرس عمى فيـ تعقيدات التكنكلكجيا الحديثة    
صدار التشريعات بشأنيا، كتحاكؿ دراسات ىذا  المركز بكجو عاـ تقييـ أبعاد التغييرات التكنكلكجية كتحميؿ كا 

آثار التقدـ التكنكلكجي الماضي كالحالي كالمتكقع مستقببل عمى حياة الناس، كىذا يعني محاكلة استكشاؼ 
 .اآلثار البيئية كالبيكلكجية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية الناتجة عف التطبيؽ العممي لممعارؼ العممية 

إلى جانب تمؾ المراكز، قامت الحككمة األمريكية بإنشاء معاىد أبحاث كأقساـ الدراسات المتخصصة في    
كؿ الكزارات الرئيسية، كمف أمثمة ذلؾ: معيد الخدمة الدكلية التابع لكزارة الخارجية، كدائرة التخطيط كالسياسة 

 في الكزارة.

  ير األمريكيةالفرع الثالث :التصنيف البنيوي لمراكز التفك

لمراكز التفكير األمريكية حسب المسارات  Thomas Medvetzفيتزيدكىناؾ تصنيؼ آخر أعده تكماس م   
 المينية لخبراء ىذه المراكز حيث تكصؿ حسب دراسة إحصائية إلى ما يمي:
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كتصكرات عمى غرار كضعيتيـ الكسيطة في الفضاء االجتماعي، فإف الخبراء يجمعكف كفاءات كأنماط    
متعارضة ناجمة عف عكالـ اجتماعية مختمفة تعبرىا مراكز التفكير، كتربط فيما بينيا كتتخذىا مطايا ليا كىي 

 (70)كسائؿ اإلعبلـ. ك الجامعة كالسمطة السياسية كالمؤسسة

(، Hoover(، كمؤسسة اليكفر)Iieكما يظير كذلؾ أنو في بعض المؤسسات مثؿ معيد التعميـ الدكلي )   
مككنة في أغمبيا مف دكاترة، في حيف أف  ( فإف فرؽ الخبراءBrookings Instituteسسة برككينز )كمؤ 

مؤسسات أخرل مثؿ معيد الدراسات السياسية كمركز الميزانية كأكلكيات السياسة، كمعيد المؤسسة المنافسة 
 ئزيف عمى شيادة جامعية.تستخدـ عددا أقؿ نسبيا مف الحائزيف عمى شيادة الدكتكراه كحصة معتبرة مف الحا

بصفة عامة، تضـ مراكز التفكير األمريكية أفرادا يمتمككف رأس ماؿ جامعي قكم جدا، كفي المقابؿ فإف    
 الشيادات مقسمة بشكؿ غير متساك عمى ىذه المؤسسات.

كما أف بعض مراكز التفكير مثؿ معيد'' كاتك'' كمركز الدراسات اإلستراتيجية كالدكلية، كمؤسسة ''ىيريتج''    
نستقطب األنظار كتحصؿ عمى تحكيبلت متعاقبة، ذلؾ أف لمشيادات دكر حاسـ في الكلكج إلى المراكز 

مطة خصكصا الدكر السياسي األكثر ىيبة بيذه المؤسسات، إال أف الدكر الذم تمعبو أشكاؿ أخرل مف الس
 مف حدة ىذه الحقيقة. يخفؼكاالقتصادم كاإلعبلمي 

كما نبلحظ نفس الفركؽ فيما يتعمؽ بالمسار الميني لمخبراء حيث تبيف المخططات التالية النشاطات    
 يتز.دفتكماس مي مراكز تفكير مكضكع الدراسة التي قاـ بيا 21المينية السابقة لمخبراء الذيف ينتمكف إلى 

 

 

 

 

 

                                                           
(70)

Thomas Medvetz,‟‟ Les Think Tanks aux Etats –Unis, L‟émergence d‟un sous-espace de Production des 

Savoirs „‟, Revue : Actes de La Recherche En Science Sociales, N°=176-177,2009,P :26. 



 اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسةالفصل األول: 
 

51 
 

 : مخطط توزيع الخبراء في مراكز التفكير األمريكية حسب مساراتيم المينية و السياسية(02) الشكل رقم

 

 

Source: Thomas Medvetz , op.cit,p :93 

 

مركز تفكير مكضكع  21يتضح مف خبلؿ الشكؿ النشاطات المينية السابقة لمخبراء الذيف ينتمكف إلى    
المجمكعات ىي:جامعة، جامعة/سياسة، سياسة، سياسة/مؤسسة، مؤسسة، مؤسسة/إعبلـ، الدراسة، كىذه 

إعبلـ، إعبلـ/جامعة كىجيف، حيث يقع ىذا األخير في مركز المخطط كيشير إلى المسارات المينية التي 
 تجمع تجربة في ثبلثة قطاعات كحتى في األربعة.

طؽ مف المخطط قطاعات )سياسة/ جامعة(، )سياسة(، كما يتضح أف العدد األكبر مف األفراد في المنا   
 مف خبراء مراكز التفكير ينتمكف إلى أحد ىذه القطاعات الثبلثة. %58.7)ىجيف(، كيتبيف أف 

(، األكبر لمفضاء االجتماعي لمراكز التفكير، كما سياسةتمثؿ قطاعات: )جامعة(، )سياسة/جامعة/، )   
ا عمى تجربة مينية في قطاعيف أك أكثر مف أربعة قطاعات في مف الخبراء قد حصمك  %56.8نبلحظو أف 

(منيـ قد عرفكا مسارا مينيا ىجينا، كما أف الخبراء الذيف يشكمكف جزءا %22.9المسار محؿ المناقشة، بينما )
( ىـ األكثر عددا، كيأتي %15.8( ، ككذا بقطاع السياسة فقط )%20مف تجربة بقطاع الدكلة كالجامعة )

كما أف  %9.1(، كمف قطاع )سياسة/مؤسسة( %12.6براء المنحدركف مف قطاع الجامعة فقط )بعدىـ الخ
 ( فقط مف الخبراء عممكا بقطاع اإلعبلـ فحسب.%5.3نسبة )
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 الشكل رقم )03(: مخطط ترتيب مراكز التفكير االمريكية في الفضاء اإلجتماعي حسب المسارات المينية 

 

 

CSIS: Center of strategic international studies / AEI: American enterprise institute/ 

 CFR: Council of foreign relation / IPS: Institute of policy studies / CEI: center of enterprise institute 

AEI: American enterprise institute / IIE: institute international of economic 

Source: Thomas Medvetz ,op .cit ,p :93. 

تؤخذ المؤسسة ككحدة تحميؿ كيبلحظ ظيكر فكارؽ ضمف مراكز التفكير فمثبل  الشكؿىذا أما المخطط في    
(، American Enterprise، كمعيد)Brookingsعدد الخبراء في مؤسسات ميمة مثؿ مؤسسة بركيجنز

، تابعكا مسارا مينيا بقطاع سياسة/جامعة،  (International Economic)(، كمعيد Hooverكمؤسسة )
كمركز الدراسات  (Heritage)تفكير أكثر ايديكلجية /سياسية مثؿ مؤسسة  كعمى العكس مف ذلؾ في مراكز

 .لسياسةاإلستراتيجية كالدكلية كمركز أكلكيات السياسة، قضى الجزء األكبر مف الخبراء مدة عمميـ بقطاع ا

قريبتاف مف قطب "مؤسسة كىما معيد كاتك، كمعيد المؤسسة التنافسية أما بجية قطب تكجد مؤسسات    
االعبلـ نجد أف معيد دراسات السياسة كمؤسسة أمريكا الجديدة يكظفاف عددا كبيرا مف الخبراء الذيف عممكا 

بلقات في السابؽ لدل الصحؼ كالمجبلت التمفزيكنية، كأخيرا في كثير مف مراكز التفكير كمجمس الع
 الخارجية معيد كارينجي لمسبلـ الدكلي كمعيد ىيدسكف، فإف المسارات المينية اليجينة ىي األكثر شيكعا.
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كبالتالي فإف المعطيات المتحصؿ عمييا تظير أنو ما مف مركز تفكير ال يحكز أغمبية مف الخبراء الذيف    
 ك Brookings)امعية لمغاية، مثؿ لدييـ مسار جامعي فقط، كحتى المؤسسات التي ليا حيث بككنيا ج

Hoover) .لدييما ميؿ إلى تكظيؼ جامعييف سابقيف مارسكا السياسة أيضا 

يمكف حسب التحميؿ السابؽ تمييز ثبلث ظكاىر كبرل تفسر ظيكر مراكز التفكير بالكاليات المتحدة ك    
 (71)ىي:

لتكظيؼ آلة اإلنتاج الفكرم الخاصة بو، مقارنة الكجكد الدائـ لكسط أعماؿ قكم كحائز لمكسائؿ كاإلرادة  -1
مع بمداف أخرل، فإف رجاؿ األعماؿ األمريكييف كانكا ناشطيف جدا في البحث عف كسائؿ مراقبة ظركؼ 

 الجداؿ العمكمي ككضع أيدييـ عمى برامج االقتصاد كالسياسة الخارجية.

ف بإمكانيا أف تجعؿ كجكد مراكز التفكير غياب أك الضعؼ النسبي لممؤسسات السياسية البديمة التي كا -2
 قديما كتمتص فائض المفكريف بالبمد.

الطابع التكنكقراطي لمعمكـ االجتماعية الناشئة، إف مأسسة التمثيؿ الجماعي لمباحثيف األمريكييف في  -3
مى العمكـ االجتماعية حكؿ أنمكذج ميني ال فكرم خصكصا أعدتيـ ليصبحكا خبراء ، كبالتالي ساعدت ع

 تككيف فضاء تحتي لئلنتاج الفكرم المتميز.

كخبلصة البحث في ىذه العينة أف مراكز التفكير ليست مجرد نكع مختمؼ مف المؤسسة كما ىي بؿ    
محركات أساسية لخمية مؤسساتية جديدة بالكاليات المتحدة، تجمع فييا عكامؿ ىجينة، كتربط أشكاال مف 

عبلمية، كتعتمد قكة ىذه المراكز عمى قدرتيا في السمطة منحدرة عف مؤسسات جامعية  كسياسية كاقتصادية كا 
 الربط بيف ىذه األشكاؿ مف السمطة.

 

 

 

 

                                                           
(71)

Thomas Medvetz,Op.Cit,P31. 
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 المطمب الرابع: دور مراكز التفكير 
إف مراكز التفكير في أغمب األحياف تمؤل الفجكة بيف األكاديمي كصانع القرار، كبيف السمطة 

ة كأصكات حيث تترجـ تطبيقات كقكاعد البحث في صيغة كالمجتمع المدني، تخدـ المصمحة العام
   (72)مفيكمو، كيمكف االعتماد عمييا كسيمة المناؿ لصانعي القرار كالشعب

 كما يبينو الشكؿ المكالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

(72)
James G.McGann,Op.cit,Pp :8-9. 
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 في الفضاء اإلجتماعي مراكز التفكير :(4)الشكل رقم 

  

  

Source: Patrick Gilroy , "Have Think Tanks in Washington D.C. become politicized?", Hertie 

student paper series, N 1,2012 , p10, (consulted on: 20/5/2016):  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00817797/document 
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مع المجاالت االقتصادية ك نبلحظ مف خبلؿ ىذا الشكؿ أف الفضاء االجتماعي لمراكز التفكير يتقاطع    
السياسية كالفكرية نظرا لتشعب األدكار التي تقكـ بيا خاصة في األنظمة الديمقراطية التي تعطي ىامشا مف 

 الحرية، ك يضيؽ ىذا الفضاء ك قد يغيب تماما في الدكؿ ذات األنظمة االستبدادية.

غيرىا مف المراكز في الدكؿ األخرل مف تختمؼ مراكز التفكير كاألبحاث في الكاليات المتحدة عف    
ناحيتيف، أكالىما: أف المراكز األمريكية تتكجو مباشرة إلى أصحاب القرار السياسي كالعسكرم كاالقتصادم، 
كثانيا: أف أصحاب القرار يتجيكف عادة إلى مثؿ ىذه المراكز مف أجؿ بناء تصكرات أك بمكرة قرارات، أك 

 (73)اإلدارات السياسة كاالقتصادية كالعسكرية كاألمنية كغيرىا.تككيف رؤل عف أم أمر تحتاجو 

يقكؿ أف "خبليا التفكير  (Philipe Droz Fansan )فالعالـ السياسي الفرنسي "فيميب دركز فنساف"    
 :    تتدخؿ في مساحة تقع بيف نقطتيف تعرضا عمى أنيما في مكقع تقابؿ تاـ

بعيد عف األسئمة العممية التي يطرحيا أصحاب القرارات كلكف  مف جية أكلى بحث أكاديمي يفترض أنو   
جامعييف كتبكا مقاالت مؤسسة في مجاالت ذات تأثير نافذ ترتبط بخبلؼ التفكير، عمى غرار ستاينمي ىك 
فمف أك صمكيؿ ىنتنجتكف أك فرانسيس فكككياما، كمف جية ثانية، أصحاب قرارات غارقكف في إدارة 

كقت لمتفكير كيكتفكف بقراءة الكثائؽ التكليفية المؤلفة مف بضع صفحات، كيذكر في ىذا اليكميات، ينقصيـ ال
السياؽ آف المكاد المتعمقة بالعبلقات الدكلية أك بالسياسة المقارنة التي تعطي في الجامعات األمريكية الكبيرة 

ممارسي الدبمكماسية الذيف في أجيزة االستخبارات أك غيرىـ مف  أعضاء ديبمكماسييف أك عسكرييف أك تجتذب
 (74)يسعكف إلى االبتعاد مسافة ضئيمة عف مينتيـ بغية تقييـ األكضاع"

 كبالتالي لفيـ دكر مراكز التفكير كأىميتيا سنتطرؽ إلى دكرىا في الدكؿ الغربية ثـ الدكؿ العربية.   

 

 

 

                                                           
خميد كليد محمكد،" دكر مراكز األبحاث في الكطف العربي: الكاقع الراىف كشركط االنتقاؿ إلى فاعمية أكبر"، (73)

 .19: ، ص2013يناير  ،ا تالدكحة، قطر، المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياس سمسمة دراسات،
 .79: ، صفيميب دركز فنساف، مرجع سابؽ (74)
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 الفرع األول: دور مراكز التفكير في الدول الغربية

الذم تقكـ بو مراكز التفكير يعد مؤشرا عمى درجة نضج مؤسسات الحكـ كاإلدارة في إف الدكر األساسي    
المجتمع، كعمى تطكر الجماعة العممية كالبحثية، كمف األدكار التي تضطمع بيا ىذه المراكز في الدكؿ 

 (75)المتقدمة خاصة في الكاليات المتحدة األمريكية نذكر مايمي:

السياسة مف خبلؿ استخداـ مقاربات مستكحاة مف التاريخ، كاستخداـ عمـ التحميؿ العقبلني لقضايا  -
االجتماع كالقانكف أك حتى استخداـ الرياضيات كتطبيقيا، كالعمؿ عمى إسقاط إنتاجيا الدقيقة عمى القضايا 

 ذات العبلقة بالحككمة.

التي تتشكؿ تمؾ العممية  االىتماـ باألفكار كالمفاىيـ التي تشكؿ أساس السياسة، ككذلؾ فحص المعرفة -
 اليكمية لصنع السياسة ككضع استمارات كاستبيانات بحث بخصكصيا.

جمع كتصنيؼ المعمكمات ذات العبلقة بالسياسة كالمحددة ابتداء مف تفاصيؿ البحث إلى نصكص تقارير  -
 ف تتحدد ضمنيا آراء اآلخريف في رسـ السياسات .أككثائؽ الصحافة التي يمكف 

اكز التفكير أف تحدد منظكرا بعيد المدل بخصكص دراساتيا في حقؿ السياسات، يككف أبعد مف يمكف لمر  -
نظيره الذم يمكف أف يتحدد مف قبؿ صناع السياسة كىذا بالتركيز عمى االتجاىات بدال مف التركيز عمى 

 األحداث اآلنية، المباشرة كالعاجمة.

أك التشريعية منيا بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ منشكراتيا،  التأثير عمى الييئات الحككمية سكاء التنفيذية -
 كمف خبلؿ التأثير عمى النقاش السياسي اك التزاميا بالنقاشات مع البرلمانييف كالكزراء.

التي ينظر بيا صانعك السياسة األمريكية إلى العالـ كيستجيبكف لو، كمف الممكف أف يؤدم التبصر الصكرة    
تصكر المصالح القكمية األمريكية كفيميا، كالتأثير في ترتيب األكلكيات، كتكفير خرائط الجديد إلى تغيير 

طرؽ لمعمؿ، كحشد التحالفات السياسية كالبيركقراطية، كضع شكؿ قياـ مؤسسات مستديمة، غير أنو ليس مف 
مف الجماىير مف  االلتزاـ بإعبلـ شريحة كاسعة السيؿ لفت انتباه صانعي السياسة المنشغميف كالغارقيف في

                                                           
(75)
 نقبل عف: 4: صالح زياني، مرجع سابؽ، ص 

William Wallace, Between two worlds : Think Tanks and foreign policy;  London : Routledge and 

London, School of  economics ,1994,P7. 
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التي بمكجبيا يتـ إقحاـ مجمكعة كبيرة كمتنكعة مف أعضاء  خبلؿ النشر، كاالجتماعات ككذلؾ النقاشات
 البرلماف كالحككمة أك مف الجماعات األكاديمية لكحدىا ، كيمكف تصنيؼ تمؾ األدكار في النقاط التالية :

 مصنع األفكار وخيارات مبتكرة في السياسة الخارجية -1

تقدـ مراكز التفكير الحالية مف منظكر صانعي السياسة األمريكية خمس فكائد رئيسية كتكمف في تكليد    
المعمكمات أصبل، لذلؾ تحتاج مؤسسات التفكير لكي تنجح في ذلؾ إلى استغبلؿ  طبيعة"تفكير جديد" يبدؿ 

لى استراتيجيات تسكيؽ: نشر مقاالت ككتب كأبحاث كدراسات بيف الفينة كاألخرل، كالظيكر  قنكات متعددة كا 
بصكرة منتظمة عمى شاشات التمفزيكف كفي مقاالت الرأم عمى صفحات الجرائد كفي مقاببلت صحفية، 
صدار نشرات مكجزة تسيؿ قراءتيا، كبياف حقائؽ كصفحات عمى شبكة االنترنيت، كتكفر جمسات االستماع  كا 

ياسية، فالباحثكف المستقمكف الذيف ال تفيدىـ الكظائؼ ر في الخيارات السيأماـ الككنغرس فرصة أخرل لمتأث
 (76)الحككمية يستطيعكف إعطاء تقييـ صريح لمتحديات العالمية الممحة كلنكعية الردكد الحككمية.

كمف األمثمة عمى دكر مراكز التفكير في تكليد أفكار جديدة اإلسيامات التي قاـ بيا جكرج كيناف    
امة األسس الفكرية لسياسة االحتكاء التي اتبعتيا الكاليات المتحدة األمريكية كذلؾ الدبمكماسي األمريكي في إق

 .1993بعد كتابتو لممقاؿ الذم نشرتو مجمة فكريف أفيرز سنة 

كمف جية أخرل المقاؿ الذم كتبو العالـ السياسي في جامعة ىارفرد "صامكيؿ ىنتنجتكف "بعنكاف "صداـ    
مة شممت بذكر تطكر قابمة لمنمك في النقاش الدائر حكؿ السياسة الخارجية الحضارات" كالذم يعتبر مساى

 األمريكية.

كتشكؿ حمبلت االنتخابات الرئاسية كفترات انتقاؿ الحكـ مناسبات مثالية لرسـ برنامج عمؿ لمسياسة    
كعة مؤسسة عندما تبنت حككمة "ركنالد ريغاف "مطب 1980الخارجية كمف األمثمة عمى ذلؾ خبلؿ انتخابات 

 1992ىيرتيج كعنكانو" تفكيض لمتغيير" كبرنامج عمؿ لمحكـ، كىناؾ حالة ثانية تمثمت بصدكر تقرير سنة 
أعده معيد االقتصاديات الدكلية كمؤسسة كارينجي يقترح إنشاء مجمس أمف اقتصادم، كقد نفذتو إدارة 

 كمينتكف بإنشائيا ليذا المجمس.

 

                                                           
(76)

Richard Haass, Op.Cit,P :15 
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 في المناصب العميا لمدولة" Revolving Door" الدوارتوفير المواىب وسياسة الباب  -2

بيف المراكز البحثية كالمؤسسات الحككمية كالذم يتيح تبادؿ  ''الباب الدكار'' يعتبر ريتشارد ىاس أف   
الخبرات كالخبراء بينيما، فيك يعد خاصية مميزة لمسياسة األمريكية كأحد مصادر قكتيا، ففي الببلد األخرل 
نجد فصؿ حاد بيف المكظفيف الحككمييف كبيف المحمميف المستقميف، لكف ذلؾ غير مكجكد في الكاليات المتحدة 

، ففي الديمقراطيات المتقدمة مثؿ فرنسا أك الياباف بكسع الحككمات الجديدة أف تعتمد عمى االستمرارية (77)"
التي يؤمنيا عدد كبير مف مكظفي اإلدارة المدنية، أما في الكاليات المتحدة، فيؤدم كؿ انتقاؿ لمسمطة إلى 

في السمطة التنفيذية، كمف األمثمة عمى  مئات المكظفيف مف الدرجة المتكسطة أكمف كبار المكظفيفاستبداؿ 
بتعييف مجمكعة مف الخبراء مف مؤسسة برككنجر كمف  1976ذلؾ قياـ "جيمي كارتر" بعد انتخابو سنة 

 مجمس العبلقات الخارجية في حككمتو.

كما استعاف "ركنالد ريغاف" بمائة كخمسيف شخصا مف مؤسسة ىيريتيج كمؤسسة ىكفر، كمعيد ''انتبرايز    
ألمريكي''، كقد اتبعت إدارة بكش نمطا مشابيا في مؿء كظائؼ المستكيات العميا في جياز السياسة ا

 الخارجية لدييا.

ك  ففي كزارة الخارجية يشمؿ المكظفكف الكبار ممف لدييـ خمفيات في مؤسسات السياسة الخارجية لدييا،    
التي  كزير الخارجية لمشؤكف العالمية "بكالدكبريا نسكي" بةنائمثؿ ممف لدييـ خمفيات في مؤسسات التفكير 

مكتب كاشنطف في مجمس الشؤكف الخارجية، كنائب كزير  سبؽ ليا أف شغمت منصب نائبة الرئيس كمديرة
الخارجية لمراقبة التسمح كاألمف الدكلي "جكف بكلتكف" نائب الرئيس السابؽ لمعيد االقتصاد األمريكي، 

ية لشرؽ آسيا كالمحيط اليادم  ''جيمز كيمي'' الذم شغؿ سابقا منصب رئاسة منتدل كمساعد كزير الخارج
المحيط اليادئ التابع لمركز الدراسات اإلستراتيجية كالدكلية كمساعد الكزير المعيف لشؤكف المنظمات الدكلية، 

امج األمف القكمي في كيـ ىكلمز، نائب الرئيس السابؽ لمؤسسة'' ىيرتيج ''ككذلؾ بعد فترة قضاىا كمدير لبر 
 مركز نيكسكف.

                                                           
(77)

Richard Haass ,Op.Cit ,P7. 
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كمف جية أخرل نجد أنيا تقكـ بتزكيد اإلدارات الجديدة بالخبراء فإنيا تؤمف لممغادريف مف مناصبيـ    
 (78)الحككمية كاالستمرار في لعب دكر مؤثر في النقاش حكؿ السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة.

تمعب مراكز التفكير دكرا في التكصؿ إلى تفاىـ مشترؾ إف لـ :   مكانا لمنقاش عمى مستوى رفيعتوفير  -3
يكف ىناؾ إجماع حكؿ خيارات السياسة الخارجية، كال يمكف ألم مبادرة كبرل في السياسة الخارجية مف 

 االستمرار ما لـ تتمتع بقاعدة مف التأييد الحاسـ في أكساط جماعة الميتميف بالسياسة الخارجية.

مراكز مجاال عمى شكؿ منابر غير حزبية لئلعبلف عف المبادرات الجديدة كشرح البرامج كما تكفر ىذه ال   
الجديدة، كقد كاف مجمس العبلقات الخارجية غير المنحاز ألم مف األحزاب أكثر مراكز التفكير ميارة في 

األمريكية الكبرل  القياـ بدكر الجمع ىذا، إذ أنو يقكـ بمئات االجتماعات سنكيا في كاشنطف كنيكيكرؾ كالمدف
 األخرل.

 تثقيف مواطني الواليات المتحدة عن العالم -4

تساعد مراكز التفكير في إثراء الثقافة المدنية األمريكية عف طريؽ تعريؼ المكاطف األمريكي بطبيعة العالـ    
اندماج المجتمع الذم يعيش فيو كقد ساعدت العكلمة عمى تسارع كتيرة التكاصؿ مع الجميكر، فمع ازدياد 

 أكثر باتت األحداث كالقكل العالمية تطاؿ حياة المكاطف األمريكي العادم كتؤثر فيو.

كقد أصبح لممكاطف األمريكي العادم حصة متنامية في السياسة الخارجية، سكاء كانت القضية تتعمؽ    
لمعدية، أك بحماية برامج بتأميف األسكاؽ الخارجية لمصادرات الزراعية، أك بمكافحة انتشار األمراض ا

الكمبيكتر االلكتركنية األمريكية ضد القرصنة في الخارج، أك بتأميف سبلمة السكاح األمريكييف في الخارج أك 
 (79)بتأميف الحماية لمسكاحؿ ضد تسمؿ اإلرىابييف.

 

 

                                                           
( 78 بسمة خميؿ نامؽ، "مؤسسات مخازف التفكير كدكرىا في صياغة السياسة الخارجية لمدكلة الحديثة النمكذج (

    ، 2009(، كانكف األكؿ، 2(، المجمد )02، بغداد، العدد)مجمة القادسية لمقانون والعموم السياسةاألمريكي"، 
 .145: ص

(79)
Richard Haass, Op.Cit,Pp :6-7. 
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 وسيمة مكممة لمجيود الرسمية لمتوسط وحل النزاعات -5

كتأميف كساطة فريؽ ثالث بيف األطراؼ المتنازعة، كمف األمثمة عمى تستطيع رعاية الحكارات الحساسة    
ذلؾ معيد السبلـ األمريكي كذلؾ بتفكيض مف الككنغرس إلجراء مفاكضات غير رسمية، كما قاـ بتدريب 

 الرسمييف األمريكييف عمى أعماؿ الكساطة.

السياسييف كرجاؿ الديف كرجاؿ  كمثاؿ آخر حكؿ مؤسسة '' كارينجي ''التي استضافت العديد مف القادة   
كاشنطف إلقامة حكار بيف باألعماؿ كاألكاديمييف في جنكب إفريقيا ككجكه المعارضة في المنفى كذلؾ 

يجاد حمكؿ لجنكب إفريقيا.  األطراؼ كا 

كتشكؿ المبادرات غير الرسمية التي تطمقيا مراكز التفكير مشاريع حساسة كلكنيا تنطكم عمى إمكانيات    
ؽ السبلـ كالمصالحة في العديد مف المناطؽ التي تشيد نزاعات، كفي المجتمعات التي فيو حركب، أك لتحقي

 مف خبلؿ ككنيا مكممة لجيكد الحككمة األمريكية أك كبديؿ عنيا.

تنيض ىذه المؤسسات بدكر إضافي كمنظمات غير حككمية ناشطة في قضية معينة فمثبل مجمكعة    
شر شبكة مف المحمميف في بؤر التكتر في العالـ لرصد األكضاع السياسية المتفجرة، األزمات الدكلية تقكـ بن

.كتقكـ بكضع تكصيات مبتكرة كمستقمة مف أجؿ إيجاد ضغط عالمي إليجاد حؿ سممي ليا
(80) 

 القيام بالدراسات المستقبمية واإلستراتيجية -6

األمريكية اىتماما كبيرا بالدراسات المستقبمية كتجمى شيدت الدكؿ الغربية كعمى رأسيا الكاليات المتحدة    
ذلؾ مف خبلؿ تزايد أعداد العمماء كالباحثيف المشتغميف بالدراسات المستقبمية في الجامعة كمراكز البحكث 

 المختمفة، كظيكر العديد مف المعاىد المتخصصة كالجمعيات المتخصصة بذلؾ.

ل لصنع القرار األمريكي، البيت األبيض كالككنغرس كالبنتاغكف كجدير بالذكر أف المراكز الثبلث الكبر    
فكر المعركفة ذات التكجو المستقبمي كاالستراتيجي، منيا المجمس تيقكـ عمى خدمتيا عدد كبير مف مراكز ال

                                                           
 .62: شاىر إسماعيؿ الشاىر، مرجع سابؽ، ص (80)
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القكمي لبلستخبارات األمريكية الذم يصدر تقريرا كؿ أربع سنكات، كاف آخرىا تكجيات عالمية بحمكؿ عاـ 
 (81)، كمنيا مجمس العبلقات الخارجية.2008كصدر عاـ  2025

 ميام مراكز التفكير في مجال صنع السياسة الخارجية -7

إف اإليماف بأف المعرفة قكة  كىذا ما نجده بصكرة جمية في الدكؿ المتقدمة أكثر مف الدكؿ العربية كبالتالي    
الحصكؿ عمى القكة في مجاؿ السياسة الخارجية،  أصبح مف الطبيعي قياـ تمؾ المراكز باالدعاء بأحقيتيا في

كيمكف تمخيص المياـ التي تقكـ بيا مراكز التفكير كتحاكؿ مف خبلليا المشاركة في صنع السياسة الخارجية 
 في النقاط الرئيسية التالية:

  تقييـ السياسات السابقة ككضعيا في إطارىا التاريخي كالسياسي -

الجديدة كاقتراح البدائؿ خاصة في الفترة التي تسبؽ مباشرة انتقاؿ السمطة مف إدارة طرح األفكار كاآلراء  -
 ألخرل لتككف تمؾ المقترحات تحت تصرؼ صانعي القرار السياسي الجديد.

تحديد النتائج البعيدة المدل لمسياسات المتبعة تجاه األصدقاء كاألعداء خاصة فيما يتعمؽ بمصالح أمريكا  -
 لية.كمكانتيا الدك 

 تقديـ المشكرة ألجيزة كمؤسسات الدكلة سكاء بطمب مف تمؾ األجيزة أك بمبادرة مراكز التفكير. -

تزكيد اإلدارات كاألجيزة المختمفة بالخبراء كتدريب جيؿ جديد مف القيادات الفكرية كالسياسية إلدارة السياسة  -
 العامة لمدكلة.

كالدراسات كاستخداـ كسائؿ اإلعبلـ لمتأثير عمى الرأم العاـ كصانع عقد الندكات كالمؤتمرات كنشر الكتب  -
 القرار السياسي.

 تحميؿ األحداث عبر كسائؿ اإلعبلـ  باالستعانة بالخبراء المتخصصيف -

القياـ باتصاالت سرية مع جيات أجنبية لحساب الحككمة األمريكية كبمحاكالت جس النبض قبؿ طرح  -
 بعض المبادرات السياسية.

                                                           
(، 416العدد )،المستقبل العربيمحمد إبراىيـ منصكر، "الدراسات المستقبمية: ماىيتيا كاىمية تكطينيا عربيا"،  (81)

 .40: ص ،2013أكتكبر 
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كمف األمثمة عمى دكر مراكز التفكير في السياسة الخارجية قياـ كؿ مف معيد برككنجز كمعيد دراسات    
الشرؽ األكسط بنشر دراستيف عف أزمة الشرؽ األكسط خبلؿ السنة األخيرة لحكـ ريغاف، األكلى كانت تحت 

نت بعنكاف" مصالح الغرب ، كالثانية كا1988إسرائيمي، كصدرت في شير مارس  -عنكاف "نحك سبلـ عربي
كخيارات السياسة األمريكية في الشرؽ األكسط"، كصدرت في فيفرم مف العاـ نفسو، أما معيد كاشنطف 
لسياسة الشرؽ األدنى فقد قاـ بإعداد دراسة تحت عنكاف "البناء مف أجؿ السبلـ" استراتيجية أمريكية تجاه 

(82)بعد دستكر كزارة الخارجية في عيد بيكر كبكش.الشرؽ األدنى"، كىي الدراسة التي اعتبرت فيما  
 

في  التفكير  مراكزنا العالـ السياسي الفرنسي '' فيميب دركز فنساف '' بأنو يمكف شرح مكانة ل يبيف
الكاليات المتحدة أيضا عبر ميزات عممية القرار السياسي ، ك ىي عممية منفتحة عمى الخبرة أكثر بكثير مما 
ىي عميو التقاليد الدبمكماسية األكركبية ، حيث تعتبر الدبمكماسية مجاال محددا مغمقا ،فيثمف فييا بالتالي 

          كير بعيدا عف الضغكط ، ك بالتالي يتثبت دكرالمجمس المتخصص ألصحاب القرار ، الذم يعتبر كسيمة لمتف
 (83). التفكير  خصكصا في فترات انسداد أفؽ السياسة الخارجية األمريكية أك اضطرابيا مراكز

 الفرع الثاني: دور مراكز التفكير في العالم العربي

ر المتعارؼ عمييا لمراكز إف دكر مراكز التفكير في العالـ العربي تتقاطع في أجزاء منو مع بعض األدكا
ـ الغربي، كتختمؼ كميا في أدكار أخرل، حيث درجة تأثير مراكز التفكير العربية أقؿ مف الالتفكير في الع

 مراكز التفكير الغربية سكاء في إعداد السياسات العامة أك في خدمة البحث العممي.

كما نجد أيضا أف مراكز التفكير العربية يغمب عمييا االرتباط إما بالقطاع الحككمي أك بالجامعات 
(84):العربية التفكيرمراكز كليدة العيد نسبيا، كأىـ أدكار العربية، أما المراكز الخاصة فيي 

 

مؿ عمى تحديد النشر العممي سكاء في قضايا ساخنة أك قضايا أك قرارات قبؿ أك بعد صدكرىا، أك الع
 االحتياجات كمتطمبات الشعب، كغالبا ما تخضع ىذه االستطبلعات لبلطبلع الخاص كليست لمنشر.

مف جانب آخر، فإف مراكز التفكير الجامعية العربية تممؾ مصداقية أكبر لدل الحككمة أك صناع القرار 
بح يزداد قربا كمصداقية كنفكذا لدل عف المراكز البحثية في العالـ الغربي، ككذلؾ دكر المراكز العربية أص

                                                           
 .133: ، صسابؽالمرجع المحمد عبد العزيز ربيع،  (82)
.83: سابؽ، صالمرجع الفيميب دركزفنساف ،   ( 83           (  
 .18: سابؽ، صالمرجع السامي الخزندار، طارؽ األسعد،  (84)
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صناع القرار كلكف يتكقؼ ذلؾ عمى طبيعة العبلقة بيف رؤساء ىذه المراكز البحثية كصناع القرار في بمدانيـ 
 ككذا طبيعة االتجاىات السياسية التي تنتمي إلييا ىذه المراكز.

فكير ك غيرىا مف المنظمات كبصفة عامة يشير دياف ستكف إلى عدـ كجكد حدكد حاسمة بيف مراكز الت
كانيا تنضكم تحت جماعات المصالح ك تندمج في الكيانات الجامعية كيبدك أنيا ستصبح فرؽ حمبلت 

 سياسية مف خارج االحزاب .
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 المبحث الثاني: المقاربات النظرية المفسرة لدور مراكز التفكير األمريكية في صنع السياسة 

 11/9بعد أحداث  تجاه القضايا العربية األمريكيةالخارجية                 

 المطمب األول: النظرية الواقعية الجديدة

ىناؾ مف يطمؽ عمييا اسـ البنيكية الكاقعية أيضا، كىي امتداد تطكرم لمكاقعية التقميدية في 
 جكرج مكدلسكي.كينيث كالتز، ستيفف كريزيز، ركبرت جيبمف، ركبرت تاكر، (85)الثمانينيات، كمف أىـ ركادىا:

كاف اليدؼ منيا ىك محاكلة إخراج الكاقعية مف المفيكـ الكبلسيكي كالتحميؿ البدييي إلى مستكل مف 
التحميؿ أكثر عممية، حيث عممت عمى إدخاؿ العامؿ االقتصادم في تحميؿ العبلقات الدكلية، كما أنيا تعطي 

أساس أف فعؿ الفرد مكجكد بشكؿ مسبؽ عف األكلكية لمفعؿ الفردم في تحميميا لمعبلقات الدكلية عمى 
المؤسسات االجتماعية، كما انيا تركز عمى أىمية الدكلة كظاىرة التنافس كالعكامؿ المادية، كما تفترض اف 

 الدكؿ فكاعؿ أنانية، تبحث عف مصالحيا الذاتية.

 الفرع األول: مآخذ الواقعية الجديدة عمى الواقعية التقميدية    

مآخذ الكاقعية الجديدة عمى الكاقعية التقميدية حسب أنكر محمد فرج في النقاط  يمكف تمخيص أىـ
 (86)التالية:

: عدـ أخذىا بالنظريات كالمعرفة في العمكـ االجتماعية األخرل التي تساىـ في إعطاء صكرة أوال
ميؿ السياسة الدكلية السياسي في تح -شاممة لمدراسة السياسية الدكلية مف جية، كاالىتماـ فقط بالمجاؿ األمني

 مف جية أخرل.

                                                           
، 2الجزائر: ديكاف المطبكعات الجامعية، ط ، االتجاىات النظرية في تحميل العالقات الدوليةعامر مصباح،  (85)

 .208: ، ص2006
، ضوء النظريات المعاصرة نظرية الواقعية في العالقات الدولية: دراسة نقدية مقارنة في أنكر محمد فرج،  (86)

 .363: ، ص2007بغداد: مركز كردستاف لمدراسات االستراتيجية، 
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يرل "ىكلستي" اف الكاقعية الجديدة تختمؼ عف الكاقعية التقميدية في إضافة الطرؽ اآلتية:  ثانيا:
الكاقعية الجديدة أنتجت تحكال في العبلقات السببية، كقدمت تفسيرا مختمفا لمقكة، كتعاممت مع مستكل الكحدات 

 بطريقة مختمفة.

كؿ أف الكاقعية الجديدة أسست الستقبللية السياسة الدكلية كذلؾ جعؿ مف التنظير يمكف الق ثالثا:
حكليا شيئا ممكنا، الفكرة التي تقكؿ أنو يمكف التفكير حكؿ السياسة الدكلية كنظاـ ذك ىيكؿ معرؼ بدقة ىي 

 النقطة األساسية التي تميز الكاقعية الجديدة عف الكاقعية الكبلسيكية.

 التي تجتنبيا الكاقعية الجديدة، كالتي سقطت فييا الكاقعية التقميدية نجد مايمي:كمف ضمف المآخذ 

الغمكض في بعض المفاىيـ كالمتغيرات النظرية، كبالتالي لجأت الكاقعية الجديدة إلى استخداـ -
 مفاىيـ محددة كدقيقة.

األمني كبالتالي تجاىمت عند تحميميا لمتفاعؿ الدكلي، فإف الكاقعية التقميدية ركزت عمى الجانب 
عكامؿ أخرل كاالعتماد المتبادؿ في المجاالت االقتصادية، كالعامؿ النفسي لصانع القرار، ككذا العامؿ 

 التكنكلكجي ، كىذا ما اىتمت بو الكاقعية الجديدة.

نما ىناؾ فكاعؿ  اعتبرت الكاقعية الجديدة أف الدكلة ليست الفاعؿ الكحيد في العبلقات الدكلية كا 
أخرل، كالمنظمات الدكلية، كالشركات متعددة الجنسيات كجماعات الضغط كغيرىا، كما لـ تقبؿ الكاقعية 
الجديدة فكرة الفصؿ بيف السياسة الداخمية كالسياسة الخارجية لمدكلة، نظرا لمتأثير المتبادؿ بينيما، أم التفاعؿ 

، ألف ىناؾ تداخؿ لمختمؼ مجاالت كؿ كما رفضت الفصؿ بيف السياسة العميا كالسياسة السفمى لمدكلة
.سياسة

(87) 

كما يرجع أصحاب الكاقعية التقميدية عدـ قدرة الدكؿ عمى العيش في انسجاـ كتكافؽ إلى الطبيعة 
البشرية، نجد الكاقعية الجديدة تحدد سبب ذلؾ إلى النظاـ الدكلي الفكضكم، القائـ عمى عدـ كجكد سمطة 

                                                           
، الجزائر: دار المكاىب تحميل العالقات الدولية، دراسة في المفاىيم األساسية والمدارس الكبرىمحمد مجداف،  (87)

 .184: ، ص2015كالتكزيع، لمنشر 
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(88)مركزية
متماثمة، تسعى لتحقيؽ نفس األىداؼ كالمتمثمة في تكسيع األمف،  كأف الدكؿ ىي كحدات، 

 االستقبللية كالتأثير .

كما أف الدكؿ الضعيفة تككف في كضع صعب لتجنب التأثير الممارس عمييا مف البيئة الدكلية، لكف 
.الدكؿ القكية فإف احتماالت النجاح في الدفاع تككف أكبر ككذا التأثير عمى الدكؿ األخرل

(89)
 

 الفرضيات الرئيسية لمواقعية الجديدة الفرع الثاني:

إف النظاـ الدكلي ىك نظاـ فكضكم، كال يقصد إتباع نظرية الكاقعية الجديدة بذلؾ القكؿ انو نظاـ  -
 مشكش بالضركرة، بؿ إف الفكضى تعني أنو ال تكجد ىناؾ سمطة مركزية قادرة عمى ضبط سمكؾ الدكؿ.

بالسيادة مف أف تتبنى قدرات عسكرية ىجكمية لتدافع عف نفسيا، كتكسع  ال مفر لمدكؿ التي تطالب -
 نطاؽ سيطرتيا، كمف ىنا فيي شديدة الخطر فيما بينيا.

إف الريبة التي تؤدم إلى فقداف الثقة ىي أمر متأصؿ في النظاـ الدكلي، كبالتالي يجب عمى  -
 الدكؿ اليقظة.

 تي تؤثر عمى سمكؾ الدكؿ لمحفاظ عمى سيادتيا.إف الرغبة في البقاء ىي القكة الدافعة ال -

بالرغـ مف عقبلنية الدكلة، فإف ىناؾ دائما مجاال لمخطأ في التقدير، ففي عالـ يعاني مف نقص  -
في المعمكمات، يمجأ أحد الخصكـ المحتمميف إلى التضميؿ حكؿ إمكانياتو، كذلؾ لترؾ خصكمو اآلخريف 

قكد إلى خطأ في تقدير المصالح الحقيقية لمدكلة، كيجادؿ أصحاب فريسة لمتخميف بشأف قدراتو، كىذا ي
النظرية الكاقعية الجديدة بأف ىذه االفتراضات مجتمعة تثير رغبة الدكؿ في التصرؼ بعدكانية بعضيا تجاه 

.بعض
(90)

 

كمف خبلؿ ىذه الفرضيات، يمكف أف تتعرؼ عمى بعض الفكارؽ بيف الكاقعية التقميدية كالكاقعية 
 :ة مف خبلؿ الجدكؿ التاليالجديد

                                                           
(88)

Volker Rittberger," Approaches to the study of foreign policy derived from international relations 

theories „‟,(consulted on20/5/2016)  available online :  

http://www.isanet.org/noarchine  /rittberger.htm/.  
(89)

Ibid. 
(90)

االمارات العربية المتحدة، مركز الخميج لؤلبحاث،  ، دبي، عولمة السياسة العالميةجكف بيميس، ستيؼ سميث،  
 .417: ، ص2004، 1ط

http://www.isanet.org/noarchine%20%20/rittberger.htm/
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 (91): الفرق بين الواقعية التقميدية و الواقعية الجديدة:(4)الجدول رقم 

 الىاقعيت الجديدة الىاقعيت الخقليديت 

 البقاء البقاء مصمحة الدول

زيادة القوة ألن الحكومة العالمية  كيف يتم البقاء
 غير محققة

زيادة القوة ألن الحكومة العالمية 
 محققةغير 

 اإلنسان شرير، وميال إلى الصراع طبيعة اإلنسان
 التعاون غير مضمون

اإلنسان يمكن أن يكون شريرا 
طبيعة اإلنسان ليست رئيسية لتفسير 

 الصراع

البيئة التي تؤثر في السيادة  الفوضى
 الوطنية لمدول

تصنف العالقات االجتماعية من 
خالل السيادة الوطنية ىي التي تفسر أسباب 

 الحروب

 

مثابة امتداد لمكاقعية رغـ ىذه االختبلفات، فإف الكاقعية الجديدة التي تعرؼ أيضا بالكاقعية البنيكية ب
 .التقميدية

تخطكا كثيرا سابقييـ مف الكاقعييف التقميدييف التجريبية المتنافرة األجزاء أك  انصار الكاقعية الجديدة ك 
، مف خبلؿ جيكدىـ بإيجاد نظرية عممية مكضكعية لمسياسة الخارجية، عمى عكس  Atomistieما يعرؼ 

 (92)المدرسة التقميدية القائمة عمى البديية.

أف التاريخ العالمي عرؼ فترة تغيير كاستقرار داخؿ النظاـ ( Robert Giplin)يعتبر'' جيبمف'' 
مى كجكد التجانس السياسي كاالقتصادم، لكف المحكرم لمدكلة، أك مف النكاحي األخرل لمنظاـ الذم يعتمد ع

.المحافظة عمى االستقرار صعب التحقيؽ بسبب التغير االقتصادم كالتكنكلكجي
(93) 

 

                                                           
(91)

Weber Cynthia, International relations theory : article introduction, 2
nd

 édition, Routledge, , London 

and New York ,2005,P16. 
(92)
(، 46، بغداد، العدد )مجمة العموم السياسيةأحمد نكرم النعيمي،"البنيكية العصرية في العبلقات الدكلية"،  
 .6:ص

(93)
Martin Griffiths, Fifty key thinkers in international relations, USA, New York: Rutledge, 1999,P19. 
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المتعمقة بالنظاـ  Systems Theoryاألفكار األساسية لنظرية النظـ  إلىالكاقعية الجديدة  تعكد جذكر     
System البنية ،Structure كالكحدات ،Units  بذلؾ تحديد ىذه المفاىيـ ، ك طبيعة العبلقة بينيا   فحاكلت

(94) .ك التفاعؿ فيما بينيا
 

تعتبر الحرب أىـ آليات التغيير، كىي التي تحدد الدكلة أك مجمكعة الدكؿ التي تحكـ النظاـ، كتعتبر 
أك حكافز لمدكؿ لتحاكؿ العكامؿ التي كانت كراء التغيير في النظاـ الدكلي عكامؿ بيئية، كىذا ما يشكؿ دكافع 

تغيير النظاـ لمصمحتيا مثؿ التغييرات السكانية كاالنتشار العسكرم كالتكنكلكجي عبر النظاـ، يمكف اعتبار 
ف، حيث يكضح الطبيعة األساسية لمعبلقات الدكلية لـ تتغير بمأحسف عمؿ في كاقعية السقكط كالصعكد لجي
في عكدة الصراع مف أجؿ الثركة كالسمطة ضمف العكامؿ  منذ آالؼ السنيف، كالعبلقات الدكلية مستمرة

المستقمة في دكلة الفكضى: التطكرات الداخمية كالدكلية تؤدم إلى أف الدكؿ تنمك بنسب مختمفة، كسقكط 
كصعكد الدكؿ نسبيا، فالصراع الناتج، فإف الدكؿ تختار الدخكؿ في الصراع ألنيا تحسب المنافع كزيادة 

.األرباح
(95) 

   Neoclassical  Realismالعوامل الداخمية عند الواقعية النيوكالسيكيةأىمية 

بعد النفي التاـ لتدخؿ العكامؿ الداخمية في تفسير السمكؾ الخارجي، حاكلت الكاقعية التقميدية الجديدة 
قدمت مكاقؼ أك ما يسمى بالكاقعية النيككبلسيكية تخفيؼ حدة الفصؿ بيف البيئتيف الداخمية كالخارجية، بحيث 

 كصفت بالمعتدلة نظرا إلعطائيا أىمية لممحددات الداخمية إلى جانب المحددات النسقية.

تعد الكاقعية التقميدية الجديدة تطكيرا لمقاربة الكاقعية المعاصرة التي تركز عمى األىمية التي يكتسبيا 
كبقدر اتفاقيا مع كؿ ركافد الفكر الكاقعي القياـ تدمج المتغيرات المتعمقة بالنظاـ الدكلي، كبالدكلة أيضا معا، 

بشأف القكة كجكىر لمسياسة العالمية المتميزة بالفكضى، تقكـ الكاقعية التقميدية الجديدة بتحميؿ أك تفسير 
السمكؾ الدكلي بدمج كؿ المتغيرات سكاء المتصمة بالنظاـ أك مككناتو الفردية، كىك ما يعيد التكازف ما بيف 

.فسير سمكؾ الدكؿ بما يستكعب البيئة الداخمية كالخارجية العاـ كالخاص، كت
(96)

 

                                                           
)94 (

Barry Buzan and other , “ The logic of anarchy :Neorealism to structural realism “ ;consulted on 

:15/1/2016, available online :  

https://www.ciaonet.org/book/ Buzan / auth.htm/ 
(95)

Martin Griffiths, International relations, theory for the twenty first century, An introduction , 

London and New York Routhelge Taylor and Francis Group, 1st published, 2007,P15. 
 .81:، ص2013 ،1، بيركت: منتدل المعارؼ، ط، نظريات في العالقات الدوليةكانيييكسؼ محمد الص (96)

https://www.ciaonet.org/book/
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كما تركز الكاقعية النيككبلسيكية عمى أف المتغيرات النسقية تشكؿ متغيرات مستقمة في السياسة 
الخارجية، كلكف ىناؾ متغيرات أخرل تدعى بالمتغيرات الكسيطة أك المتدخمة كذات صبغة داخمية، كمف 

 (97)القرار، كبالتالي أف االدراكات كسيطة بيف الضغكط النسقية كصناع القرار.أىميا إدراكات صناع 

إف ىذه المقاربة تعبر عف الجدؿ بيف الكاقعييف البنيكييف حكؿ الدكلة كسعييا لزيادة األمف أك لزيادة 
بيف الدكؿ القكة في ظؿ انعداـ الثقة، انقسـ الكاقعيكف بشأف ىذه المسألة بيف مف يؤمنكف بكجكد التساكم 

كغياب أم ىرمية سمطكية عالمية،كبالتالي تبحث الدكؿ عف أمنيا كبالتالي سيادة تكازف القكل، أما الرأم 
اآلخر يقكـ عمى أساس أف الدكؿ ال تسعى لتعظيـ قكتيا النسبية بؿ تعمؿ عمى المحافظة عمى مستكل مف 

 إلى األمف أكثر مف النفكذ. القكة في مكاجية غيرىا، كىذا ما يعزز افتراضا باف الدكؿ تسعى

 الفرع الثالث: الواقعية الدفاعية والواقعية اليجومية

يعد األمف اليدؼ األسمى الذم يصبك إلى تحقيقو الكاقعيكف الجدد، حيث اقترف بعنصر الخكؼ 
العتقادىـ أف ىذا األخير ناتج عف حاالت الؤلمف الناتجة عف الفكضى، كما أدت فكرة األمف إلى انقساـ 

(، كالكاقعيكف المدافعكف Offensive Realistsلكاقعية الجديدة إلى فريقيف: الكاقعيكف المياجمكف )ا
(Defensive Realists.) 

تستند التنبؤات عمى الفكضى كالقطبية، كىي غير محددة، بحيث أنيا نادرا ما يككف ذات قيمة، إذا 
السياسة، فيجب أف تتضمف المتغيرات  أصبحت النظريات الكاقعية ذات فائدة كبيرة لممحمميف كصناع

اإلضافية، كليست مخصصة أك بطريقة غير متماسكة كالتي يناشدىا ''كالتز'' لدكافع متعددة، كلكنيا متكاممة 
 (98)بشكؿ دقيؽ في نمكذج كاحد أك أكثر مف نمكذج نظرم.

 أوال: الواقعية الدفاعية

(، فقد ظيرت في أكاخر السبعينات مف Structural Realismالتي تعرؼ أيضا بالكاقعية البنائية )
 Theory Ofالقرف العشريف مع نشر ''كينيث كلتز'' لكتابو الذم يحمؿ عنكاف:" نظرية السياسة الدكلية )

International Politic يفترض ''كلتز'' أف القكل العظمى ىي ليست عدائية في أصميا بسبب أنيا ،)
                                                           

(97)
Rose Gideon, “Neoclassical realism and theories of foreign policy”, World Politics, Volume 51, N° (1) 

, October,1998,P157. 
( 98 )

Jack Donnelly and other, Theorie of international relations, New York, Library Of Congress 

Cataloging , 2001, 2
nd

 Edition,2001, P43. 
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نما افترض أف الدكؿ تيدؼ إلى مجرد الحفاظ عمى بقائيا القكمي إنيا تبحث عف  متشبعة بإرادة القكة، كا 
.األمف

(99) 

 (100)يرل ''كالتز'' أف ىناؾ ثبلثة مستكيات لتحميؿ ظكاىر العبلقات الدكلية :
األكؿ ىك مستكل األفراد صناع القرار، مف حيث ماىية اآلثار كالدكافع النفسية التي تقكد عممية صنع 

كاتخاذه، الثاني ىك مستكل البناء السياسي المحمي، كالثالث مستكل النظاـ الدكلي، كما ىك القرار السياسي 
تأثير اختبلؼ تكزيع القدرات بيف الدكؿ، ككجكدىا في عالـ فكضكم، كتأثير ذلؾ في سمككيا الخارجي كطريقة 

 تعامميا مع باقي الكحدات الدكلية األخرل.
نفصمة عف الكاقعية الجديدة، حيث تتقاسـ مع الكاقعية الجديدة ما الكاقعية الدفاعية تطكرت لكنيا م    

، كما تعتبر الكاقعية (101)يتعمؽ بحكافز الدكلة، ككذا الدكؿ تبحث عف األمف في نظاـ عالمي فكضكم 
 George(، جكرج ككيستر )Robert Jervisالدفاعية بالصكرة التي قدميا كؿ مف ركبرت جيرفس )

Quester ستيفف كالت )Stephen Walt)(ستيفف فاف إفرا ، )Stephen Van Evera جاؾ سنايدر ، )
(Jack Snyder مف اإلضافات الميمة لمكاقعية، يجادؿ ىؤالء أف احتماؿ كقكع الحرب كانت أعمى حيف )

كانت الدكؿ تستطيع أف تتغمب عمى بعضيا، كلكف كمما كاف الدفاع أسيؿ فإف األمف كاف أكفر، كحكافز 
احتماالت التعاكف أعمى، بؿ حيف يككف لمدفاع فائدة،كتككف الدكؿ قادرة عمى التمييز بيف التكسع أقؿ، ك 

األسمحة اليجكمية كالدفاعية، فإف الدكؿ تستطيع أف تكسب كسائؿ الدفاع عف أنفسيا مف غير أف تيدد 
.اآلخريف كبذلؾ يقمؿ مف تأثيرات الفكضى الدكلية

(102) 

تيسرا مف القدرات اليجكمية، فإنو يسكد األمف كتزكؿ حكافز عندما تككف القدرات الدفاعية أكثر 
النزعة التكسعية، كعندما تسكد النزعة الدفاعية ستتمكف الدكؿ مف التمييز بيف األسمحة الدفاعية كاألسمحة 
ذات الطابع اليجكمي،أنذاؾ يمكف لمدكؿ امتبلؾ الكسائؿ الكفيمة بالدفاع عف نفسيا دكف تيديد اآلخريف، كىي 

.ؾ تقمص مف آثار الطابع الفكضكم لمساحة الدكليةبذل
(103) 

                                                           
 .35 ص: ،2009دار الكتاب الحديث، ، القاىرة:نظرية العالقات الدولية، الحوارات النظرية الكبرىعامر مصباح،  (99)

 .11: سابؽ، ص أحمد نكرم النعيمي، مرجع (100)
(101)

Martin Griffiths, International Relations theory for the twenty first century, Op.Cit,P17. 

(102)
 .384: سابؽ، صالمرجع الأنكر محمد فرج،  
( 103 )

إبراىيـ بكلمكاحؿ، "تطكر اتجاىات المدرسة الكاقعية في تحميؿ العبلقات الدكلية كالسياسة الخارجية"،  
 Http://www.academia.edu:(21/11/2016(، )تاريخ االطبلع: 21/5/1201)
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 الواقعية اليجومية ثانيا:

مف خبلؿ كتابو "تراجيديا  John Mearsheimer ))مرشايمر الكاقعية اليجكمية يتزعميا جكف
سياسات القكل الكبرل"، إضافة إلى كتاب آخريف أمثاؿ ''ركبرت جيرفس'' ك''ستيفف فاف ايفييرا''، يجادؿ 
أنصار ىذه الرؤية أف احتماالت الحرب تزيد عندما تتكفر القدرات لدكلة عمى غزك دكلة أخرل، لكف عندما 

كازف، كمف ثـ فإف احتماالت األمف يتحقؽ أكثر كتنتفي دكافع تككف القدرات الدفاعية أكبر، فإنو يسكد الت
(104)التكسع عمى حساب اآلخريف.

 

يرل'' جكف ميرشايمر ''أف النظرية الكاقعية في السياسة الدكلية، تتحدل انتشارا التفاؤؿ حكؿ العبلقات 
بتفسير العناصر األساسية  بيف القكل العظمى، كمضمكف ىذا التفاؤؿ إمكانية التعاكف بينيا، فقد بدأ ميرشايمر

(، تركز النظرية عمى القكل العظمى ألف Offensive Realismلمنظرية التي أسماىا بالكاقعية اليجكمية )
 ىذه الدكؿ ليا تأثير كبير عمى مجريات السياسة الدكلية.

الدكلي فكضكم تتمثؿ في أف  القكل الكبرل  النظاـ فأنظرية ميرشايمر تضع خمسة افتراضات ك ىي     
تممؾ بعض القدرات العسكرية اليجكمية كفقا لذلؾ يمكف إلحاؽ الضرر باآلخريف، ال يمكف لمدكؿ أف تككف 

.متأكدة مف نيات الدكؿ األخرل البقاء ىدؼ أكلي لمدكؿ الكبرل، فيي عكامؿ عقبلنية
(105) 

 (J.Mearsheimer) ( ك''جكف ميرشايمر ''Eric Lapsالكاقعيكف اليجكميكف،مف أمثاؿ إريؾ البس)
يجادلكف بأف حالة الفكضى الدكلية تشجع كؿ الدكؿ لتحاكؿ تحقيؽ الحد األقصى مف قكتيا النسبية، كذلؾ 

 ببساطة ألف أم دكلة ال تستطيع أف تتأكد مف في أم كقت تظير القكة التي تطالب بتغيير الكضع الراىف.

اليجكمية مع الكاقعية الدفاعية في مسألة كيؼ تزيد الدكؿ الحصكؿ عمى القكة، بالنسبة تشترؾ الكاقعية      
لمكاقعييف اليجكمييف، تكفر البنية الدكلية حافزا قميبل لمدكؿ لمبحث عف الزيادة اإلضافية لمقكة، كعكضا عف 

ادتيا ىك اليدؼ الرئيسي ذلؾ تدفعيا إلى المحافظة عمى بقاء تكازف القكل، المحافظة عمى القكة عكضا عف زي
 لمدكؿ.

                                                           
(104)

، الجزائر: دار عمي بف زيد لمطباعة كالنشر، الدولية: مفاىيم ومقارباتنظريات األمن في العالقات سمير قط،  
 .32: ، ص2016

(105)
Martin Griffiths, International Relations Theory,Op.Cit,P:18. 
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كما تتفقاف عمى الطبيعة اإلنسانية حكؿ تصكر أف القكل العظمى تبحث عف القكة بشكؿ قاس، أما     
مكرغنثك مف أف الدكؿ  الكاقعييف اليجكمييف يرفضكف إدعاء (106)االختبلؼ األساسي بينيما يتمثؿ في أف: 

ى العكس مف ذلؾ، فيـ يعتقدكف أف النظاـ الدكلي يجبر تأخذ بشكؿ طبيعي نمط الشخصيات اإلنسانية كعم
القكل العظمى عمى زيادة قكتيا إلى الحد األعمى بسبب أنيا الطريقة المثمى في زيادة أمنيا إلى الحد األعمى 
بمعنى آخر، تتحقؽ شرعية البقاء بكاسطة السمكؾ العدائي، كتتصرؼ القكل العظمى بشكؿ عدكاني ليس 

لسيطرة أك أنيا تريد أف تممؾ نكاة الكصكؿ إلى السيطرة، كلكف بسبب أنيا يجب عمييا بسبب أنيا تريد ا
ف محقيف عندما كميك البحث عف مزيد مف القكة إذا أرادت الحد األعمى مف ميزة البقاء يككف الكاقعيكف اليج
ما الحظناه خاصة بعد يستدلكف عمى أفكارىـ بزيادة الدكؿ العظمى لميزانيات الدفاع كالنفقات العسكرية، كىذا 

 .2003، ككذا بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ 9/2011/ 11أحداث 

ربما مف بيف التحديات البارزة التي تكاجو الكاقعييف ىك العجز عف تفسير كاحد مف أىـ األحداث الكبرل    
مف جية، لـ تقـ بيذا ، ف2001بعد نياية الحرب الباردة أال كىك اليجكـ عمى مدينتي نيكيرؾ ككاشنطف عاـ 

نما تنظيـ عالمي، كالمعركؼ أف المدرسة الكاقعية تتجاىؿ القكل الفاعمة مف غير الدكؿ عمى  اليجكـ دكلة، كا 
المستكل العالمي، بزعـ أف الدكؿ ىي التي تممؾ القدرات العسكرية كالسياسية لشف الحرب أك التيديد 

.بيا
(107) 

التجارة العالمييف لـ يسعكا إلى اإلطبلؽ إلى مكازنة قكة الكاليات كمف جية أخرل، إف مياجمي برجي      
المتحدة، بؿ كانت تحركيـ فكرة كنظرتيـ إلى النظاـ الدكلي عمى أساس ديني، كىك متغير أىممو منظرك 
الكاقعية، كبالتالي فإف دكر العكامؿ الثقافية في تشكيؿ ىكيات الدكؿ كالجماعات كصياغة األعراؼ كالمبادئ 

 تي تنظـ العبلقات الدكلية تستحؽ اىتماما مف محممي السياسة الخارجية.ال

حيث نجد أف البنائييف يركزكف عمى دكر العكامؿ االجتماعية كالثقافية التي تمعب دكرا في تعريؼ الدكؿ     
 لمصالحيا الكطنية كسياستيا الخارجية.

 
                                                           

 .19: سابؽ، صالمرجع ال، ، نظرية العالقات الدولية، الحوارات النظرية الكبرىعامر مصباح (106)
( 107 محمد شاعة ،"المقاربة الكاقعية كتحميؿ السياسة الخارجية: طمكح تقميص اليكة بيف رؤية النظرية العامة  (

(، 15، الجزائر: دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، العدد ) مجمة دراسات استراتيجيةكمقتضيات الحاالت الخاصة"، 
 .76: ، ص2011جكاف 
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 يالمطمب الثاني: الميبرالية النفعية ومستوى التحميل التحت

إف لمنظرية الميبرالية عمؽ في تاريخ الفكر السياسي مف خبلؿ مفكرييا األكائؿ مثؿ آدـ سميث، إيمانكيؿ     
كانط صاحب فكرة السبلـ الدائـ، كتنقسـ إلى ليبرالية كبلسيكية كليبرالية جديدة صاحب المذىب النفعي 

جديدة بمجمكعة مف التيارات: الميبرالية كغيرىـ مف المفكريف، كتنقسـ إلى ليبرالية كبلسيكية كليبرالية 
 الجميكرية كالميبرالية المؤسساتية، الميبرالية النفعية كالميبرالية التجارية كغيرىا.

  الميبرالية نظريةالفرع األول: الفرضيات األساسية لم

الحة بيف يمكف التقميؿ مف الصراع في العبلقات بيف الدكؿ مف خبلؿ التكقيع بشكؿ دائـ في منطؽ المص -
الدكؿ كتكافؽ القكاعد، كتسييؿ تنمية القيـ المشتركة كاستدامة اآلليات المتعددة األطراؼ كالقادرة عمى ضماف 

.كجكد نظاـ دكلي مستقر بشكؿ دائـ
(108) 

يرتبط انتشار القيـ الديمقراطية بانخفاض الميؿ إلى النزاعات المسمحة كىي تشجع عمى التسكية السممية -
ىذا األساس فإف العالـ أكثر ديمقراطية كأكثر سممية فالديمقراطيكف نادرا ما دخمكا في  لمخبلفات، كعمى

 صراعات.

تزيد فكائد التعاكف بيف الدكؿ مف مؤسساتية األمف كتحد مف مخاطر االحتياؿ، في الكقت نفسو تسمح ىذه  -
 مف القكاعد.المؤسساتية بالتنشئة االجتماعية لمجيات الحككمية كخضكعيا لمجمكعة مشتركة 

قاربت التجارة بيف المصالح الخاصة كالمصالح العامة، كبالتالي فإف العكلمة كانتشار قكاعد الصرؼ تعمؿ  -
مف أجؿ السبلـ مف خبلؿ االعتماد المتبادؿ كتطكير الشبكات المالية المتعددة القكميات، كاألىمية المتزايدة 

.لمجيات الفاعمة غير الحككمية
(109) 

ميبرالية تشجع عمى تطكير المؤسسات كالعبلقات االقتصادية كالسياسية مف أجؿ تعزيز إف النظرية ال
السمـ كالتعاكف بيف األمـ، كىذه الرؤية تعتبر متفائمة لدرجة انيا تعتقد أنو يمكف التغمب عمى الصراعات بيف 

ة تصكغ سياستيا ، كما تعترؼ بأف كؿ دكل(110)الدكؿ عف طريؽ التجارة كالديمقراطية كالمؤسسات الدكلية

                                                           
(108)

Charles Philippe David, Jean Jacques Roche, Théories De La Sécurité : Définition, Approches Et 

Concept De Sécurité International,Paris : Montchrestien ,2002,P97. 
(109)

,Idem ,P97. 
(110)

Idem,P96. 
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الخارجية بناء عمى ما تفرضو خيارات الدكؿ األخرل أم البيئة الدكلية أم كجكد قيكد لمنسؽ الدكلي 
كضغكطات بنيكية عمى السياسة الخارجية، لكننا نجد مقاربة الميبرالية النفعية تعطي األكلكية لمفكاعؿ 

 .المجتمعية في صياغة السياسة الخارجية

 الميبرالية النفعيةالفرع الثاني: أسس 
نما كمؤسسات تمثؿ مصالح بعض الفئات  إف الميبرالية النفعية ال تنظر لمدكؿ ككحدات مندمجة، كا 

.االجتماعية
(111) 

، كالتي تركز عمى  ((Subsystemic Theorieتنتمي النظرية الميبرالية الجديدة إلى النظريات تحت نظمية 
متغيرات داخمية محددة في تفسير نتائج كمخرجات السياسة الخارجية لمدكلة حيث نجد تيار يفترض أىمية 

اقتصادية بينما نجد تيار ثالث يركز عمى المؤسسات السياسية، -الثقافة، كتيار آخر يركز عمى البيئة السكسيك
.ياسة الخارجية لمدكؿ يمكف فيميا مف الداخؿكالقاسـ المشترؾ بينيا الفرضية القائمة بأف الس

(112) 

كما تركز الميبرالية عمى األبعاد التعاكنية كعمى التداخؿ في العبلقات الدكلية، كأف زيادة التشابؾ 
كالتداخؿ في عممية االعتماد المتبادؿ بيف الدكؿ كالذم يعزز حاالت السبلـ كتقميص احتماالت الصراع مف 

 االقتصادية كالثقافية.خبلؿ تدعيـ التفاعبلت 

تعتمد الميبرالية النفعية مقاربة تحميمية كفؽ منيج تصاعدم مف األسفؿ نحك األعمى لذا فيي تندرج 
في إطار المستكل الفرعي لمتحميؿ، تؤكد بأف السياسة الخارجية لدكلة ما ىي األىداؼ التي تحددىا مصالح 

ىذه السياسة التي تخدـ مصالح ىذه األطراؼ الفاعمة أكثر الفكاعؿ المجتمعية المييمنة، أم الدكلة ستكاصؿ 
 كباستمرار.

كما ترل ىذه النظرية اف السياسة الخارجية لمفكاعؿ تككف عقبلنية مف حيث األىداؼ كتعتمد عمى 
 نمكذج الرجؿ االقتصادم، لذا تصنؼ ضمف النظريات العقبلنية.

 دكؿ تتمثؿ في فئتيف ىما:الفئات المجتمعية التي تؤثر في السياسة الخارجية لم

 Rational Individual)  األفراد العقبلنيكف -
                                                           

(111)
Andrew Moravcsik, Liberal international relations theory: A scientific assessment”, in Colin Elman 

and Miriam Findus Elman , Progress in international relations theory: Appraising the field cambridge,Mit 

Press ,2003,P:162. 
(112)

Peter Trubouitz, “Structure and choice in foreign policy analysis‟‟, Mexico CentsoDe Investigation 

Cogency Economics N °79,,2001,P.10. 
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 Interest  Private Groups) (جماعات المصالح الخاصة -

كالتفاعؿ المكجكد بيف ىذه الفئات داخميا ىك الذم يرسـ السياسة الخارجية لمدكلة، لقد استخدمت 
لتفسير السمكؾ الخارجي لمدكؿ، كىي  Political Network))الميبرالية النفعية مصطمح الشبكة السياسية 

تفاعؿ الفكاعؿ في إطار تعاكني أك صراعي أك تنافسي كتتألؼ مف ممارسيف سياسييف )صناع القرار( ، 
أصبح البعد األمني كالعبلقات الشعبية بما فييا عبلقات األفراد ، مكظفيف إدارييف، جماعات الضغط 

كالمنظمات كالشركات كغيرىا مف فاعميف تكتسي أىمية خاصة ال يمكف إىماليا عند القياـ بتحميؿ ما يجرم 
(113)في أدبيات العبلقات الدكلية المعاصرة (PluraLism )تعددمالىذا االتجاه صار الحقا يعرؼ باالتجاه ،

 

اعؿ المجتمعية تككف في كضع قريب مف صناع القرار، إذ ليا القدرة في التأثير عمييـ سكاء كانت ىذه فالفك 
تبادؿ األعضاء في ىذه الشبكات اإلدارم أك إلى القطاع الخاص، كي الفكاعؿ تنتمي إلى النظاـ السياسي

كيدخمكف في عمميات مساكمة المعمكمات، يتشاكركف فيما بينيـ، يقدمكف التأييد السياسي أك ييددكف بسحبو 
نجاز السياسات.  بخصكص صياغة كا 

إف رسـ السياسة الخارجية عند الميبرالية النفعية ليا نظرة مجزأة لمدكلة كليس كحدة كاحدة، مما يجعؿ 
عممية صنع القرار تمر عبر مجمكعة مف الكحدات، ككؿ كحدة تعكس مصالح فئة معينة داخؿ 

 (114)المجتمع.

النظرية البنائية وأثر المتغيرات المجتمعية والثقافيةالمطمب الثالث:   

لقد ظيرت البنائية كمنظكر جديد لتحميؿ العبلقات الدكلية كتفسير السياسة الخارجية في الثمانينات، 
كبرزت أكثر مع نياية الحرب الباردة، بسبب إخفاؽ نظريات االتجاه التفسيرم في التنبؤ بنياية الحرب الباردة 

 (Frederick ، فريدريؾ كراتكشكيؿ (Nicholas Onuf)أبرز دعاتيا: نيككالس أكناؼسمميا كمف 
Kartochwil )كبيتر كاترشتيف ، (Peter Hartenstein ). 

 

 

                                                           
(113)
 .66: ، صالمرجع السابؽيكسؼ محمد الصكاني،  

(114)
Derk Bienen And Other, „‟Societal interest policy networks and foreign policy: An outline of utilitarian 

liberal foreign policy theory”, Germany , working paper, N°33,2000,P4. 
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 الفرع األول: الفرضيات األساسية لمنظرية البنائية

التي تحكـ تركز البنائية في دراسة السياسة الدكلية عمى األسس ك البنى غير المادية أك المعيارية 
العبلقات بيف الكحدات، كتيتـ بدراسة كتحميؿ دكر الثقافة كالقيـ كاألفكار في العبلقات الدكلية، كتتناكؿ 
بالتحميؿ قضايا كدكر كأثر المتغيرات النفسية كالثقافية كالفيـ الجماعي المشترؾ في تشكيؿ مصالح كأكلكيات 

'' إننا في عالـ مف صنعنا   Onuf، كيؤكد  (115)ماديةالدكؿ مف دكف تجاىؿ دكر االعتبارات كالمتغيرات ال
" A World of Our Making  '' سمفاكليس في عالـ حددت قكل  ال إنسانية مبلمحو 

(116)
 

:ليذه النظرية أربعة افتراضات أساسية تتمثؿ في
(117) 

تتخذ البنائية مكقفا مغايرا لمكقؼ النظريات الكضعية مف مفاىيـ أساسية في العبلقات الدكلية مثؿ:  -
يتـ تالمصمحة الكطنية، اليكية، األمف القكمي، إذ يرفض البنائيكف قبكؿ ىذه المفاىيـ كما ىي معطاة، كما 

 ير الحككمية .ىذه النظرية بالفكاعؿ غير الدكلة مثؿ المنظمات الدكلية كالمنظمات غ

بنية النظاـ الدكلي ىي بنية اجتماعية تتضمف مجمكعة مف القيـ كالقكاعد كالقكانيف ىذه البنية تؤثر  -
 في اليكية كالمصمحة لمفاعميف.

تنظر البنائية إلى النظاـ الدكلي بأنو عممية دائمة مستمرة مف البناء الحاصؿ مف التفاعؿ بيف  -
 فالعالـ ىك قضية متجددة كليس معطى مسبؽ.الفاعميف كالبناء نفسو، 

يرفض البنائيكف االفتراضات الكضعية بكجكد قكانيف تحكـ الظاىرة االجتماعية كالسياسية بعيدة عف  -
إرادة الفاعؿ كقدرتو في التأثير في محيطو، كما ترفض ىذه النظرية افتراضات الكضعية بإمكانية المكضكعية 

 أم فصؿ الذات عف المكضكع.

مف أكجو االختبلؼ بيف البنائية كالنظرية الكاقعية كالميبرالية في رؤيتيا لمنظاـ الدكلي حيث تعتبره  إف
نما   ظاىرة اجتماعية كثقافية، فيك ليس ساحة إلبراز القدرات العسكرية كاالقتصادية كاألدكات الدبمكماسية، كا 

                                                           
(115)
 .102: سابؽ، صالمرجع اليكسؼ محمد الصكاني،  

( 116 )
Brown  Chris, Ainkey Kirsten, Understanding international relations , New York: Palgrave 

Macmillan , 3
rd

Idition , 2005, P49. 
(117)

Paul Viotti, Mark Kauppi, International relations theory : realism , Pluralism ,Globalism and 

beyond , London : allyn bacon , 1999, P 278. 
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 (118)حيـ في السياسة الدكلية.يتمثؿ دكره في مساعدة الدكؿ عمى تطكير مجتمعاتيـ كتحديد مصال

 الفرع الثاني: أىمية المتغيرات المجتمعية و الثقافية
ينقسـ البنائيكف إلى حداثييف كما بعد حداثيييف، لكنيـ جميعا يسعكف بأية حاؿ لتكضيح كاستكشاؼ 

 ثبلثة أمكر أنطكلكجية مركزية بشأف الحياة االجتماعية كىي: 
ة عمى تشكيؿ سمكؾ الفاعميف االجتماعييف كالسياسييف، سكاء كانكا : فيما يتصؿ بمدل قدرة األبنيأوال

دكال أـ أفرادا، يعتقد البنائيكف أف األبنية المعيارية أك الفكرية عمى نفس القدرة مف األىمية كاألبنية المادية، 
سيكف عمى البنية فبينما يؤكد الكاقعيكف الجدد عمى البنية المادية لتكازف القكة العسكرية، ككذلؾ يشدد المارك

المادية لمنظاـ الرأسمالي العالمي، يجادؿ البنائيكف بأف النظـ المشتركة لؤلفكار كالمعتقدات كالقيـ تتمتع 
.بخصائص بنيكية أيضا

(119) 

: يجادؿ البنائيكف باف فيـ كيفية تكييؼ األبنية غير المادية ليكيات الفاعميف في غاية األىمية ثانيا
 ميـ المصالح كالتصرفات.عمى أساس أف اليكيات ت

: إف الفكاعؿ كاألبنية تسيماف في تأسيس بعضيا بعضا بصكرة تبادلية فقد تكيؼ األبنية ثالثا
المعيارية كالفكرية ىكيات كمصالح الفاعميف، لكف تمؾ األبنية ما كانت لتكجد لكال الممارسات التي يمكف 

 معرفتيا ألكلئؾ الفاعميف.

تتمتع الدكؿ بيكية مؤسسية تكلد أىدافيا الرئيسية كاألمف المادم كاالستقرار كاالعتراؼ مف جانب 
اآلخريف كالتنمية االقتصادية، كمع ذلؾ ، تعتمد الطريقة التي تحقؽ عبرىا الدكؿ أىدافيا عمى ىكياتيا 

 الدكؿ، إذ تقـك الدكؿ ببناء  االجتماعية، أم كيؼ تنظر الدكؿ إلى نفسيا مقابمة بالدكؿ األخرل في المجتمع

 

                                                           
(118)

Andrei P.Tsygankov, Russia’s foreign policy : Change and continuity in national identity,New 

York: Rowman and l ittlefield published,2010, P14. 
(119)

، تر: محمد صفار، القاىرة: المركز القكمي البنائية في نظريات العالقات الدوليةكريستياف ركيس سميث،  
 . 331: ، ص2014لمترجمة، 
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مصالحيا الكطنية عمى أساس ىذه اليكيات، كيكافؽ البنائيكف عمى أف الفكضى ىي ميزة النظاـ 
 (120).الدكلي، لكنيـ يقكلكف أنيا ال تعني شيئا في ذاتيا

د مف التفاعبلت العالمية فقط كفقا لمعكامؿ المادية، بؿ الب حصركبالتالي كفقا لمبنائية عدـ إمكانية 
إعطاء اعتبار مناسب لما يتخطى االعتبارات المؤسسية فإف السمكؾ الدكلي كتفاعؿ الدكؿ ال يمكف حصره 

 بالمصالح القكمية

كمف جية أخرل فإف العبلقات الدكلية تتميز بطبيعتيا االجتماعية، فيي في نياية المطاؼ ليست 
ارية المادية، كيتبع ذلؾ االفتراض أف اليكيات سكل بني اجتماعية تحددىا األفكار المشتركة كليس القكة الع

كالمصالح تنتج عف األفكار التي مف شاف تبدالتيا كتحكالتيا المتكاصمة التأثير في العبلقات الدكلية، حيث 
الدكلة كفاعؿ ال تمثؿ معطى مسبقا ال  ييميا سكل بقائيا، بؿ إف تفاعؿ المصمحة كاليكية ىك الذم يعرؼ 

 (121)ا كفاعؿ مؤثر في السياسة العالميةالدكلة كيحدد مكقعي

إف الفكضى كالحركب كالصراعات ىي نتاج البنية، كىي لست بمعزؿ عف الممارسات المعززة لبنية 
بذاتيا مف دكف غيرىا، ككذا األمف فيك بنية اجتماعية تعتمد عمى التفاىمات بيف األفراد حينما تككف عمى 

برز أىمية مفيكـ اليكية القكمية الذم يؤثر في مصالح الدكلة قدر مف عدـ الثقة في نيات الغير، ىكذا ت
 كيحدد سمككيا الخارجي.

تؤكد تمؾ المقاربة أف العدكاف كالصداقات في العبلقات الدكلية ىي بنى اجتماعية حسب ما يذىب 
''إليو ''دفيد كميؿ'' ك''اليكس ماكميكد

(122) 

إف دراسة الثقافة كالعبلقات الدكلية متطابقة تقريبا في البنائية، كىي صمة تقكييا عناكيف كتب مثؿ "الكاقعية 
الثقافية" ك"ثقافة االمف القكمي" كيقصد البنائيكف بػ"الثقافة عمكما المعايير االجتماعية كالقانكنية كالطرؽ التي 

                                                           
(120)

، االمارات العربية المتحدة: مركز المفاىيم األساسية في العالقات الدوليةمارتف غريفيش، تيرم أككاالىاف،  
 .109: ، ص2008الخميج لؤلبحاث، 

(121)
 .103: سابؽ، صالمرجع اليكسؼ محمد الصكاني،  
(122)

دراسات سبتمبر: منظار بنائي،  11سعيد قاسمي، "السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية بعد  
 .58: ، ص2006(، 16الجزائر: دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، العدد ) استراتيجية
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مصالح الفاعميف، كمنيجيا يشمؿ ىذا عمكما تعريؼ تكرس بيا، رغـ الجداؿ كاالتصاؿ، لتشكيؿ ىكيات ك 
.معيار معيف أك مجمكعة معايير كتحديد تأثيره عمى النشاط السياسي

(123) 

كقد أىممت بشكؿ كبير الثقافة التي ينظر إلييا تاريخيا عمى انيا االطار األكسع لمعاني الذاتية 
أقحمت الثقافة   2001سبتمبر  11أف أحداث إال التي تمنح المجتمع طابعا مميزا،  المشتركة كالممارسات

بيذا المعنى األكسع في األجندة الدكلية لتخمؽ بذلؾ فرصة كالتزاما لمبنائييف، كقد حظيت أطركحة صامكيؿ 
 (124)المعنكنة بػ"صداـ الحضارات" باىتماـ كبير مع معمقيف مف كؿ بقاع العالـ. ىنتنجتكف

ة جدا مف النزعة المادية، ربما أكثر مف أم دكلة أخرل عمى تتمتع الكاليات المتحدة حاليا بدرجة كبير 
مدل التاريخ، كمع ىذا فإنيا عبر طيؼ كاسع مف مجاالت القضية بصدد المكافحة لتترجـ ىذه الميزة المادية 
إلى تأثير سياسي مستداـ أكمخرجات سياسية مقصكدة، كىكذا يبدك أف القكة تشكؿ أيضا بكاسطة عكامؿ غير 

 زىا الشرعية كىذه األخيرة محككمة بمعايير ثابتة أك عرضية لئلدارة كالعمؿ الشرعييف.مادية، أبر 

كقد أبرز النقاش في مجمس األمف حكؿ الحرب عمى العراؽ ىذا التفاعؿ المعقد بيف المبادئ  
كاشنطف كالعمميات المؤسساتية كبيف سياسات الشرعية الدكلية كسمطة الكاليات المتحدة األمريكية، كقد تحكمت 

في المصادر المادية لعزؿ صداـ حسيف مف السمطة لكف بدكف مصادقة مجمس األمف، فكاف عمييا النضاؿ 
مف اجؿ اف تتخمص مف عدـ الشرعية كعدـ المشركعية ما زعزع مقدرتيا عمى التييئة االجتماعية لتكاليؼ 

عادة البناء.  االحتبلؿ كا 

 (Elite Approachالمطمب الرابع: اقتراب النخبة )

لقد ظير مفيكـ النخبة في القرف التاسع عشر، عمى الرغـ مف أف التركيز عمى األقمية الحاكمة يعكد 
إلى بدايات التفكير السياسي عند اإلغريؽ، حيث كاف البحث يتجو دائما لتحديد مف يحكـ؟ أك مف يسيطر 

الديمقراطية كاألكتكقراطية عمى قمة النظاـ السياسي، لمتعرؼ عمى نكع النظاـ كالتفرقة بيف النظـ 
.كاألكليغارشية

(125) 

                                                           
(123)

Scott Burchill And Other, Theories Of International Relations, New York: Palgrave Macmillian,3
rd

 

edition,2005,P210. 
(124)

Idem, P210. 
(125)

تحميل النظم السياسية: دراسة في المفاىيم ، األدوات، المناىج  األساس في منيجية بكمديف طاشمة،  
 .214: ، ص2013، الجزائر: شركة دار األمة، واالقترابات
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لكف لفظ النخبة لـ يستخدـ استخداما كاسعا في الكتابات االجتماعية كالسياسية كاإلدارية إال في القرف التاسع 
عشر، باألخص في بريطانيا كأمريكا، كما يعتبر اقتراب النخبة كاحدا مف اقترابات المرحمة االنتقالية في تطكر 

(126)المقاربة بيف التقميدية كالسمككية، كتـ تناكؿ النخبة مف قبؿ مجمكعة مف المفكريف مف بينيـ: السياسة
 

Vilfredo Pareto (1848-1923 ،)(، فيمفريدك باريتكGaetano Mosca( )1858-1941مكسكا )
 Robert Michel (1876-1936. )ركبرت ميشاؿ 

  الفرع األول: االتجاه التنظيمي

( استعممت في األصؿ في ميداف التجارة خبلؿ القرف السابع عشر لمداللة عمى السمع Elite)إف كممة النخبة 
ذات النكعية الممتازة، قبؿ أف يتكسع مدلكليا إلى اإلشارة إلى الجماعات االجتماعية العميا مف العسكرييف 

 كطبقة النببلء.

"لساف العرب" بقكلو "نخب الشيء: كممة النخبة مف الناحية المغكية حسب تعريؼ ابف منظكر في معجمو 
، كبالتالي فإف كممة النخبة تدؿ عمى (127)اختاره ، كالنخبة: ما اختاره منو، كنخبة القكـ كنخبتيـ: خيارىـ"

".االختيار كاالنتفاء كاالصطفاء كاالنتزاع، كاختيار أفضؿ الناس كأنقاىـ كأكثرىـ شجاعة
(128) 

أنيا:" جماعة مف األشخاص يتـ االعتراؼ بعظمة تأثيرىا أما مف الناحية االصطبلحية فتعرؼ عمى 
كسيطرتيا في شؤكف المجتمع الذم تؤلؼ فيو النخبة أقمية حاكمة يمكف تمييزىا عف الطبقة الحاكمة المحككمة 
كفقا لمعيار القكة كالسمطة بداللة تمتعيا بسمطاف القكة كالنفكذ كالتأثير في المجتمع أكثر مما تتمتع بو الطبقة 

لمحككمة فيو، كذلؾ بسبب ما تمتمكو ىذه األقمية مف مميزات القكة كالخبرة في ممارسة السمطة كالتنظيـ داخؿ ا
، كما يمكف تعريفيا بأنيا تمؾ الفئة المراقبة المالكة لمنفكذ كالقكة (129)المجتمع األمر الذم يؤىميا لقيادتو ''

                                                           
(126)

John Higley, “Elite theory in political Sociology”, University Of Texas At Austin, Available Online 

(02/12/2016) Http://www.paperroom. ipsa.org/papaers/papaer-4036.Pdf.  
(127)
 .2003، بيركت: دار صادر ،14، الجزءلسان العربلممزيد أنظر: ابف منظكر،  

(128)
 .5: ، ص 2016، 1ط ، شبكة األلككة، النخب، النخبة المغربية أنموذجا سوسيولوجياجميؿ حمداكم،  
 مجمة جامعة تكريت لمعموممحمد شطب عيداف المجمعي، "النخبة السياسية كأثرىا في التنمية السياسية"،  (129)

 .183: (، ص1(، السنة )4، بغداد، العدد )القانونية والسياسية
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( يجب النظر Gaetano Moscaقكلة جايتانكمكسكا )كالمؤىبلت كاالمتيازات الطبيعية كالمكتسبة كباألخذ بم
(130)إلى أم نخبة باعتبارىا تتألؼ مف أكلئؾ الذيف يشغمكف قمة المكاقع في الترتيب اليرمي لمقيادة

: 

بلؿ كتابو "العقؿ خ( االقتصادم كعالـ االجتماع اإليطالي، بيف مف V.Paretoفيمفربدك باريتك)
أىمية التفاكت بيف أفراد المجتمع في القدرات المادية كالذىنية في (، The mind and societyكالمجتمع" )

تحديد درجة قكتيـ كتأثيرىـ السياسي كاالجتماعي، كينعكس ذلؾ عمى عممية تكزيع المكارد االجتماعية النادرة 
ى فئتيف، مفضيا إلى جعؿ عدـ المساكاة في تكزيع الثركة كالقكة أمرا أساسيا في المجتمع، كالذم ينقسـ بذلؾ إل

إحداىما تمثؿ نخبة أعمى ذكاء كأخرل غير ذلؾ، كىذا الكضع مطمؽ يشمؿ كؿ النظـ االجتماعية، حيث 
.تستأثر القمة بممارسة القكة كالنفكذ

(131) 

مع أنو يفرؽ بيف النخبة االجتماعية كالنخبة الحاكمة، فالتفكؽ في استعماؿ القكة كاالقناع لصنع 
لى تكازف القكل بيف جماعات النخبة ىك الفيصؿ في تحديد النخبة القبكؿ لدل المحككميف، إضافة إ

.الحاكمة
(132)

 

كبالتالي النخبة عند باريتك فيي ذلؾ العدد الصغير مف األفراد الذيف نجحكا في كؿ مجاالت النشاط 
االجتماعي ككصمكا إلى مرتبة أعمى في اليـر الميني كيطمؽ عمييا "الصفكة الحاكمة" لعدـ تمكف أفراد 

 لمجتمع مف حكـ أنفسيـ كبالتالي البد مف كجكه طبقة سائدة.ا

ىي تمؾ  -بالمفيكـ الكاسع –كيعطي باريتك لمنخبة تعريفيف أحدىما كاسع، كالثاني ضيؽ، فالنخبة 
الفئة القميمة مف المجتمع التي حققت نجاحا في أنشطتيا المينية كالكظيفية، فكصمت إلى أعمى مراتب اليـر 

كيعني أف ىذه النخب غير حاكمة، أما بالمفيـك  ،جؿ األعماؿ الناجح كاألستاذ البارعالمجتمعي، مثؿ ر 
الضيؽ، فالنخبة ىي "تمؾ الفئة أك األقمية الحاكمة التي تممؾ السمطة كالنفكذ كالقرار، كتمارس تأثيرا في باقي 

 الطبقات االجتماعية األخرل، قصد إقناعيا بتكجياتيا السياسية كااليدلكجية" .

 يرل" باريتك" أف ىنالؾ عنصريف يؤثراف في نظرية النخبة كىما:

                                                           
 .7: سابؽ، صالمرجع الجميؿ حمداكم،  (130)
شكالية االنتقاؿ (131) اسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير في العمـك  در-الديمقراطي زكريا بكركني، النخبة السياسية كا 

 .92: ، ص2009/2010، -قستطينة–الجزائر: جامعة منتكرم  السياسية، فرع الرشادة كالديمقراطية، 
(132)
 .30سابؽ، ص:المرجع الجميؿ حمداكم،  
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ف كانت غير مبررة، كىذه األول : ىك التبرير إذ يتجو أغمب أفراد المجتمع الى تبرير سمككياتيـ، كا 
 الفكرة تختمؼ مف مجتمع إلى آخر، كمف زمف إلى آخر.

ه إلى فئتيف األكؿ فئة الغرائز : ىك الركاسب كىك انعكاس لمغرائز كالعكاطؼ، كينقسـ بدكر الثاني
التكاممية مثؿ التعاكف كاالشتراؾ، أما الفئة الثانية فيي غريزة المحافظة عمى المجتمعات، كىي نزعة 

 المحافظة كاالستقرار، ىذه الفئتيف مف الركاسب ترتبط بنمكذج النخبة بشكؿ مباشر.

الحاكمة بالدىاء ، كالذكاء، كيصفكف بانيـ) فتحقيؽ الفئة األكلى )التكاممية( تؤدم إلى اف تتميز الفئة 
كيكصفكف بانيـ) أسكد(، الثعالب(، أما الفئة األخرل فتقكد إلى أف تصبح ىذه الفئة متميزة بالقكة كاالستقرار، 

 (133)كالسياسة ىنا تحتاج إلى كبل التياريف.

إلى مقتضيات  سيطرة األقمية أك النخبة يعكد يرل أف (*)( Robert Michelsأما ركبرت ميشمز )
التنظيـ الضركرية في المجتمع، حيث ال يمكف لمجماىير أف تحكـ بصكرة مباشرة ألسباب ذات طبيعة تقنية 

دارية، كما يعتمد عمى المعيار التنظيمي حيث سيطرت النخبة يرجع إلى مقتضيات التنظيـ كأف الحكـ  كا 
كعمميات االقتراع كاالنتخاب كالمجالس  ىك إال حكـ أقمية رغـ كجكد األحزاب السياسية، الديمقراطي ما

 التمثيمية.

كتبرز أىمية المعيار التنظيمي، إذ كمما اتجو النببلء إلى التعقيد كمما تزايدت االعتمادية عمى قادتو، 
دارية ميمة .كعمى جيازه البيركقراطي الذم يمتمؾ خبرة فنية كا 

(134) 

تصاؿ، كعمى األمكاؿ كالميزانية العامة، كفي بناء الدكلة يسيطر أعضاء النخبة عمى كؿ كسائؿ اال
كعمى كسائؿ األمف كالدفاع كغيرىا مف إمكانيات الدكلة، كىذه تمكنيـ مف تعزيز نفكذىـ كتقكية شككتيـ، كمع 

                                                           
(133)

مجمة تطبيقات نظرية النخبة كنظرية الدكمينك في بمداف الربيع العربي"، "سعد السعيدم،  محمد عمي حمكد،  
 .452: ،) د.س.ط (،  ص17، بغداد ،العددالكوفة

( مف الباحثيف الركاد في عمـ السياسة ك عمـ االجتماع السياسي لو كتاب 1936-1876يعتبر ركبرتك ميشمز )    (*)  
 حاضرات في عمـ االجتماع السياسي  '' ك لو عدة مؤلفات بعنكاف '' م

 .535: سابؽ، صالمرجع ال محمد عمي حمكد، ،سعد السعيدم (134)
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ذلؾ فإف أنصار ىذا التيار ييتمكف بالعناصر السيككلكجية لمنخبة خاصة سمات القيادة العميا في النخبة التي 
.ات عمى البناء التنظيمي لمنخبة كلممجتمعتحاكؿ عكس ىذه الصف

(135) 

عمى سمككيات النخبة المثقفة، في ضكء مفاىيـ مدرسة النخبة  ركبرت ميشمز انصب اىتماـ
، كيتضمف فكرتو المحكرية حكؿ 1911سنة  اإليطالية، كيعرؼ بكتابو حكؿ األحزاب السياسية، الذم صدر

يحصؿ عمى السمطة السياسية، كيعتاد عمى ممارستيا،  القائد الذمالقانكف الحديدم لؤلكليغارشية، كمفاده أف 
 يصعب عميو التخمي عنيا، فيستخدـ بذلؾ السمطة مف أجؿ البقاء كاالستمرار فييا".

( مف أىـ المفكريف Gaetano Mosca( )1858-1941كمف جية أخرل نجد غيتانك مكسكا )
يع المجتمعات تظير طبقتاف مف الناس، تمؾ الطبقة التي االيطالييف الذيف اىتمكا بدراسة النخبة، يرل أف جم

تحكـ، كالطبقة التي ال تحكـ ، فالطبقة األكلى دائما قميمة العدد،كتشكؿ كتحتكر كؿ كظائؼ القكة، كتستمتع 
بالمزايا التي تجمبيا القكة، بينما الطبقة الثانية كىي األكثر عددا، فتخضع لمحكـ كالسيطرة مف قبؿ الطبقة 

".ى بأسمكب أكثر أك أقؿ قانكنيةاألكل
(136) 

( عنكاف كتابو األبرز أك الطبقة The Ruling Classاستعمؿ مكسكا مصطمح الطبقة الحاكمة )
السياسية كمف النخبة، حيث يظير تأثره بالتحميؿ الطبقي كبحثو عف استبداؿ األساس االقتصادم في المقاربة 

 الماركسية لممجتمع بالطرح السياسي النخبكم.

كما يؤىؿ النخبة لمسيطرة بالنسبة لمكسكا ىك أساسا قدرتيا عمى التنظيـ دكف أف يتجاىؿ أىمية ما 
تحكزه مف مؤىبلت أخرل تجعميا مكضع تقدير داخؿ المجتمع، فككنيا أقمية يساعدىا عمى تحقيؽ العمؿ 

تنظيـ فيكضحيا بما يسميو المنسؽ كالمنظـ، كيمنحيا تماسكا كقكة في مكاجية األكثرية المشتتة، أما دكافع ال
 القانكف النفسي الذم يحكـ تصرفات اإلنساف، فالذيف  يفترض بيـ تمثيؿ الشعب كرعاية مصالح المجتمع

ككؿ بمجرد أف يحقؽ كؿ منيـ غايتو بانتخابو يتحكؿ في سمككو مف خادـ إلى سيد، كينشغؿ بمصالحو 
ح ليشكمكا أقمية منظمة، يتكفر ليا مف المزايا يشاركو المطام الخاصة، كفي سعيو نحك تحقيقيا يرتبط بمف

 (137)كالقدرات ما يجعؿ األكثرية ال تقدر عمى رد الفعؿ إزاءىا.

                                                           
 .535: ، صالمرجع السابؽ ،محمد عمي حمكد ،سعد السعيدم(135)
 .18: سابؽ، ص مرجع بكمديف طاشمة، (136)
(137)
 .94: سابؽ، صالمرجع اللممزيد أنظر: زكريا ءبكركني،  
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كطبيعة النخبة الحاكمة تختمؼ مف مجتمع آلخر كبيف المراحؿ التاريخية، ففي المجتمعات البدائية 
أكثر تقدما نجد الرمكز الدينية ىي تككف القكة العسكرية مفتاح المكانة كالتفكؽ السياسي، كفي مجتمعات 

األساس، كفي مرحمة أخرل نجد التفكؽ االقتصادم فالبيركقراطية، ثـ المعرفة المتخصصة، فالنخبة تنشا طبقا 
 لطبيعة الصيغة السياسية المقبكلة في المجتمع.

اس كىناؾ مف يرجع تمايز النخبة عف بقية الجماىير ىك سيطرتيا عمى كسائؿ اإلنتاج أم أف أس
التمايز ىك اقتصادم كليس سيككلكجي أك تنظيمي، كمف أبرز مفكريف ىذا االتجاه نجد جيمس بيرنياـ 

(James Burnham( الذم بيف أفكاره في دراسة الثكرة اإلدارية )The managerial revolution عاـ )
قدرة كتنبع ىذه القكة مف ، إذ أكد أف المجتمع يتسـ بالتقسيـ إلى نخبة كجماىير، ىذه النخبة تمتمؾ ال1941

سيطرتيا عمى كسائؿ اإلنتاج، كترتبط سيطرتيا بجانبيف أكليما أنيا تحاكؿ أف تحـر كتمنع اآلخريف مف 
الحصكؿ عمى أم عكائد مف كسائؿ اإلنتاج، كثانييما أف النخبة تكزع العكائد كفقا لرؤيتيا، كدائما تستخدميا 

 لتدعيـ مكانتيا كتعزيز آليات قكتيا.

بدكرىا عمى تنمية إمكانية  يطرة النخبة عمى كسائؿ اإلنتاج تؤدم إلى قكة سياسية التي تؤدمإف س
 الدكلة كبالتالي تعطي ألعضاء النخبة إمكانية سياسية كاقتصادية.

 اإلتجاه النظامي  الفرع الثاني:

 ( مف أىـ السكسيكلكجييف األمريكييف،C.Wright Mills( )1916-1962حيث نجد رايت ميمز) 
كمف أىـ المنظريف لمنخبة في ضكء المقترب المؤسساتي، إذ كرس اىتمامو لدراسة النخبة في الكاليات المتحدة 

، 1956األمريكية، كطكر نظرياتو السياسية كاالجتماعية حكؿ النخبة في كتابو'' نخبة السمطة '' سنة 
بة السمطة استنادا إلى كسائؿ القكة، ، يعرؼ النخبة بقكلو:" يمكننا أف نعرؼ نخ1951ك"الطكؽ األبيض'' سنة 

حيث تتميز النخبة بمدل امتبلكيا لمقكة  (138)تماما كما ىك األمر، بالنسبة لمف يحتمكف مراكز القيادة "
كالسمطة كالنفكذ، حيث تحدث عف كجكد ثبلث نخب مييمنة في الكاليات المتحدة األمريكية ىي: النخبة 

 العسكرية. السياسية، النخبة االقتصادية، النخبة

                                                           
(138)
 .43: سابؽ، صال مرجعالجميؿ حمداكم،  
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دراسة رايت ميمز تؤكد أف العممية السياسية لمكاليات المتحدة األمريكية خاصة كؿ ما ييـ الحرب 
 The Military Industrialالعسكرم -كالسمـ تككف مراقبة بشكؿ كاسع مف طرؼ المركب الصناعي

Complexت العسكرية كالدفاع( ، حيث صانعي السياسة في الككنغرس كالبنتاغكف، كبالتعاكف مع المؤسسا 
كالرئيس، مشكميف أداة السياسة الداخمية كالخارجية حيث يعممكف عمى ترقية مصالحيـ االقتصادية كالسياسية 

، كما يثبت رايت ميمز أف النخبة األمريكية، إف بدت متعددة مف الخارج إال أنيا (139)كاألمنية المشتركة
 مندمجة كمتراصة مف الداخؿ بسبب ترابط مصالحيا.

كعمى الرغـ مف تعدد النخب األمريكية كتكزعيا بيف الجيش كالسمطة السياسية كاألعماؿ، كبالتالي 
يتبنى رايت ميمز المقترب المؤسساتي في تحميؿ النخب كدراستيا ىذا المقترب يركز عمى القدرات المؤسساتية 

لسياسية، كالمؤسسة االقتصادية، التي تمتاز بيا النخب، كبالتالي ترتبط كؿ نخبة بمؤسسة معينة كالمؤسسة ا
 كالمؤسسة العسكرية.

كما يربط "رايت ميمز" مفيكـ النخبة بالقكة عمى أساس أنيا تمؾ تحكـ بالقكة داخؿ المجتمع سكاء 
 كانت تمؾ القكة عسكرية أك اقتصادية أك سياسية كما ليا عبلقة بعممية صنع القرار.

لدكؿ المتقدمة، مف بينيا تعريؼ كريستكفر كقد ظيرت بعض المفاىيـ الحديثة لمنخبة في ا
بأنيا قمة مف األفراد المكجكديف عمى قمة الييراركية االجتماعية الذيف  يرل ( الذمChristopher Lashالش)

يسيطركف عمى التدفؽ العالمي لمماؿ كالمعمكمات كيسيطركف كيدبركف مؤسسات التعميـ العالي، كيدبركف 
 أدكات اإلنتاج الثقافي كيصيغكف المصطمحات الخاصة بالمناقشات لمحكارات العامة.

نما عمى خبرتيـ كيقكؿ كذلؾ أف قكة الن خب االجتماعية الجديدة ترتكز ليس كثيرا عمى ممكية الثركة كا 
في مجاؿ تخصصيـ كخبراتيـ المينية، كأنيـ يحرصكف عمى تكريث ذلؾ ألبنائيـ مف خبلؿ تكفير فرص 

 (140)التعميـ كالتدريب.

  الفرع الثالث: االتجاه االقتصادي

النظرية الماركسية عف الطبقة الحاكمة ك بيف  يسعى ىذا االتجاه إلى تطكير صيغة تكافقية بيف
 حيث يرل أف النخبة تتمثؿ في الطبقة المالكة لمثركة كتتحكـ في زماـ االمكر .نظريات النخبة 

                                                           
(139)

Donald Abelson,A capital  idea, Think Tanks  and US foreign policy,Op.Cit,P143. 
(140)
 ، نقبل عف:220: بكمديف طاشمة، المرجع السابؽ، ص 

Christopher Lash, “The Revolt Of The Elite”, Haper‟s Magazine ; Novembre,1994,P29. 
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لقد سمـ بيرنياـ في كتابو الثكرة اإلدارية مثمو في ذلؾ مثؿ كتاب النخبة التقميدية ، أف السياسة    
تماعية في سبيؿ الكصكؿ إلى القمة ك المكانة ، ك أنو في كؿ دائما ىي صراع بيف الجماعات االج

المجتمعات ىناؾ فئة صغيرة تتكلى عممية صنع القرار ك اتخاذ السياسات المبلئمة لممجتمع ، ك يتفؽ مع 
. النظرية الماركسية في فيمو ك تفسيره لؤلسس التي تستند الييا الصفكة

(141)
 

(، كدكميكؼ Peschekمنظريف آخريف ، مثؿ بشؾ )باإلضافة إلى تمؾ االتجاىات نجد 
(Domhoff( كدام )Dye الذيف تطرقكا لدكر مراكز التفكير باعتبارىا نخبة كيحاكلكف أف يثبتكا أف تأثيرىا ،)

السياسي عف طريؽ مبدأ الباب الدكار، كمشاركة السياسييف المعركفيف في ندكاتيا كمؤتمراتيا، كشيادات 
 (142).تماع بالككنغرس، كمشاركتيا في الحمبلت االنتخابيةعممائيا في جمسات االس

( إطارا تحميميا لترابط منظمات التخطيط السياسي مع القكة Peschekقدـ منظر النخبة بشؾ )
االجتماعية كاالقتصادية في الكاليات المتحدة األمريكية، حيث تتأتى كظيفتيا السياسية مف المنظكر التاريخي 

أكقات تغير السياسة الخارجية في النظاـ الدكلي بعد الحربيف العالميتيف كالحرب الباردة لمعاىد البحث في 
كالحرب عمى اإلرىاب، بالتركيز عمى التكجو األيديكلكجي لمعمماء كاالستقطاب السياسي لمسياسات األمريكية 

 في حرب األفكار.

التفكير في تجسيد الفاعميف أشار منظرك النخبة "جكزيؼ بشؾ" ، "تكماس" ك"كيمياـ" أف مراكز 
الرئيسييف في نخب السمطة األمريكية، ترتكز سمطة صنع القرار في أيدم مجمكعة صغيرة مف قادة الشركات 

.كصناع القرار كصناع الرأم
(143) 

تضفي مراكز التفكير عمى مصالح المؤسسات كالشركات مصداقية البحث العممي الذم تطمبو 
إلى اإلعبلـ كالجامعات كالفاعميف الرئيسييف في السياسة كالبيركقراطية ،  الجيات المانحة السخية لمكصكؿ

تستعمؿ مراكز التفكير كاألبحاث حسب اقتراب النخبة اتصاالتيا لتنفيذ المصالح السياسية كاالقتصادية 
 The Militaryالعسكرم ) -لجياتيا الناتجة "الطبقة الحاكمة" ، في ىذا السياؽ نذكر المركب الصناعي

Industrial Complexسييف السابقيف الذيف يجذبكف ( الذم يشكؿ مجمكعة مف األكاديمييف كالمديريف كالسيا
كليف لتحقيؽ أجندتيـ النخبكية كلتأميف مصالحيـ المالية: لكبي سياسي غير مرخص بشكؿ رسمي المسؤ 

                                                           
   )141 .31: سابؽ ، صالمرجع الىشاـ صاغكر ،  (

(142)
Kubilay Yado Arin,Op.Cit,P45. 

(143)
Idem ,p45. 
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ك"كلياـ دكميرؼ" فإف ، كبالنسبة لمنظرم النخبة مثؿ جكزيؼ بشؾ"، "تكماس دم"، (144)لحمؿ ىذا االسـ
مراكز التفكير ال تتفاعؿ مع نخب السياسة بانتظاـ كحسب، بؿ تساعد أيضا عمى احتكاء جزء مف ىيكؿ 

( Donald Abelsonسمطة األمة، خاصة في الكاليات المتحدة مراكز التفكير حسب رأم" دكنالد أبمسكف " )
ساعدتيا، تستمـز اإلجراءات المؤسساتية أف تستجيب بمثابة مجمكعة مف المكاىب لئلدارات الرئاسية القادمة لم

النظاـ بشكؿ أفضؿ لمجمكعات الضغط الثرية األحسف تنظيما كالماىرة كالعالمية أكثر مف تمؾ الفكضكية 
كضعيفة التمكيؿ كغير الماىرة، حسب النخبة، فإف ىذه الشبكات يسيطر عمييا عدد قميؿ مف الفاعميف 

 الرئيسييف.
رجاؿ ،لمشبكات المتعمقة لمنخب  عبارة عف '' االلية الفكرية مراكز التفكيررل أف ي مقترب النخبةاف 

عماؿ كالنخب المالية كالسياسية أم أف ىذه المراكز ليست محايدة إنما تستخدـ بصكرة استراتيجية لخدمة اال
 (145). ''أسفؿاألجندة السياسية لطبقة مسيطرة ، ىدفيا المساىمة في مسالة صنع السياسة مف أعمى الى 

 تعرض اقتراب النخبة إلى العديد مف االنتقادات ، كمف أىميا:
 تعدد المفاىيـ المستخدمة لدل أنصار النخبة مثؿ: النخبة، السمطة، الطبقة السياسية، النفكذ. -  
 تناكؿ مجمكعة ما، ىي النخبة التي تمتمؾ القدرةبإف الدراسات التي تعتمد عمى اقتراب النخبة تكتفي  -  

عمى التأثير كالنفكذ دكف إثبات أنيا قد استخدمتيا فعبل، فالسمطة ليا جانباف، احدىما: التأثير في السياسات 
كالقرارات، كاألفراد التدخؿ لمنع قضايا معينة مف أف تصبح ليا األكلكية، أك منعيا مف أف تثار أصبل: كىذا 

.ما يتجاىمو الباحثكف مف خبلؿ اقتراب النخبة
(146)

 

 كالشخصية. ةاالجتماعيلي صعكبة جمع معمكمات عف خصائصيـ بة تحديد أعضاء النخبة كبالتاصعك  -  
إف نظريات النخبة تعاني مف العديد مف اإلشكاالت المعرفية كالمنيجية ، فباإلضافة إلى أنيا محافظة  -  

بيف الظاىر كالحقيقة، تركز عمى عكامؿ االستقرار كاالستمرار، فإنيا لـ تستطع اف تحسـ إشكالية العبلقة 
 ف النخبة قدتككف شيئا آخر غير ظاىر.أحيث لـ يزؿ ىناؾ تأكيد ب

 
 

                                                           
(144)

Kubilay Yado Arin,Op.Cit,P46. 
، تر : نشكل ماىركـر اهلل ،الدكحة :منتدل العبلقات العربية ك  مراكز األبحاث في أمريكاتكماس ميدفيتز ، (   145) 

  25،ص:  2015، 1الدكلية ،  ط
(146)
 .226: سابؽ، صالمرجع البكمديف طاشمة،  
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 المبحث الثالث: آليات تأثير مراكز التفكير األمريكية عمى صناعة القرار في السياسية 
 الخارجية األمريكية                

آليات تأثير مراكز التفكير األمريكية عمى صناعة القرار في السياسة  عمى ىذا المبحث يركز
الخارجية األمريكية، كذلؾ بالتطرؽ في البداية إلى مؤسسات صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية ثـ 
تـ التعرؼ  عمى استراتيجيات تأثير مراكز التفكير األمريكية عمى صانعي القرار، كفي المطمب الثالث سي
 11التطرؽ إلى العكامؿ المؤثرة في تناكؿ المراكز الفكرية لقضايا السياسة الخارجية األمريكية قبؿ أحداث 

 .2001سبتمبر 

 المطمب األول: صنع السياسة الخارجية األمريكية

إف طبيعة النظاـ السياسي األمريكي المفتكح ك المتميز بالمشاركة كمف يتيح لمختمؼ العناصر 
لعب دكر فعاؿ في صياغة كرسـ معالـ السياسة الخارجية ، ىذا بالرغـ مف االختبلؼ النسبي في كالمتغيرات 

 درجة تأثير كؿ عامؿ نظرا لتدخؿ عدة عكامؿ أخرل.

 الفرع األول: مؤسسات صنع السياسة الخارجية األمريكية 

 أوال: دور السمطة التنفيذية في صنع السياسة الخارجية

في النظاـ السياسي األمريكي ، رئيس الدكلة كيندرج تحت لكاء السمطة  يقصد بالسمطة التنفيذية
التنفيذية مجمكعة مف المؤسسات كىي: األجيزة الرئاسية في كزارة الخارجية، كزارة الدفاع، جياز المخابرات، 
مجمس األمف القكمي، كقد يختمؼ دكر ىذه المؤسسات في فترة زمنية ألخرل، كذلؾ لعدة ظركؼ أىميا 

خصية التي تقكـ بالدكر، فالدكر المتعاظـ لمسمطة التنفيذية في صنع السياسة الخارجية يعكد إلى ثبلثة الش
:أسباب رئيسية ىي

(147) 

 

                                                           
(147)

بيركت: مركز دراسات الكحدة السياسة األمريكية تجاه العرب: كيف تصنع؟ ومن يصنعيا؟،جرجس،  زفكا 
 .73-72: ص-، ص2000، 2العربية، ط
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احتكار السمطة التنفيذية لممعمكمات في مجاؿ االستخبارات كالدبمكماسية كالشؤكف الثقافية كالتقنيات  -
التنفيذية لدييا المكارد لتكظيؼ الخبراء كالحصكؿ عمى البيانات العسكرية تتطمب معرفة تخصصية كالسمطة 

 التقنية.

إف السمطة التنفيذية تمسؾ بآليات السياسة الخارجية، ككما تقدـ، فإنيا تتخذ القرارات في بعض  -
 األحياف بدكف التشاكر مع الككنغرس كخصكصا في مجاؿ األمف القكمي.

األمريكية إلى الرئيس كىك رئيس الدكلة كرئيس الحككمة ىذا تخكؿ السمطة التنفيذية  :الرئاسة -1
الرئيس ىك العنصر األصمي في الدستكر األمريكي، كىك ما يميز النظاـ السياسي األمريكي عف بقية 
األنظمة السياسية الغربية، كىك الذم يعطي لمنظاـ صفة النظاـ الرئاسي،كيتـ انتخاب الرئيس مباشرة مف قبؿ 

سنكات، كيحؽ لمرئيس القديـ إعادة ترشيح نفسو مرة أخرل عمى أف ال تتجاكز فترة حكمو  الشعب كؿ أربع
 لثماف سنكات متتالية.

لقد زاد تأثير مؤسسة الرئاسة األمريكية بشكؿ كبير في مجاؿ السياسة الخارجية نتيجة نمك الفرع 
تطكر التكنكلكجي كزيادة دكر الكاليات التنفيذم كنمك البيركقراطية التنفيذية كالحككمة الفيدرالية، ككذلؾ ال

 المتحدة في العالـ.

 كمف الصبلحيات الدستكرية لمرئيس األمريكي في الشؤكف الخارجية مايمي:

الرئيس ىك الميندس المعمارم لمسياسة الخارجية األمريكية، كمف بيف أىـ مستشاريو في بناء العبلقات  -    
كمساعده لشؤكف األمف القكمي كمجمس األمف القكمي كرؤساء أركاف الدكلية كزير الخارجية ككزير الدفاع، 

.القكات المشتركة، مدير ككاالت المخابرات المختمفة
(148) 

 سمطة الرئيس التنفيذية، سمطة قيادة القكات المسمحة، سمطة كبير المفاكضيف ككبير الدبمكماسييف.

الخارجية، كيخكؿ الدستكر لرئيس الجميكرية كيعتبر الرئيس األمريكي المسؤكؿ األكؿ عف كضع السياسة    
مف أف رئيس الجميكرية ىك  (149)المبادرة في مسائؿ السياسة الخارجية خاصة فيما تتضمنو المادة الثانية

                                                           
(148)

الدكلية مصر: الدار -، تر: نظمى لكقا، القاىرةنظام الحكم في أمريكاماكس سكيدمكر، مارشاؿ كارتركانؾ،  
 .303: ، ص2011لبلستثمارات الثقافية، 

)149 (
The constitution of the United States of America , Article 2 :The executive branch,1992;p-p:7-

8.available online : http://www.usconstitution.net. 
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القائد العاـ لمجيش كالبحرية األمريكية، كيعطي البند الثاني مف نفس المادة لمرئيس سمطة عمؿ االتفاقيات 
ف كاف ذلؾ قد جاء مشركطا بالحصكؿ عمى مكافقة الككنغرس. كتعييف السفراء كالكزراء  كالقناصؿ كغيرىـ كا 

عمى الرغـ مف أف الرئيس دستكريا كسياسيا المسؤكؿ األكؿ عف السياسة الخارجية إال أف  :وزارة الخارجية -2
الخارجية تصكرات عف الكضع الدكلي كالمكاقؼ الدكلية تككف عادة متأثرة بالصكرة المقدمة مف طرؼ كزير 

 كتقارير السمؾ الدبمكماسي.

تعد كزارة الخارجية مف أىـ الكزارات في الحككمة األمريكية، فيي المسؤكلة عف السياسة الخارجية 
لمكاليات المتحدة، كتأتي قكتيا أصبل مف دكر كزير الخارجية فيك الناصح األساسي لمرئيس في مجاؿ السياسة 

مجاؿ الشؤكف الخارجية لمكاليات المتحدة، ككزارة الخارجية أىـ اإلدارات الخارجية، كيأتي مف بعد الرئيس في 
.التنفيذية التي يعتمد عمييا الرئيس في تقديـ المشكرة كالمساعدة كىي المسؤكلة أمامو

(150) 

إف السفارات ىي كحدة رئيسية في مجاؿ االتصاؿ كالتفاعؿ بيف النظاـ السياسي األمريكي كالمحيط 
اس آللية المشاكؿ التي يطرحيا الفاعمكف في ىذا المحيط، مف خبلؿ نقؿ آراء كمكاقؼ الدكلي، فيي انعك

.الحككمات كأدائيا اليكمي، كمكاقؼ األحزاب المعارضة
(151) 

عمى الرغـ مف أف الدكر األساسي لكزارة الدفاع ىك تنفيذ السياسة : (Pentagonوزارة الدفاع ) -3
 متزايد في عممية صنع السياسة الخارجية األمريكية.الخارجية، إال أنو قد أصبح ليا دكر 

تتبع كزارة الدفاع األمريكية ثبلث أقساـ ميمة كىي: قسـ الجيش، البحرية، كالقكات الجكية، كما تضـ 
عدة ككاالت تابعة ليا، فإلى جانب أنو قد يترتب عمى انتياج سياسة خارجية معينة بعض النتائج ذات 

 ىناؾ بعض االعتبارات العسكرية التي قد تحتـ انتياج سياسة خارجية معينة.الصبغة العسكرية، فإف 
 National Security Councilمجمس األمن القومي  -4

وهى َهذف إنً: 1947وقذ أَشئ ػاو 
(152) 

 

                                                           
(150)

، عماف: دار خالل إدارة الرئيس باراك أوبامااألوسط  االستراتيجية االمريكية تجاه الشرق سعد شاكر شبمي،  
 .25، ص: 2013، 1حامد لمنشر كالتكزيع، ط

(151)
Jhon Dumbrell, American Foreign Policy : Carter To Clinton, New York : Martin Press, 1975,P219. 

(152)
، 2012مؤسسة شباب الجامعة، ،اإلسكندرية: السياسة الخارجية والمؤتمرات الدوليةىشاـ محمكد األقداحي،  

 .76-75ص ص:



 اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسةالفصل األول: 
 

92 
 

 التنسيؽ بيف اإلدارة الحككمية المختمفة فيما يتعمؽ بعممية صنع السياسة الخارجية. -
 الداخمية كالسياسة الخارجية األمريكيةالتنسيؽ بيف السياسات  -
 تقديـ المشكرة لمرئيس األمريكي فيما يتعمؽ بشؤكف األمف القكمي -
 العمؿ عمى إيجاد الحمكؿ لممشكبلت التي تيدد األمف القكمي األمريكي -

مريكية في ضكء عكامؿ القكة المتكفرة لدييا، امات كمخاطر السياسة الخارجية األتقييـ أىداؼ كالتز  -
 .ضكء مدل مساىمة ىذه السياسة في تحقيؽ المصمحة القكمية كاألمف القكميكفي 

التخطيط بعيد المدل لسياسات األمف القكمي األمريكي بيدؼ الحفاظ عمى زماـ المبادرة في يد  -
الكاليات المتحدة األمريكية بحيث تككف سياساتيا إيجابية كليست سمبية، كيمثؿ مجمس األمف القكمي 

التنسيؽ في مجاؿ سياسات األمف القكمي،كيضـ مف بيف أعضائو: الرئيس أعمى مستكيات 
 األمريكي، نائب الرئيس، كزير الخارجية، كزير الدفاع، مدير مكتب التعبئة كالدفاع.

 ثانيا: الكونغرس

يمعب الككنغرس بمجمسيو النكاب كالشيكخ دكرا مؤثرا في عممية صنع السياسة الخارجية األمريكية، 
مف السمطات الكاسعة التي منحيا الدستكر لمرئيس األمريكي في مجاؿ السياسة الخارجية، كعمى  فعمى الرغـ

الرغـ مف العبلقة االستقبللية القائمة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية إال أف ىناؾ بعض التداخؿ في 
 (153)االختصاصات بيف الرئيس األمريكي كالككنغرس في مجاؿ السياسية الخارجية.

ف الصعب عمى الككنغرس كضع أية سياسة مكضع التنفيذ، كباألحرل فإنو يمارس رقابة سمبية عمى م
كيؿ بعض األغراض المحددة لمسياسة الخارجية، خالسمطة التنفيذية مف نحك قانكف سمطات الحرب، كمنع ت

أكاسط  كرفض المصادقة عمى أية معاىدة بدكف تعديميا، كتأسيس لجاف إشراؼ عمى االستخبارات في
 السبعينيات لمراقبة مكاتب المخابرات.

 

                                                           
(153)
 .73: سابؽ، صالمرجع ال ىشاـ محمكد األقداحي،  
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لقد منح الدستكر مجمس الشيكخ سمطة تعديؿ المعاىدات الدكلية كالمصادقة عمييا كالمصادقة عمى 
عبلف الحرب.  (154)مف يعينيـ الرئيس أك رفضيـ، كرصد األمكاؿ لبرامج السياسة الخارجية كا 

الحرب، لكنو يجعؿ الرئيس قائدا عاما لمقكات فبمنح الدستكر األمريكي الككنغرس سمطة إعبلف 
فإف الدستكر يخكؿ الككنغرس حشد الجيكش كدعميا كتزكيد البحرية بالمؤف كالمحافظة عمييا،  المسمحة،

.ككضع التنظيمات البلزمة لمقكات العسكرية
(155) 

انة ذات مع نياية الحرب الباردة مع اختفاء االتحاد السكفيتي، بدأ أعضاء الككنغرس يأخذكف مك
أىمية في صناعة القرارات في السياسة الخارجية بمطالبتيـ بضركرة استشارتيـ في حالة التدخبلت الخارجية، 
كعادت مسألة سمطات الحرب تفرض نفسيا في النقاشات الدائرة في السياسة الخارجية مع التدخؿ العسكرم 

، ككانت 2001سبتمبر  11داة اعتداءات كاألمريكي في العراؽ كالتدخبلت األمريكية لمكافحة اإلرىاب غ
 اإلجراءات المقترحة حظيت بدعـ أعضاء السمطة التشريعية مف قبؿ الجميكرييف كالديمقراطييف.

 ثالثا: إدارات حكومية أخرى

 َزكش يُها ػهً سثُم انًثال ياَهٍ:

 Central Intelligence Agency( C.I.Aوكالة المخابرات األمريكية )

، كيتكلى الرئيس تعييف مديرىا بعد مكافقة مجمس الشيكخ، 1947الككنغرس ىذه الككالة عاـ  أنشأ
تقـك بتجميع المعمكمات الخارجية بصفة خاصة كتقييميا، كتدبير العمميات السرية التي ترل أنيا تحقؽ أىداؼ 

 السياسة األمريكية.

الكاليات المتحدة األمريكية، لتشمؿ كؿ تعمؿ ىذه الككالة عمى المستكل القكمي، كيمتد نشاطيا خارج 
دكؿ العالـ، كتنفذ كافة أنكاع أنشطة المخابرات في كافة المجاالت، كيتكفر لدييا إمكانيات ىائمة سكاء كانت 

                                                           
(154)
 .73: سابؽ، صالمرجع الفكاز جرجس،  

(155)
 .126: سابؽ، صالمرجع المصطفى صايج،  
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(156)ك مادية أك بشريةتكنكلكجية أ
فيي تضـ مجمكعة كبيرة مف الخبراء كالفنييف في مختمؼ التخصصات ، 

 (157).ألؼ مكظؼ 20العامميف فييا، الذم كصؿ إلى زيادة عمى ذلؾ ارتفاع عدد 

 Agency Of International Devlopement (AID)وكالة التنمية الدولية 

كىي تختص بتقديـ المعكنات كالمساعدات االقتصادية بما يتفؽ مع السياسة الخارجية األمريكية مثؿ 
 األمريكية لمصر  بعد اتفاقية كامب ديفيد .المساعدات االقتصادية التي قدمتيا الكاليات المتحدة 

 V.S .Information Agency (VSIA)إدارة االستعالمات األمريكية 

اليدؼ مف إنشائيا شرح كتحميؿ السياسة الخارجية كالقرارات الخارجية األمريكية أماـ الرأم العاـ 
 العالمي كعمؿ الدعاية ليا.

 رابعا: المؤسسات غير الرسمية

 .المؤسسات األحزاب السياسية كجماعات المصالح كالرأم العاـ كمراكز التفكيرتضـ ىذه 

 األحزاب السياسية -1
اتجيت أغمبية اآلراء بيف عمماء السياسة األمريكييف كالساسة األمريكييف إلى أف األحزاب البالغة 

الكبيريف بأنيما" مظمتاف التفكؾ في نظاـ الحزبيف السائد كانت مفيدة لؤلمة، كيصؼ أحد الكتاب الحزبيف 
كاسعتاف مزكقتاف كديتاف" ، يمكننا جميعا أف نقؼ تحتيا، كالغرض الكامف كراء ىذا الرأم أف ىذا التدبير 
ضركرم لسياسة التعدد، كالكاليات المتحدة بمد ضخـ، كسكانو يمثمكف تقريبا كؿ جنسيات العالـ كسبلالتو 

(158)أديانو كألكانو كلغاتو كثقافاتو
ى خصائص النظاـ الحزبي األمريكي اعتماده نظاـ الثنائية الحزبية، إف أكل 

فالديمقراطيكف كالجميكريكف فحسبيـ مف يفكزكا في مقاعد الككنغرس، كيتنافساف عمى منصب الرئاسة، ككذلؾ 
 الحاؿ بالنسبة إلى المناصب األخرل في المستكيات األدنى في الكاليات كفي المستكيات المحمية.

                                                           
(156)

،مركز األىراـ  السياسة الدوليةمحمكد خمؼ،"أجيزة المخابرات األمريكية: اليياكؿ التنظيمية كالمياـ الرئيسية"،  
 .362: ، ص2003(، أكتكبر 154لمدراسات، العدد )

(157)
 .24: سابؽ، صالمرجع السعد شاكر شبمي ،  

(158)
 .239: سابؽ، صالمرجع الماكس سيكدمكر، مارشاؿ كارتركانؾ،  
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الحزب األىـ كالخاصة بالتفكير في السياسة كالتخطيط لممستقبؿ، فقد تنازلت عنيا أما كظيفة 
األحزاب األمريكية طكاعية لمراكز التفكير كالتي تعج بيا كاشنطف، أم أف األحزاب تمارس دكرا محدكدا في 

.صنع السياسة الخارجية األمريكية
(159) 

ظر فيما يخص صنع القرارات في السياسة عمى الرغـ مف اختبلؼ األحزاب السياسية في كجيات الن
 الخارجية إال أف ىناؾ عبلقات متبادلة بيف األحزاب السياسية المسيطرة عمى السمطة كاألحزاب المعارضة 

 (160):كتتضمف ىذه العبلقات األمكر اآلتية

فحسب، بؿ  إف اىتماـ األحزاب السياسية بالسياسة الخارجية ال يعد نقطة أساسية في برنامجيا السياسي   
 ككسيمة ميمة لكسب األعضاء كالمؤيديف ليا.

تعد مكضكعات السياسة الخارجية مف األساليب الميمة المؤدية إلى التكاتؼ كالتجانس الداخمي لؤلحزاب،    
لى العكس أيضا في حالة تضارب اآلراء حكليا.  كالسيما في حالة االتفاؽ عمييا مف ناحية، كا 

ياسية بصكرة عامة إلى االىتماـ بمكضكعات السياسة الخارجية، كيظير ذلؾ يميؿ رؤساء األحزاب الس   
بصكرة كاضحة عف طريؽ تصريحاتيـ، اليدؼ مف ذلؾ تحقيؽ فرضيتيف أساسييف أكليما ناحية دعائية، 

 كثانييما تحديد مكاقؼ معينة في السياسة الخارجية.

اؿ بيف السمطة كالجماىير ألنيا تقـك كبالتالي يمكف اعتبار األحزاب السياسية إحدل قنكات االتص
 بتكعية الجماىير كايصاؿ مطالبيـ إلى مف يصنع القرار.

 Pressure And Interest Groupsجماعات الضغط وجماعات المصالح  -1

يعتبر الدكر الذم تمعبو ىذه الجماعات في الحياة السياسية األمريكية مف أىـ خصائص النظاـ 
 كبير في عممية صنع السياسة الخارجية األمريكية.السياسي األمريكي، كليا دكر 

                                                           
(159)

 Stephen Wayne, The politics of American government, New York , St Martin press,1997,P 237. 

(160)
،عماف: الخارجية، الواليات المتحدة األمريكية أنموذجا  عممية صنع القرار في السياسةأحمد نكرم النعيمي،  

 .452: ص ، 2015األردف: دار زىراف لمنشر كالتكزيع، 
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تعمؿ ىذه الجماعات عمى تحقيؽ أىدافيا في التأثير عمى السياسة العامة بطريقتيف: األكلى مف 
خبلؿ مقابمة المشرعيف كالمكظفيف العمكمييف، كالثانية مف خبلؿ ممارسة الضغط عمى صانعي السياسة 

 .ذلؾ كسائؿ األعبلـباستخداـ أساليب غير مباشرة بما في 

يمكف تحديدىا مف الحمكؿ النيائية لممشاكؿ الناجمة ك  ةكمف جية أخرل ىناؾ ثبلث مصادر أكلي
ىي: التركيبة اآللية لمحككمة في حد ذاتيا، النظاـ الحزبي، كجماعات المصالح، حيث معظـ القرارات 

.تتطمب كؿ ىذه التركيبات الثبلثة في بعض الدرجات
(161) 

 اإلعالموسائل  -2

تتميز أجيزة اإلعبلـ بخاصيتيف رئيسيتيف، األكلى: أنيا أصبحت بحد ذاتيا شركات كبرل تممؾ أجيزة 
اإلذاعة المسمكعة كالمرئية كالمقركءة، بؿ كأنشطة أخرل أك أنيا جزء مف شركات كبرل، كبالتالي فيي 

كقكة ضغط تؤثر في الحياة  تتصرؼ كالشركات الكبرل ليس مف حيث متابعة الربح فحسب، إنما في التصرؼ
، فيذه الكسائؿ اإلعبلمية تقكـ بثبلث كظائؼ التأثير (162)السياسية مف خبلؿ التبرعات كالدعـ لممرشحيف

:تتمثؿ في
(163) 

إف صانعي السياسة تحت تقصي متكاصؿ مف طرؼ الكسائؿ اإلعبلمية الكاسعة فالرأم العاـ يعمـ 
كذلؾ يمكف  ك عبر كسائؿ اإلعبلـ، تثارأم شيء يريده أك يقكلو حتى في األمكر الشخصية يمكف أف 

 معارضة إصدار قرارات أك عرقمة األفعاؿ التي ال يريدكنيا.

 كد التحميبلت المتعمقة بشؤكف السياسة العامة كتعمـ الرأم العاـ.حقائؽ التقارير اإلعبلمية تق -

التزكيد بمختمؼ المعمكمات مف خبلؿ اإلشيار كالكسائؿ العامة كاإلعبلـ كتبادؿ اآلراء أما فيما  -
 يخص دكر كسائؿ اإلعبلـ في التأثير عمى عممية صنع السياسة الخارجية مف خبلؿ: 

يستخدميا أصحاب القرارات لشرح كتجميع التأييد لقراراتيـ كإلقناع الرأم أنيا تمثؿ القنكات التي  -
 العاـ.

                                                           
(161)

M.J.C.Vile , Politics in the USA , Usa: Library of Congress Cataloging data,2007,P57. 

(162)
 .193: سابؽ، صالمرجع الاكم، ثياسيف العي 

(163)
M.J.C.Vile,Op.Cit,P-p :29-30. 
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قد تستخدـ مف جانب األحزاب كجماعات الضغط لمتأثير في الرأم العاـ لكي يؤثر بدكره عمى  -
 صانعي السياسة الخارجية األمريكية.

نعي القرار لمعالـ الخارجي في تكفير البيانات كالمعمكمات كاألفكار المختمفة التي تشكؿ رؤية صا -
:مجاؿ السياسة الخارجية، كقد عبر الرئيس" جيرالفكرد" مف ذلؾ بقكلو

(164) 

"إف أكبر تأثير لمتمفزيكف عمى السياسة الخارجية يأتي مف قدرتو عمى تشجيع أك منع التأييد الشعبي 
أف عرضت شاشات التمفزيكف  تأييد الشعب األمريكي لحرب الفيتناـ بعد عدـ لسياسة الرئيس"، كتؤكد ذلؾ

 . نسؼ قكات المشاة البحرية األمريكية لمقرل الفيتنامية عمى أيدم القكات األمريكية

لعب اإلعبلـ األمريكي دكرا بارزا في مساندة الرئيس األمريكي بكش االبف كتبني كجية نظره 
ستراتيجيتو في الحرب عمى اإلرىاب، فبمجرد بدء العمميات العسكرية في  أفغانستاف، قامت كزارة الدفاع بعقد كا 

صفقة بمبلييف الدكالرات اشترت بمقتضاىا بشكؿ مطمؽ حؽ نشر كؿ الصكر  التي يمتقطيا قمر صناعي 
( كاف قادرا عمى إعطاء صكرة شديدة الكضكح لما يحدث في أفغانستاف بما Ikonosمدني يسمى إيككنكس)

ظة في ىذه الصفقة أف القانكف األمريكي يعطي لكزارة في ذلؾ حيث الضحايا المدنييف، كالجدير بالمبلح
و األقمار الصناعية المدنية عمى ما تبث الحظررقابة تصؿ إلى حد الدفاع الحؽ في كقت الحرب أف تمارس 

.إذا كاف في ذلؾ ما يعرض القكات األمريكية لمخطر
(165) 

في مقالتو حكؿ تأثير اإلعبلـ عمى السياسة الخارجية  Warren P . Strobel )  )كما نجد "كراف ستركبؿ 
في عصر المعمكمات فإنو يتساءؿ ىؿ بإمكاف األخبار اإلعبلمية تغيير السياسة الخارجية األمريكية؟  كمف 
خبلؿ تحميبلتو فإنو يرل أف لئلعبلـ تأثير في مجاؿ محدد مثؿ سياسة المعكنة اإلنسانية، عند إظيار 

عكب التي تعاني مف المجاعة، األمراض كالككارث الطبيعية،بإمكانيا التأثير عمى الرأم التمفزيكف لصكر الش
كبالتالي يككف ليا تأثير عمى الكاليات المتحدة األمريكية كالدكؿ الصناعية األخرل لبلنشغاؿ  العاـ العالمي،

خركج البلجئيف مف ركاندا  كاالىتماـ بيا، مثؿ المجاعة في إثيكبيا في منتصؼ الثمانينات، ككقعت مجددا منذ
، 2000، كاألزمة اإلنسانية بسبب الحركب في إقميـ يكغسبلفيا إلى ككارث فيضاف المكزمبيؽ عاـ 1994عاـ 

                                                           
(164)
 .80: سابؽ، صالمرجع الىشاـ محمكد األقداحي،  
(165)
 لبلطبلع أكثر، أنظر: 

 .146 -143ص: -سابؽ، ص المرجع الياسيف العيثاكم، 



 اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسةالفصل األول: 
 

98 
 

نما كاف لممنظمات غير الحككمية الدكر في استخداـ اإلعبلـ  لكف ليس في كؿ الحاالت تأثير اإلعبلـ كحده كا 
.لجذب االنتباه إلى ىذه المناطؽ

(166) 

القكؿ بصفة عامة أف الرأم العاـ ال يمتمؾ المعمكمات التفصيمية عف قضايا السياسة الخارجية أك تمؾ  يمكف
المرتبطة بالجكانب العسكرية، إال أف المزاج الشعبي العاـ نحك حدث ما مف أحداث السياسة الخارجية يمكف 

األمريكي أف الرئيس العراقي صداـ أف يتشكؿ عف طريؽ التقارير اإلعبلمية فعمى سبيؿ المثاؿ إدراؾ الشعب 
حسيف "كديكتاتكر" بسبب التغطية الصحفية كالتمفزيكنية التي نقمت لو ىذه الصكرة كبالتالي كاف التأييد لحرب 

 كاسحا. 1991الخميج عاـ 

ريكية رغـ كثرة األبحاث التي تتناكؿ التأثير المتبادؿ بيف اإلعبلـ كالسياسة الخارجية في الكاليات المتحدة األم
في فترة ما بعد الحرب الباردة، مازاؿ ىذا المكضكع يثير جدال كاسعا في األكساط األكاديمية كاإلعبلمية 
لمشؤكف العربية كاإلسبلمية، مازالت غير مطركقة عمى نطاؽ كاسع كأف التركيز عمى البعد الثقافي في 

:تستند إلى النظرتيف التاليتيف التغطية اإلعبلمية األمريكية لمشرؽ األكسط، يشير بكضكح إلى أنيا
(167) 

الكصفية: يتـ مف خبلليا كصؼ العالـ كالحكـ عميو بالمدل الذم يمتـز بو أك يقمد الممارسات كالقيـ الثقافية  -
 كاالجتماعية األمريكية.

االنتقائية: حيث يجرم انتقاء صكر مف ثقافات أجنبية، كمف خبلليا يتـ تككيف تصكر عاـ عف تمؾ الثقافة، -
، كما يكشؼ ك تحديثيةكتعتبر ىذه النظرية امتداد لممدرسة الحداثية التي تقسـ العالـ إلى مجتمعات تقميدية 

ة في العالـ، كىك ميؿ أصبح أكثر كضكحا التكجو مف عنصرية ثقافية تقكـ عمى رفض فكرة تعددية الثقاف ىذا
 منذ نياية الحرب الباردة.

 Public Opinionالرأي العام  -4

لـ يتفؽ فقياء السياسة عمى تعريؼ محدد لمرأم العاـ، فيناؾ اتجاىيف رئيسييف مختمفيف، فاألكؿ      
التقميدم الذم ساد في القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف إذ تمثؿ بفقياء الرأم العاـ أمثاؿ "دايس" 

                                                           
(166)

Warren P.Strobel, „‟ The Media : influencing foreign policy in the information age “; U.S Foreign 

Policy Agenda ;Usa , Volume 5, Number 1, March 2000, P39. 
(167)

 مجمة الكوفة لمعموم القانونية والسياسية،بمسـ عبد الحسنيف، " دكر االعبلـ األمريكي في السياسات الخارجية"،  
 .185 -184 ص:-، ص2014، 18جامعة الككفة العدد: 
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ي تعريفو عمى الدراسات الميدانية ك"لكرنس لكؿ" كغيرىـ، أما االتجاه اآلخر فيعرؼ باالتجاه الحديث كيعتمد ف
 كيمثمو كؿ مف :فمكريد ألبكرت" ككليـ غميؾ، كمارسيؿ ميرؿ كغيرىـ.

" إف الرأم العاـ لكي يستحؽ اسمو، (168) س لكؿ" يعرؼ الرأم العاـ قائبل:نفعالـ السياسة األمريكي" لكر    
دعاء إلكالحككمة الشعبية قائمة عمى اكأف يككف القكة المتحركة في الديمقراطية يجب أف يككف عاما حقا، 

الرأم عاما فإف األغمبية ليست كافية كاإلجماع غير متطمب، كلكف  يككف بالرأم العاـ مف ذلؾ النكع، كلكي
يا مرتبطة عف اعتقاد كليس يجب أف يككف الرأم عمى النحك الذم ال تشاطر األقمية الرأم، إال أنيا تشعر بأن

 ف تقبؿ بو".خكفا بأ

ا الرأم اآلخر فيكضح ىذا المفيـك مف خبلؿ التركيز عمى األدكات التي تشكؿ مثؿ التفاعؿ االجتماعي أم    
 .( زيادة عمى طرائؽ تعبئتوFeed Backكنظـ االتصاؿ كالتغذية االسترجاعية)

يعتمد يعد الرأم العاـ األمريكي قكة ليا كممة في صنع القرار، فاستمرار الرئيس كالنكاب في مناصبيـ     
فالرأم العاـ الفعاؿ يعبر  ةعمى أصكات الناخبيف، كنجاح أم قرار أك سياسة يعتمد عمى كجكد جماىير قكي

يو مف خبلؿ االنضماـ إلى األحزاب السياسية أك المشاركة في الضغط عمى صانعي القرار مف خبلؿ أعف ر 
.االنضماـ إلى بعض جماعات الضغط

(169) 

عممية صنع السياسة الخارجية يتحدد مف خبلؿ أربعة عكامؿ أساسية  كنجد أف تأثير الرأم العاـ عمى
ىي: درجة الدعـ الشعبي لقرار معيف، كدرجة استيعاب صانع القرار لمدل ىذا التأثير ، كمدل الدكر المنكط 
بصانع القرار في التأثير عمى الرأم العاـ،كدرجة االتصاالت اإلستراتيجية لمفاعميف السياسييف مع الرأم 

.لعاـا
(170) 

"يرل أف الرأم العاـ األمريكي مشغكؿ بصكرة أساسية   Gabriel Almondأما "جابرييؿ ألمكند
بمشكبلت السياسية الداخمية، كأف اىتماـ الرأم العاـ بالسياسة الخارجية منخفض عامة كمتذبذب السيما في 

 أكقات األزمات.

                                                           
(168)
 .82-81سابؽ، ص:المرجع الياسيف العيثاكم،  
(169)
 .81: سابؽ، صالمرجع الىشاـ محمكد األقداحي،  

(170)
Thomas Graham, Public opinion and U.S foreign policy decision making, New York :St Martin 

Press, 1991, P190. 
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الفيتناـ نتيجة لتأثير التقارير اإلخبارية كعمى عكس ذلؾ كقكؼ الرأم العاـ األمريكي ضد حرب 
 السمبية األمر الذم أدل إلى انسحاب القكات األمريكية.

 (171)كيمكف القكؿ أف ىناؾ العديد مف العكامؿ المؤثرة في الرأم العاـ األمريكي نذكر منيا:

جماعات الضغط تعد إلى حد ما مف أىـ كسائؿ التأثير في الرأم العاـ عمى الحككمة، فمف خبلؿ تحركات  -
 .اتخاذ القرار في النظاـ األمريكيكتكتبلت تمؾ الجماعات المتنافسة يتـ التأثير في عممية 

ؿ آراء المفكريف كسائؿ اإلعبلـ كبعدىا المسؤكلكف السياسيكف مصدرا لقياس الرأم العاـ، إذ أنيا تنق -
 .كالصحفييف التي ىي بالتالي تعكس منظكر جميكر النخبة

النكاب المنتخبكف كآراؤىـ التي تعد بدكرىا ذات أىمية خاصة لمحككمة لككنيا نظريا تحتؿ الرأم العاـ  -
 األمريكي بأكممو.

ثر لجكءا ألساليب المصادر المجردة: فجميكر النخبة كاألفراد ذكك الكعي السياسي المرتفع يعدكف األك
ير عف آرائيـ السياسية أما استطبلعات الرأم العاـ عبالمظاىرات كالرسائؿ المبعكثة لممسؤكليف مف أجؿ الت

 .تى الخمفيات السياسة كاالجتماعيةفتنعكس آراء أفراد عدة مف ش

إلى الشخصيات  النخبة: فآراء المحيطيف بمتخذم القرار كاألصدقاء في مجاؿ السياسة الخارجية باإلضافة -
 .األكاديمية ذات الثقافة السياسية تعد عاكسة لمرأم العاـ بأكممو

 Think Tanksمراكز التفكير 

كالتي سنحاكؿ اف نركز عمييا مف خبلؿ المطمب الثاني لمعرفة استراتيجياتيا لمتأثير عمى صانعي     
 القرارات في السياسة الخارجية.

مف خبلؿ ىذا المطمب نستنتج أف السمة األكلى لبنية المؤسسات المعنية برسـ السياسة الخارجية في الكاليات 
المتحدة كالمكتب التنفيذم لمرئيس ليا دكر حيكم في رسـ السياسة الخارجية، كىي حيكية مستمدة في جزء 

تفسير القضائي بالسيادة التشريعية منيا مف السمطة المخكلة لمرئيس دستكريا، كفي جزء آخر مف ارتباط ال

                                                           
(171)
 لبلطبلع أكثر أنظر: 

 .84-83: ص -سابؽ، صالمرجع الياسيف العيثاكم، 
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كالحسـ الشخصي كاألعراؼ كالتي حكلت فرعا كاحدا مف الحككمة الفيدرالية األمريكية إلى أقكل منصب في 
 العالـ.

كيمكف إضافة طبيعة عالـ ما بعد الحرب إلى القائمة، إذ لعب مناخ األزمات الذم سيطر عمى فترة ما بعد    
لرئيس عمى التصرؼ بحيكية كحسـ ادكرا في تعزيز سمطة الرئاسة مف خبلؿ تشجيع الحرب العالمية الثانية 

اد دكر أمريكي عالمي عمى حاجة البيئة الدكلية إلى اتخ تعاممو مع التحديات العالمية، كما أف اإلجماع الكبير
شعكر بالحاجة إلى نشيط كىك إجماع انتشر بيف القادة األمريكييف كغالبية الشعب األمريكي، أسيـ بدكره في ال

.قيادة سياسية قكية في الشؤكف الخارجية
(172) 

 في المخطط التكضيحي التالي :  ةاألمريكي في السياسة الخارجية يمكف تكضيح مؤسسات صنع القرار

  : مخطط توضيحي لصناعة قرار السياسة الخارجية األمريكي(5الشكل رقم )

                                                           
، تر: عبد الكىاب السياسة الخارجية األمريكية ومصادرىا الداخمية: رؤي وشواىدتشارزكيجي، يكجيف كيتككؼ، (172)

 .177: ، ص2004، 1عمكب، القاىرة: المجمس األعمى لمثقافة، ط

 الرأي العام
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 الفرع الثاني: المتغيرات المؤثرة في السياسة الخارجية األمريكية

 نجد:في السياسة الخارجية األمريكية  كمف أىـ المتغيرات المؤثرة

 الدولي أوال: طبيعة ىيكل النظام

 لتحديد طبيعة ىيكؿ النظاـ الدكلي ظير ىناؾ جداؿ حكؿ ذلؾ فمف بيف االتجاىات التي ظيرت نذكر:      

لقد جادؿ البعض بأف النظاـ الدكلي كنتيجة النكفاء االتحاد السكفيتي قد اتخذ ىيكبل قطبيا  االتجاه األول:
مطمقة لمكاليات المتحدة ىذا الجداؿ قاـ عمى أحاديا حؿ محؿ القطبية الثنائية مف خبلؿ تأكيد سمطة شبو 

 (173)اعتباريف ىما:

: إعبلف الكاليات المتحدة نفسيا عف نيتيا في قيادة العالـ، كأف يككف القرف الكاحد كالعشركف االعتبار األول
 قرنا أمريكيا.

السكفيتي إلى انفرادىا بالسيطرة : سعي الكاليات المتحدة األمريكية المباشر بعد انييار االتحاد االعتبار الثاني
عمى النظاـ الدكلي كمؿء الفراغ الحاصؿ نتيجة انييار القطب الرئيس اآلخر مف خبلؿ نزكعيا إلى تكريس 
السيطرة،كتكثيؼ استخداـ القكة كتكظيؼ عنصر اإلكراه بأقصى مدل لو إلخضاع الرافضيف، كاستثمار 

 حايديف معا .معاقبتيـ عف طريؽ القكة لمخاطبة الحمفاء كالم

السكفيتي السابؽ، فالكاليات المتحدة األمريكية تسعى  االتحادىذا ما يميز المرحمة التي أعقبت انييار قطب 
بحكـ انفرادىا كبقدرات شاممة إلى استثمار الفرصة السانحة لتعميـ الييمنة، كضماف انسياؽ الجميع كراء 

شرعية عؿ إستراتيجيتيا، كرسـ مبلمح عيد جديد يحؿ سياستيا، كتكظيؼ المنظمة الدكلية كغطاء إلضفاء ال
 محؿ الحرب الباردة.

 

 

                                                           
(173)
 .313 :، ص2009، 1، سكريا، دار كيكاف، ط ،دمشؽ الصراع الدولي بعد الحرب الباردةخالد المعيني،  
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يرل أنصار ىذا االتجاه أف النظاـ الدكلي أصبح أحادم القطبية كمف المتكقع أف يستمر ىذا الكضع  كما   
لقكتيا العسكرية كاالقتصادية كاالجتماعية،  طرؼ اآلخريف نظراف القكة األمريكية تتبع مف لفترة طكيمة، نظرا أل

 كبناء عمى عدة حجج نذكر منيا:

انغماس ركسيا في ىمكميا كمشاكميا الداخمية كفي الصراعات اإلقميمية مما فسح المجاؿ أماـ الكاليات  -
 المتحدة األمريكية لتمارس دكرىا كقكة عظمى ككحيدة.

مريكية في أزمة الخميج الثانية جعميا الدكلة القادرة عمى صياغة إف الدكر الذم لعبتو الكاليات المتحدة األ -
 الدكلي الجديد نظرا لقدرتيا عمى الفعؿ كالحركة كممارسة الضغط كالتأثير.النظاـ 

رغـ كجكد قكل أخرل كالياباف كاالتحاد األكركبي كالصيف عمى الساحة الدكلية لكنيا ال تمتمؾ كؿ مقكمات  -
 . القكة العسكرية كاالقتصادية كالتكنكلكجيةالقطب الدكلي مف حيث 

يرل ىذا االتجاه أف النظاـ الدكلي ىك نظاـ متعدد األقطاب عمى أساس أف النظاـ األحادم  االتجاه الثاني:
القطبية ىك مرحمة انتقالية إلى نظاـ عالمي متعدد األقطاب كذلؾ بضركرة النظر إلى عدة مؤشرات عمى 

القياس عمى مكقؼ كاحد كىي حرب الخميج الثانية كالثالثة كيعتمد ىذا الرأم عمى عدة الساحة الدكلية كعدـ 
 حجج نذكر منيا:

العامؿ االقتصادم ىك المعيار األساسي لتقكيـ شكؿ النظاـ الدكلي الجديد كبالتالي تتمثؿ ىذه التعددية  -
كبا بقيادة ألمانيا كقطب ثاني كمجمكعة دكؿ القطبية في أمريكا الشمالية بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية، كأر 

 جنكب شرؽ آسيا بقيادة الياباف كقطب ثالث.

 .الرككد المتكاصؿ لبلقتصاد األمريكي مقارنة مع الصعكد االقتصادم لمياباف كألمانيا -

 .القكة االقتصادية لبلتحاد األكركبي بعد تكحيده كاندماجو -
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مجالي التجارة كالتصدير في مقابؿ تفكؽ ياباني ألماني ىائؿ في  تراجع القدرة التنافسية األمريكية في -
كانعكاساتيا السمبية عمى االقتصاد  2008اكتساح األسكاؽ العالمية كاألزمة المالية العالمية لعاـ 

.األمريكي
(174) 

انتقالية  : يقر بأف النظاـ الدكلي الجديد ىك في طكر التشكؿ مما يعني أف العالـ داخؿ مرحمةاالتجاه الثالث
 كذلؾ بناءا عمى عدة حجج نذكر منيا:

ف ما يسمى النظاـ الدكلي الجديد معتبرا إياه مجرد مشركع مف بيف مشاريع إف" ستيفانك سمفسترم" يقمؿ مف شأ
 أف ىذا النظاـ الدكلي الجديد شبيو بالنظاـ الدكلي القديـ. كأخركف يركفكثيرة، 

العالمي القديـ ال يعني أف معالـ جديدة تحددت عمى اعتبار أف ىذا في حيف يرل البعض أف بانييار النظاـ 
 النظاـ الجديد ما ىك إال أمر لـ يحسـ بعد.

 الفرع الثالث: مدارس التفكير االستراتيجي األمريكي
لقد شيدت العقكد األخيرة، ما يمكف كصفو بثبلث مدارس أك مقاربات مف التفكير االستراتيجي األمريكي 

 تتجمى في:
 المدرسة التقميدية المحافظة -1

مف أبرز مفكرم ىذه المدرسة كزير الخارجية األمريكي األسبؽ "ىنرم كيسنجر"،ككذا المفكر" ريتشارد ىاس 
"الذم شغؿ منصب مسؤكؿ التخطيط السياسي في الخارجية األمريكية كرغـ التفاكت في كجيات النظر ليذيف 

ال أنيما يشتركاف في نظرة أكثر كاقعية القائمة عمى أساس أف المفكريف حكؿ السياسة الخارجية األمريكية إ
عدـ استقرار كتكازف العبلقات بيف القكل الرئيسية في العالـ ىك الخطر الذم يكاجو أمريكا، كبالتالي ضركرة 

 المجكء إلى التحالفات كالشراكة.

 لياباف، كاليند بصكرة أساسية، يركز "ىاس" عمى ضركرة تطكير شراكة عالمية بيف أمريكا، أكركبا، الصيف، ا

                                                           
(174)

، الجزائر: دار قانة العالقات الدولية منذ نياية الحرب الباردة التحوالت اإلستراتيجية في عبد الناصر جندلي ،  
 .59: ، ص2010، 1لمنشر كالتجميد، ط
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،كما يتكجب عمى كاشنطف اعتماد القكة العسكرية كالدبمكماسية معا، كالسعي إلقامة تكازف دكلي مستقر
(175)

 

ىذه المدرسة عف مف يممؾ القكة لييدد سيادة الكاليات المتحدة األمريكية كسبلمة  أنصار كما يتساءؿ أيضا
.يفعؿ ذلؾ أراضييا؟ كيجيبكف أنو ال يمكف ألحد

(176) 

 المدرسة التدخمية الحازمة -2

 عمى كثيقة القرف األمريكي الجديد،ينتمي أبرز مفكرم ىذه المدرسة إلى المحافظيف الجدد الذيف كقعكا      
كينسب إلييـ تقديـ كجيات نظر متماسكة كمتكاممة، مثمما أكرد كؿ مف "كالتز"، "راسؿ ميد" في كتابة "القكة"، 

( أك" نياؿ فرغكسكف " كتابو:" 2004اإلرىاب، السبلـ كالحرب: خطر محدؽ باستراتيجية أمريكا في العالـ )
األمريكي : القكة االستراتيجية في القرف  (، أك "ركبرت ليبير": العصر2004ثمف اإلمبراطكرية االمريكية" )

ف الكاليات المتحدة تكاجو تيديدا خطيرا يسمى المشترؾ بيف ىؤالء ىك أ كالقاسـ (177)(2005كالعشريف )الكاحد 
الفكضى الجنكبي مف الكرة األرضية كاإلرىاب، كال يعمقكف عمى أىمية التحالفات كالشركات كمشركعية 

كالعقكبات االقتصادية بيدؼ القضاء عمى التيديدات كتركيج األفكار كالنماذج استخداـ القكة العسكرية 
 الديمقراطية.
 المدرسة التدخمية المتدرجة -3

يعد "زبيغنيك برجنسكي" ك"جكزيؼ نام " أبرز مفكرييا، حيث تتقاطع نظرتيـ مع مدرسة المحافظيف الجدد    
 في الفكضى الجنكبي كاإلرىاب.في تحديد الخطر الذم ييدد الكاليات المتحدة المتمثؿ 

كما تركز ىذه المدرسة عمى أىمية التحالفات كالشراكة الدكلية كاستخداـ القكة الناعمة كالدبمكماسية في      
 السياسة الخارجية األمريكية.

يرل "جكزيؼ نام" أف أمريكا استخدمت القكة العسكرية بشكؿ مفرط لذا يتكجب عمييا اعتماد القكة      
أدت إلى انعكاسات  Soft Powerمة، كيعتبر أف عكلمة االقتصاد ك اإلفراط في استخداـ القكة الصمبة الناع

 سياسية كاجتماعية ككلدت العداء لمكاليات المتحدة عمى الصعيد العالمي.

                                                           
(175)

التركي بعد غزك العراؽ، أطركحة دكتكراه في العمـك  -شفيعة حداد،  كاقع التحالؼ االستراتيجي األمريكي 
 .111: ، ص2011/2012السياسية، تخصص عبلقات دكلية، الجزائر: جامعة باتنة، 

(176)
Alan Tonelson, "Superpower Without A Sword ", Foreign Affairs, Vol 72, N°3, Summer,1993, P179. 

(177)
 .111: ؽ، صسابالمرجع الشفيعة حداد،  
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كما يمكف أف نبلحظو عمى أف األكساط األكاديمية كصناع القرار في الكاليات المتحدة قد انقسمكا بيف     
 مؤيد لمتكجو االنعزالي كاالبتعاد عف الشؤكف الدكلية، كبيف مؤيد لمتدخؿ خارج الحدكد األمريكية.

 المطمب الثاني: استراتيجيات مراكز التفكير األمريكية لمتأثير في السياسة الخارجية األمريكية

القطاع الخاص تعمؿ مراكز التفكير في حقؿ تطكير كتركيج األفكار، كتخصص عمى غرار شركات     
مكارد ىامة جدا لتسكيؽ منتجاتيا لكنيا خبلفا لمشركات، ال تقيس مدل نجاحيا عمى أساس ىامش الربح ألنيا 
منظمات مستقمة ال تيدؼ لمربح، بؿ عمى أساس درجة التأثير في صياغة الرأم العاـ كالسياسة، باتت ىذه 

تتنافس مع المنظمات غير الحككمية عمى المؤسسات تشبو مجمكعات المصالح أك مجمكعات الضغط التي 
السمطة السياسية  كاالعتبار، كرغـ الفكارؽ الظاىرة بينيما فإف الميزات التي تميزىما أصبحت أقؿ تحديدا 

 أكثر فأكثر.

 الفرع األول: طرق تأثير مراكز التفكير عمى السياسة الخارجية األمريكية

دة دكرا كبيرا في تشكيؿ كصياغة السياسة الخارجية األمريكية، في الكاليات المتح التفكيرتمعب مراكز       
كتقكـ ىذه المراكز البحثية بإمداد صانعي السياسة األمريكية كمتخذم القرار ككسائؿ اإلعبلـ بدراسات 
كتحميبلت تتعمؽ بكؿ القضايا اليامة، مما يجعميا العبا ىاما في تحديد أكلكيات القضايا اإلستراتيجية التي 

ا الحككمة األمريكية في مكيو الكاليات المتحدة، كتشارؾ كذلؾ في تحديد المسارات التي يجب أف تستكاج
 تعامميا مع ىذه القضايا.

أضافت شبكة ضخمة مف مراكز التفكير ذات التأثير مصادر تحميمية كتكعية في بناء السياسة الخارجية،     
تتضمف أكثر مف عشريف اتفاقية مع قضايا السياسة معيد لمسياسة العامة،  100فقد كاف ثمة أكثر مف 

الخارجية المرتبة بالتماشي مع االنتماءات السياسية، باإلضافة إلى المحمميف العممييف فإف صفكفيـ شممت 
صناع قرار رفيعي المستكل في معزؿ عف مكاقؼ الحككمة مف بيف ىؤالء الذيف يقضكف إجازاتيـ بيف 

(178) رس، أك أكلئؾ المتقاعديف بعد الخدمة العمكميةاإلدارات أك نكباتيـ بالككنغ
حيث تسعى ىذه المراكز ك ،

                                                           
(178)

Fraser Cameron , Op.Cit,P :98. 
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المؤسسات الى تجنيد أكبر عدد ممكف مف السياسييف المتقاعديف لغرض اإلفادة مف خبراتيـ ك ربط الحقؿ 
 (179) .النظرم بحقؿ الممارسة السياسية ك التي تعد بدكرىا مف المقكمات الميمة لمقكة الناعمة ك تطبيقيا

يعد دكر ىذه المؤسسات مف أكثر المؤشرات في صياغة السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة كأقميا 
فيما كتقديرا، فقد قامت ىذه المراكز التي تعد مراكز أبحاث سياسية مستقمة، كالتي تشكؿ ظاىرة أمريكية 

مى نشاط ىذه المؤسسات بإصدار مميزة، بصياغة التعاطي األمريكي مع العالـ لفترة تقارب المائة عاـ، كتج
(180)الكتب كالمجبلت العممية المحكمة كغيرىا مف المنشكرات التي ىدفت منيا إلى التأثير في الشأف العاـ

 ،

 ك أيضا ضميرا تشكؿ ىذه المراكز عيكنا كأذانا يمكف أفكيقكؿ "ريتشارد ىاس:" في أكثر األكقات صعكبة 
".الدكليةلمكاليات المتحدة األمريكية ك الجماعة 

(181) 

كمف بيف المراكز التي ركزت عمى السياسة الخارجية، مجمس العبلقات الخارجية الذم يعتبر غير 
مكاؿ، كما انو يعتبر نفسو أكثر المراكز امتيازا كتأثيرا، كيتكاجد مقره الرئيسي بنيكيكرؾ غير أف لديو مكتب 

،  الذم ينتيج أجندة بحث Brookingsككينزبكاشنطف كمقاطعة كاليفكرنيا كشيكاغك باإلضافة إلى معيد بر 
متحررة، كيستضيؼ عدة ممتقيات كلقاءات عمؿ لمناقشة قضايا السياسة الخارجية، كمركز الدراسات 
اإلستراتيجية كالدكلية، كىك غير مكاؿ أيضا، إال أنو يعد بمثابة مركز تعميـ لميمنييف، كلدل مؤسسة 

ككاليفكرنيا، كمكاتب بكاشنطف كمقاطعة كاليفكرينيا، كالذم بني  مركزاف رئيسياف بسانتا مكنيكا، Randراند
سمعتو في البحث عف سياسة دفاع لمقكة الجكية األمريكية، بينما حاليا فإنو يغطي مجمكعة مف القضايا 
الداخمية ، باإلضافة إلى مكاضيع األمف الكطني، أما مركز كارينجي لمسبلـ العالمي كالمعيد األمريكي 

مركز ككدرك كيمسكف، فيي مراكز بحثية قيادية ليبرالية تركز بشدة عمى قضايا حؿ الصراعات، كفي لمسبلـ، ك 
يميف األطياؼ السياسة يكجد كؿ مف: معيد أميريكاف  انترابرايز كتأسيس التراث، كمعيد كاتك، كمركز 

عمكمات الدفاع نيكسكف بينما تتضمف مراكز أخرل أكثر تخصصا مثؿ مجمس األطمسي  األمريكي، كمركز م
كمركز ىنرم ستينسكف كمعيد العمكـ االقتصادية الدكلي، كمعيد كاشنطف لسياسة الشرؽ األكسط كمعيد 

.الشرؽ األكسط
(182) 

                                                           
 ،1، بيركت، لبناف: طالقوة الناعمة و أثرىا في مستقبل الييمنة األمريكية، أمنيؼ الرفيعيعمي محمد  (179)

  .191، ص:2016

(180)
 .64: سابؽ، صالمرجع الشاىر إسماعيؿ الشاىر،  

(181)
Richard Haas, Op.Cit, p8. 

(182)
Fraser Cameron, Op.Cit,P99. 
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أما بالنسبة لكيفية ك آلية تأثير مراكز التفكير عمى السياسة الخارجية األمريكية نمخصيا في الشكؿ 
 المكالي :

 كيفية وآليات تأثير مراكز التفكير عمى السياسة الخارجية األمريكية: (6الشكل رقم)

 

اللجان الحكومية  المؤسسات  

 المجالس

جماعات تخطيط (1)

 السياسة

الثروات 

 الشخصية

 وكاالت التثقيف

 الرئيس -
لجان  -

 ونغرسالك

 الجامعات 

 مراكز البحث

 أجهزة االعالم الوطنية

 التقارير

 توصيات السياسة

الشركات 

 الكبرى

 تقارير البحث

 األخبار، التقارير

 الوزراء

 تقارير البحث

 التقارير -

 االخبار-
جذب الرأي العام 
المحلي والعالمي 

للتوصيات 
 السياسية

 المنح العائلية
دوائر الوصل 

 والتنظيم
 ميادين البحث

 أعضاء  تقارير البحث

 وخبراء
 توصيات 

 السياسة

 .82: ، ص2005، 1ف: دار الفرقاف، طا،عمصناعة القرار األمريكيالكيبلني،  : ماجد العرسافالمصدر

الخارجية (تتكون من مجلس العالقات 1) عملية صنع السياسة األمريكية

 لجنة التطوير االقتصادي

 توصيات السياسة

 تقارير وخبراء
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ف مؤسسات التفكير ليا دكر في صناعة القرار األمريكي، كذلؾ لنا أ مف خبلؿ ىذا الشكؿ يتضح
اعتمادا عمى جممة مف االستراتيجيات إليصاؿ كجيات نظرىا إلى صانعي السياسة كعامة الناس، قد تشمؿ 

:ىذه االستراتيجيات مايمي
 

باحثيف عمى عقد مؤتمرات عامة كحمقات دراسية لمناقشة مختمؼ قضايا السياسة الخارجية كتشجيع ال
إلقاء محاضرات في الجامعات، كاألندية، كاإلدالء بشيادات أماـ المجاف التشريعية في الككنغرس، كتعزيز 
نشاء الصفحات كالمكاقع عمى شبكة  الظيكر في المطبكعات ككسائؿ اإلعبلـ االلكتركنية، كنشر البحكث كا 

التفكير إلى االنخراط في السياسة الخارجية االنترنيت، أما بصفتيـ الخاصة، فقد يسعى الخبراء في مراكز 
ك غيرىا مف المناصب في الحككمة لحككمة ككزراء، أك كنكاب كزراء، أعف طريؽ: قبكؿ مناصب في ا

الفيدرالية، أك يخدمكف بصفة مستشاريف خبلؿ االنتخابات الرئاسية، أك العمؿ في فريؽ عمؿ النتقاؿ المياـ 
ك قد يقكـ ىؤالء الخبراء بدعكة ئاسية أك تمؾ التابعة لمككنغرس، أرية الر الرئاسية، أك في المجالس االستشا

تاريف مف كزارة الدفاع ككزارة الخارجية، كمجمس األمف القكمي، كككالة االستخبارات مخصانعي سياسة 
كالككاالت األخرل التي تجمع المعمكمات لممشاركة في كرش عمؿ خاصة كحمقات دراسية، أك  المركزية،

د صانعي السياسة في الككنغرس كالفرع التنفيذم، كمف خبلؿ الحككمة األمريكية بالتقارير السياسية بتزكي
 (183) المكجزة كبالدراسات المتصمة حكؿ قضايا السياسة الخارجية الجارية.

كمف جية أخرل نجد المفكر االقتصادم شريؼ دكالر يقكؿ" أف مراكز التفكير ىي التي تقدـ الفكر 
نيا تمد اإلدارة أالجديد ألصحاب القرار، كتبني جسكر التقارب بيف التيارات المختمفة، كاألىـ مف ذلؾ 

 ييا سياسة "الباب الدكار"يطمؽ عماألمريكية كالككنغرس بالخبراء ، فالنظاـ األمريكي يتميز بخاصية فريدة 
(Revolving Door أم التبادؿ في المكاقع بيف مراكز متخذم القرار كبيف الخبراء في مراكز التفكير ، )

كيسنجر، جيمس بيكر، مادليف أكلبرايت ، جكرج شكلتز، بريجنسكي، ريتشارد ىكلبركؾ،  عمى سبيؿ المثاؿ:
             مئات مف المكظفيف لشغؿ المستكيات فكؿ إدارة أمريكية جديدة تجمب معيا في كاشنطف 

                                                           
(183)

دور مؤسسات الفكر والرأي في دكنالدأبمسكف،" مؤسسات الفكر كالرأم كسياسة الكاليات المتحدة: نظرة تاريخية" ،  
                 ص:-، ص2002نكفمبر  ، مجمة تصدرىا كزارة الخارجية األمريكية،السياسة الخارجية لمواليات المتحدة

11-12.id=323t1t.net/book/save.php?action=saveattach&12-  (20/6/2016) ذاسَخ االطالع  
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الكسطى كالعميا في الييكؿ التنظيمي لمحككمة، كذلؾ بخبلؼ كافة الدكؿ األخرل التي ال تتغير فييا شاغمي 
".تمؾ الكظائؼ مع تغيير الحككمة

(184)
 

الراعية إف المبلحظ ألسماء عناصر كشخصيات مراكز التفكير سيجد أف أغمب الككادر كالعناصر 
كالنشيطة في ىذه المؤسسات مف ذكم االرتباط المباشر إما بمؤسسات السمطة أك باألحزاب كالتنظيمات التي 

 ليا عبلقة بيا.

كالبعض مف ىؤالء نجدىـ قد عمؿ في مختمؼ مؤسسات السمطة كتقمد مختمؼ المياـ كالمناصب 
 اط البحث كىك مسمح بالخبرة كالتجربة العممية.فييا، لينتقؿ في مراحؿ تقاعده إلى مراكز التفكير لممارسة نش

كبالنظر في بعض األمثمة لمراكز التفكير كالباحثيف فييا يتبيف لنا حجـ الترابط الكبير كالعميؽ بيف 
:ىؤالء الباحثيف كأجيزة السمطة المختمفة نذكر منيا

(185) 

 Brookings)معيد بروكنغنز) -1

يحتكم ىذا المعيد عمى أكثر مف مائة كأربعيف شخص باحث مقيـ كغير مقيـ، كلقد كاف ليذه 
المؤسسة الفضؿ في تطكير مشركع مارشاؿ كالسياسة األمريكية نحك ركسيا بعد سقكط االتحاد السكفيتي، 

عدادكاإلستراتيجية طكيمة المدل في عال كالعالـ اإلسبلمي،  شكؿ العبلقة بيف الغرب ـ ما بعد الحرب الباردة كا 
اإلسرائيمي، كذلؾ بجانب عدد كبير مف القضايا المحمية مثؿ شكؿ المكازنة -كقضية الصراع الفمسطيني

 (186).األمريكية، كنظاـ الخدمة العامة كالتأميف االجتماعي

 كمف أبرز الشخصيات المقيمة المنتمية إليو: 

                                                           
( 184 )

قضايا فكرية من أجل تأصيل العقالنية  :ية لبلستراتيجية األمريكية''، فيمحمد دكيدار، ''األصكؿ الفكر  
 .131: ، ص2005القاىرة: مكتبة مدبكلي، جانفي ،  والديمقراطية واالبداع 

(185)
بسمة خميؿ نامؽ،" مؤسسات مخازف التفكير كدكرىا في صياغة السياسة الخارجية لمدكلة الحديثة النمكذج  

 ص: -، ص2009(، كانكف األكؿ 02(، المجمد )02، العدد )مجمة القادسية لمقانون والعموم السياسيةاألمريكي"، 
153-154. 
(186)
 .131: سابؽ، صالمرجع الشريؼ دكالر،  
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األكركبية في مجمس األمف القكمي : كىك مدير سابؽ لمشؤكف (IvoH.Daalder) ايفو دالردر -
با ك األمريكي، كلديو خبرة كاطبلع في مكاضيع حمؼ األطمسي كالعبلقات عبر األطمسي بيف أكر 

 كالكاليات المتحدة، كمكاضيع استخداـ السبلح النككم.
: مدير سابؽ لمشؤكف األكركبية في مجمس األمف (PHILIP H .GARDON)فيميب أش غوردون -

 قضايا مكافحة اإلرىاب في الشرؽ األكسط كأكركبا. القكمي كمتخصص في
: متخصص في قضايا الدفاع كالسياسة (Michael E.O.Hanlon) مايكل أي اوىانمون -

، 2006ة استنادا لسمطات قانكف الكطنية لعاـ كعضك في فرقة األمف الكطني المنشأالخارجية، 
المتحدة في مكضكع ممؼ أسمحة الدمار كتكصيات تقرير لجنة قدرات أجيزة االستخبارات لمكاليات 

 ، كتشمؿ عدة مكاتب في مجاؿ مكافحة اإلرىاب كمكافحة التجسس.2005الشامؿ عاـ 
: كقد تكفي أخيرا بعد عمر طكيؿ قضاه في العمؿ في (Peter W.Rodman) دبميورومان بتر -

المتحدة بدءا  كالياتممؤسسات اإلدارة في مراكز مختمفة، حيث خدـ لدل خمسة رؤساء جميكرييف ل
مف الرئيس نيكسكف إلى الرئيس جكرج بكش االبف، كما عمؿ مساعدا لكزير الدفاع في زمف الكزير 

 دكنالد رامسفيمد في قضايا األمف الدكلي.

 (Council of Foreign Relationsمجمس العالقات الخارجية ) -2

   كىك مؤسسة ضخمة تشارؾ في تمكيمو شركات كمصالح عدة ذات شيرة عالمية، كمف بيف أعضاء  
 مجمس إدارتو نذكر بعض الشخصيات منيا:

: أمريكي مف أصؿ لبناني، عمؿ مستشارا لكزيرة الخارجية األمريكية السابقة (Fouad Ajamiفؤاد عجمي )
 سط الجديد كالحرب عمى العراؽ.ككندليزا رايس، كمف المنظريف لمشركع الشرؽ األك 

 : كزيرة الخارجية األمريكية السابقة في عيد الرئيس بؿ كمنتكف.(Madeleine Albrightمادلين أوربرايت) 

: كىك الدبمكماسي المشيكر الذم اكتسب شيرتو مف خبلؿ (Richard Holbrookeريتشارد ىولبروك )
دة كحمؼ شماؿ األطمسي بكجو جميكرية الصرب، كقد تقمد أحداث حرب البمقاف كتمثيمو لجبية الكاليات المتح

الرئيس األمريكي باراؾ أكباما إلى كؿ مف أفغانستاف كباكستاف، كتقمد العديد مف الكظائؼ  سفير منصب
 الحككمية كالدبمكماسية.
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 .ؽ، ككذلؾ قائد األركاف األمريكية: كزير الخارجية األسب(Colin L .Powellكولن باول )

ثاؿ: "جكزيؼ باإلضافة إلى ىذه األسماء، يضـ  المجمس عدة أساتذة كرؤساء الجامعات األمريكية مف أم   
باإلضافة إلى عدة شخصيات اقتصادية كمالية كبيرة أمثاؿ: دافيد ركبنشتايف مؤسس  "نام "ك"ركبرت كيكىيف

 المالية ذات النفكذ الدكلي. "كالايرمدير شركة "

جكرج بكش" الرئيس التي تقمدت مناصب حككمية أمثاؿ " لشخصيات المرمكقةكذلؾ تضـ مجمكعة مف ا   
ديؾ تشيني" نائب رئيس جميكرية سابؽ ككزير دفاع لممخابرات المركزية األمريكية، " األسبؽ كرئيس أسبؽ

 أسبؽ ك"بريجنسكي" منظر استراتيجي كمستشار لؤلمف القكمي ك"ىاركلد براكف" كزير  دفاع أسبؽ.

:إلى الشخصيات نجد باإلضافة   
(187) 

 .1964(: الذم حاز عمى جائزة نكبؿ في الفيزياء عاـ Walter Wristonكالتر كريستكف ) -
 .1972(: الذم حاز عمى جائزة نكبؿ في االقتصاد عاـ Kenneth Arrow)كينيث أراك  -
 .1978(: تحصؿ عمى جائزة نكبؿ في االقتصاد عاـ Herbert Simonىاربر سيمكف ) -
(: عالـ في الرياضيات، تحصؿ عمى جائزة نكبؿ في االقتصاد John Forbes Nashفكربز ناش ) جكف -

 .1994عاـ 
 (: عالـ في الرياضيات، مكتشؼ البرمجة الخطية.George Dantzigجكرج دانتيزيؽ ) -
ز التفكير كمما يزيد مف تأثير ىذه عينة فقط مف الشخصيات الفاعمة في بعض مؤسسات كمراك   
كاديمييف كنفكذىـ أف الرأم العاـ األمريكي يثؽ باألكاديمييف أكثر مف ثقتو بالسياسييف العتقاده بأف األ

.األكاديمييف يعرضكف كجيات نظر مكضكعية مجردة مف األىكاء كالمصالح التي تحكـ عمؿ السياسييف
(188) 

إف مشاركة ىذه المراكز في صنع القرار بشكؿ مباشر أك غير مباشر، كمدل استعداد صانع القرار إلى    
صنع القرار حيث االستئناس بآرائيا ىك ما يعطي ىذه المراكز القكة لمممارسة أشد أنكاع التأثير  في مجاؿ 

 التفكير ككاضعي العبكات المندنية، مراكز  "Gardian"الصحفي المعركؼ في جريدة  "يصنؼ "ستيؼ ككترز

                                                           
(187)

Paul –Etienne De Bayser, La Rand Corporation, Observatoire des Think Tanks, 31/12/2006, En site : 

Http.//www.oftt.eu/Think-Tank/;mnographs/article/La-Rand-Corporation. 
 .65: سابؽ، صالمرجع الشاىر إسماعيؿ الشاىر، (188)
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(189) الناسفة في نفس فئة "األركاح الخطيرة" يشير إلى السمعة السيئة ليؤالء في السنكات األخيرة
تساعد ،  

مريكية إلى العالـ ك ىذه المؤسسات عمى تكليد تفكير جديد بدؿ الطريقة التي ينظر بيا صانع السياسة األ
لى تغير تصكر المصالح القكمية األمريكية ك فيميا، التبصر الجديد إ، ك مف الممكف أف يؤدم يستجيبكف لو

، ك تحالفات السياسية ك البيركقراطية، ك حشد الك التأثير في ترتيب األكلكيات، ك تكفير خرائط طرؽ العمؿ
(190) .صياغة تشكؿ مؤسسات مستديمة

 

 الفرع الثاني: وسائط نفاذ تأثيرات مراكز التفكير

التفكير عمى السياسة الخارجية األمريكية مف خبلؿ جممة آليات كقنكات منيا عمى يسرم تأثير مراكز 
 سبيؿ المثاؿ:

التمفزيكف ككسائؿ اإلعبلـ: حيث يظير الباحثكف كالخبراء التابعيف لمراكز التفكير بشكؿ منتظـ في  -1
 ظرىـ.برامج أك أخبار المساء، حيث يمعب اإلعبلـ دكرا كبيرا في تركيج تحميبلتيـ ككجيات ن

(: كذلؾ مف خبلؿ التحدث أماـ الجميكر كفي الجامعات Public Appearanceالظيكر العاـ)  -2
 كالكميات كلجاف المناقشة، كبرامج كزارة الخارجية التدريبية كجماعات التبادؿ الخارجي.

 (Access to Policy makerالكصكؿ إلى صانع القرار ) -3

 .البيت األبيض ككزارة الخارجيةحيث لدييـ اتصاؿ مباشر مع صناع القرار في 

 (Congressional Testimonyشيادات الككنغرس ) -4

كذلؾ مف خبلؿ استدعاء المجاف الرئيسية أك الفرعية لمككنغرس بعض خبراء مراكز التفكير 
 .المتخصصيف في المكضكع

 (Advisory Panelsالقنكات االستشارية ) -5

عماؿ المعركفيف، كالذيف ألالخارج كمف مجتمع الكؿ مؤسسة أك مركز لمتفكير ىيئة مستشاريف كمف 
 يقدمكف المساعدة في زيادة التمكيؿ لمحصكؿ عمى دراسات تخص عمميـ.

                                                           
 ، نقبل عف:20: سابؽ، صالمرجع الستيفف بكشيو، مارتيف ركيك،  (189)

, 10 November ,2004,(S.P) The Guardian„‟,  „‟Dangerous Mind Steve Waters, 
.192: سابؽ، صالمرجع الد أمنيؼ الرفيعي، عمي محم ( 190(           
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(: حيث تككف لدل عمماء مؤسسات الفكر فرص Personal Contactsاالتصاالت الشخصية ) -6
 اتصاؿ كبيرة، كىذا ليس مع الصحفييف فقط، كلكف مع مكظفي الحككمة كرؤساء المؤسسات

 (191)الحككمية مثؿ كزارة الدفاع كالخارجية كممثمي الكاليات المتحدة في الخارج.
( حيث يككف لعدد مف المكىكبيف العامميف في Governmental Experience) الخبرة الحككمية -7

الحككمة مكاف كاتصاؿ مع مراكز التفكير فكزير الدفاع األمريكي "دكنالد رامسفيد" مف بيف األمثمة 
 ي ىذا المجاؿ.البارزة ف

كرية لمساعدة فتكفير المعمكمات: مف خبلؿ بعض الدراسات القيمة التي تقـك بيا ىذه المراكز ال -8
صانعي القرار في مختمؼ القضايا أك المكاقؼ الدكلية كذلؾ بتقديـ المقترحات كالبدائؿ 

 كاالستراتيجيات.
 السياسيةالفرع الثالث: عالقة مراكز التفكير األمريكية باألحزاب 

إف ارتباط مراكز التفكير باألحزاب يتخذ صيغا مختمفة، فقميؿ منيا ما يعمف انتماءه بشكؿ رسمي إلى 
، كاألغمب منيا ارتبط بحكـ التكجيات الفمسفية كاإليديكلكجية التي أك الجميكرمأحد الحزبيف الديمقراطي 

.لظيكر بمظير االستقبلليةتتبناىا تمؾ المراكز، كالسبب في عدـ انتسابيا بشكؿ عمني ىك ا
(192) 

ر التابعة لممحافظيف الجدد مثؿ معيد المؤسسة األمريكية كمؤسسة التراث تشكؿ منذ يفكتنجد مراكز ال
ما يقارب الثبلثيف سنة برنامج الحزب الجميكرم، كأصبحت لدييـ السيطرة عمى إدارة بعض القضايا اإلقميمية 

(193)القرارات مف ىذه المراكز الفكريةعمى غرار األزمة العراقية، حيث استمدت 
أما الحزب الديمقراطي أقؿ ، 

، 2003تمثيبل بمراكز التفكير، كىك ما جعؿ مدير الديكاف السابؽ لمرئيس بيؿ كمينتكف يؤسس في أكتكبر 
لمتكيؼ مع العدد الكبير مف مراكز التفكير  Center Of American Progressالمركز األمريكي لمتطكر 

 الحزب الجميكرم كال يعني ىذا الحزب الديمقراطي ال يتعامؿ مع مراكز التفكير. المقربة مف

 Partyكبصفة عامة فالطائفة األكلى مف مراكز التفكير التابعة رسميا إلى األحزاب التي تسمى 
Affiliate Think Tanks إذ تمتمؾ األحزاب فريقا مف الباحثيف كالمحمميف كظيفتيـ األساسية ىي ابتكار ،

ألفكار كالسياسات كالبرامج التي يمكف أف تترجـ إلى برامج كأجندات تتبناىا األحزاب السياسية سكاء كاف ذلؾ ا

                                                           
(191)
 .149:  سابؽ، صالمرجع البسمة خميؿ نامؽ،  

(192)
James G.Ms Gann, Think Tanks and policy advice in the United States, Op.Cit,Pp :17-18. 

 .399 -398 ص: -سابؽ، صالمرجع المصطفى صايح، (193)
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كمف األمثمة عمى ذلؾ معيد السياسة  (194)عندما يككف الحزب في السمطة في أثناء الحمبلت االنتخابية أك
الذم يعمؿ تحت جناح الحزب  1989الذم أسس عاـ  Progressive Policy Instituteالتقدمي 

 .1992الديمقراطي فمف بيف إسياماتيـ نذكر أجندة بيؿ كمينتكف في حممتو االنتخابية 

أما الطائفة الثانية، فيي تمؾ التي المست ببناىا التنظيمية، كبما تتبناه مف تكجيات سياسية كفمسفية 
 أجندات األحزاب السياسية.

ربة مف ف يسير لصالح مراكز التفكير المقفي فترة التسعينات مف القرف العشريف، كا فاالتجاه العاـ
المحافظيف الجدد كالمكبي المؤيد إلسرائيؿ، التي استفادت مف النظاـ الجبائي الخاص بمراكز األبحاث التي 

كبيرة في المعبة يعفييا مف أم ضريبة، كما تتمقى الدعـ مف الخزينة العامة، كرغـ ذلؾ فإنيا ساىمت بشكؿ 
، كقد بينت دراسة بعنكاف" مميار مف أجؿ أك الضغط عمى إدارة بيؿ كمينتكف السياسية داخؿ الحزب الجميكرم

" قامت بيا المجنة الكطنية مف أجؿ التضامف ركزت عمى تمكيؿ عشريف One Billion For Ideasاألفكار" 
المراكز تممؾ مكارد مالية ضخمة، كيتـ استخداميا مركز تفكير تابع لممحافظيف األكثر نفكذا، كأظيرت ىذه 

ألغراض سياسية، كىك ما يتنافى مع مبدأ أساسي في القانكف األساسي لمراكز التفكير كالمتعمؽ بعدـ االنتماء 
.الحزبي أك العمؿ ألغراض سياسية

(195) 

المؤيد إلسرائيؿ الذم إضافة إلى ىيمنة المحافظيف الجدد عمى مراكز التفكير األمريكية، فإف المكبي 
 .لو تأثير كبير عمى صانعي القرار عمؿ في إطار مراكز التفكير أصبح

ال سيما صناع السياسات  العمالء السياسيونيمخص لنا تكماس ميدفيتز عمبلء مراكز التفكير في: أكال:     
ال  العمالء االقتصاديون لمصبلت السياسية التي يمكف أف يتيحكىا، ثانيا:ك األحزاب ك النشطاء ك ذلؾ طمبا 

ال سيما  العمالء اإلعالميونسيما المؤسسات ك الشركات ك المانحيف األثرياء ذلؾ طمبا لمدعـ المادم، ثالثا: 
 (196)الصحفيكف ك المنافذ اإلعبلمية كالصحؼ ك الدكريات ك البرامج اإلذاعية ك التمفزيكنية طمبا لئلنتشار.

 

                                                           
(194)

James G.Mc Gann,Op.Cit,P18. 
 .400 :سابؽ، صالمرجع المصطفى صايج، (195)

طيبي محمد بمياشمي األميف، "دكر خبراء مراكز األبحاث االمريكية في ظؿ الراىف العالمي  ابراىيـ بف عمار، (196)
"، المركز الديمقراطي العربي،   (: 18/1/2019، )تاريخ اإلطبلع: 2018أفريؿ  6المتأـز

https://democraticac.de/?p=53522  
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الخارجية األمريكية  األمريكية في صنع السياسة مراكز التفكير مب الثالث: شواىد عمى تأثيرالمط
 2001سبتمبر  11أحداث قبل 

إف المبلحظ في السياسة الخارجية األمريكية كتناكؿ مراكز التفكير ليا يجد أف ىناؾ معمما فاصبل 
بعدىا كالتي اتسمت بانعكاسات  ، كمرحمة ما2001سبتمبر  11بيف مرحمتيف ميمتيف: مرحمة ما قبؿ أحداث 

تمؾ األحداث بصكرة كاضحة عمى تناكؿ مراكز التفكير األمريكية لقضايا السياسة الخارجية األمريكية، لكننا 
 .11/9/2001لى العكامؿ المؤثرة عمى تمؾ المراكز قبؿ أحداث إنحاكؿ أف نتطرؽ في ىذا المطمب 

 قبل الخارجية األمريكية  األمريكية في صنع السياسة مراكز التفكير شواىد عمى تأثيرالفرع األول: 
  الحرب الباردة             

ىناؾ آراء متعارضة فيما يتعمؽ بتأثير مراكز التفكير عمى عممية اتخاذا القرارات كتطكر سياسات الدكؿ،    
البارزة في قيادة  بما في ذلؾ أكلئؾ الذيف يعتبركنيا ظبل لمحككمة األمريكية، عمما أف ىناؾ بعض األسماء

دارة يتناكباف مف كقت اإلكأف فريقيا كفريؽ  -كقد سبؽ اإلشارة إلى ذلؾ في المطمب السابؽ -مراكز التفكير
.آلخر،عندما تتغير السمطة ، كيتحكؿ التأثير في مجمس الشيكخ مف جية إلى أخرل

(197) 

في حمبلت التعبئة لمحربيف العالميتيف لقد قامت األفكار المحركة لمراكز التفكير األمريكية بدكر كبير     
 الفيدرالية األمريكية، كنظاـ الخدمة األكلى كالثانية، كفي تككيف العممية البلزمة إلنشاء مكازنة الحككمة

المدنية، كالضماف االجتماعي، كفي تطكير مشركع مارشاؿ، كفي التحكـ في األسعار خبلؿ الحرب العالمية 
 بات لمعاقبة بعض الدكؿ أك الضغط عمييا كىيكمة السياسة الدفاعية لمدكؿ.الثانية، كفي استخداـ العقك 

حيث أنو ليس ىناؾ أم إطار عمؿ منيجي كاضح يستند عميو ليككف مف الممكف تحديد مساىمة 
 القطاع المدني بدقة في عممية صياغة األمف كالسياسة الدفاعية لمكاليات المتحدة األمريكية.

مكف أف يرل بشكؿ غير مباشر في مختمؼ المظاىر المتعددة كمف األمثمة فتأثير مراكز التفكير ي
ز كمجمس جعمى ذلؾ نجد أف فريؽ أعضاء فريؽ الرئاسة خبلؿ فترة رئاسة جيمي كارتر أغمبيـ مف برككين

خبير قدمكا مف معيد  200العبلقات الخارجية خبلؿ العيدتيف في المنصب، جمعت إدارة ريغف حكالي 

                                                           
(197)

Iztok Bojovic , Thinks Tanks in the USA , Western Balkans Security Observer, N°12,Jannuary-

March2009,P72. 
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راث، معيد المؤسسة األمريكية، كمركز الدراسات اإلستراتيجية، كقد لعب معيد الميراث دكرا بارزا اليكفر، كالمي
.1980في صناعة السياسة كدراستيا "عيدة التغيير"، كالتي صارت قاعدة برنامج ريغف عاـ 

(198) 

 الخارجية األمريكية األمريكية في صنع السياسة مراكز التفكير شواىد عمى تأثيرالفرع الثاني: 
 بعد الحرب الباردةخالل و 

إف اىتماـ المراكز الفكرية خبلؿ الحرب الباردة كاف منصبا نحك الصراع األيديكلكجي مع االتحاد 
السكفيتي مف خبلؿ احتكائو كنظرية االحتكاء تعكد لجكرج كيناف التي تركز عمى ضركرة تطكيقو دكف انتشار 

افة إلى دفع النمك االقتصادم في العالـ كتكطيد المنظكمة الرأسمالية كالتحكـ الخطر الشيكعي في العالـ إض
 .فييا

كبعد انتياء الحرب الباردة كانييار االتحاد السكفييتي تكثفت أعماؿ مراكز التفكير كانصب اىتماميا 
سياسيات النفطية في منطقة الشرؽ األكسط ككانت تقكـ بمتابعة اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة كدراسة ال

اإلسرائيمي في إطار حماية المصالح األمريكية كاإلسرائيمية -لمدكؿ المصدرة لمنفط كاحتكاء الصراع العربي
 بالمنطقة.

مف بيف المؤسسات المتخصصة بتقديـ الدراسات كاالستشارات حكؿ الشرؽ األكسط نذكر عمى سبيؿ 
:المثاؿ مايمي

(199) 

 Dorothy Thompson"دكركثي طكمسكف" 1951في عاـ (: التي أسستيا Amideastأمديست )
 يقع مقرىا الرئيسي في كاشنطف، كليا مكاتب في عدة دكؿ عربية.

 The Washington Institute For Near Eastمعيد كاشنطف لسياسة الشرؽ األدنى )
Policy ألفكار ك ا، يعقد العديد مف الحمقات البحثية التي يتـ فييا تبادؿ 1985(الذم أنشئ في عاـ 
س تسع مرات ، كما استدعي بعض مف أعضائو لمشيادة أماـ لجاف الككنغر لشبكة مف العبلقات التأسيس

، ك كؿ أربع سنكات يعقد المعيد لجنة تمقب ب '' مجمكعة دراسية رئاسية ''  تقـك خبلؿ السنكات الماضية

                                                           
(198)

Iztok Bojovic, Op.Cit,P73. 
 .127 -126 ص: -سابؽ، صالمرجع الىشاـ القركم،  (199)
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يخفى المعيد سرا عف صبلتو الممتدة ، كال المنتخب جديدا لمرئيس بتقديـ خطة عمؿ لسياسات الشرؽ األكسط
(200) .بإسرائيؿ

 

األكاديمي جكرج  1946( الذم أسسو في عاـ The Middle East Instituteمعيد الشرؽ األكسط ) -
، في (Christian Herter)(، ككزير الدكلة السابؽ كريستياف ىيرترGeorge Camp Keiser) كامب كيسر

 كاشنطف.

 1981(: أنشئ في عاـ The Middle East Policy Councilمعيد سياسة الشرؽ األكسط ) -
 بكاشنطف.

كقد أنشئ في  Middle East Media Research Institute) (معيد الشرؽ األكسط لبحكث اإلعبلـ -
 بكاشنطف. 1998عاـ 

إف مكاقؼ معظـ المراكز الفكرية األمريكية المتخصصة في السياسة الخارجية اتسمت بالتكافؽ مع 
لمكبي الييكدم في كاشنطف تجاه قضايا الشرؽ األكسط خاصة الصراع العربي اإلسرائيمي، كما كانت مكاقؼ ا

حريصة عمى إبراز العبلقة الخاصة مع إسرائيؿ كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ مكاقفيا المعارضة لمعرب طمعا في 
 ز.المساعدات المادية مف طرؼ المكبي الصييكني، كالتيارات التابعة لو مف ىذه المراك

كخبلؿ تكلي الديمقراطييف السمطة في التسعينات، كاف لمعيد السياسة التقدمية تأثيرا ىاما في إدارة 
كمينتكف، كقاـ لمدة مف الزمف يترأس ىذا المعيد متأثرا بتكصيات معيد كارينجي إلنشاء مجمس األمف 

 .االقتصادم الذم تـ بالفعؿ إنشاؤه مف طرؼ حككمة كمينتكف

عندما تقمد الجميكريكف الحكـ، برزت مراكز التفكير المحافظة إلى الضكء مف جديد، التزاـ أكثر مف 
قد لعب أعضاء ىذا المعيد دكرا مائة خبير في الحممة الرئاسية لجكرج كلكربكش كأغمبيـ مف معيد ىكفر، ك 

  (201).رئيسيا خبلؿ عيدة بكش في المنصب

                                                           
 . 13: ، صسابؽالمرجع ال ،عبد المطيؼ ميمةأ (200)

(201)
Tzotok Bojovic,Op.Cit,P73. 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 الفصل الثاني

 

 الدول العربية في منظور الواليات المتحدة

 األمريكية و مراكزىا الفكرية بعد أحداث

: بين تعدد الرؤى و وضع 11/9/2001
 االستراتيجيات
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، فالفعؿ ة ك بأخذنا إلى مككناتيا الفكريةالفكر االستراتيجي لمكاليات المتحدة األمريكي إف تحميؿ
قامت اإلستراتيجية  11/9، فبعد أحداث  كفؽ معطيات فكرية ك إيديكلكجيةالسياسي ال ترسـ معالمو إال

مرجعيات الفكر ، فاعتمدت  الكاليات المتحدة األمريكية عمى ية عمى اعتبارات التيديد الخارجياألمريك
 .يا في البقاء ك الحفاظ عمى القكةالكاقعي لتحقيؽ أىداف

، حيث كانت الكاليات المتحدة األمريكية تتعامؿ مع ر األمريكي تجاه المنطقة العربيةطبيعة التفكي
بدأت الكاليات المتحدة تنظر الى  11/9القضايا العربية ك كأنيا منطقة مصالح حيكية لكف بعد أحداث 

 ة العربية كمنطقة حقكؽ سيادية .المنطق

عمى سياسة القكة الذكية بيدؼ معالجة القضايا  11/9كما اعتمدت الكاليات المتحدة بعد أحداث 
عمى الساحة الدكلية عامة كالعربية خاصة لتحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية ، حيث تعتبر المنطقة 

قكاعدىا العسكرية بالمنطقة ك كذا عبلقات التعاكف التي  العربية ساحة ميمة لمتحرؾ األمريكي مف خبلؿ
 تجمعيا مع العديد مف الدكؿ العربية خاصة دكؿ الخميج .

سنحاكؿ مف خبلؿ ىذا الفصؿ بمباحثو الثبلثة التطرؽ إلى اتجاىات الفكر االستراتيجي األمريكي بعد 
ر األمريكي ك في المبحث الثالث سنعرج ككذا التعرؼ عمى أىمية المنطقة العربية كفقا لممنظك  11/9أحداث 

 . عمى استراتيجيات الييمنة األمريكية عمى الدكؿ العربية

 11/09/2001المبحث األول: اتجاىات الفكر االستراتيجي األمريكي بعد أحداث 

تمثؿ لحظة تاريخية تفصؿ بيف مرحمتيف، كأحدثت نقمة نكعية في  2001سبتمبر  11إف أحداث 
مباشرة تزامنت مع كجكد إدارة بكش  2001لمكاليات المتحدة حيث أف فترة ما بعد عاـ  مجمؿ ىذا السمكؾ

االبف في الحكـ، كالتي كاف ليا عظيـ األثر عمى حدكث تحكالت جكىرية في مجمؿ تكجيات السياسة 
ات الخارجية األمريكية كأدكاتيا خاصة في ظؿ ىيمنة المحافظيف الجدد عمى مكاقع صنع القرار في الكالي

 المتحدة.

 : الحدث والمفيوم2001سبتمبر  11المطمب األول: 

تعتبر ىجمات الحادم عشر مف سبتمبر حدثا تاريخيا بكؿ المعايير، كما يعد أضخـ كأجرأ ىجكـ عمى 
الكاليات المتحدة كىي مجمكعة مف األحداث اإلرىابية التي شيدتيا الكاليات المتحدة حيث تـ تحكيؿ اتجاه 
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نقؿ مدني تجارية، كتكجيييا بأىداؼ محددة نجحت في ثبلث منيا، األىداؼ تمثمت في برجي أربع طائرات 
".مركز التجارة الدكلية بمنياتف، كمقر كزارة الدفاع األمريكية "البنتاغكف

(202)
 

 2001سبتمبر  11الفرع األول: دالالت أحداث 

ة تحديدا، إال أنو انفرد بجممة مف إف ىذا الحدث ليس األكؿ الذم تتعرض لو البشرية كالكاليات المتحد
الخصائص ميزتو عف غيره مف األحداث التي شيدىا العالـ المعاصر كمف أبرز الجكانب التي تعكس 

:خصكصية ىذا  اليجـك لما ليا مف دالالت حيكية نذكر منيا ما يمي
(203)

 

تصاد كاالعبلـ ما يعني لقد استيدؼ اليجكـ الدكلة األقكل في العالـ كاألكثر ىيمنة عمى السياسة كاالق
قدرتيا الفائقة عمى استقطاب كتجييش المكقؼ الدكلي بكؿ مؤسساتو كتعبئة الرأم العاـ العالمي ضد ىذا 

، كتحريؾ الجميع التخاذ ما يمـز مف إجراءات مناسبة لتصفية المسؤكليف عنو، ككؿ مف لو صمة  اليجـك
ة بالفعؿ إلى استثمار ىذا الحدث بكؿ طاقاتيا كفي كؿ مباشرة أك غير مباشرة فيو، كقدعمدت الكاليات المتحد

.  االتجاىات كالمجاالت لتتجاكز في أىدافيا حدكد الرد عمى اليجـك

أصاب اليجكـ كبنجاح مكاقع حيكية كاستراتيجية ضربت الكاليات المتحدة في قمب مكانتيا الدكلية 
في الكقت الذم تتحرؾ فيو لبناء درع صاركخي نيا أكىيبتيا، ما يعني انييار المزاعـ األمنية األمريكية، ك 

يحمييا مف أم اعتداءات إرىابية خارجية جاءتيا  االعتداءات مف داخميا، كبصكرة لـ تخطر عمى باؿ أحد 
مف حماة األمف كاالستقرار األمريكي، األمر الذم دفع القيادة األمريكية إلى القياـ بمراجعات شاممة لمفيـك 

 و كبرامجو ضمف استراتيجيات جديدة.األمف المحمي كمؤسسات

لحاؽ اليزيمة بو، بما يعيد ألمريكا  - لـ ينفذ اليجكـ مف قبؿ دكلة أك عدك محدد يمكف الرد عميو كا 
 ىيبتيا كمكانتيا المنيارة.

                                                           
(202)

، القاىرة: مكتبة سبتمبر عمى الحركة اإلسالمية في الشرق األوسط 11انعكاسات أحداث لزىر بف عيسى،  
 .101:، ص2015، 1الكفاء القانكنية، ط

 -، ص2009، 1، بيركت: دار المنيؿ المبناني، طالنظام العالمي الجديد والمتغيرات الدوليةحسيف خميؿ،  (203)
 .392 -391ص:
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نما لجأ المياجمكف  إلى  - رغـ فداحة اليجكـ إال أنو تـ مف قبؿ أفراد معدكديف كبدكف أسمحة، كا 
ة بعيدة عف أم شبيات في تحقيؽ إصابات كخسائر ال تقدر عمى تحقيقيا بيذه الدقة تكظيؼ كسائؿ مدني

 الصكاريخ الذكية المكجية.

إف طريقة التفجير كأدكاتيا، أذىمت الجميع كفاقت جميع التكقعات ما يعني أف الذىنية التي تفتقت  -
 أثرا. عف مثؿ ىذه العمميات يمكف أف تتفتؽ عف أفكار جديدة أكثر خطكرة كأكضح

اف ما أنسبت التنفيذ كفي البداية لـ تعثر اإلدارة األمريكية عمى أدلة عمى الجية المنفذة لمعممية كسرع
القاعدة"، كمف يدعميا دكف انتظار الحصكؿ عمى أدلة قاطعة تحدد الجية المسؤكلة عنو، كفي إلى جماعة "

"ديفيد دنبر" ك"براد ريغاف" صدر في ػكتاب ل ىذا اإلطار نجد مف يشكؾ في الركاية الرسمية ليذه األحداث ففي
" يبيف كيؼ أف اإلصرار عمى كجكد عمؿ 11/9بعنكاف "دحض أساطير  11/9الذكرل الخامسة ألحداث 

تآمرم كراء ىجمات سبتمبر استمر في التصاعد طكاؿ السنكات الخمسة لما بعد األحداث بصكرة غريبة، 
سبتمبر" فإنؾ ستجد أف ىناؾ ما  11رنيت بكتابة عبارة "مؤامرة بالبحث في األنت كيقكؿ المؤلفاف، إذا قمت

 11/9يقارب مف مميكف نتيجة إلكتركنية ليذا البحث، بحيث اعتمد المشكككف في الركاية الرسمية ألحداث 
عمى االنتقاء في تحقيقاتيـ بما يتكافؽ كيؤيد تفسيراتيـ المتطرفة مف قبيؿ أف الطائرات المخطكفة لـ تكف 

" تجارية كلكنيا كانت طائرات عسكرية تحمؿ صكاريخ كركز، أك مف قبيؿ أف برجي مركز التجارة Jet"طائرة 
يميا العالمي قد تـ تدميرىا عف طريؽ جيات حرفية، أك مف قبيؿ أف الدفاعات الجكية األمريكية قد تـ تعط

فانيا، قد تـ تدميرىا بكاسطة ، كالتي سقطت في بنسم93ك مف قبيؿ أف الطائرة التي تحمؿ اسـ الرحمة عمدا، أ
 (204)جك. –صاركخ جك 

النخبة الفاعمة داخؿ إدارة  عناصر بإبراز دكر 11/9كقد ركز المنتقدكف لمركاية الرسمية ألحداث 
جكرج بكش انطبلقا مف خمفيتيـ التاريخية كالسياسية، حيث أغمبيـ كانكا مرتبطيف بالمركب الصناعي 

 العسكرم كباألخص بمشركع القرف األمريكي الجديد.

 

 
                                                           

(204)
 .454: سابؽ، صالمرجع المصطفى صايج،  
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 11/09الفرع الثاني: النماذج التحميمية ألحداث 

، يمكف المنظكرف التحميؿ البنيكم كمف ىذا يقتضي حدا أدنى م 11/9إف التحميؿ الحدثي ألحداث 
" عالـ  تصنيؼ جؿ النماذج التحميمية في ثبلث اتجاىات متمايزة يمخصيا لنا السيد كلد أباه في كتابو المكسـك

:في النقاط التالية '': اإلشكاالت الفكرية كاإلستراتيجية2001سبتمبر  11ما بعد 
(205)

 

تكريسا نيائيا لممسار البارز منذ نياية الحرب الباردة، أم  11/9فقد اعتبر أحداث : االتجاه األول
مشيد الييمنة األمريكية األحادية، الذم كاف يحتاج إلى خطر خارجي يكفر لو الغطاء االستراتيجي كالفاعمية 

 Georgeاألمريكي الشيير "جكرج سكركس اليجكمية، كمف أبرز مف ذىب إلى ىذا الرأم رجؿ  األعماؿ
Sourous كفرت إلدارة بكش فرصة تجسيد مشركعيا االمبراطكرم لمييمنة  11/9اعتبر أف أحداث " الذم

ذم الخمفية االيديكلكجية المحافظة القائمة عمى ثبلث ركائز أساسية ىي: التفكؽ العسكرم كاألصكلية الدينية 
حدث في صفكؼ كأصكلية السكؽ، كلقد استخدمت اإلدارة األمريكية اليزة النفسية اليائمة التي خمفيا ال

 األمريكييف لتمرير أجندتيا كتبرير مضاعفة االتفاؽ العسكرم كتكثيؼ التدخؿ العسكرم في الخارج.

كثر الحديث حكلو بعد  : يتمثؿ في المجكء إلى براديغـ "الصراع الحضارم" الذماالتجاه الثاني
 األحداث.

ت كيانات ثقافية متجسدة في أمـ فإذا كاف اإلرىاب عدكا زئبقيا ال شكؿ لو كال مكقع، فإف الحضارا
كدكؿ كتقاليد قيمية كسمككية، كمع أف  الكثير مف المحمميف كالكتاب ال يذىب إلى حد اختزاؿ الصراع الدائر 

 راىنا في صداـ اإلسبلـ كالحضارة الغربية، إال أنو مف الكاضح أف ىذه الخمفية حاضرة في األذىاف.

المتحدة عادت إلى األضكاء أطركحة صداـ الحضارات في الكاليات  11/9/2001بعد تفجيرات 
لممفكر األمريكي صامكيؿ ىنتنجتكف، كأعاد الخطاب األيديكلكجي كالدعائي كالتعبكم لقادة الحرب الدكلية 

 عمى اإلرىاب االعتبار ليذه النظرية.

                                                           
 لبلطبلع أكثر أنظر: (205)

، 2004، 1، بيركت، لبناف، ط: اإلشكاالت الفكرية واالستراتيجية2001سبتمبر  11عالم ما بعد السيد كلد أباه، 
 .14-13ص:  -ص
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في جامعة ككاف أستاذ لمعمكـ السياسية  يعد صامكيؿ ىنتنجتكف مف أشير المفكريف االستراتيجييف،
ىاؿ فكرد، كمدير معيد جكف أ. ـ. أكليف لمدراسات اإلستراتيجية كتعد مؤسسة أكليف التي تعمؿ عمى تمكيؿ 
الدراسات اإلستراتيجية مف بيف مراكز التفكير العريقة التي تنشط منذ ما يقارب الثبلثة عقكد، كاشتير أساسا 

 The Clash ofبعنكاف  1993التي نشرت في صيؼ باىتمامو بالتنمية السياسية كالتحديث إال أف دراستو 
civilization  :بمجمة foreign affairs(206)البيئة األمنية المتغيرة كالمصالح القكمية األمريكية

ثـ عمؿ  
عادة صياغة النظاـ العالمي".  عمى تكسيعيا مف خبلؿ كتابو المعنكف "صداـ الحضارات كا 

(207)أساسيتيف: يمكف أف نمخص أطركحة ىنتنجتكف في نقطتيف
 

ينطمؽ ىنتجتكف مف فرضية مفادىا أف عالـ ما بعد الحرب الباردة ليس أيديكلكجيا أك اقتصاديا،  -1
نما حضارم ثقافي، كستبقى الدكؿ الكطنية صاحبة أقكل دكر في السياسة العالمية، كلكف الصراعات  كا 

لحضارات مختمفة، كبالتالي ستييمف الرئيسية لمسياسات الككنية ستحدث بيف الدكؿ كالمجمكعات المنتمية 
 الصدامات الحضارية عمى السياسة العالمية.

تنبأ ىنتنجتكف بأف الصداـ سيككف بيف تعاكف الحضارتيف الككنفكشيكسية مع الحضارة اإلسبلمية  -2
في مكاجية الحضارة الغربية، حيث سيتخذ الصراع طبيعة حركب إقميمية قد تؤدم إلى حرب عالمية، مؤكدا 
الدكر األساسي كالمحكرم لممككف الديني في ىذا الصراع في ظؿ ضعؼ دكر الدكلة الكطنية كمصدر  

 لميكية الحضارية.

حؿ  كما يرل ىنتنجتكف أف الصداـ بيف الحضارات حتمي كيعتبر أف الصراع بيف القكل العظمى قد
في الشؤكف الدكلية، كسمككيا محمو صداـ الحضارات، كأف الدكؿ القكمية تظؿ الكحدات الرئيسية القائمة 

(208)كلكنو يتشكؿ أيضا باالختيارات كاالختبلفات الثقافية.، يتشكؿ كما في الماضي بسعييا نحك القكة كالثركة
 

كيرل أف اإلسبلـ ىك العدك األكؿ ألف الصراعات المقبمة ستككف بيف الحضارتيف الغربية مف جية 
 خرل إال أنو يعد عداء اإلسبلـ أبرز.كالحضارة اإلسبلمية كالككنفكشيكسية مف جية أ

                                                           
(206)
 .117: سابؽ، صالمرجع اللزىر بف عيسى،  
(207)
 .201: ، صسابؽالمرجع العبد الناصر جندلي،  
عادة بناء النظام العالميصدام الحضارات صامكيؿ ىنتنجتكف،  (208) ، 1999، طرابمس: الدار الجماىيرية، وا 
 .367:ص
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يرل في الحدث مبشرات نياية الييمنة األمريكية، كمظيرا بارزا لضعؼ كىشاشة القكة : االتجاه الثالث
المتحكمة في العالـ، كبداية أفكؿ ىذه القكة، كمف المفارقات المثيرة أف مصدر ىذه التصكرات ىك أساسا 

 العالـ المغكم المشيكر "ناعكـ تشكمسكي". كتابات بعض المفكريف األمريكييف مثؿ

لكف في الكاقع، فميما كانت ىناؾ نقاط ضعؼ في النظاـ األمريكي، كميما كانت ىناؾ تناقضات 
في العبلقات الدكلية، فإف الكاليات المتحدة مازالت تتحكـ في الرىاف االستراتيجي العالمي، كفي بنية االقتصاد 

 العالمي.

ر، كبعد الدعكات األكلية كالكاضحة لبلنتقاـ مف مدبرم ىذه اليجكمات، كاف أما عمى الصعيد اآلخ
ىناؾ بعض األمريكييف الذيف بدأكا يتساءلكف عف سبب إثارة الكاليات المتحدة لمثؿ ىذه الكراىية التي قد 

(209)المدمرة 2001تككف أدت إلى ىجمات سبتمبر 
حيث نجد قبؿ حدكث ىذه اليجمات دعكة بعض ، 

في الكاليات المتحدة لمراجعة سياساتيا، كحسب مستشاريف سابقيف باألمف الكطني: سكككركفت المفكريف 
(Scookeroftكبرجنسكي )(*) (Zbigniew Brejinski)،  فإف الكاليات المتحدة كانت بحاجة إلعادة النظر

رض بيا اف تسحب في سياساتيا بالشرؽ األكسط كالخميج،كاقترح سكككركفت أنو عمى الكاليات المتحدة ال يفت
دعميا إلسرائيؿ، لكنو يرل عدـ كجكد مبرر لقمع إسرائيؿ غير المحدكد لمفمسطينييف، كذىب برجنسكي إلى 
أبعد مف ذلؾ حيف شكؾ بدعـ الكاليات المتحدة لمعقكبات التي ألحقت ضررا جسيما بالشعب العراقي خبلؿ 

(210)العشرية الماضية.
 

تصدل لعرض مكقع الكاليات المتحدة كقكة عالمية كحيدة كفي كتابو "رقعة الشطرنج الكبرل"، ي
كحاكمة، كمعمكـ أف برجنسكي يعد في الكسط األكاديمي األمريكي كالعالمي كفي عكاصـ القرار الكبرل أحد 

 أعمى المراجع كالخبرات في ميداف العبلقات الدكلية كالفكر االستراتيجي كالجيكسياسي.

أف ىناؾ إحصائية عف الشعب األمريكي تقكؿ أف غالبيتو ال تحب فكرة أف تحكـ  برجنسكيكقد ذكر 
ببلدىـ العالـ أك تتدخؿ في شؤكف الدكؿ ألنيا دكلة ديمقراطية، كال يمكف لدكلة ديمقراطية أف تككف إمبريالية 

 العالـ كالتحكـ استعمارية كقدذكر أنو ال بد مف حدث عظيـ يجمع األمة األمريكية عمى قرار التدخؿ في دكؿ 

                                                           
(209)

Cameron Fraser,Op.Cit,P :140. 
(*)

(، كىكعضك 1980-1976كاف مستشار األمف القكمي األمريكي األسبؽ خبلؿ كالية الرئيس جيمي كارتر )  
 مجمس أمناء مركز الدراسات االستراتيجية كالدكلية في كاشنطف.

(210)
Cameron Fraser, Op.Cit,P :140. 
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برقعة الشطرنج الكبرل، حيث يقكؿ : " إذا تعرضت أمريكا لحادث كارثي مأساكم مثؿ بيرؿ ىاربر 
كىجكـ الياباف في الحرب العالمية الثانية، ككانت خسائرىا البشرية كبيرة، فإف غالبية األمة األمريكية ستكافؽ 

،عمى تدخؿ أمريكا في العالـ كشف حرب جديدة
(211)

ىذه التكصيات كردت في الكتاب الذم نشره  رغـ أف 
، كمف جية أخرل نجد الجنراؿ المتقاعد الذم كاف يعمؿ 2001عاـ  11/9بينما حدثت أحداث  1997عاـ 

(، يبيف أنو خبلؿ زياراتو ألكثر مف ثمانية كعشريف Chuck Boydبالقكات الجكية األمريكية "تشاؾ بكيد" )
أحد المكاضيع المتكررة، كاف االستياء المحسكس تجاه الكاليات المتحدة، بمدا بمعية لجنة ىارت رادماف فإف 

كاعتبر أف ىنالؾ أسبابا كثيرة كراء ىذا االستياء: أكليا الكراىية العالقة في بعض أنحاء العالـ نتيجة الدعاية 
دية لمديمقراطية، المعادية ألمريكا خبلؿ الحرب الباردة، كثانييما: ىك دعـ الكاليات المتحدة لؤلنظمة المعا

كثالثيا: الدكر القيادم األمريكي في المؤسسات الدكلية حيث سيطرت عمى العالـ الذم تسكده العكلمة مثؿ 
صندكؽ النقد الدكلي كمنظمة التجارة العالمية كالبنؾ الدكلي، كرابعيا كراىية التأثير العالمي لمثقافة 

.األمريكية
(212) 

 حسب مراكز التفكير األمريكية 11/9لخارجية األمريكية بعد أحداث المطمب الثاني: أولويات السياسة ا

لحماية  متحدة األمريكية تعيد النظر في إستراتيجياتياجعمت الكاليات ال 11/09/2001إف أحداث 
 .مصالحيا في إطار الحرب عمى اإلرىاب

 الفرع األول: التصورات العامة لمراكز التفكير لمسياسة الخارجية األمريكية

األمريكية كضعت استراتيجيات متعددة لمعالجة القضايا األمريكية  كتنبثؽ عنيا  التفكيرمراكز إف       
تصكرات لمسياسة الخارجية األمريكية عمى شكؿ مخرجات يمخصيا إبراىيـ بف عبد الرحماف اليدلؽ في 

(213) :خمسة نماذج أك خرائط رئيسية تتمثؿ في
 

                                                           
( 211 )

 -، ص2007، 1، الرياض: العبيكات لمنشر، طالثاني عشر من سبتمبرمحمد بف عبد اهلل الشمرم،  
 .142 -141ص:

(212)
Cameron Fraser,Op.Cit,P :140. 

الخارجية المراكز الفكرية األمريكية ك صناعة االستراتيجيات: السياسة إبراىيـ بف عبد الرحمف اليدلؽ ،  (213)
األمريكية في الشرؽ األكسط انمكذجا، مذكرة ماجستير في الدراسات االستراتيجية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، 

  57-56: ص –ص  ،2010كمية العمـك االستراتيجية، الرياض، 
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ة الديمقراطية ف الميبراليسيتشكؿ في عالـ كاحد منسجـ نسبيا، ألف العالـ يرل أصحابو بأ :النموذج األول
، ك ستعـ العالـ مبمكرة الشكؿ النيائي لمحككمة اإلنسانية كخير مف يمثؿ ىذه المقكلة الغربية قد انتصرت

.فرانسيس فكككياما في أطركحتو نياية التاريخ ك ظيكر الرجؿ األخير
 (*)
  

الضطراب ، دعاتو أف العالـ سينشطر إلى ثنائية تضادية، كسيككف محكرىا السبلـ ك ايقكؿ : النموذج الثاني
، كلعؿ خير مف يصكر ىذه المقكلة ك أخرل فقيرةكاألخر بقية العالـ إلى دكؿ غنية  ،األكؿ الغرب ك الياباف
 .(Aron  Vildavsky (( ك اركف فيمدافسكيMax Singerعادة ماكس سنجر )

في مقكلة ركديارد كبمنغ  ةئية ما ىي إال صدل لمثنائية التضادية القديمة المتمثمكيبدك أف ىذه الثنا
Rudlyard Kipling ). الشرؽ شرؽ ك الغرب غرب كال يمتقياف ) 

ىي البلعب الكحيد في الشؤكف الدكلية ك العبلقة بيف الدكؿ عبلقة  ةفيرل منظكره أف الدكل: النموذج الثالث
البا معو تنتج فكضى، كربما مصالح متصادمة تفرز تحالفات متضادة ، فتصبح عبلقتيا عبلقات متكترة غ

 Hans (ييبدك أف ىانس مكرغانتك ، ككذج الدكلة أك بالنظرية الكاقعية، كىذا نمكذج يعرؼ بنمحركب
Morgenthau جكف ميرشايمر( كJohn Mearcheimer أحسف ما يعبراف عنيا. 

يرل أف العالـ ستعمو الدكلة الكاىنة ألسباب متعددة مختمفة ، فتنيار الدكلة المركزية فييا ،  :النموذج الرابع
ايد اختراؽ حدكدىا، فيغرؽ العالـ في فكضى ، كتز عات القبمية ك العرقية ك الدينيةبسبب اتساع نطاؽ الصرا

بريجنسكي كدانياؿ باتريؾ تمثمو أفكار زبيغنيك  ، ك ىذا ماا ما يعرؼ بنمكذج الفكضى الخبلقةكىذ ،عارمة
 .مكنيياف

، كىذا ما في العالـ سيككف حضاريا ك ثقافياكىك القائؿ بأف مصدر النزاعات كاالنقسامات : النموذج الخامس
ء أف يككف صمكيؿ ىنتغتكف الذم المر ، ك حسب ك يككف مصدر الصراعات فيو حضاريةيشكؿ العالـ الجديد 

 .غؿ الناس ىك مف يمثؿ ىذا النمكذجالدنيا ك ش مؤل

                                                           

نطمة االستبدالية المكالية لؤلاألنظمة يقكؿ نجيب جراد اف تنبؤات فكككياما قد فقدت بريقيا بمجرد انييار  (*)   
       ف األنظمة الجديدة ليست في حاجة إلى مكاعظ في الحرية ك الديمقراطية ك يتضح ذلؾ في كتابو الرأسمالية أل

نظرية نياية التاريخ عند فرانسيس فكككياما،  ،نجيب جراد :انظر '' أمريكا عمى مفترؽ الطرؽ'' لممزيد مف التفاصيؿ
 .  2013، نسية لمكتابالدار التك  :تكنس
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كالجدير بالذكر أف أكثر ىذه النماذج أك الخرائط تأثيرا نظريا في السياسة الخارجية األمريكية ىما 
ى السياسة عم ، أما األخرل فإنيا منتجات فكرية كلكنيا أثرت تأثيرا عمميالخامسالنمكذجاف األكؿ ك ا

 .الخارجية األمريكية

ذا ما أخذنا بكجية نظر  إف مميزات النظاـ األمريكي ىي سماحو بمناقشة أكثر األفكار جدال، كا 
بعد أحداث  (*)األمريكييف الداعية إلى ضركرة التحكؿ في سياسة الكاليات المتحدة دكليا، نجد ظيكر تياريف

:كىما 2001سبتمبر  11
(214)

 

(، Warlforthدعا إلى استمرار التفرد األمريكي، كمف دعاتو الكاتباف ككلفكرت ) الذم: الفريق األول
(، أف الكاليات المتحدة تنتقؿ مف قكة إلى أكبر، كأنو الخكؼ عمييا مف عكاقب األحادية Brooksكبرككس )

ألية  البلزمةفالكاليات المتحدة تمتمؾ أكال المكارد  القطبية أك العجز مف حالة صداـ غير متكقع أك مرتقب،
مكاجية، كثانيا ال تكجد قكة مكازية قادرة عمى التعامؿ مع إدارة قضايا التكازف الدكلي الذم تقؼ الكاليات 

 المتحدة عمى رأسو.

(، الذم أكد أف المطمب Michael Mandeleaum: كمف دعاتو، مايكؿ ماندليكـ )الفريق الثاني
األسكاؽ، كأف قكة الكاليات المتحدة لتحقيؽ ىذه األىداؼ ىي في تحقيقو ىك السبلـ كالديمقراطية كحرية 

تناقص لذلؾ مف الضركرم اىتماميا بدعـ المؤسسات الدكلية كتقكية السياسة السممية فإشاعة الديمقراطية 
تتطمب أكال قكاعد ثقافية كي يحدث التغيير ال قكة اإلكراه، كيشاطره الرأم الكاتب مايكمييرش الذم يضيؼ 

أف سبب كجكد الكاليات المتحدة كأمة ىك زيادة الحرية إلى حدىا األقصى في العالـ كأف مكاصمة تكسيع  قائبل
 اإلمبراطكرية ىي كصفة أكيدة لئلخفاؽ.

 الفرع الثاني: المحافظون الجدد كنخبة سياسية مسيطرة

ت منذ عقكد، غير حيث كجد لـ تكف األيديكلكجية المحافظة بشيء جديد في الحياة السياسية األمريكية،
أنيا لـ تجد صدل قكيا حتى الستينات مف القرف الماضي حيف كاف مناخ الحرب الباردة كالرغبة في تكريس 

                                                           
 مف طرؼ أطر غير رسمية.(*)

(214)
 .207-206 ص: -سابؽ، صالمرجع اللبلطبلع أكثر أنظر: عامر ىاشـ عكاد،  
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األفكار المحافظة عمى سطح الحياة  القيـ األمريكية في مكاجية المد الشيكعي مما أدل إلى ظيكر
.السياسية

(215)
 

كقد شيدت بداية الثمانينات الصعكد البلفت لميميف الديني كذلؾ أثناء الحممة االنتخابية لمرئيس 
الكالدة الجديدة لممسيحييف كينطمؽ ىذا الطيؼ السياسي تحت شعار  -ركنالد ريغف –األمريكي السابؽ 
ييف، كمعسكر الشر مبدأ تقسيـ العالـ إلى معسكريف معسكر الخير الذم يضـ المسيح كالديني مف فكر أك

.الذم يضـ أنصار الديانات األخرل بما فييـ المسيحيكف الذيف ال يؤمنكف بنفس قيميـ كأفكارىـ
(216)

 

كقد تكحدت حركة المسيحييف األصكلييف باإلدارة األمريكية في عيد الرئيس جكرج بكش االبف، كذلؾ  
 11/9/2001إلسرائيؿ ثـ جاءت أحداث بسبب ميؿ الرئيس ألفكار الحركة، كتبنيو أكثر مكاقفيا الداعمة 

لتتشكؿ دافعا لصحكة جديدة لممحافظيف الجدد لتجسيد رؤاىـ مف خبلؿ السيطرة عمى مراكز صنع القرار 
 األمريكي.

في الكاليات المتحدة األمريكية، يتضح لو جميا التحكؿ في  11/9/2001إف الدارس لتداعيات 
لتي كانت ترتكز عمى مفاىيـ كاقعية راسخة في الفكر السياسي السياسة الخارجية األمريكية التقميدية، ا

األمريكي، ثـ تحكليا بصكرة كبيرة إلى مقترحات مختمفة تنطمؽ مف رؤل أيديكلكجية ترل أف الكاليات المتحدة 
دكلة ذات رسالة في العالـ كالبد مف نشر رسالتيا سمما أكحربا إذا اقتضت الضركرة، كىذه الرسالة ىي نشر 

ية كالديمقراطية كالقيـ الرأسمالية، ىذه الرؤل تتعارض مع قكاعد النظاـ الدكلي كالسياسة الدكلية كالقانكف الحر 
 الدكلي.

تميز دكر المحافظيف الجدد بالنشاط المكثؼ اليادؼ إلى ترقية أفكارىـ مف خبلؿ شبكة مراكز 
ير اإلعبلمي، معيد ىدسكف، معيد التفكير، كأىميا: معيد أمريكاف أنتربريز، معيد الشرؽ األكسط لمتفك

السياسة األمنية، مف بيف  كاشنطف لسياسات الشرؽ األدنى، المعيد الييكدم لشؤكف األمف القكمي، مركز
.الكظائؼ األساسية ليذه المراكز ىك الدفاع عف امف إسرائيؿ كىي معقؿ المحافظيف الجدد

(217)
 

                                                           
(215)

كقضية التحكؿ الديمقراطي في العالـ العربي"،  2001سبتمبر  11أحمد بام،" السياسة األمريكية بعد أحداث  
 .49: ، ص2006الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، ، الجزائر: دار إستراتيجيةدراسات 

 .50: نفس المرجع، ص (216)
(217)
 .366: سابؽ، صالمرجع المصطفى صايج،  
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ي عيدم ريغف ك جكرج بكش القائداف كاف كؿ مف معيد الميراث ك معيد المؤسسة األمريكية ف
، ك مطالبة في االشتراؾ في إدارات المحافظيفاإليديكلكجياف لمحزب الجميكرم الذم لعب الدكر الرئيسي 

، ك في ىذا الصدد المحافظكف الجدد متيميف دميا النخب مف الصناعة ك التجارةالمنتقديف لرفع المنح التي تق
الثقافية  بسبب الرعاية مف طرؼ القطاعات التجارية ك تنشئة القابميةبعمميـ مثؿ الميندسيف السياسييف 

 لمسياسات اإليديكلكجية
(218)

المانحكف يرفعكف المنح المالية لتدعيـ تسريع طمباتيـ السياسية مف الحككمة  
 بالدراسات ك السمعة األكاديمية لعممائيـ.

 11/9الفرع الثالث: التوجو العام لمسياسة األمريكية بعد أحداث 

عف األنماط السابقة لمسياسة  11/9لقد اختمؼ التكجو العاـ لمسياسة األمريكية بعد أحداث 
، حيث أخذت شكؿ "التدخمية الشاممة" مجسدة بذلؾ مبدأ التفكؽ األمريكي كما صاغو المحافظكف (*)الخارجية

الدكلية عمى نحك جذرم دكف الجدد، كسيتـ ىذا النمط بالتدخؿ الشامؿ اليادؼ إلى تغيير أسس العبلقات 
االكتراث بالقيـ اإلنسانية أك بالسيادة الكطنية لمدكلة، كيعمي مف قيمة الحرب عمى ما يسمى اإلرىاب الدكلي 

 دكف أف يككف أم اتفاؽ أك تكافؽ أك تزامف عمى ىذا المفيـك كال آليات احتكائو.

اسة الخارجية لمكاليات المتحدة تشير أغمب الدراسات إلى أف ىناؾ تغيرات طرأت عمى مركب السي
مما  11/9/2001بشكؿ عاـ منذ كصكؿ الرئيس جكرج بكش االبف لسدة الحكـ أكثر مما أحدثتو تفجيرات 

أدل إلى بركز ثبلثة مبادئ أساسية بمثابة قاعدة انطبلؽ ألم تحرؾ خارجي أمريكي آنيا كاف أك مستقبميا 
:كىي

(219)
 

لمصمحة األمريكية عمى ما سكاىا، إلى درجة أف إدارة بكش االبف اإليماف القكم بسمك ا: المبدأ األول
كطاقميا المحافظ قد أكسبو ىذا اإليماف أبعادا جديدة تتخطى التفسير المعتاد لممصمحة القكمية، حيث 
ف تطمب المبادرة باليجـك كاالستخداـ المفرط لمقكة العسكرية، كأصبحت أرجاء الككف  االنفرادية كاالستقبللية، كا 

 ا.يكميا مستيدفة أمريك

                                                           
 )218(  kubilay Yado Arin, Op.Cit ; p: 68. 

 لقد اعتمدت السياسة األمريكية أربعة أنماط ىي: (*)
 االنحياز/التنكعاإلنعزاؿ كاالعتماد عمى الذات/ االعتماد عمى الخارج/عدـ 

(219)
تأثير الخبلفات األمريكية االركبية عمى قضايا األمة العربية، حقبة ما بعد الحرب  ناظـ عبد الكاحد الجاسكر، 

 .266 ، ص:2007الباردة، لبناف: مركز دراسات الكحدة العربية، 
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التدخمية اإلجبارية، بحيث يتركز عمى العالـ الخارجي بكصفو الفضاء الداخمي لمكاليات : المبدأ الثاني
 المتحدة، ككؿ ما يحدث فيو يخص الكاليات المتحدة، كمف حقيا التدخؿ في مختمؼ القضايا العالمية.

المكقفية، أم عدـ االتفاؽ عمى شكؿ محدد لمعبلقة مع الميكعة" اعتماد نيج السيكلة " المبدأ الثالث:
اآلخر، كذلؾ بغض النظر عف طبيعة ىذا األخر، األمر الذم أدل إلى بركز عبلقات جادة مع االتحاد 

 األكركبي، سكاء في اإلطار السياسي أك االقتصادم.

لتفرد كالبناء باإلصرار عمى ا 11/9لقد تميز الخطاب السياسي األمريكي في مجممو بعد أحداث 
سبتمبر  11اإلمبراطكرم، حيث يقكؿ فرانسيس فكككياما في كتابو " أمريكا عمى مفترؽ الطرؽ" أنو:" لقد غير 

إدراكات الكاليات المتحدة لمتيديد ألف اليجمات جمعت معا تيديديف كانا كىما مكحداف أكثر إىبلكا بكثير 
لكقت  لشامؿ، ككبل التيديديف كاف مكجكديفمحة الدمار امنيما كىما متفرقاف كىما: اإلسبلـ الراديكالي كأس

طكيؿ بكصفو قضية في السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة، القضية األكلى كانت مكجكدة منذ الثكرة اإليرانية 
، كالقضية األخرل كانت مكجكدة منذ فجر العصر النككم، كلكف حيف كضعت 1978عمى األقؿ في عاـ 
مة كاحدة، فإف القضيتيف رفعتا لمكاليات المتحدة ألكؿ مرة االحتماؿ الكشيؾ لتيديد نككم القضيتاف معا في حز 

.حيكم مباشر، ال يمكف ردعو" أك
(220) 

 11/9/2001المطمب الثالث: مواقف مراكز التفكير األمريكية من أحداث 

لمتأكيد عمى دكرىا  2001األمريكية استغبلؿ أحداث الحادم عشر مف سبتمبر  التفكيرمراكز حاكلت 
األساسي في تكجيو صناعة السياسة الخارجية األمريكية كفقا ألىدافيا المؤيدة إلسرائيؿ، كما أعادت تركزم 

يف الكاليات أبحاثيا لتكجيييا أكبر نحك إنتاج األفكار كالتصكرات التي تقكد إلى إعادة النظر في العبلقات ب
المتحدة كالعالـ العربي كاإلسبلمي، كبالتالي يمكف تصنيؼ مكاقؼ المراكز الفكرية األمريكية إلى ثبلثة تيارات: 

 التيار اليمني، تيار الكسط، تيار اليسار.

 

                                                           
(220)

، الرياض: شركة العبيكات 1تر: محمد محمكد التكبة، ط ،أمريكا عمى مفترق الطرقفرانسيس فكككياما،  
 .96: ، ص2007لؤلبحاث كالتطكير، 
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 11/9الفرع األول: موقف التيار اليميني من مراكز التفكير األمريكية من أحداث 

مباشرة يرتبط بتأييد اإلدارة األمريكية عمى  11/9ة اليمينية عقب أحداث كاف اىتماـ المراكز الفكري
أكثر مف صعيد فكرم كسياسي، فقد اىتمت ىذه المراكز الفكرية بفكرة تحييد اإلسبلـ كديف خارج دائرة 
الصراع لتجنب المكاجية مع األمة اإلسبلمية، كصدرت العديد مف المقاالت التي تؤكد عمى سماحة اإلسبلـ، 
كأنو ديف ال يدعك إلى الحرب، ككاف ذلؾ لمتأكيد عمى جيكد اإلدارة األمريكية في تمؾ الفترة الكتساب 

 (221)المسمميف إلى جانب اإلدارة األمريكية في حربيا المتكقعة ضد الجماعات الجيادية.

أنو مف ىناؾ بعض المراكز اليمينية صكرت ديف اإلسبلـ كأنو يدعك إلى مقاكمة الحضارة كالتمديف، ك 
 11/9/2001األسباب الرئيسية لتخمؼ العالـ اإلسبلمي، كما تطرقت بعض الدراسات أف السبب في أحداث 

 يعكد إلى الحقد الحضارم ضد أمريكا في العالـ اإلسبلمي.

حاكلت ىذه المراكز المجكء إلى استراتيجية الضغط اإلعبلمي عمى الحمفاء األمريكييف مف العالـ 
لحرب األمريكية ضد اإلرىاب، كما أيدت فكرة الخيار العسكرم لمرد عمى الدكؿ التي كانت اإلسبلمي لتأييد ا

كراء ىذه األحداث مف خبلؿ شف حممة منظمة عمى كؿ مف باكستاف، السعكدية كمصر، تركزت عمى 
لناشئة المكاقؼ اإلعبلمية المعادية في تمؾ الدكؿ لمكاليات المتحدة، ككذلؾ أنظمة التعميـ التي تغرس في ا

في تقديـ تسييبلت عمى معاداة الغرب، كساىمت ىذه الحممة في الضغط عمى ىذه الدكؿ التي سارعت 
 .عسكرية ألمريكا

ثـ احتكارىا  11/9يعتقد البعض بأف عممية صنع السياسة الخارجية األمريكية لفترة ما بعد أحداث 
 الطرح أف أعضاء الفريؽ بيف األدلة عمى ىذا"مركز السياسة األمنية"، كمف  مف قبؿ مركز التفكير اليميني

 الذم يشكؿ إدارة جكرج كلكر بكش االبف أغمبيـ مف النخب الفكرية التي اشتغمت بالمركز المذككر في فترة
كزير الدفاع األمريكي، كىك أحد األعضاء الفاعميف في  -مسفيمداالدر الحرب الباردة، كىك ما يؤكده دكن

:السياسة األمنية قائبل المركز، مخاطبا أعضاء مركز
(222)

إذا كاف ىناؾ أدنى شؾ حكؿ سمطة أفكارىـ، "  
فيكفي أف تنظركا إلى عدد المشاركيف المنتميف لممركز كالذيف يتكلكف المناصب العميا في إدارة جكرج كلكر 

 بكش، كباألخص في كزارة الدفاع".

                                                           
 .53: سابؽ، صالمرجع الباسـ خفاجي،  (221)
(222)
 .407: سابؽ، صالمرجع المصطفى صايج،  
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أحد المحاكر الكبرل التي تبنى تمثؿ الحركات اإلسبلمية في فكر كدراسات مركز السياسة األمنية 
 عمييا االستراتيجية األمنية لمكاليات المتحدة األمريكية.

حذرت مؤسسة التراث مف خطكرة تصدير الجياد في العالـ اإلسبلمي، ففي تقرير بعنكاف" التخمص 
"إدكيف  ، ككتب11/9مف شبكة اإلرىاب لبف الدف كلطالباف في أفغانستاف" صدر في األسبكع التالي ألحداث 

فيكلنر" رئيس مؤسسة التراث بعد يكميف مف األحداث كقبؿ أف تعرؼ بدقة ىكية الفاعميف قائبل في رسالة 
 (223).بعنكاف "أعمنكا الحرب"

 11/9ككتب "كيـ ىكلمز"، نائب رئيس مؤسسة التراث لمسياسة الخارجية في اليكـ التالي ألحداث 
مقاؿ بعنكاف" أكثر مف مجرد طمقات تحذير"، كقد أعرب  محرضا اإلدارة األمريكية عمى إعبلف الحرب في

كزير الخارجية األمريكي األسبؽ بريجنسكي عف تخكفو مف أف تتحكؿ الحرب عمى اإلرىاب إلى حرب عمى 
اإلسبلـ في حكار أجراه مركز الدراسات اإلستراتيجية كالدكلية، كفي حكار أجرم مع "دينيش دم سكزا" كىك 

تحدث بإسياب عف انييار اإلسبلـ كحضارة كديف في مقابؿ التفكؽ األكركبي،  باحث بمعيد ىكفر الذم
 .11/9/2001كاعتبر أف ذلؾ ىك السبب الرئيسي في أحداث 

، أصدر مركز الدراسات االستراتيجية كالدكلية حممة ضد 11/9/2001كفي اليكـ الثاني ألحداث 
كاتك فقد أصدر دراسة  في تأجيج الصراع ، أما معيدالتيار اإلسبلمي في المممكة العربية السعكدية كدكرىا 

مف الشعب األمريكي ال يرل مانعا مف التضييؽ عمى العرب األمريكييف كتفتيشيـ أكثر  نسبة كبيرةتبيف أف 
دقة في المطارات األمريكية، قدـ المعيد في دراسة بعنكاف "التمييز العرقي: أسمكب متعقؿ كأخبلقي"، كتبيا 

ك باحث بالمعيد، كتخمص الدراسة إلى أف التمييز العرقي ضد العرب كالمسمميف في أمريكا ركبرت ليفي، كى
 قد يككف لو ما يبرره إذا تـ استخدامو بطرؽ مناسبة.

 11/9األمريكية لتيار الوسط من أحداث  التفكيرمراكز الفرع الثاني: موقف 

التزمت المراكز الفكرية لتيار الكسط بمكاقؼ أكثر اعتداال مف المراكز اليمينية عند التعامؿ مع 
، كظير ذلؾ بكضكح في كتابات الباحثيف في مركز برككينجز ككذلؾ مجمس العبلقات 11/9أحداث

                                                           
 .54: سابؽ، صالمرجع الباسـ خفاجي،  (223)
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انت مكافقة حادة الخارجية، أما معيد كاشنطف، فنظرا الرتباطو الكثيؽ بقكل الضغط المكالية إلسرائيؿ، فقد ك
.في اتياـ اإلسبلـ كالمسمميف بمعاداة الحضارة الغربية كالسعي إلى ىدميا

(224) 

كمف الجكانب التي اىتمت بيا العبلقة بيف السياسة كالديف اإلسبلمي كاختبلؼ اإلسبلـ عف الديانات 
إلى كراىية  األخرل الشتمالو عمى دكر سياسي كاضح، كما أظيرت كذلؾ لمدكافع التي تحرؾ المسمميف

 أمريكا.

كحكؿ األسباب التي كانت كراء الرغبة في االنتقاـ لدل التيارات الجيادية، كالتي ظيرت في 
، فقد كتب "مارتف أنديؾ" كىك أحد الباحثيف في معيد برككينجز، ككاف أحد المسؤكليف في 11/9أحداث

"العكدة إلى السكؽ" لتفسير التراجع  اإلدارة األمريكية لمرئيس كمينتكف عف مشركع السبلـ، دراسة بعنكاف
الديمقراطي في العالـ اإلسبلمي، ككيؼ أف اإلدارة األمريكية التي تدعك إلى الحريات السياسية في العالـ قد 

.قبمت بانعداميا في العالـ اإلسبلمي كالعربي
(225) 

 الفرع الثالث: مواقف مراكز التفكير األمريكية لتيار اليسار الميبرالي

ت عمى إظيار تعاطفيا مع الشعب األمريكي في محنتو، كتأييدىا العاـ لئلدارة األمريكية فقد حرص
 في ضركرة التصدم لؤلخطار المحدقة بالكاليات المتحدة األمريكية.

كمف الناحية الفكرية، فقد ركزت المراكز الفكرية لتيار اليسار عمى أىمية البحث عف حمكؿ بديمة 
بدال مف التفكير في الحركب فقط، كاىتمت كذلؾ بمكضكع الحقكؽ المدنية كتقميص أثر  اآلخرلمصراع مع 

الجيش األمريكي عمى السياسات الخارجية األمريكية ككذا البحث عف الدكافع الحقيقية كراء أحداث 
11/9/2001. 

حداث دكف أما مف ناحية طبيعة عمؿ المراكز الفكرية اليسارية، فقد ركزت عمى الرؤية العامة لؤل
التعمؽ في تفاصيؿ األحداث كالتأكيد عمى دراسة األبعاد المستقبمية كالتكقعات طكيمة المدل ألثر ىذه 
األحداث عمى الشعب األمريكي ككذا إعطاء االقتراحات المستقبمية لئلدارة األمريكية لمكاجية اليجمات 

 المحتممة عمى أمريكا.

                                                           
(224)
 .56: ص  ،سابؽالمرجع ال باسـ خفاجي، 
(225)
 .58 :، صنفس المرجع 
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قع السياسي كاألمني في الكاليات المتحدة، فإف إعبلف الرئيس أما مف الناحية الثالثة كالمرتبطة بالكا
األمريكي أف الكاليات المتحدة في حالة حرب، قد قمص مف قدرات التيارات المعارضة عمى اإلعبلف الكاضح 

مريكي في أكقات األزمات كالسافر عف مكاقفيا ضد السياسات الحككمية، كىك  ما يتعكد عميو الرأم العاـ األ
كلذلؾ فقد كانت اعتراضات المراكز الفكرية عمى  السياسات األمريكية تأتي بأشكاؿ غير مباشرة،  ب،كالحرك 

كتغمؼ دائما بغبلؼ مف الكطنية كالتأكيد عمى االلتزاـ بمكاقؼ اإلدارة مف الحرب ضد اإلرىاب، كقد كاف ليذه 
رت عف المراكز الفكرية لتيار آثارا كاضحة عمى البحكث كالدراسات كالمقاالت التي صد األسباب مجتمعة
.اليسار الميبرالي

(226) 

  

                                                           
(226)
 .61: سابؽ، صالمرجع الباسـ خفاجي،  
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 11/9المبحث الثاني: المنطقة العربية في اإلدراك األمريكي بعد أحداث 

انعكاسات عمى اإلدراؾ األمريكي لممنطقة العربية عمى جميع األصعدة ك ذلؾ  11/9كانت ألحداث 
 في إطار حماية المصالح األمريكية ك الدفاع عنيا.

 األول: أىداف السياسة األمريكية في المنطقة العربية المطمب

تطكرت أىداؼ السياسة األمريكية في المنطقة العربية، كتبدلت بتطكر األحداث العالمية كالعبلقات 
الدكلية كالمصالح القكمية األمريكية، كالدكر العالمي لمكاليات المتحدة كالتحكالت السياسية كاالقتصادية 

س بيف الدكؿ الكبرل عمى النفكذ كالسيطرة عمى المنطقة العربية كاالستيبلء عمى خيراتيا العربية، كالتناف
.الدفينة

(227)
 

 الفرع األول: تطور أىداف السياسة األمريكية في المنطقة العربية

منذ الحرب العالمية الثانية، تمحكرت سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه العالـ العربي حكؿ ثبلثة 
ا رئيسية: كيؼ تسيطر عمى مصادر الطاقة العربية أكال، كمف الذم يمكف أف يساعدىا عمى حماية قضاي

قميميا ثانيا، كأخيرا، كيؼ تقيـ عبلقات سياسية كتحالفات  منابعو كطرؽ نقمو مف التيديدات المحتممة محميا كا 
.ربيعسكرية مع الدكؿ النفطية في الببلد العربية لتضمف سيطرتيا عمى النفط الع

(228) 

كاف اليدؼ األكؿ لمسياسة الخارجية األمريكية في الدكؿ العربية محاصرة االتحاد السكفياتي كعدـ 
السماح لو بالكصكؿ إلى المنطقة العربية ذات األىمية اإلستراتيجية الكبرل في الصراع الدكلي القائـ في 

 الشيكعية إلى ىذه المنطقة.الحرب الباردة بيف المعسكريف، كمحاكلة الحيمكلة دكف كصكؿ 

أما اليدؼ الثاني، فكاف االستمرار في السيطرة عمى النفط العربي كحماية منابعو، كالحيمكلة دكف 
كصكؿ أعدائيا إلى ىذه المنابع، فالكاليات المتحدة المتطمعة إلى الييمنة العالمية ال يمكف ليا أف تمعب دكرا 

 في تراجع مستمر، لذا جاء التفكير احتياطيا مف النفط قد بدأقياديا مؤثرا في العالـ، كمؤشرات نضكب 

لى حمفائيا مف الدكؿ الغربية بأسعار معقكلة.  األمريكي بضركرة ضماف استمرار تدفؽ النفط إلييا، كا 

                                                           
(227)
 .88: ، ص2009، عماف، األردف، دار الشركؽ لمنشر، العرب والعالم المعاصرعمي مفمح محافظة،  
العربية: دراسة في عوامل االختراق األمريكي  -الثابت والمتغير في العالقات األمريكيةعمار بف سمطاف،  (228)

 .16: ، ص2012لمدراسات كالنشر كالتكزيع، ، الجزائر: لموطن العربي
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إف النفط العربي يتميز بخصائص استراتيجية، جعمت منو محط أنظار دكؿ العالـ أجمع، كتتمثؿ ىذه 
 الطبيعية كاالقتصادية التي ينفرد بيا النفط العربي مف بينيا:الخصائص في المزايا 

: يتكسط ىذا المكقع أكبر الدكؿ المستكردة الموقع الجغرافي لمدول العربية المنتجة والمصدرة لمنفط -
 أكركبا الغربية كالكاليات المتحدة األمريكية غربا. كشرقا ليذه المادة كالياباف 

لـ حيث الممرات ا: التي ينقؿ النفط عبرىا إلى مختمؼ أنحاء العالبحريةوجود المضائق والممرات  -
المائية لخطكط المبلحة البحرية الرئيسية الست في الشرؽ األكسط كىي قناة السكيس، مضيؽ ىرمز، باب 

 (229)المندب، كتيراف كالمضيقاف التركياف كانت تكاجو عمى الدكاـ خطر اإلغبلؽ اك الحصار.

لدكؿ العربية مكانة ىامة عمى خارطة النفط العالمية، كما يعزز ىذه المكانة استحكاذىا كبالتالي تتبكأ ا
عمى الجزء األكبر مف االحتياطات العالمية المؤكدة مف النفط، كما تقكـ بإنتاجو كتصديره إلى األسكاؽ 

ث أكد بعض عمماء العالمية كباعتبار النفط العربي مصدرا ىاما لبلستثمار مف أجؿ سد متطمبات العالـ، حي
االقتصاد األمريكييف بصدد الصناعة النفطية أنو إذا عثرت عمى النفط فإنو يمكنؾ أف  تحصؿ عمى ألؼ 

 ضعؼ الستثماراتؾ األصمية.

إف الخصائص اإلستراتيجية التي ينفرد بيا النفط العربي ىي التي تفسر مدل اىتماـ دكؿ العالـ بتمؾ 
ستراتيجية القتصادىا كأمنيا القكمي. المنطقة السيما الكاليات المتحدة  األمريكية التي تعتبرىا منطقة حيكية كا 

( أف "منطقة الشرؽ األكسط مف أكثر المناطؽ Palmerيقكؿ الجنراؿ األمريكي "بالمر" ) حيث
  حكض الخميج إستراتيجية في العالـ ليس بسبب الكميات الضخمة مف النفط التي فييا كخصكصا في

ية تقطع المنطقة التي أيضا بفضؿ مكقعيا الجغرافي فالطرؽ الجكية كالبحرية كالعالمالفارسي، بؿ 
 (230).رضيا بيف كتمة أراضي أكراسيا كالقارة اإلفريقية"تشكؿ جسرا أ

                                                           
(229)
 لممزيد أنظر: 

مظفر حكمت البرازم:" صادرات النفط كالغاز الطبيعي مف الدكؿ األعضاء كالممرات المائية العالمية لمشحنات 
العدد (، 4، الككيت: منظمة األقطار العربية المصدرة لمبتركؿ، المجمد )مجمة النفط والتعاون العربيالبتركلية"، 

 . 247 -228 ص: -، ص2014(، شتاء 148)
(230)

: ، ص2000، بيركت: لبناف، بيساف لمنشر كالتكزيع كاإلعبلـ، الصراع الدولي عمى النفط العربيحافظ برجاس،  
200. 
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ككاف اليدؼ الثالث حماية دكلة إسرائيؿ، باعتبارىا قاعدة عسكرية متقدمة لمغرب في كجو التدخؿ 
 تطكرت كسائؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ خبلؿ نصؼ القرف الماضي. كقد -سابقا –السكفيتي المحتمؿ 

تعتبر حماية أمف إسرائيؿ كجزء مف التزاـ تاريخي كأخبلقي مف جانب الكاليات المتحدة بيدؼ ضماف 
بقاء اتحاد ييكدم، كذلؾ عف طريؽ مساعدة إسرائيؿ عمى الحفاظ عمى ىامش أمنيا أثناء مكاجيتيا لجيرانيا 

فقد ظمت الكاليات المتحدة حريصة عمى دعـ إسرائيؿ اقتصاديا كدبمكماسيا مف خبلؿ  العرب المعاديف ليا،
قامة تحالؼ استراتيجي إسرائيمي أمريكي.  تقديـ المعكنات، كا 

فقد أصبحت إسرائيؿ في الفكر االستراتيجي األمريكي تمثؿ قاعدة عسكرية متقدمة في الكطف العربي، 
في الحاالت الطارئة، جسرىا االستراتيجي بيف المنطقتيف اإلفريقية ار النفط بيمكف استعماليا لحماية آ

 كاآلسيكية، كقكة محمية لتأديب األنظمة العربية الرافضة لمييمنة األمريكية.

اليدؼ الرابع: ىك حرماف المنطقة العربية مف عناصر القكة، بحيث ال تظير فييا دكلة قكية اقتصاديا 
(231)أك المصالح النفطية األمريكية فيياكعسكريا، يمكف أف تيدد إسرائيؿ 

كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ محاكلة  
 .2003إضعاؼ مصر كاحتبلؿ العراؽ سنة 

كاليدؼ الخامس ىك إعادة بناء شرؽ أكسط جديد يخضع لمسيطرة األمريكية، كتقاـ فيو أنظمة حكـ 
كمحاكلتيا لفرض ىيمنتيا مكالية لمكاليات المتحدة حميفة ليا، مستغمة فرصة انييار االتحاد السكفياتي 

 العالمية، كتحت شعار الحرب عمى اإلرىاب تشف منذ عقد مف الزمف حربا عمى العرب كاإلسبلـ.

 الفرع الثاني: المنطقة العربية و األمن القومي األمريكي

كما يمكف أف نبلحظو مف خبلؿ األىداؼ المذككرة سابقا أف الكاليات المتحدة األمريكية تنظر إلى ما 
م في المنطقة العربية مف زاكية محددات أمنيا القكمي، كىذا األمف اتسع كلـ تعد لو حدكد، كطالما أف يجر 

التكسع يعني حتمية التدخؿ لضمانو، فإف الكاليات المتحدة لف تكقؼ تدخميا في الشأف العربي، كأنيا ستتدخؿ 
ة، إذ أف التدخؿ مرتبط باألمف بكؿ الكسائؿ، السيما تدخميا في عممية التغيير التي تجرم في المنطق

 كالمصالح القكمية األمريكية.

 كتستند إستراتيجية األمف القكمي األمريكي في المنطقة العربية إلى أربعة ثكابت رئيسية لحماية 

 

                                                           
 .91: سابؽ، صالمرجع العمي مفمح محافظة،  (231)
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 (232):مصالحيا اإلستراتيجية الحيكية في المنطقة كتتمثؿ في

 ضماف أمف الكياف الصييكني. -

 الطاقة، إنتاجا كتسكيقا.ضماف الكصكؿ إلى مكارد  -

 حرية المركر في الممرات المائية. -

 حسب المفيـك األمريكي.–مكافحة اإلرىاب عبر إيجاد مكازنة ضد الدكؿ المارقة  -

كقد حافظت اإلدارات المتعاقبة عمى ثبات أىدافيا اإلستراتيجية في المنطقة العربية، كاستخدمت 
ف أىميا دعـ النظـ المكالية لسياستيا، ككضع العراقيؿ أماـ كسائؿ كآليات مختمفة كصكال إلى ذلؾ، م

المعارضيف ليا، كفي إطار تمؾ اإلستراتيجية عرضت اإلدارات األمريكية خططا لتغيير الكاقع العربي تحت 
مسميات اإلصبلح كاألمف كالسبلـ كحقكؽ اإلنساف، بينما ىاجس الكاليات المتحدة يكمف في ضماف مصالحيا 

.طقة الحيكية في العالـفي ىذه المن
(233) 

ـّ تأطير الحرب عمى اإلرىاب مف قبؿ اإلدارة األمريكية في أعقاب أحداث  كفؽ منطؽ  11/9فقد ت
 "األمننة الكمية".

إف عكلمة المبادئ كالمصالح األمريكية ىك أمر متجذر في الحياة السياسية األمريكية األمر الذم 
عادية، فعندما أعمنت إدارة بكش االبف الحرب عمى اإلرىاب  يعطي سياستيا األمنية ليجة أخبلقية غير

كخّيرت الدكؿ األخرل بيف الكقكؼ إلى جانبيا أك إلى جانب االرىابييف أصبح االختيار بيف الحميؼ كالشريؾ 
 (234).قضية دكلية

بعد  ( في تحميمو حكؿ السياسة الخارجية األمريكيةCenap Kakmakأما الباحث سيناب كاكماؾ )
بشكؿ  11/9، يرل أنو ال يمكف تحديد سياسة الكاليات المتحدة لما بعد ث الحادم عشر مف سبتمبرأحدا

                                                           
( 232 )

مجمة الكوفة لمعموم القانونية كر األمريكي لمتحكالت في المنطقة العربية"، صككثر عباس الربيعي،"الت 
 .28: ، ص2013(، 17، )العدد )والسياسية

(233)
 .28: ، صنفس المرجع 

، العدد المجمة الجزائرية لألمن والتنميةفكزية قاسي، "الحرب عمى اإلرىاب كمفيـك األمف كممارسة خطابية"،  (234) 
 .176 ، ص:2013(، جكاف 5)
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عمى مضمكنيا، فبينما يقر جيد، حيث أنيا تبدك غامضة بعض الشيء، كال يكجد أم إجماع بيف العمماء 
البرنامج الجديد ما ف يجـز آخركف بأ 11/9حكؿ بعد أحداث ف الكاليات المتحدة قد خمقت أنمكذج تالبعض بأ

 (235).ىك إال نسخة مستحدثة عف السياسة الخارجية األمريكية السابقة

قد يعكد ذلؾ إلى الحسابات التاريخية الحضارية المتعمقة منذ القدـ كالتي لـ تنجح حقبة االستعمار، 
حساسة في ىذا  كاالنتقاـ الذم تميزت بو، مف تصفيتيا في كعي الغرب، بؿ زادتيا تعقيدا، كالعنصر األكثر

 الحساب ىك اإلسبلـ الذم يشكؿ أكبر قكة مقاكمة لمييمنة السياسية كالثقافية الغربية.

 11/9/2001المطمب الثاني: حدود الرؤية األمريكية لممنطقة العربية بعد أحداث 

داث تكصؿ الكثير مف المفكريف العرب كالغربييف إلى استنتاج مفاده أف اإلدارة األمريكية استثمرت أح
، لتعمي شعار أمنيا القكمي كالحفاظ عمى مصالحيا، كتذرعت بيما 2001الحادم عشر مف سبتمبر لعاـ 

لتبرير غزكىا ألفغانستاف كالعراؽ، كتدخميا في شؤكف الدكؿ العربية، كؿ حسب ما تقتضيو مصالح الكاليات 
 المتحدة.

تعددة حكؿ مسؤكلية النظـ كمنذ تمؾ األحداث، كقعت المنطقة العربية تحت طائمة تحميبلت م
نتاج جماعات متطرفة أنزلت "اإلرىاب"السياسية كالثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية السائدة فييا عف إفراز  ، كا 

أضرارا بالغة بالكاليات المتحدة، كأمف الدكؿ كالمجتمعات الغربية، كاستخمصت ىذه التحميبلت، التي انخرطت 
إعبلمية، كمسؤكلكف سياسيكف كحككميكف ككتاب كمفكركف، أف مكافحة فييا مراكز بحثية، كمؤسسات 

اإلرىاب كحماية الدكؿ كالمجتمعات الغربية تقتضي تغييرات في النظـ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 
 (236).ةكالثقافية في المنطق

لتخمؼ مف منظكر أمريكي ساد المؤسسة السياسية تحميؿ يفيد بأف ظاىرة التطرؼ تعكد إلى ا
كاالستبداد كالشمكلية، كعدـ كجكد ظاىرة الديمقراطية كالحرية كحقكؽ اإلنساف، كأخذ المفكركف السياسيكف 
األمريكيكف يؤكدكف أف سبب اإلرىاب الذم تعرضت لو الكاليات المتحدة األمريكية يعكد بالدرجة األكلى إلى 

لى المنظكمة االجتماعية كالثقا فية في العالـ العربي، لذلؾ قامت اإلدارة األمريكية الفقر كغياب الديمقراطية كا 

                                                           
(235)

Cenap Kakmak, Op.Cit,P4. 
(236)

-2001محسف عكض،" االنتقاؿ إلى الديمقراطية في الكطف العربي بيف اإلصبلح التدريجي كالفعؿ الثكرم ) 
 .52: ، ص2011(، أفريؿ  388، العدد ) المستقبل العربي(،2011
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بتخصيص مبالغ ضخمة مف خبلؿ مؤسساتيا كىيئاتيا لتشجيع كدعـ المشاريع التي تركج لثقافة الديمقراطية، 
 كالمجتمع المدني كاإلصبلح.

 11/9الفرع األول: تصنيف الواليات المتحدة األمريكية لمدول العربية بعد أحداث 

الدعكة إلى التغيير في المنطقة إلى سياسات كاستراتيجيات محددة تتماشى مع المصالح كتطكرت 
األمريكية كاإلسرائيمية، كما أعيدت صياغتيا في صياغات براقة خاطبت تطمعات بعض القكل في تغيير 

 الكاقع السياسي كاالقتصادم، كحشدت الكاليات المتحدة كراء دعكتو.

األمريكي إلى تدكيؿ األزمة أك إلى عكلمة األزمة، كالمنطؽ األمريكي في ىذا اتجو الخطاب السياسي       
الشأف أف ما تعرضت لو الكاليات المتحدة األمريكية ىك عمؿ مف أعماؿ اإلرىاب الدكلي، كأف العالـ كمو 

 (237).معرض لمثؿ ىذه اليجمات ما لـ يتحالؼ مع الكاليات المتحدة األمريكية لمكاجية ىذا العدك الجديد

تـ تصنيؼ الدكؿ تبعا لمكقفيا مف التحالؼ الدكلي لمكافحة اإلرىاب، حيث ذكر الرئيس األمريكي 
 جكرج بكش أف الدكؿ التي لـ تقؼ مع الكاليات المتحدة فيي مع اإلرىاب.

 كفي ىذا الصدد نشير إلى تصنيؼ الكاليات المتحدة األمريكية لمدكؿ العربية إلى:

ما بدعمو ماديا  : ىي دكؿالدول الشريرة -أ تتيميا الكاليات المتحدة إما بممارسة اإلرىاب بنفسيا كا 
كلكجستيكيا كعسكريا، كمثؿ ىذه الدكؿ عادة ما تككف مدرجة عمى قائمة الدكؿ الراعية لئلرىاب، كمف ذلؾ أف 

آمنا  بإدعاء أنيا تكفر مبلذا 11/9الكاليات المتحدة دأبت عمى نقد كؿ مف الصكماؿ كسكريا كلبناف بعد 
لجماعات إرىابية لكف سكريا كحدىا ىي التي أدرجت عمى الئحة اإلرىاب، كعمى صعيد آخر، فإف كبل مف 
يراف كككبا(، لكف  ليبيا كالسكداف ىي مف دكؿ القائمة السكداء ) مع كؿ مف العراؽ كسكريا كككريا الشمالية كا 

 في حؿ مشكبلتيما الداخمية، كفي تعميؽ  الكاليات المتحدة طكرت سياستيا حياليما بشكؿ كاضح كلعبت دكرا
 (238).االعقكبات الدكلية المفركضة عمييم

                                                           
(237)
 .413: سابؽ، صالمرجع الحسيف خميؿ،  
 لئلطبلع أكثر أنظر: (238)

، بيركت، لبناف، مركز دراسات األمريكية –صناعة الكراىية في العالقات العربية نيفيف عبد المنعـ مسعد كآخركف، 
 .235 ، ص:2004، 2الكحدة العربية، ط
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كىي دكؿ كانت الكاليات المتحدة قد أخضعتيا لعقكبات دكلية أك ىددتيا بعمؿ  :الدول التائبة -ب
بسبب اتياميا بممارسة اإلرىاب أك التساىؿ معو، ثـ عادت كغيرت سياستيا  11/9عسكرم قبؿ أحداث 

أك بشكؿ أكضح بعدىا كمف  11/9حياليا بسبب تعاكنيا في مكافحة ىذا اإلرىاب نفسو، سكاء قبؿ أحداث 
 بيف ىذه الدكؿ: اليمف، السكداف، ليبيا.

التي كاف يتكقع أف يعتمد عمييا بشكؿ أساسي في  بأنيا ىي دكؿ يمكف تعريفيا: الدول الصديقة -ج
دعـ الجيكد األمريكية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب بحكـ عكامؿ متعددة البعض مف ىذه العكامؿ يتعمؽ بطبيعة 
عبلقاتيا الكثيقة مع الكاليات المتحدة، كالبعض اآلخر يرتبط بظركفيا الداخمية كتعرضيا ىي نفسيا لمشاكؿ 

أف الصديقيف  2001ارات دينية متشددة، لكف المفارقة التي كشفت عنيا أحداث سبتمبر مبعثيا جماعات كتي
كانا ىما المذاف قدما العناصر  -مصر كالسعكدية –األىـ لمكاليات المتحدة عمى المستكييف العربي كاإلسبلمي 

السعكدم أسامة بف  ، فزعيـ تنظيـ القاعدة ىكز منفذييا حسب الركاية األمريكيةالمدبرة لميجمات كبعض أبر 
الدف كساعده األيمف ىك المصرم أيمف الظكاىرم، كالمتيـ األكؿ في القضية ىك المصرم محمد عطا ك 

 (239).( متيما فييا يحممكف الجنسية السعكدية19( مف إجمالي )15)

 الفرع الثاني: الحرب الوقائية في السياسة األمريكية

تجفيؼ المنابع المالية كاالقتصادية لما تسميو باإلرىاب،  طرحت الكاليات المتحدة األمريكية دعكة إلى
كما حاكلت تكظيؼ ىذه األزمة لبلحتفاظ بمكقعيا المتميز عمى قمة النظاـ العالمي، كذلؾ مف خبلؿ السيطرة 
عمى مكقع استراتيجي ىاـ بالقرب مف الدكؿ التي يمكف أف تتشكؿ مصدر تيديد لممصالح الحيكية األمريكية 

ككذلؾ السيطرة عمى مكاقع الطاقة المحتممة في المستقبؿ )بتركؿ بحر قزكيف( مع  لصيف، إيراف(،)ركسيا، ا
 (240).إحكاـ السيطرة عمى مناطؽ النفكذ التقميدية

لقد كصؿ األمر بالكاليات المتحدة في إطار الحرب ضد اإلرىاب إلى إعادة تشكيؿ تحالفاتيا 
ىذا المعطى الجديد، حيث اندفعت كبقكة لمرد عسكريا عمى  كعبلقاتيا الخارجية مع دكؿ العالـ عمى أساس

 العمميات اإلرىابية التي تعرضت ليا، كذلؾ بناء عمى تحالؼ دكلي يتجاكز التحالفات العسكرية كالتقميدية.

                                                           
(239)
 .246: سابؽ، صالمرجع النيفيف عبد المنعـ كآخركف،  
 .414: سابؽ، صالمرجع الحسيف خميؿ،  (240)
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كما ذىبت معتمدة في ذلؾ عمى قرارات صادرة عف منظمة األمـ المتحدة ، كتحديدا قرارم مجمس 
كجعمو مفيكما عالميا  "، إلى حد فرض مفيكميا الخاص "لئلرىاب1373ك 1368 (241(رقمي –األمف الدكلي 

ككحيدا، كىك المفيـك الذم يتحرؾ كفقا لممصالح األمريكية، كيسمح ليا بإدراج كؿ أعماؿ العنؼ المكجية ضد 
مصالحيا أك ضد مصالح حمفائيا ضمف خانة األعماؿ اإلرىابية حتى لك كانت ىذه األعماؿ ليا ما يبررىا 

الدكلية، كأعماؿ المقاكمة التي تقكـ بيا حركة التحرر  في الكاقع أكمشركعة مف كجية نظر قكاعد الشرعية
حركات المقاكمة الفمسطينية كالمبنانية باألساس أك ضد األنظمة االسبتدادية  –الكطني ضد االحتبلؿ األجنبي 

 (242)التي تحـر شعكبيا مف التمتع بأبسط حقكؽ اإلنساف.

كىي  11/9جية األمريكية بعد أحداث إف أكؿ نتيجة يمكف استخبلصيا مف خبلؿ تحكؿ السياسة الخار 
أف الكاليات المتحدة األمريكية قد تخمت عف التمسؾ بفكرة أف المجتمع الدكلي مطمب أساسي لمعمؿ، حيث 

سبتمبر  20أثبتت إدارة بكش نفسيا صبلحية ىذا التعميؽ عندما جاءت رسالتو التي كجييا أكؿ مرة لمعالـ في 
 (243)."ا، أك تككنكا مع اإلرىابكنكا معنكمايمي: "إما أف تك 2001

ركزت أسس السياسية الخارجية األمريكية في عيد الرئيس جكرج بكش االبف عمى اإلبقاء عمى تفكؽ 
الكاليات المتحدة األمريكية، كدعـ النمك االقتصادم كاستغبلؿ الثركة الحاصمة في الشؤكف العسكرية لبلحتفاظ 

 بالييمنة العسكرية لعيكد قادمة.

إتباع الحرب الكقائية التي ترتكز عمى اتخاذ خطكات مبكرة كمفاجئة ضد دكؿ أك جماعات معادية 
لمنع كقكع أعماؿ ضد األىداؼ األمريكية، انطبلقا مف أف العمؿ الكقائي يككف في بعض الحاالت أفضؿ مف 

التي قد تستدعي القياـ  انتظار حدكث اليجكـ المعادم ثـ الرد عميو بقكة، كقد يحدد األمريكاف بعض الحاالت

                                                           
كلبلطبلع عمى نص  12/9/2001المنعقدة في  4370اتخذه مجمس األمف في جمستو الذم  1368القرار رقـ   ( 241)

 : القرار انظر
https://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/80/PDF/N0153380.pdf 

:،لبلطبلع عميو انظر 28/9/2001في المنعقدة  4385الذم اتخذه مجمس االمف في الجمسة رقـ  1373كالقرار  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/41/PDF/N0155741.pdf 

(242)
، شؤون عربيةمحمد اليزاط،" األىداؼ الجديدة لمسياسة الخارجية األمريكية في عالـ ما بعد الحرب الباردة"،  
 .170 -169 ص: -، ص2003(، صيؼ 114العدد )

(243)
Cenap Cakmak, American Foreign Policy And September 11, (Consulted On 1/6/2016),Available 

Online : Http// 5am.gov.tr/wp-content/up/oady.cenap-cakmak.Pdf. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/80/PDF/N0153380.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/41/PDF/N0155741.pdf
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بإجراءات كقائية كما ىك الحاؿ بالجدؿ القائـ بشأف الممؼ النككم اإليراني أك اقتراب جماعة إرىابية مف تنفيذ 
ىجمات ضد أىداؼ أمريكية، كتعتبر ىذه السياسة نقمة نكعية في الفكر االستراتيجي األمريكي باعتبارىا تمثؿ 

 (245):يمايم 2002جاء في خطاب جكرج بكش االبف عاـ ، كفي ىذا اإلطار (244)تحكال جذريا

"سنحطـ التنظيمات اإلرىابية، نحمي الكاليات المتحدة كالشعب األمريكي كمصالحنا في الداخؿ 
كالخارج، بالتعرؼ كالقضاء عمى التيديد قبؿ كصكلو لحدكدنا، الكاليات المتحدة األمريكية ستناضؿ بتكاصؿ 

 عف اقتضت الضركرة لتجسيد حقنا في الدفاع لف نتردد في العمؿ بانفراد إذا لتجنيد دعـ المشاركة الدكلية،

 النفس عف طريؽ العمؿ الكقائي ضد ىؤالء اإلرىابييف لتفادم إلحاؽ الضرر ضد شعبنا ككطننا".
 (246):كيمخص لنا سمير التنير عناصر االستراتيجية األمريكية الكبرل فيمايمي

قضي بالمحافظة عمى القطبية األحادية كالتصدم ألم منافس ليا االلتزاـ بالخط األساسي الذم ي -
 في العالـ عسكريا كاف أـ اقتصاديا.

التصدم لممجمكعات اإلرىابية التي تحاكؿ الحصكؿ عمى أسمحة الدمار الشامؿ كاستئصاليا مف  -
 جذكرىا بحسب تعبير "دكنالد رامسفيمد" كزير الدفاع السابؽ .

عطاء نفسيا الحؽ  - التخمي عف االستراتيجية الكاقعية السابقة كاعتماد الخيار اليجكمي الكقائي، كا 
 في استخداـ القكة الكقائية لضماف أمنيا.

إلغاء مبدأ سيادة الدكؿ، حيث أعطت لنفسيا الحؽ في مياجمة المنظمات اإلرىابية في أم بقعة  -
 مف األرض.
 ثيؽ الدكلية التي تحد مف قدرتيا عمى التصرؼ بشكؿ أحادم.عدـ احتراـ المعاىدات كالمكا -
التقميؿ مف أىمية المكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية كاألحبلؼ المقامة عمى أسس الدفاع عف النفس،  -

 كذلؾ لمنع أم قيكد تمنع تصرفيا األحادم.

                                                           
عبد القادر بف حمادم، محمد العيد، ''الشراكة االقتصادية األمريكية المغاربية بيف إعادة تفعيؿ االتحاد المغاربي  (244)

 (،07، العدد )-باتنة–، جامعة الحاج لخضر المجمة الجزائرية لألمن والتنميةكتحقيؽ المكاسب االستثمارية النفعية"، 
 .91: ، ص2014جكيمية 

(245)
Colin S.Gary, War, peace and international relations, London And New York, Routledge Taylor 

And Francis Group,2007,P239. 
(246)
 .153-152ص: -، ص2010، بيركت، لبناف، أمريكا من الداخل: حروب من أجل النفطسمير التنير،  
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في حقبة الحرب  عدـ اعتبار االستقرار الدكلي عقبة، كالتحرر مف الماضي كمف السياسات المتبعة -
 الباردة.

كما نبلحظو عمى ىذه العناصر أنيا كميا تخدـ المصالح األمريكية كتعتبر الحرب الكقائية أكبر 
في جريدة كاشنطف  (William Falston)(*) تحكؿ شيدتو السياسات األمريكية، حيث كتب كلياـ فالستكف
كدكلة أكلى بيف أنداد، كما كانت تفعؿ في  بكست يقكؿ أنو بدال مف أف تكاصؿ الكاليات المتحدة التعامؿ

النظاـ الدكلي لمرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت تتعامؿ باعتبارىا القانكف نفسو، كتضع قكاعد 
 (247).جديدة لمتعامؿ الدكلي

انفجارا عكسيا عمى  11/9/2001ككما يعتبر العالـ السياسي األمريكي "كالمرز جكنسكف" أف أحداث 
السياسات المستفزة التي كانت تمارسيا الكاليات المتحدة خاصة في الشرؽ األكسط تجني ثمنيا اآلف  أساس

 (248).حياة آالؼ المدنييف األمريكييف األبرياء

مف األمريكييف  %60، كمف خبلؿ اآلراء كجد  أف 2011كبعد مقتؿ أسامة بف الدف في أكؿ مام 
في أفغانستاف قد انتيت، كضركرة كضع حد ليذا الكجكد، كمف يركف اف مبررات الكجكد العسكرم األمريكي 

جية أخرل دعى الرئيس األمريكي مكاطنيو بضركرة اليقظة الدائمة مبرزا أنيـ بعيديف عف نياية الحرب ضد 
اإلرىاب كىذا االنتصار يبقى رمزيا، كبالتالي بعد مركر عشرة سنكات نجد أف األمريكييف قد ربحكا المعركة 

 (249).-حسب قكلو – يربحكا الحربلكنيـ لـ 

  

                                                           
 أستاذ في جامعة ميرالند كالمساعد السابؽ لمرئيس كمينتكف. (*)

 .155: سابؽ، صالمرجع السمير التنير،  (247)
( 248 ، تر: مركز الدراسات االشتراكية، مصر، االستراتيجية الكبرى لإلمبراطورية األمريكيةأليكس كالينيككس،  (

 .9: د.س.ط، ص
(249)

 Joanie Trudel, 2001-2011 : Une Décennie D‟urgence Aux Etats-Unis ,Regardcritique, Volume6,N°4,Octobre 

2011,P4. 
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  حسب دراسات مراكز التفكير األمريكية 11/9: المنطقة العربية بعد أحداث المطمب الثالث

ر يفكتزخما شديدا في كـ الدراسات التي أصدرتيا مراكز ال 11/9شيدت المرحمة التي أعقبت أحداث 
درجة قياميا بإنشاء برامج متخصصة داخؿ كحداتيا األمريكية، كالتي تناكلت المنطقة العربية كاإلسبلمية إلى 

 المختمفة.

 الفرع األول: دراسات مراكز التفكير األمريكية لمراجعة السياسة األمريكية تجاه العالم العربي 

       .و اإلسالمي             

لمشركع برككنجز لمسياسة  Brooking Instituteكمف أبرز األمثمة عمى ذلؾ نجد تدشيف معيد برككنجز    
الخارجية األمريكية تجاه العالـ اإلسبلمي، كىك مشركع بحثي ضخـ، تـ إنشاؤه بعد أحداث الحادم عشر مف 

، أما مركز الدراسات اإلستراتيجية كالدكلية، فقد بمكر برنامجو لدراسة اإلسبلـ ييدؼ إلى تحميؿ 2001سبتمبر 
مف جية أخرل أنشأ معيد المشركع األمريكي لمسياسات العامة مشركعا العبلقة بيف اإلسبلـ كالقكل األخرل، ك 

(، فقد أنشأت "مركز السياسات العامة لمشرؽ RANDبحثيا سمي "ديمقراطية العرب"، أما مؤسسة "راند" )
بيدؼ دراسة القضايا الممحة في منطقة الشرؽ األكسط، أما مؤسسة كارينجي لمسبلـ الدكلي الذم  "األكسط
امجو "الديمقراطية كسيادة القانكف" جانبا كبيرا مف اىتمامو بتحميؿ العقبات التي تكاجو التحكؿ يمقى برن

 الديمقراطي في الشرؽ األكسط.

دراسات لتركز عمى   قامت 11/9(، بأنو منذ أحداث Stroub Talbotكقد أكد ستركب تالبكت )
 (250)مريكية تجاه العالـ اإلسبلمي.طرح أفكار كرؤل جديدة، مف شأنيا تطكير كمراجعة السياسات األ

ككاف مركز الدراسات األمنية كالدكلية قد أصدر دراسة تحت عنكاف "مف أجؿ أف نسكد"، يحث فييا 
إدارة بكش عمى عبلج الظركؼ التي سمحت ألسامة بف الدف بتجنيد المياجميف لمكاليات المتحدة، كتمؾ التي 

اإلسبلمي كحسب ىذه الدراسة فإف الدافع الرئيسي كراء غضب زرعت بذكر الكراىية ألمريكا في قمب العالـ 
المسمميف ىك فشؿ العديد مف الدكؿ اإلسبلمية في تشكيؿ حككمات عصرية تستجيب الحتياجات شعكبيا 

 كغياب الديمقراطية.

                                                           
(250)

: أزمة تحتاج إلى إصبلح دراسة في فكر الدبابات األمريكية"، 11/9نسمة شرارة، "العالـ العربي كاإلسبلمي بعد  
 (، متحصؿ عميو:10/6/2016)تاريخ االطبلع: 

http://www.Hadaracenter.com/Pdf. 
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( الذم يعمؿ Lorane Morafichكمف جية أخرل نجد التقرير الذم كضعو لكراف مكرافيتش )
حيث يتضمف تكصيات لئلدارة  2002( ، كتـ تقديمو لمبنتاغكف في جكيمية RANDد" )كمحمؿ لمؤسسة "ران

األمريكية عمى أساس أف العراؽ ىك المحكر التكتيكي، السعكدية ىي المحكر االستراتيجي، كمصر ىي 
 الجائزة.

كلكي تكتمؿ حرب األفكار التي شنتيا الكاليات المتحدة عمى المنطقة العربية جاءت المبادرة 
ف الديمقراطية لسكؽ الحرة في الشرؽ األكسط، أم أاألمريكية لتعزيز الديمقراطية كدكلة القانكف كاقتصاد ا

اتخذتيا الكاليات المتحدة كأداة مف أدكات السياسة الخارجية مثمما تستخدـ المعكنات في دعـ األنظمة مف 
 أجؿ خدمة مصالحيا.

كصفت مراكز التفكير األمريكية  اإلعبلمية الحديثة، باإلضافة إلى ذلؾ فإنو في العديد مف التغطيات
نيا ظؿ الحككمة، مثبل مراكز التفكير اليمينية كاف ليا تأثير كبير ككزف ثقيؿ عمى العديد مف الرؤساء بأ

خبيرا مف مركز التفكير التابع  20األمريكييف كجكرج كلكربكش في مجاؿ الشؤكف السياسية، حيث أكثر مف 
 (251)كييف، مؤسسة بحث السياسة العامة  كاف يتصؿ بإدارة بكش.لممحافظيف األمري

، فيك مؤشر 11/9حيث تزايدت منشكرات ىذه المؤسسة كنشاطاتيا حكؿ الشرؽ األكسط بعد أحداث 
سبتمبر  10 -1999كبير لتغيرىا المركزم كمف األدلة عمى ذلؾ أنيا في السنتيف قبؿ ىذه األحداث أم )

مقاال حكؿ الشرؽ األكسط، لكف بعد  73منشكرات ك 4أحداث كنشرت  8(، ىذه المؤسسة غطت 2001
 45(، ىذه المؤسسة قدمت تقارير حكؿ 11/9/2003إلى  11/9/2001سنتيف مف ىذه األحداث أم )

 (252).مقاال حكؿ الشرؽ األكسط 221منشكرا ك 33حدثا، نشرت 

مقاالت حكؿ الشرؽ  5تصرة كتقارير مخ 4أما معيد كارينجي فإنو قبؿ سنتيف مف ىذه األحداث، نشر 
قضية سياسية كنتائج اإلصبلح العربي،  13األكسط، كبعد سنتيف مف ىذه األحداث معيد كارينجي نشر 

 (253).تقارير حكؿ الشرؽ األكسط 3مقاال ك 81قضية مختصرة،  16كتب، 

                                                           
(251)

Ezzat Ibrahim , „‟Arab And American Think Tanks: New Possibilities For Cooperation ?New Engines 

For Reform‟‟ ,The Saban Center For Middle East Policy at The Brookings Institute, Working paper 

,October 2004,P13 ; (Consulted On 20/11/2015) available Online: Http://www.brooking.edu.  
(252)

Idem ,P15. 
(253)
 حسب إحصائيات معيد كارينجي. 
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األكسط أما بالنسبة لمركز الدراسات اإلستراتيجية، فإنو ضاعؼ مجيكداتو حيث يعتبر الشرؽ 
كاإلرىاب مف القضايا األكلى التي يركز عمييا بسبب كجكد عدد كبير مف الخبراء العسكرييف كاالستراتيجييف 

 الذيف يعممكف بيذا المركز كلتركيزه عمى دراسة التحديات الجديدة لؤلمف الكطني كالعالمي.

ت كمنشكرات مجمكعة  مقاال بيانات مكجزة، كنشر  عدة، قدـ 2003  منذ  ضاعؼ مجيكداتو
 أماـ الككنغرس. و(، كما أدلى بشياداتي2002-2001متعددة في الفترة )

  الفرع الثاني: أزمة التحديث في العالم العربي حسب مراكز التفكير األمريكية

أجمعت عمى أف ىذه األحداث ماىي  11/9ر األمريكية بعد يفكتكؿ الدراسات التي أفرزتيا مراكز ال
كىي األزمة التي  '' حسب تعبيرىـاإلرىابييف''إال نتيجة ألزمة عميقة، أزمة تكمف في العالـ الذم أفرز ىؤالء 

نجمت عف فشؿ دكؿ العالـ العربي كاإلسبلمي في التحديث مما كلد األرض الخصبة لنمك العناصر 
ت التي قاـ بيا الباحثاف "ككرث كامبيؿ" ك "مايكؿ فمكرني" مف حيث جاءت في إحدل الدراسا ''اإلرىابية''

مركز الدراسات األمنية كالدكلية أف الدافع الرئيسي كراء غضب المسمميف ىك فشؿ العديد مف الدكؿ اإلسبلمية 
في تشكيؿ حككمات عصرية تستجيب الحتياجات شعكبيا كاحتياجات المجتمعات المدنية التي ال يسمح ليا 

ؿ مستكل مف النقاش كالديمقراطية مثؿ مصر كالسعكدية، إذ فشمت ىاتاف الدكلتاف في تقديـ برامج سكل بأق
حككمات  ف تضغط أك تساعد ىذه األنظمة عمى تشكيؿلبت الدراسة الحككمة األمريكية بأعف التنمية، كطا

المتحدة لكمتا الدكلتيف لذلؾ ظيرت انتقادات كثيرة مف قبؿ الكاليات  (254)عصرية تستجيب لرغبات شعكبيا،
كبحجج مختمفة مثؿ عدـ احتراـ حقكؽ اإلنساف، كانتشار المشاعر المعادية لمغرب، كتمكيؿ المدارس 
اإلسبلمية المتشددة، كبدأت اإلدارة األمريكية تربط بيف المساعدات االقتصادية كاإلصبلح الديمقراطي كتشجيع 

حداث تغييرات تدريجية.  اإلصبلح التعميمي، كا 

 فتبدأ الدراسات برصد دالئؿ الفشؿ عمى عدة مستكيات كمنيا: 

 عمى المستوى السياسي -1

معظـ النظـ السياسية في العالميف العربي كاإلسبلمي ذات طبيعة تسمطية فيي لـ تصؿ لمحكـ 
قـ بطريقة شرعية، كال تمثؿ  شعكبيا، كبسبب افتقار ىذه النظـ لمشرعية مع لجكئيا الدائـ لمقمع الداخمي تتفا

                                                           
(254)
 .162: سابؽ، صالمرجع الريا قحطاف الحمداني،  
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التكترات داخؿ مجتمعاتيا، كىذا الشعكر تستغمو الجماعات المتطرفة لصالحيا لكسب التأييد الشعبي ليا، 
كتمجأ ىذه األنظمة لمقضاء عمى الجماعات المتطرفة عف طريؽ قمعيا أك نفييا إلى الخارج، ىذه الجماعات 

 جد الدعـ مف طرؼ الغرب كخاصة الكاليات المتحدة.تالمنفية 

إف المؤشرات االقتصادية تثبت التدىكر الكبير لمعظـ الدكؿ العربية  :االقتصاديالمستوى  -2
دكلة منيـ تصنؼ باعتبارىا الدكؿ  17دكلة لدييا أغمبية مسممة،  46كاإلسبلمية فمثبل مف بيف 

 .دكلة منيا دكؿ نامية 22، كLeast Devloped Countriesاألقؿ تقدما

بالمائة، كىي نسبة  6.86اإلسبلمي في التجارة العالمية ال تتجاكز النسبة التي تشارؾ بيا دكؿ العالـ 
ضئيمة مقارنة بعدد تمؾ الدكؿ، كتعتمد باألساس عمى عدد قميؿ جدا مف السمع التصديرية، معظميا مف قطاع 

 (255).البتركؿ أك القطاع الزراعي كليس سمعا صناعية أك خدمية

داخؿ الدكؿ العربية كاإلسبلمية العديد مف المشاكؿ االجتماعية  تتفشىالمستوى االجتماعي:  -3
 (256)منيا: 

 ارتفاع مستكل األمية كالتكزيع غير العادؿ لمدخؿ، كانتشار كبير لمفقر. -
 .انخفاض شديد في مؤشرات التقدـ التكنكلكجي كالعممي -

أسباب فشؿ تحديث كىنا تنتقؿ الدراسات مف مستكل الرصد إلى مستكل التحميؿ كذلؾ لمتعرؼ عمى 
العالميف العربي كاإلسبلمي، كتقسـ الدراسات أسبابيا مف األكضاع الداخمية ليذه الدكؿ كأسباب خارجية 

 نمخصيا في مايمي:

 :أوال: األسباب الداخمية

تتسـ النظـ العربية كاإلسبلمية بالتدخؿ الشديد لمدكلة في الحياة االقتصادية  :النظام االقتصادي -1
 مما مثؿ عائقا أماـ التحديث، مما ترتب عميو إضعاؼ دكر القطاع الخاص، كاحتكار الدكلة 

 
                                                           

(255)
 .5: ، صؽسابالمرجع النسمة شرارة،  

(256)
Hunter Shireen, Modernization and democratization in the Muslim world : Obstacles and remediers, 

Center for strategic and international studies, Available online, (Consulted : 1/6/2016)    

http://www.csis.org 

http://www.csis.org/
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لعممية التنمية كفي ظؿ ذلؾ تنامت قكة الدكلة في مكاجية قكة الشعب كضعؼ المشاركة الشعبية 
 كالمساءلة.

حيث كاف ينظر لممؤسسة العسكرية باعتبارىا حامية لحرية الدكلة  :المؤسسة العسكرية تضخم -2
كبنائيا ككجكد النزاعات اإلقميمية كالداخمية، كالتي تستدعي كجكد جيش ضخـ كقكم، ىذا اإلفراط 

 في حجـ المؤسسات العسكرية عرقؿ عممية التحديث.

ي دكؿ الخميج، حيث يفكؽ مجمكع اإلنفاؽ العسكرم إف معدؿ اإلنفاؽ العسكرم يعتبر األعمى عالميا ف
 السعكدية كالعراؽ ىـ الدكؿ ما تصرفو إسرائيؿ كالمممكة المتحدة مجتمعيف، حيث نجد أف المممكة العربية

األكثر إنفاقا في المنطقة عمى شؤكف التسمح، إال أف مرحمة الثمانينات العراؽ كاف لو مبرر اإلنفاؽ العسكرم 
إيراف، لكف المممكة العربية السعكدية، فكؿ صفقات األسمحة المكجية إلييا كما كاف حجميا كىك الحرب مع 

كاف يراعي فييا شرطا جكىريا، كىك أال تحكؿ ىذه الصفقات العسكرية الجيش السعكدم مف كضعو الدفاعي 
 (257).إلى الكضع اليجكمي

، كزيادة الفكارؽ انتشار الفقركخاصة في ظؿ  تنامي الفوارق االقتصادية والسياسية واالجتماعية
 االجتماعية بيف أفراد المجتمع، كانتشار الظمـ كالتيميش.

 ثانيا: األسباب الخارجية
 :موروثات االستعمار -

رسمت القكل االستعمارية حدكدا تعسفية بيف دكؿ العالـ العربي كاإلسبلمي ، ال تنطبؽ مع التقسيمات 
الكاقع، كبالتالي أصبحت ىذه الدكؿ مسرحا لمصراعات االثنية كالعرقية العرقية كاالثنية المكجكدة عمى أرض 

سكاء داخؿ الدكلة أك بيف الدكؿ كبركز الحركات االنفصالية مما تطمب كجكد جيكش كبيرة كأنظمة مستبدة 
 لقمع ىذه الصراعات.

 

                                                           
(257)

(، مذكرة ماجستير 2014-1990العربية، دراسة حالة الجزائر)  –خميسة عقابي، النفط في العبلقات األمريكية  
ستراتيجية، جامعة  : ص ،2014/2015، -بسكرة –محمد خيضر في العمـك السياسية، تخصص: عبلقات دكلية كا 

158. 
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 آثار الحرب الباردة -

النظـ االستبدادية في المنطقة لتحقيؽ في إطار الحرب الباردة دعمت القكتيف العظمييف العديد مف 
أىداؼ إستراتيجية كلحماية مصالحيا، كفي بعض األحياف إشعاؿ الصراعات الداخمية في الببلد العربية 

 كاإلسبلمية مما أدل إلى تقكية جيكش ىذه الدكؿ.

استغبلؿ الحركات اإلسبلمية مف جانب المعسكريف، كباألخص المعسكر الغربي مف أجؿ تحقيؽ 
بغ الطابع العسكرم عمى اإلسبلـ، كمف أىـ األمثمة عف ذلؾ استغبلؿ صدافو السياسية، األمر الذم أأى

 (258).الشيكعي الكاليات المتحدة األمريكية الحركات اإلسبلمية في أفغانستاف لمكاجية المد

 مصالح القوى الكبرى -

عالـ العربي كاإلسبلمي، كمنو إف أكبر نسبة مف البتركؿ كالغاز الطبيعي في العالـ تقع داخؿ دكؿ ال
فإف اعتماد الدكؿ الصناعية الكبرل عمى تمؾ المكارد كحاجتيا لتأميف مكاردىا أدل إلى دعميا لمنظـ 

 االستبدادية.

لمنفط عمى أنيا تنتمي إلى كاحدة  ةكباستخداـ أدكات مف عمـ السياسة يمكف تصنيؼ البمداف المصدر 
مف خمس مجمكعات رئيسية: ديمقراطية ناضجة، أك ديمقراطيات الزمر المتنافسة، أك حكـ الفرد األبكم، أك 

 حكـ الفرد النياب، أك حكـ الفرد اإلصبلحي.

كيت كالك ةكبالنسبة لمدكؿ العربية المنتجة لمنفط، نجد أف حكـ الفرد األبكم يشمؿ العربية السعكدي
كبعض دكؿ الخميج العربي األصغر حجما، كقد أقامت الحككمات شرعيتيا في البدء عمى السمطة التقميدية 
كالدينية، غير أنو في سياؽ محاكالت التحديث التي يحركيا النفط تصبح شرعيتيا مرتبطة أيضا بتعبئو الثركة 

 (259)تحظى باالستقرار لفترات ممتدة.النفطية لرفع مستكيات المعيشة، كفي مقدكر مثؿ ىذه الحككمات أف 

 

                                                           
 .7: نسمة شرارة، مرجع سابؽ، ص (258)

 لئلطبلع أكثر انظر: (259) 
، المستقبل العربيعبد العظيـ محمكد حنفي:" العبلقة بيف نكع النظاـ السياسي كطريقة إنفاؽ إيرادات النفط"، 

 .139 -131:ص –ص  ،2008(، يكليك 535العدد)
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 كمف أىـ مؤشرات الضعؼ الييكمي لمدكؿ العربية نجد: :النظم االقتصادية والتجارية الدولية

التكزيع غير العادؿ لمقكة االقتصادية، كالقيكد التجارية، كالقدرة عمى الحصكؿ عمى رأس الماؿ، مما  -
 .السياسي كاالقتصادممية كاإلصبلح زاد الطيف بمة عرقمة جيكد التن

 :سياسات المؤسسات الدولية -

تتبنى بعض المؤسسات الدكلية العديد مف السياسات التي تقؼ عائقا أماـ تحديث العالـ العربي 
.كاإلسبلمي، لعؿ أبرز مثاؿ عمى ذلؾ الشركط التي يفرضيا صندكؽ النقد الدكلي

(260) 

بالفعؿ العالـ العربي كاإلسبلمي عاش أزمة كما يمكف أف نتكصؿ إليو مف خبلؿ ىذه الدراسات أنو 
 حقيقية ذات أبعاد متعددة كمتداخمة كليا انعكاسات عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي.

الندكات  تالعديد مف الدراسات، كعقد تأجر  لتيا التفكير األمريكية مراكزف ا يثير االستغراب أكم
في األسباب الكامنة خمؼ العداء الشعبي العربي لمكاليات المتحدة األمريكية، كالتطرؼ في العداء  لمبحث

باستنتاجات تفيد بأف  تكصكال إلى ممارسات كصفت باإلرىابية مكجية لمكاليات المتحدة األمريكية، خرج
عربية، ىي األسباب في المجتمعات ال شكالوبمختمؼ أغياب الديمقراطية، كمصادرة الحريات، كالتخمؼ 

الظمـ الكاقع عمى الكامنة كراء التطرؼ المكجو نحك الكاليات المتحدة األمريكية، كلـ يخرج مف يقكؿ أف 
سبب األىـ ، ىي الك إلسرائيؿلؤلنظمة المستبدة ت المتحدة األمريكية ،  جراء دعـ الكالياالشعكب العربية

 .الكعكد الزائفةحمكؿ الترقيعية ك ك اللحالة اليأس مف اإلصبلح، 

 
 
 
 
 
 

                                                           
(260)

Hunter Shireen, Op.Cit. 
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 المبحث الثالث: استراتيجيات الييمنة األمريكية عمى المنطقة العربية بعد أحداث 
                11/9/2001 

إف قضية اإلرىاب كظفت مف قبؿ الكاليات المتحدة إلعبلف حرب استنزاؼ ترمي إلى تدمير أم      
معارضة ممكنة لمكضع القائـ عمى السيطرة األمريكية، كلتعزيز النزعة الصدامية مع العالـ في اإلستراتيجية 

ىك  2001سبتمبر  11األمريكية، لذا فمف المبلحظ أف التكجو االستراتيجي الخارجي الذم نتج عف أحداث 
تكجو ىجكمي عسكرم أم أعطى األكلكية لئلستراتيجية العسكرية كعدـ إىماؿ االستراتيجيات السياسية 

 كاالقتصادية كاالجتماعية األخرل. 
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 ، أوباما(اسي لمرؤساء األمريكيين )كمينتون، بوش االبن: شبكة التخطيط السي(7الشكل رقم )

 

:يؤذًش سُىٌيجًىػح تُهذستشؽ 
(*) 

cold war grand -, Bastian Van Apeldoorn , America‟s post : Nana de Graff La source

strategy-makers and the policy planning network , Paper to be presented at the annual convention 

of the international studies association , USA : San Francisco , April 3,2013, p:15 

 

                                                           

السياسة ك مف المدعكيف ، معظميـ مف أكبر رجاالت  150 -100مؤتمر سنكم غير رسمي يحضره قرابة   (*) 
  .ار مف السرية حكؿ مختمؼ المكاضيعاألعماؿ ك البنكؾ نفكذا في العالـ ك يتـ فيو الحديث خمؼ جد
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بف لنا الشكؿ أف مراكز التفكير التي اعتمد عمييا الرؤساء األمريكيكف كمينتكف ك بكش االبف ك ي
أكباما في كضع إستراتيجيتيـ  قبؿ تنفيذىا كىذا ما سنتطرؽ إليو في ىذا المبحث محاكليف معرفة خبايا ك 

 .المنطقة العربيةيدؼ الييمنة عمى خمفيات االستراتيجيات التي كضعيا صناع القرار األمريكيكف ب

يقكؿ بعض عمماء االجتماع كالسياسة أف أمريكا تخضع اليكـ لحكـ طبقة اجتماعية مميزة كمتجانسة 
إلى حد كبير، أما جذكر تمؾ الطبقة، فتكجد في الشركات الكبيرة، كالبنكؾ كبيكت الماؿ كاالستثمارات، 

تمؾ الطبقة الحكـ بطريقة غير مباشرة مف كمؤسسات البحث كاإلعبلـ كالمؤسسات المالية الخيرية، كتمارس 
خبلؿ المؤسسات المتعددة التي أقامتيا، كقامت بتمكيميا كتكجيييا لتشكيؿ الجك االجتماعي كالسياسي 
كاالقتصادم العاـ لمدكلة كالمجتمع، كمف خبلؿ تمؾ المؤسسات تقكـ الطبقة الحاكمة بتعزيز مكاقفيا كزيادة 

كالفئات المثقفة كالطمكحة كدمجيـ في تنظيماتيا كأطرىا، كلذلؾ أصبحت امتيازاتيا كاستيعاب األشخاص 
عممية تشكيؿ الرأم العاـ، كصنع السياسة العامة لمدكلة، بما في ذلؾ السياسة الخارجية، تطبخ أكال في بنكؾ 

كلة الد التفكير كالمؤسسات المالية كمجمكعات التخطيط ككسائؿ اإلعبلـ كتقدـ فيما بعد مف خبلؿ مؤسسات
 (261)كأجيزة صنع القرار.

فراد النافذيف بيف النخب نيا بمجمكعيا تخضع لسيطرة بعض األربما الكصؼ األدؽ لمراكز التفكير أ
، الركائز الفكرية الجامعة لتمؾ النخب صاعدة الذيف يمارسكف أدكارا ىامةالسياسية ك االقتصادية التقميدية ك ال

صراع قا مف تسميميا بنظرية التفكؽ األحادم في ''انطبلىي رؤاىا الضيقة بمستقبؿ الككف برمتو 
تركيج اليزاؿ طاغيا ك إف كاف بمسميات أخرل مبتكرة خاصة ك أف خبلصتيا تتجسد في    ''،الحضارات

     )262( .إجترار حمكؿ ك أىداؼ تتحقؽ بفعؿ الصراع ك التجزئة ك التقسيـ

 المطمب األول: مشروع الشرق األوسط الكبير

المشاريع اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة العربية نجد مشركع الشرؽ األكسط الكبير الذم مف 
 .اتو ك مضمكنو ك تداعياتوسنحاكؿ مف خبلؿ ىذا المطمب معرفة خمفي

 
                                                           

(261)
 لممزيد أنظر: 

 .229 -227ص: –سابؽ، ص المرجع المحمد عبد العزيز ربيع، 
( ، تاريخ االطبلع :  7/1/2017منذر سميماف ، مراكز األبحاث ترسـ خريطة سياسات ترامب المقبمة '' ، )( 262)             

 effect/783778-https//www.almyadeen.net/butterfly، عبر الرابط :   20/8/2017
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 الفرع األول: مفيوم مشروع الشرق األوسط الكبير

الصادر عف  1995السنكم لعاـ أكؿ ما ظير مفيكـ الشرؽ األكسط الكبير في التقرير اإلستراتيجي 
 معيد الدراسات اإلستراتيجية التابع لكزارة الدفاع األمريكية.

إيديكلكجيا "الشرؽ يعد مشركع الشرؽ األكسط الجديد أك الكبير مف بنات أفكار المحافظيف الجدد ف
ي مجمة الشؤكف " يعكد إلى أطركحات المؤرخ البريطاني برنارد لكيس، كفي مقالو لو نشرت فاألكسط الكبير

، يعتبر برنارد لكيس 1992( بعنكاف " إعادة ىيكمة الشرؽ األدنى" في أكتكبر Foreign Affairsالخارجية )
سجمت كفاة العالـ العربي بكصفو كيانا سياسيا كبالتالي بات مف كاجب  1991أف حرب الخميج الثانية عاـ 

ببل منازع، أف تغتنـ ىذه الفرصة االستثنائية لكي تفرض الكاليات المتحدة األمريكية، التي صارت سيدة العالـ 
رأييا، فتطيح باألنظمة القائمة ىنالؾ، كتعيد رسـ حدكدىا الجغرافية، لذا إف جكىر ىذا المشركع بالذات يرتكز 
عمى إنكار العركبة كيكية سياسية كثقافية، كيذىب برنارد لكيس إلى أبعد مف ذلؾ، كذلؾ باستبداؿ عبارة 

يدعك فيو إلى اختراؽ  العربي بعبارة الشرؽ األكسط ك في كتاب شمعكف بيريز" الشرؽ األكسط الجديد"،العالـ 
 (263).النشاط االقتصادم اإلسرائيمي في المنطقة العربية ؿالكطف العربي، مف خبل

إف ىذا المشركع ىك مبادرة أمريكية تيدؼ حسب صناع القرار األمريكييف مف خبللو إلى نشر 
حياء دكر المجتمع المدني في منطقة الشرؽ األكسط، كىي المبادرة التي طرحيالديمقراط ا كزير ية كتعزيزىا كا 

لكر بكش في محاضرة ألقاىا في مركز العيدة الرئاسية األكلى لجكرج ك  في "كؿالخارجية األمريكي "ككلف با
 (264).2002التراث بكاشنطف في ديسمبر 

و، قدمت اإلدارة األمريكية إلى قمة الدكؿ الصناعية الثمانية بعد عاـ تقريبا مف غزك العراؽ كاحتبلل
مشركع الشرؽ األكسط الكبير بناء عمى  2004الكبرل في جكرجيا بالكاليات المتحدة التي عقدت في جكاف 

، 2002نة لعامي تقرير التنمية البشرية الصادر عف برنامج األمـ المتحدة لمتنمية بشكؿ دكرم مرة كؿ س
 ، كالذم كصؼ الكضع العربي بشبو الكارثي.تكاليعمى ال 2003

                                                           
(263)
 .94: سابؽ، صالمرجع المنتصر غازم الصكاؼ،  

 .184: ، صسابؽالمرجع العبد الناصر جندلي،  (264)
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كبعد ذلؾ تـ إعداد كثيقة عمؿ مف طرؼ إدارة بكش، تعد النسخة األكلى ليذه المبادرة استندت في 
أفكارىا إلى معطيات التقريريف المشار إلييا، خمصت بعدىا اإلدارة األمريكية إلى ضركرة إصبلح كضع 

 (265).المنطقة كميا

 كدعمت المقترحات إلى دعـ المجتمع المدني كزيادة تعميـ النساء، كدعـ تدريب القضاة كالصحفييف، 

تفاقية سبلـ يات المتحدة ببذؿ الجيكد لتأميف إكقد رأل النقاد أف ىذه المبادرة ضئيمة النجاح تمتـز الكال
 (266).بالشرؽ األكسط

ألكسط المكسع، كفي كثيقتو األصمية المبادرة( اسـ آخر كىك الشرؽ ا -كيحمؿ ىذا )المشركع
األمريكية اسـ:" مستقبؿ العالـ العربي"، كىك عبارة عف كثيقة تتضمف جممة مف اإلصبلحات كالتغييرات المراد 
إحداثيا في منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ افريقيا، كأطمؽ عمييا كصؼ "الكبير" أك "المكسع" بعد إضافة بمداف 

سرائيؿ.المغرب العربي كأفغانستاف   كباكستاف، ايراف كتركيا عمى دكؿ المشرؽ العربي كا 

كقد نشرت صحيفة كاشنطف بكست األمريكية نص المشركع، كاستنادا إلى ما جاء فيو، فإف المقصكد 
بالشرؽ األكسط الكبير ىك االمتداد الجغرافي الكاسع مف اندكنيسيا شرقا إلى مكريتانيا غربا مركرا بجنكب آسيا 

 (267).كالقكقازككسطيا 

 الفرع الثاني: مضمون مشروع الشرق األوسط الكبير

لتكضيح فكرة مشركع الشرؽ األكسط الكبير، البد مف التعرؼ عمى مضمكنو، لتككيف صكرة كاضحة 
عف أبعاد ىذا المشركع، فطبقا لمنص األكؿ يقكـ ىذا المشركع عمى ثبلث ركائز لسد النقائص التي حددىا 

 (268):كىي 2002ية لعاـ تقرير التنمية البشر 

 تشجيع الديمقراطية كالحكـ الصالح -
 

                                                           
 .207: سابؽ، صالمرجع الأعمر بكزيد،  (265)

(266)
Fraser, Cameron,Op.Cit,P173. 

لمبحث في نشأة المصطمح كتطكره أنظر: شاىر إسماعيؿ الشاىر، الشرؽ األكسط الكبير كالمستقبؿ العربي،  (267)
 .60: (، ص332، العدد )2005، مجمة المناضل

، الجزائر: دار الخمدكنية لمنشر دراسات استراتيجيةمصطفى بمعكر، "اإلصبلح السياسي في الكطف العربي"،  (268)
 .149: ، ص2011(، مارس 14كالتكزيع، العدد )
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 بناء مجتمع معرفي -
 تكسيع الفرص االقتصادية -

 أوال: تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح

أصبح التحكؿ الديمقراطي في الدكؿ العربية مككنا رئيسيا مف مككنات السياسة الخارجية األمريكية 
السياسة، التي ظمت تكازف  كىكما يمثؿ بحدذاتو تحكال جكىريا في تمؾ بعد أحداث الحادم عشر سبتمبر،

بصكرة تقميدية بيف صيانة مصالحيا الحيكية كضماف استقرار األنظمة السياسية الصديقة، كمطمب 
 الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف مف ناحية أخرل.

ذا بحثنا في الخمفية التاريخية لنشر الديمقراطية نجد أنيا لـ تكف  لة ذات أىمية تذكر في البرامج سأمكا 
اإلستراتيجية األمريكية تجاه المنطقة العربية في مرحمة الحرب الباردة أك بعدىا، كذلؾ ألف التيار الميبرالي 

لة حزب الجميكرم يرل أف التركيج لمسأيمثمو الحزب الديمقراطي، كالتيار المحافظ الذم يمثمو ال الذم
 (269):األمريكية في المنطقة لؤلسباب التاليةالديمقراطية ال يخدـ المصالح 

بقكل أكثر  ةيرل التيار الميبرالي/ الديمقراطي أف الديمقراطية قد تأتي إلى الحكـ في البمداف العربي
تشددا كمعاداة إلسرائيؿ مف تمؾ القكل المكجكدة بالفعؿ، كبالتالي فإف ذلؾ سيؤثر عمى عممية السبلـ العربي 

نيا الديمقراطية أف كجكد أنظمة ديمقراطية في المنطقة يقضي عمى المقكلة اإلسرائيمية باإلسرائيمي، فضبل ع –
 الكحيدة في المنطقة.

يؤمف التيار المحافظ /الجميكرم بأىمية االستقرار بالمنطقة، كأف عمميات التحكؿ السياسي قد تؤدم 
بالمنطقة خاصة ما يتعمؽ باستمرار تدفؽ إلى عدـ االستقرار، كمف ثـ فقد تؤثر عمى مصالح الكاليات المتحدة 

النفط بأسعار معتدلة، أم أف ىذا التيار كاف يؤيد الحفاظ عمى االستقرار مف اجؿ تأميف المصالح االقتصادية 
 لمكاليات المتحدة في المنطقة.

، إلى 11/9كيرجع العديد مف المفكريف كالمختصيف لقضية الديمقراطية في العالـ العربي قبؿ أحداث 
 (270):أربع قضايا أساسية تتمحكر حكؿ

                                                           
(269)
 .78: سابؽ، صالمرجع السعد شاكر شبمي،  
 .56 -55 ص:-سابؽ، صالمرجع الأحمد بام،  (270)
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 محاربة المد الشيكعي كىك أبرز أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية أثناء مرحمة الحرب الباردة. *

 *سيكلة التعامؿ مع نظـ غير ديمقراطية بشأف تأميف مصالح الكاليات المتحدة األمريكية. 

 -بلـ كالحركات اإلسبلمية السياسية*اإلسبلـ كالحركات اإلسبلمية المسيسة: إف مكضكع اإلس
مف بيف العكامؿ اليامة التي جعمت الكاليات المتحدة األمريكية تتجاىؿ قضية  -الميتمة بالمجاؿ السياسي

 التحكؿ الديمقراطي في العالـ العربي خكفا مف كصكؿ ىذه الحركات إلى السمطة. 

اإلسرائيمي مف بيف العكامؿ ذات  –بي اإلسرائيمي: يعتبر الصراع العر  –*أمريكا كالصراع العربي 
الكزف الكبير في عدـ اىتماـ الكاليات المتحدة األمريكية لقضية الديمقراطية في العالـ العربي كبخاصة تمؾ 
الدكؿ الحميفة أك المعتدلة خاصة فيما يتعمؽ في المضي في تنفيذ االتفاقيات المبرمة بيف األنظمة العربية 

سرائيؿ، كىي االتفاقي ات المرفكضة شعبيا كىك ما دفع الكاليات المتحدة إلى غض الطرؼ بؿ كحتى تشجيع كا 
تمؾ األنظمة عمى الممارسات القمعية مع شعكبيا ضمانا لتنفيذ تمؾ االتفاقيات، كىك ما حصؿ مع مصر في 

حماس إطار اتفاقية كامبد ديفيد أك بعد ذلؾ، ككذلؾ األردف ككذلؾ السمطة الفمسطينية ضد كؿ مف حركتي 
 كالجياد اإلسبلمييف المناىضتيف لسياسات التنازؿ كالتضحية.

نقطة تحكؿ في السياسة الخارجية األمريكية، إذ أف الفرصة سانحة لتنفيذ  11/9شكمت أحداث  
أحبلميـ اإلمبراطكرية بالييمنة عمى العبلقات الدكلية انطبلقا مف فرضية تمثؿ عقيدة لدييـ تقكـ عمى مفيـك 

ألمريكي، كما أف تصكراتيـ مسككنة بياجس السبلـ األمريكي عمى غرار السبلـ الركماني، كقد االستثناء ا
تنكعت اتجاىات مراكز التفكير حكؿ عممية مراجعة السياسة الخارجية األمريكية، كلمنظريات االستراتيجية 

ع معالـ استراتيجية السابقة، كأنجزت المراكز المرتبطة بالمحافظيف الجدد مجمكعة مف الدراسات التي تض
أمريكية، كمع كصكؿ الرئيس بكش إلى السمطة تحكؿ المحافظكف الجدد مف التأثير عمى صناعة القرار إلى 

الفرصة المناسبة لتمرير ىذه المشاريع مف خبلؿ استراتيجية الحرب  11/9سدة القرار، ككجدكا في أحداث 
 محافظيف الجدد منطقة الشرؽ األكسط.عمى اإلرىاب، كمف بيف المناطؽ التي تأثرت بتصكرات ال

ة األمريكية في ىذه المنطقة، ليتكصمكا إلى نتيجة رئيسية بمراجعة السياسبدأ الخبراء األمريكيكف  
كىي أف كاشنطف ارتكبت خطأ كبيرا بدعـ األنظمة القمعية في المرحمة السابقة، ىذه النتيجة أكدىا مارتف 
أنديؾ، عندما اتيـ النظـ العربية بأنيا فشمت في تمبية االحتياجات األساسية لشعكبيا، كأنيا قمعت ىذه 

افؽ الرئيس بكش عمى المبلحظة السابقة، عندما أعمف أف خطأ كاشنطف في خطابو يـك الشعكب، كك 
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في المرحمة السابقة تمثؿ بدعـ األنظمة السمطكية في الشرؽ األكسط، كقد تكافقت كثير مف  6/11/2003
.مراكزالتفكير األمريكية مع الرؤية السابقة

(271) 

اتية غير متناسقة، كمف أىميا اف الشرؽ األكسط كقد استندت اإلدارة األمريكية إلى مزاعـ براغم
ىكمنطقة االضطراب الكبير في العالـ، كمصدرا لممشكبلت كالتيديدات القديمة الجديدة لؤلمف القكمي 
األمريكي مثؿ اإلرىاب كانتشار أسمحة الدمار الشامؿ كاألصكلية كالتطرؼ كاليجرة غير المشركعة، إلى 

كيكف بدءا مف الرئيس جكرج بكش، كنائبو ديؾ تشيني، إلى كزيرة الخارجية جانب ماكرره المسؤكلكف األمري
ككندالزارايس، إلى كزير الدفاع رامسفيمد كمستشاره "بيرؿ"، كككيؿ الكزارة "دكغبلس فايت"، كغيرىـ استنادا إلى 

كبيرة مثؿ  دراسات كتقارير قدمتيا مراكز بحكث يمينية الطابع السمطكم لؤلنظمة العربية الحاكمة في دكؿ
مصر كالسعكدية كغيرىما، إلى جانب مناىج التعميـ كالسياسات الثقافية كاإلعبلمية، كالفساد السياسي كالمالي، 
ككذلؾ غمبة أنماط التفكير غير العصرية، تعدكميا مسؤكلة عف انتشار التطرؼ كاإلرىاب كالتعصب ككراىية 

.الغربية كالحرماف االقتصادم كاالجتماعي الكاليات المتحدة كالغرب، كمكجات اليجرة إلى الدكؿ
(272) 

خطب الرئيس بكش االبف الخاصة بالشرؽ األكسط كأحاديثو، كتسكيؽ  التفكيرمراكز كقد رصدت 
مفاىيـ المجتمع الحر كالديمقراطية، مف جراء متابعة ىذه الخطب في المكقع اإللكتركني لمبيت األبيض، كقد 

(، كاستخدـ 2005-2001مرة في الفترة ) 1012كممة ديمقراطية كصمت إلى أف الرئيس بكش قد استخدـ 
مرة فقط، كالشؾ باف ىذه  11إلى  2006انخفضت في عاـ  مرة، في حيف 823كممة الحرية كالمجتمع الحر 

 (273)النتائج تعكس ىكسا في إعادة تشكيؿ المنطقة، كالذم كاف الرؤساء السابقكف يدرككف خطكرتو.

(، كفي الممؼ الخاص عف News weekا مقالة في مجمة نيكزكيؾ)لقد كتب فرانسيس فكككيام
اإلرىاب، تحت عنكاف "ىدفيـ: العالـ المعاصر"، ينطمؽ في أسطره األكلى بقكلو:" العدك الحقيقي أصبح 

 (274)المسممكف المتطرفكف المتعصبكف لكؿ خبلؼ كشقاؽ، ىـ فاشست يكمنا الحالي، كىذا ما نقاتؿ ضده"،
، كعاد 11/9كمف ىذه العبارة يؤكد فكككياما اف مجريات السياسة الدكلية قد غيرت اتجاىاتيا بعد أحداث 

                                                           
(271)

أبكرماف،" الديمقراطية كالتحديث في خدمة مصالح الدكؿ الكبرل، البعد الثقافي في لممزيد أنظر: محمد سميماف  
 (:2/6/2016مشركع الشرؽ األكسط الكبير، )تاريخ االطبلع: 

3428.Htm-Http://Www.Islamtoday.Net/Sachmam/Services/Seveart.28 
 .464: سابؽ، صالمرجع الخميؿ حسيف،  (272)
 .221ص: سابؽ، المرجع الماىر إسماعيؿ،  (273)

(274)
Francis Fukuyama, " Their target : the modern world",Newsweek,Jannury,2002,P24. 

http://www.islamtoday.net/sachmam/services/seveart.28-3428.htm
http://www.islamtoday.net/sachmam/services/seveart.28-3428.htm
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اليكـ كؿ شيء مختمفا، كلكف عمى حد صياغة فكككياما لعباراتو، في الكقت الذم تقكـ فيو الكاليات المتحدة 
.لتعبئة ضد الكاليات المتحدةبشف الحرب ضد طالباف، كالقاعدة تقـك أعداد كبيرة  مف المسمميف با

(275) 

كبغية التأكيد عمى صحة ما طرحو في مقالتو السابقة "نياية التاريخ"، كفي الكتاب الذم أصدره في ما 
لـ يؤثر عمى الذركة في الديمقراطية الميبرالية المعاصرة، فإنو يعتقد  11/9بعد يعتبر فكككياما اف ما جرل في 
حة ألف "العصرنة، كما تمثميا الكاليات المتحدة كالديمقراطية المتقدمة بصحة فرضياتو، كانيا ستبقى صحي

األخرل، ستبقى القكل المييمنة في عالـ السياسة، فيما ستستمر القكانيف المتضمنة مبادئ الغرب األساسية 
.في الحرية كالمساكاة باالنتشار حكؿ العالـ"

(276)
 

ليا ، حيث أحرزت نصرا في مجاؿ األفكار قبؿ  إدعى فكككياما بانتصار الميبرالية عمى المنافسيف
(277).تحقيقيا في العالـ المادم ، حيث جاءت ىذه االدعاءات كثمرة ايديكلكجية تنافسية لمديمقراطية الميبرالية

 

كما نجد تحميبلت المراكز كالمعاىد الفكرية تكصمت إلى نقطة أساسية كىي أف العالـ العربي يعاني 
كمف ثـ لـ تعد القكة العسكرية عنصر فعاؿ في مكاجية ىذه األزمة، كبالتالي كاف لزاما مف أزمة في التحديث، 

كضع إستراتيجية جديدة لمكاجيتيا، كبالتالي نجد معظـ الدراسات اتفقت عمى أف دعـ عممية التحكؿ 
عجمة الديمقراطي في العالـ العربي كاإلسبلمي ىك األسمكب الفعاؿ إلصبلح أكضاع ىذه الدكؿ، كسيدفع 

 التحديث داخؿ تمؾ المجتمعات.

 Foreign Policy( في مجمة )Mechael Klareكمف األمثمة عمى ذلؾ نشر مقاؿ لميكائيؿ كمير )
In Focus" بعنكاف )Asking why مباشرة تساءؿ فيو عف السبب في إقداـ حكالي  11/9" بعد  أحداث

ير الطائرات، كقتؿ آالؼ البشر؟ ككصؿ إلى عشريف شابا مف العالـ العربي عف قتؿ أنفسيـ مف خبلؿ تدم
نتيجة رئيسية كىي أف دعـ الكاليات المتحدة لمحككمة السعكدية في المرحمة السابقة ، قد كلد ىذا الغضب 
الشديد، كبدال مف تكجو العداء نحك حككمة المممكة تكجو إلى الخارج مف خبلؿ اإلرىاب الدكلي، كتنظيـ 

.نالت المممكة العربية السعكدية قسطا كافرا مف حممة الدعاية األمريكية القاعدة بقيادة بف الدف، كقد
(278) 

                                                           
 .269: سابؽ، صالمرجع الناظـ عبد الكاحد الجاسكر،  (275)
 .270: نفس المرجع، ص (276)

 )277 (
Philippe Martine , „‟Printemps arabe et la fin de l‟histoire‟‟ ; Regard critique ; vol(06) ;n(3) ; octobre 

2011 ;p :14 . 
 .1: سابؽ، صالمرجع المحمد سميماف أبك رماف،  (278)
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 Paul) (*)كلفكيتزك كمف جية أخرل نجد مف أبرز عناصر تيار المحافظيف الجدد "بكؿ 
Wolfowitzنائب كزير الدفاع األمريكي السابؽ الذم التقى مع ألبيرت كليستر الباحث في مؤسسة )Rand 

كالمستشار السابؽ في البنتاغكف، كأحد رمكز المذىب النككم األمريكي كقد أصبح ليذا التيار أدبياتو الكثيفة 
 في مجبلت مثؿ:

(National review – commentary), (The new republic)  باإلضافة إلى أسبكعية ،
(The weekly standard)  التي يتحكـ فييانجد مركز أمريكاف  التفكير، كتمفزيكف فككس، كمف مراكز

 أنتربايز، كمركز ىدسكف ، كمؤسسة الميراث.

كالفكرة األساسية التي تقكـ عمييا مدرسة المحافظيف الجدد ىي أكلكية النظاـ السياسي عمى المؤسسات 
ال تقاسـ  كالتشريعات الدكلية، فالخطر األكبر الذم ييدد المصالح الحيكية األمريكية يأتي مف األنظمة التي

الكاليات المتحدة قيميا السياسية كالمدنية، كليذا فإف أفضؿ كسيمة لتكطيد أمف أمريكا ىي تغيير األنظمة 
، بقيت فكرة السبلـ الديمقراطي جزءا ال 11/9بعد أحداث  (279)االستبدادية كفرض المسمؾ الديمقراطي،

يكلة، كبدكف تغيير رئيسي في جكىر ينفصـ مف معادلة السياسة الخارجية األمريكية كتـ إدماجيا بس
، بيف جكرج بكش االبف، انطبلقا مف 2005اإلستراتيجية الجديدة، كفي خطاب تنصيبيو الثاني في يناير 

:أطركحة السبلـ الديمقراطي، معالـ مذىبو قائبل
(280) 

متزايد عمى تقكدنا األحداث كاإلدراؾ التسميـ إلى نتيجة كاحدة، بقاء الحرية في بمدنا يعتمد بشكؿ » 
الحرية في جميع أنحاء  نجاح الحرية في دكؿ أخرل، كأفضؿ أمؿ لمسبلـ في عالمنا ىك التكسع في نشر

لذلؾ فإف سياسة الكاليات المتحدة ىي السعي لدعـ نمك الحركات كالمؤسسات الديمقراطية في كؿ  العالـ)...(
 .«دكلة كثقافة بيدؼ نيائي ىك القضاء عمى الطغياف في عالمنا

                                                           

كرقة تخطيط دفاعية بعنكاف " كثيقة تكجيو السياسات  1982كىك نابغة في عمـ الرياضيات ، ألؼ في عاـ  (*) 
الدفاعية " ، ك ىي الكثيقة التي ركجت  لمبدأ الضربات االستباقية ، شددت عمى ضركرة أف تككف الكاليات المتحدة 

  أحالف . عمى استعداد لمتصرؼ بمفردىا في حاؿ صعكبة  عمؿ

 .84: سابؽ، صالمرجع الالسيد كلد أباه،  (279)
، دراسات استراتيجيةعبد اهلل ىكادؼ، "ىؿ تحقؽ الديمقراطية السبلـ؟مراجعة عامة لنظرية السبلـ الديمقراطي"،  (280)

 .147: ، ص2012(، مارس 17الجزائر: دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، العدد )
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حثت العديد مف الدراسات صانع القرار األمريكي عمى ضركرة تغيير استراتيجية الكاليات المتحدة 
القائمة عمى دعـ الكضع القائـ لضماف االستقرار، كضركرة تبني استراتيجية بديمة قائمة عمى تغيير الكضع 

مة، بما ستمثمو مف قكة دفع لعجمة القائـ مف خبلؿ نشر الديمقراطية باعتبارىا الكسيمة الكحيدة لمخركج مف األز 
التحديث كمحاربة اإلرىاب، فإنياء الحكـ التسمطي كمشاركة المجتمع في تحديد مصيره، سيقضي عمى 

المجتمعات، كمف ثـ خفض تأييدىا لمفكر المتطرؼ، كمف ثـ حماية المصالح  الشعكب بالتغريب داخؿ تمؾ
.كاألمف األمريكي عمى المدل الطكيؿ

(281) 

أكردت الدراسات مجمكعة مف المبادئ التي يجب أف يمتـز بيا صانع القرار األمريكي في إطار كقد 
:دعمو لعممية التحكؿ الديمقراطي في العالـ العربي كاإلسبلمي كمنيا

(282)
 

 أف عممية التحكؿ الديمقراطي عممية طكيمة المدل كمتعددة األبعاد. -

الداخؿ، كيجب عدـ فرض أم معادلة أك نمكذج يجب أف تنبع عممية التحكؿ الديمقراطي مف  -
 لمتحكؿ الديمقراطي مف الخارج.

نما مع الحاكـ كالمحككـ.عدـ التعامؿ مع الحكا -  ـ فقط، كا 

 .رفض مقكلة أف الشعكب اإلسبلمية شعكب ال يمكف أف تتبنى الديمقراطية -

رصيا، كبالتالي يجب أف الخاص كتاريخيا كمشاكميا كتحدياتيا كف الكؿ دكلة في المنطقة طابعي -
تتبنى السياسات التي تناسب كبل منيا عمى حدة، مف خبلؿ كضع خطط قكمية لئلصبلح كالتحكؿ 

 عارضة السياسية، كالمجتمع المدني.الديمقراطي الناتج عف الحكار المفتكح بيف الحككمة كالم

 . لحرة ال تعني كجكد نظاـ ديمقراطياالنتخابات ا -

عبلـ مستقؿعممية التحكؿ الدي -  كمسؤكؿ. مقراطي تقكـ عمى مجتمع متعمـ، لديو معمكمات كا 

كمف جية أخرل نجد أف الكاليات المتحدة مف خبلؿ تعامميا مع المنطقة العربية شددت عمى استخداـ 
نمطيف مف التدخؿ في شؤكف المنطقة، إضافة إلى األنماط األخرل، كالسيما بعد أحداث الحادم عشر مف 

                                                           
 .10: سابؽ، صالمرجع النسمة شرارة،  (281)
 .10: ص،  نفس المرجع (282)
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حصؿ  إلسقاط نظميا السياسية، كىذا ما األكؿ، استند إلى استخداـ القكة العسكرية ضد دكؿ اإلقميـسبتمبر : 
في أفغانستاف كالعراؽ، فأعاد إلى األذىاف نمط حركب الحقبة االستعمارية، كالثاني ىك الضغط اإلكراىي 

ية ىذا النمط مف ككنو لة اإلصبلح السياسي، حيث تأتي أىمظـ السياسية في المنطقة بتقبؿ مسأعمى الن
ارتبط بالتحكالت التي لحقت بالكاليات المتحدة، كما ارتبط بحمفاء الكاليات المتحدة في المنطقة أما العناصر 

 (283)السمككية لتنفيذ مشركع الشرؽ األكسط الكبير تتمثؿ في:

 ; ات األمريكية في العكاصـ العربيةزيادة الدكر الذم تقكـ بو السفار  -

قامة المؤتمرات ككرش العمؿىتماـ بتقديـ المساعدات كالدكرات التدريتكثيؼ اال -  ; بية كا 

المراكز البحثية كالمؤسسات الصحفية، كمنظمات المجتمع المدني  ك إشراؾ اإلدارة األمريكية -
 ; عممية مساندة التحكؿ الديمقراطي األمريكي، في

بإجراء اتفاقيات التجارة الحرة مع الكاليات تحفيز بعض الدكؿ عمى اإلصبلح كالتحكؿ الديمقراطي،  -
 ; رد، كليس في إطار تجمعات إقميميةالمتحدة بشكؿ منف

 ; مريكية عمى الدبمكماسية الشعبيةاعتماد اإلدارة األ -

 متابعة العمميات السياسية المتعمقة باالنتخابات العامة مع الدكؿ العربية. -

 القوى السياسية البديمة في التحول الديمقراطي العربي اقتراحات مراكز التفكير األمريكية حول *

القكل السياسية البديمة التي يجب أف يناط بيا عممية التحكؿ فت الدراسات فيما بينيا حكؿ اختم
 الديمقراطي في العالـ العربي، كينقسـ االختبلؼ إلى اتجاىيف :

يسمى بػ "المسممكف المعتدلكف"، كمنحيـ يرل أنصاره أف عمى الكاليات المتحدة دعـ ما  :االتجاه األول
 منابر لمتعبير عف آرائيـ، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ:

 نشر أفكارىـ في كتب كطبعيا كبيعيا بأسعار زىيدة. -

 تشجيع اإلسبلمييف المعتدليف عمى الكتابة كمخاطبة الشباب -
                                                           

(283)
 .409: سابؽ، صالمرجع الناظـ عبد الكاحد الجاسكر،  
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 دمج األفكار المعتدلة في المقررات الدراسية -

، كذلؾ بإبراز نقاط ضعفيـ، ''المتطرفيف ''صكلييف اإلسبلمييفكفي نفس الكقت الكقكؼ ضد األ
ظيار فسادىـ كفيميـ الخاطئ لئلسبلـ كعدـ قدرتيـ عمى الحكـ  كالتشكؾ في مصداقيتيـ أماـ المجتمع، كا 
ظيار فشميـ  كالقيادة، كذلؾ مف خبلؿ العديد مف السبؿ مف أىميا كشؼ عبلقاتيـ بالجماعات المحظكرة، كا 

.معاتيـفي تنمية مجت
(284) 

كما يرل أنصار ىذا االتجاه أف الميبرالييف العرب يعانكف مف ضعؼ كتفكؾ، كيفتقركف لمقاعدة 
الشعبية، كمف ثـ فإف استيدفاىـ أمر ميدر لمجيكد، فالديمقراطية لف تتحقؽ إال إذا أصبح اإلسبلميكف جزءا 

 مف عممية التحكؿ.

دعـ ما يسمى "اإلصبلحييف" أك "التحديثييف"، كىـ يرل أنصار ىذا االتجاه ضركرة : االتجاه الثاني
فئة مكجكدة داخؿ تمؾ المجتمعات، كلكف خطابيا ال يجذب القاعدة الشعبية، كبالتالي يرل أنصار ىذا االتجاه 
ضركرة إعادة تنظيـ ىذه الفئة كتجديدخطابيا لمكصكؿ لمقاعدة الشعبية كمساعدتيا لتقديـ الخدمات كالبرامج 

 .خؿ المجتمع كالتي يككف ليا الدكر في زيادة الشعبيةاالجتماعية دا

 ثانيا: بناء المجتمع المعرفي

:يتضمف ىذا البند األفكار السياسية التالية
(285) 

 تمثؿ المعرفة الطريؽ إلى التنمية كاالنعتاؽ خصكصا في عالـ يتصؼ بعكلمة مكثفة . -

األدمغة المتكاصؿ تحديا آلفاؽ التنمية فييا، كال تشكؿ الفجكة المعرفية التي تعانييا المنطقة كنزؼ  -
 بالمائة مف اإلجمالي العالمي. 1.1يمثؿ ماتنتجو البمداف العربية مف الكتب سكل 

 يياجر حكالي ربع خريجي الجامعات، كتستكرد التكنكلكجيا إلى حد كبير. -

 

                                                           
(284)
 .12: سابؽ، صالمرجع النسمة شرارة،  
(285)
 .234 -233ص:  -سابؽ، صالمرجع اللممزيد أنظر: شاىر إسماعيؿ الشاىر،  
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عميـ بكاسطة األنترنيت، يقكـ بناء المجتمع المعرفي عمى مبادرات ثبلث: التعميـ األساسي، الت -
 كتدريس إدارة األعماؿ.

تتناكؿ مبادرة التعميـ األساسي معضمة محك األمية كالتركيز عمى إنتاج جيؿ متحرر مف األمية في  -
،  كبذؿ الجيكد لتحسيف 2020عقد مف الزمف، مع السعي لخفض نسبة األمية في المنطقة إلى النصؼ عاـ 

 مستكل التعميـ لدل اإلناث.

ما تشير مبادرة التعميـ باألنترنيت إلى أف المنطقة تحتؿ المستكل األدنى مف حيث التكاصؿ مع ك -
األنترنيت، كترل أنو مف الضركرم سد اليكة الرقمية ىذه نظرا ألىمية األنترنيت بالنسبة لمتعميـ كالمتاجرة، 

مراكز، كمنيا مراكز التدريب كترل أنو مف المناسب تعميـ استخداـ الحاسكب كتكزيع أجيزتو عمى مختمؼ ال
 كالمدارس.

 ثالثا: توسيع الفرص االقتصادية

 كيمكف تمخيص األفكار الكاردة في ىذا البند باآلتي:

 إف ردـ اليكة االقتصادية لممنطقة يتطمب تحكال اقتصاديا يطمؽ قدرات القطاع الخاص. -

 ديمقراطية كالحرية.إف نمك طبقة متمرسة في مجاؿ األعماؿ يشكؿ عنصرا ميما لنمك ال -

يجاد فرص عمؿ. -  إف تقكية القطاع المالي يككف عنصرا ضركريا لمتكصؿ إلى نسب أعمى لمنمك كا 

إف مجمكعة الثماني قادرة عمى تمكيؿ المشركعات الصغيرة عف طريؽ اإلقراض، ككذلؾ تمكيؿ  -
 األعماؿ.مؤسسة عمى طراز مؤسسة التمكيؿ الدكلية، لممساعدة عمى تنمية مشاريع 

إف مجمكعة الثماني قادرة عمى المشاركة في عمميات إصبلح النظـ المالية في دكؿ المنطقة إلطبلؽ 
 حرية الخدمات المالية كتكسيعيا مف جراء تقديـ المساعدات الفنية كالخبرات في مجاؿ األنظمة المالية.

مف التجارة العربية، إال نسبة ضئيمة إف حجـ التبادؿ التجارم في المنطقة متدني جدا، إذ ال يشكؿ  -
نشاء مناطؽ بالشرؽ األكسط الكبير  كتقترح المبادرة انضماـ دكؿ المنطقة إلى منظمة التجارة العالمية، كا 

 لمتركيز عمى التبادؿ التجارم.
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 الفرع الثالث: ردود األفعال تجاه مشروع الشرق األوسط الكبير

حكؿ تحسيف المشركع األمريكي بإدخاؿ مسألة الصراع العربي  ظيرت عدة مبادرات أكركبية تتمحكر      
اإلسرائيمي في المشركع، مع محاكلة البحث عف دكر أكركبي في المنطقة لمكاجية الييمنة األمريكية، فقدمت 
مشركعيا لمشراكة المتكسطية مف خبلؿ إعبلف مدريد الذم تضمف الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالحرية 

 ؽ.كانفتاح األسكا

في الكاقع إف الشيء الذم لكحظ في قراءة ردكد األفعاؿ العربية ىك أنيا انقسمت بيف منتقد ليذه المبادرة     
األمريكية، كلغيرىا مف المبادرات، كمؤيد باستحياء، إال أف الكسائؿ اإلعبلمية العربية كالمؤسسات األكاديمية 

داعيات الخطيرة، كمف بيف التحفظات التي أبداىا كانت أكثر صراحة في تبياف السمبيات في الكاقع كالت
:المثقفكف كالحككمات العربية نذكر

(286) 

*إف مشاريع اإلصبلح لـ تجر صياغتيا بالتشاكر مع الدكؿ العربية، بؿ صممت تقريبا بشكؿ 
كالتنفيذ، حقبل لمتطبيؽ  انفرادم مف قبؿ الدكؿ الغربية ما يكحي أنيا جرل النظر إلى الدكؿ العربية باعتبارىا

ف الشرؽ األكسط أما جعؿ األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية يصرح حينئذ أف:" السماء تمطر مبادرات كك
 سيككف حقؿ تجارب".

*التسميـ بأف انعداـ االستقرار بالمنطقة يعكد إلى عكامؿ داخمية فقط، أك غالبا ما يجرم تجاىؿ 
 فسيا.المصادر الخارجية التي خمفتيا القكل الغربية ن

*يييمف عمى فكر القكل الغربية النمكذجاف األمريكي لمياباف كالفرنسي أللمانيا في تناكليما لممشكبلت 
العربية الداخمية، بيد أف ىذاف النمكذجاف يفترضاف ىزيمة الجانب اآلخر، كبالتالي ال ينطبقاف عمى العالـ 

 العربي.

نما تستغؿ ىذه *القكل الغربية ليست صادقة بأف رغبتيا في بناء الد يمقراطية في الدكؿ العربية، كا 
العممية في الضغط عمى الحككمات العربية لتقديـ تنازالت فيما يخص القضايا المرتبطة بإسرائيؿ كمصالحيا 

 بالمنطقة.

                                                           
(286)
 .151-150 ص: -سابؽ، صالمرجع المصطفى بمعكر،  
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التفتت كجيات النظر العربية حكؿ مقكلة أف اإلصبلح ال يأتي مف الخارج، كاف الديمقراطية ال 
 اإلصبلح السياسي دكف أف يرفؽ ذلؾ ببرامج محددة.تستكرد كرفعت شعارات 

 كمف المبلحظات التي تكتنؼ النكايا غير المعمنة التي سعت كاشنطف لتحقيقيا أبرزىا:

بعد أف ىدؼ مشركع الشرؽ األكسط الجديد في منتصؼ التسعينات إلى دمج إسرائيؿ في المحيط  -
مج الدكؿ العربية في بيئة االستراتيجيات اإلسرائيمية يدؼ إلى دفإف مشركع الشرؽ األكسط الكبير ي العربي،

 في المنطقة.

نشاء بدائؿ مكافقة لممعطيات  - محاكلة القضاء عمى النظاـ اإلقميمي العربي كالجامعة العربية كا 
 اإلقميمية الجديدة.

لقضايا، يف المرأة كغيرىا مف اككفيما يتعمؽ باإلصبلح كالديمقراطية كالتنمية كحقكؽ اإلنساف، كتم -
فجميعيا تعتبر مف باب الحؽ الذم يراد بو باطبل، فعمى  الرغـ مف اعترافنا بالحاجة الماسة لتمؾ اإلصبلحات 

 في انظمتنا، فإف شكككا كأسئمة كثيرة تطرح نفسيا حكؿ الديمقراطية المفركضة مف الخارج.

س األزمات" الغني إعادة ترتيب األكضاع في منطقة تعد جد حساسة تقع ضمف ما يسمى بػ "قك  -
استراتيجي كجد حيكم فضبل عف اعتباره -بالنفط، كالشيير بحاالت عدـ االستقرار، كالمتربع عمى مكقع جيك

لدل أمريكا بيئة خاصة كمصدرة لما تسميو باإلرىاب، كعامبل ييدد مصالحيا كمصالح حمفائيا عمى امتداد 
ركع مشركعا استعماريا ينطمؽ مف نزعة المركزية المش الساحة التي يشغميا، كال يتردد بعضيـ في اعتبار

ليذا فإف المبادرة تمثؿ طرحا لبلنتقاؿ بالعالـ  ''اإلمبراطكرية األمريكية''الغربية التي تحكمت فييا تصكرات 
سرائيؿ مف عصر الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا االقتصادية بعد نياية الحرب الباردة.  (287)العربي كا 

المنطقة في منظكمة القيـ كالتصكرات األمريكية كالغربية في جميع المجاالت كالتي يمكف إدماج  -
اختزاليا في ىدؼ جامع ىك إدماج المنطقة في العكلمة األمريكية بما يضمف انقيادىا كانسجاميا مع الرؤية 

 األمريكية.

                                                           
(287)
 .314: سابؽ، صالمرجع اللممزيد أنظر: أعمر بكزيد،  
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 11/9أحداث  و مشاريع تقسيم المنطقة العربية بعد (*)المطمب الثاني: الفوضى الخالقة

البداية لقياـ المحافظيف الجدد لتقديـ نظرية الفكضى الخبلقة لتبرير حركبيـ  11/9كتعتبر أحداث 
مف أالكقائية ضد اإلرىاب العالمي، حيث تيدؼ ىذه النظرية إلى تقسيـ البمداف التي تشكؿ خطرا عمى 

مف جديد كفؽ الرؤية األمريكية التي  كمصالح الكاليات المتحدة األمريكية عمى أساس تفكيؾ الدكؿ كتركيبيا
بتصميـ مشاريع التجزئة  مراكز التفكير تتسعى إلى رسـ خارطة جديدة لمشرؽ األكسط الكبير، حيث قام

 لممنطقة العربية.

الفرع األول: تطور فكرة التقسيم و التسويق لمشاريع الحكم الفيدرالي عبر دعم القوى المجتمعية 
(2001- 2007) 

نو أف يكلد نظاـ سياسي ديمقراطي، أة األمريكية أف خمؽ الفكضى كعدـ االستقرار مف شكترل اإلدار 
 كتيدؼ إلى االنفراد بالتفكؽ األمريكي في المنطقة العربية .

 أوال: الفوضى الخالقة

لقد برز مف خبلؿ مراكز التفكير مفيكـ "جيكبكليتيكا الفكضى" الذم يرل أف التدمير ىك السبيؿ إلى 
إيجابية التدمير(، كأف التحدم في األكضاع غير المرغكب فييا ىك في فتح الباب أماـ عدـ االستقرار الخمؽ) 

كبديؿ لمنظاـ القائـ، كالذم سيؤدم بدكره إلى بركز نظاـ جديد كأنماط جديدة، كأف إدارة التغيير تتطمب دفع 
أف النظاـ الجديد سيتكلد مف ثنايا النظاـ القائـ بعيدا عف االستقرار بخمؽ األزمات إذا اقتضى األمر، ك 

 (288).العشكائية كالفكضى

إف أكؿ مف قاـ بصياغة الفكضى الخبلقة ىك مايكؿ ليدف، العضك البارز في معيد أمريكاف 
إنترابرايز، كىذا المعيد معركؼ بأنو مف المحافظيف الجدد، كالذم عمؿ عمى صياغة مشاريع الرئيس 

في الشرؽ األكسط، كىك أيضا المنبر الذم اعتاد الرئيس أنذاؾ أف األمريكي جكرج كلكر بكش السياسية 
 يختاره كثيرا ليعمف فيو مشركعاتو السياسية الكبرل في المنطقة .

                                                           
(*)
ـ، كىك صاحب أكؿ مدرسة لمتنظير كالفكر السياسي المعاصر 16يعكد أصؿ ىذه النظرية إلى ميكيافممي في القرف  

 كعميد المدرسة التي تعرؼ السياسة بأنيا فف الخداع كالغش.
(288)
 .131: سابؽ، صالمرجع الشريؼ دكالر،  
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إف منظرم اإلستراتيجية األمريكية انطمقكا في بناء مفيـك الفكضى البناءة أك الخبلقة مف فكرة قكاميا 
لتي تفرزىا عممية التحكؿ الديمقراطي في البداية ىي مف نكع أف الكضع الحالي ليس مستقرا، كأف الفكضى ا

األمريكي، كالذم تحدثت عنو أكثر مف مرة كزيرة  الفكضى الخبلقة التي ربما تنتج في النياية حسب الزعـ
 (289)الخارجية األمريكية أنذاؾ ككنمديزارايس كضعا أفضؿ مما تعيشو المنطقة حاليا.

كلك أدل ذلؾ إلى حدكث فكضى مؤقتة تمييدا إلعادة تركيب ىذا  تفكيؾ الكضع القائـ في بمد ما،
 البمد عمى أسس جديدة مبلئمة أكثر لمصالح أمريكا كمخططاتيا في المنطقة.

حمحمة األمكر كنقميا مف مرحمة الجمكد إلى مرحمة المركنة كاليبلمية كالحركة لكي يمكف التدخؿ  -
 .كتشكيؿ األمكر كتطبيؽ السيناريكىات الجاىزة

كتعكد الخمفية النظرية الستراتيجية الفكضى الخبلقة إلى محاكلة ترتيب أفكار كمعتقدات المحافظيف 
الجدد كعمى رأسيـ "ليكشتراكس"، مع أفكار أخرل لعؿ أىميا مقكلة "فجكة االستقرار"، عند صامكيؿ ىنتنجتكف 

كنقمة في أكساط المجتمع، مما يعمؿ  في معالجتو لمتنمية السياسية، فيذه الفجكة حسب ىنتنجتكف تكلد إحباطا
عمى زعزعة االستقرار السياسي، كقد أجرل "تكماس بارنيت" أحد اىـ المحاضريف الرئيسييف في كزارة الدفاع 

، بعض التطكيرات عمى نظرية الفكضى الخبلقة، فحسب رأيو فإف النظرية التي 2001 األمريكية منذ سبتمبر
مف ىـ في القمب أك المركز كيعني بيـ الكاليات المتحدة كحمفائيا في الغرب،  يتناكليا بارنيت تقسـ العالـ إلى

أما اآلخركف فيـ مف سماىـ دكؿ الفجكة أك الثقب كيقكؿ بارنيت إنيـ مثؿ ثقب األكزكف، الذم لـ يكف ظاىرا 
أك  ، لكف اآلف لـ يعد ممكنا أف يغيب عف النظر، كتضـ دكؿ الفجكة2001قبؿ الحادم عشر مف سبتمبر 

الثقب بحسب بارنيت الدكؿ المصابة بالحكـ االستبدادم ، كاألمراض كالفقر المنتشر، كالقتؿ الجماعي 
: الركتيني، كالنزاعات المزمنة التي تصبح بمثابة مزارع لتفريخ الجيؿ القادـ مف اإلرىابييف

(290) 

 كيكضح بارنيت اف استراتيجية األمف القكمي لمكاليات المتحدة تتضمف:

 .ة قدرة "دكؿ القمب "عمى الرد عمى اضطرابات النظاـ الدكليزياد -

                                                           
(289)

(: متحصؿ 1/6/2016كتداعياتيا"، )تاريخ االطبلع:  2001سبتمبر  11عاما عمى احداث 12صالح ياسر، " 
 عميو:

Http://www.iraqicp.com/index.php/sections/ 
(290)
 .2: ، صنفس المرجع 

http://www.iraqicp.com/index.php/sections/
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/
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 " عمى الرد عمى اضطرابات النظاـ الدكلي. الثقب العمؿ مع "دكؿ -

 "مثؿ اإلرىاب كالمخدرات كاألكبئة. الثقبالعمؿ مع "دكؿ القمب" عمى ردع أسكأ صادرات "دكؿ  -

 العمؿ عمى انكماش ىذا الثقب. -

األكسط المنطقة األكلى لمبدء بتطبيؽ االستراتيجية الجديدة كحسب ىذه  كيعتبر بارنيت أف الشرؽ
إف الشيء »  (291)االستراتيجية يأتي التدخؿ المباشر مف قكة خارجية في حالة حدكث الفكضى حيث يقكؿ :

الكحيد الذم سيغير المناخ الشرير، كيفتح الباب لفيضاف التغيير، ىك اف تدخؿ قكة خارجية، كنحف الدكلة 
 .«كحيدة التي يمكنيا ذلؾال

إف االستجابة لتكسيع دائرة فيـ الفكضى الخبلقة راجع إلى أنيا لـ تعد مجرد طرح نظرم فقط، كلكنيا 
 استراتيجية يجرم تنفيذىا بالمممكس كفؽ خطكات محددة.

ظيرىذا المصطمح جميا في مسرح التداكؿ السياسي كاإلعبلمي بعد الغزك األمريكي لمعراؽ في عيد 
ج بكش االبف عمى لساف كزيرة الخارجية األمريكية ككنداليزارايس في حديث أدلت بو لصحيفة "كاشنطف جكر 

عندما طرح سؤاؿ ليذه الكزيرة عف ما يجرم في المنطقة العربية مف انتشار في  2005بكست" األمريكية في 
قة العربية ليس مستقرا كأف جماعات إسبلمية متطرفة اك انتشار الفكضى، أجابت أف الكضع الحالي في المنط

الفكضى التي تفرزىا عممية التحكؿ الديمقراطي في البداية ىي فكضى خبلقة، ربما تنتج في النياية كضعا 
 (292)أفضؿ مما تعيشو المنطقة حاليا.

كيتضح أف ككنداليزا رايس استمدت ىذه الطركحات مف الصياغات الفكرية التي جاء بيا "شارنسكي" 
عمميات التحكؿ الديمقراطي في البمداف العربية عف طريؽ ترسيخ الفتف الداخمية كما ينتج عندما تحدث عف 

 عنيا مف فكضى تؤدم إلى التقسيـ كبالتالي تـ التحكؿ مف االستبداد إلى الديمقراطية كالتحرر.

                                                           
 .2: ص ، المرجع السابؽ،صالح ياسر (291)
(، 2013-2001أحمد سميـ عبد اهلل، دكر السياسة األمريكية في التحكالت الديمقراطية في المنطقة العربية ) (292)

، قسـ العمـك السياسية،  مذكرة ماجستير في العمـك السياسية، جامعة الشرؽ األكسط، كمية اآلداب كالعمـك
 .32: ، ص2013/2014
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لعراؽ، ككزعتو إلى طكائؼ، إف الكاليات المتحدة األمريكية باسـ الفكضى الخبلقة قد دمرت ا
ف أمريكا زعزعت االستقرار المبناني عمى خمفية اغتياؿ تبر ذلؾ بمثابة فكضى خبلقة، كما أ، كاعاىبكمذ

رفيؽ الحريرم، كخمؽ النعرات بيف سكريا كلبناف بإصدار مجمس األمف قرارا يقضي انسحاب الجيش السكرم 
 مف لبناف، كخمؽ نكع مف اإلستعداء الداخمي في لبناف.

 .المذىبية ك قة ىي الحركب كالفتنة الطائفيةإذف فأدكات الفكضى الخبل

بكش االبف تكسعت الكاليات المتحدة في استخداـ التطكرات الفكضكية في إطار  كخبلؿ إدارة جكرج
حؿ أخير مع ىذه المنطقة، كصكال إلى نظرية الفكضى الخبلقة كالحرب االستباقية، كتفعيؿ نظرية الدكمينك 

 (293):كتتككف عناصر ىذه النظرية مف

 .ياسة المحاكر، مع أمريكا أك ضدىاتفكيؾ النظاـ اإلقميمي العربي مف خبلؿ س -

 كضع النظـ في حالة قمؽ مستمر كتيديدىا بالتغيير. -

إعادة صياغة النظـ بحيث تقكـ أمريكا بدكر اليدـ )الفكضى(، ثـ تتركيا لصراعاتيا الداخمية حتى  -
 .كرةتصبح الحاجة إلى التدخؿ كالضبط األمريكي ضر 

الذم استيدؼ مقاميف مذىبيف في سامراء، لـ تعد األمكر كما  2006 فيفرم 22في العراؽ منذ تفجير     
كانت: اندلعت حرب أىمية حقيقية في كسط الببلد، كتضاعفت عمميات الذبح الطائفي، كاليكـ أكثر مف 
األمس، يتجزأ المجتمع العراقي عمى قكاعد فئكية، طائفية كمناطقية، تنتج كؿ منيا آليتيا الخاصة لمتحالفات 

منيا ذات  اعات، لـ تعد المشكمة إذف حرب أىمية كاحدة، بؿ حركب أىمية بصيفة الجمع، البعضكالصر 
كالتركماف مف طبيعة مذىبية بيف العرب السنة كالعرب الشيعة، كالبعض اآلخر ذات طبيعة عرقية: بيف العرب 

، كبيف السنة في الكسط ف الصراعات داخؿ  المذىب الكاحد بيف الشيعة في جنكب الببلدجية كاألكراد، كما أ
 (294)فأكثر.تضاعفت أكثر 

                                                           
،  ، مركز دراسات الكحدة العربيةالمستقبل العربيلثكرة كالفكضى"، خميدة كعسيس خبلصي، "الربيع العربي بيف ا (293)

 .229 :،  ص 2014( ، مارس 421العدد )
 : سابؽ، صالمرجع ال، 2008في: أوضاع العالم اتجاىات المرحمة''،  –برناربكتيفك،'' الشرؽ األدنى  (294)
233. 
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ائؿ ساسيا في إثارة الخبلفات بيف الفصكفي فمسطيف، أدت الفكضى الخبلقة كمازالت تؤدم دكرا أ
في إشعاؿ حرب أىمية تأتي عمى  أشعمت نيراف الخبلؼ مف جديد، أمبلالفمسطينية، ككمما حدث تقارب 

األنقاض، بمايتناسب مع الرؤية األمريكية اإلسرائيمية في خطة مؿ البناء فكؽ أاألخضر كاليابس، كعمى 
.خارطة الطريؽ، كما ينطبؽ عمى العراؽ كفمسطيف ينطبؽ عمى السكداف كالصكماؿ

(295) 

كعمى الجانب اآلخر، مارست الفكضى الخبلقة شكبل آخر ليا في المممكة العربية السعكدية كبعض 
مضغط عمى نظاـ الحكـ مف ناحية، كلممارسة سياسات ابتزازية دكؿ الخميج كاندالع اليجمات اإلرىابية ل

 إلجراء إصبلحات داخمية.

كفي ظؿ ما تشيده المنطقة العربية مف حراؾ كتحكالت في المشيد كالكاقع العربي، عدة تساؤالت 
ك أنو ية، أالتي تبنتيا اإلدارة األمريكتطرح نفسيا حكؿ التغيير العربي في ما إذا كاف مقدمة لمفكضى الخبلقة 

صنيعو التكاصؿ االجتماعي ضمف سياؽ مخططات أمريكية تيدؼ إلى إعادة رسـ الخريطة الجيكسياسية 
 لممنطقة، أك أنو كاف رد فعؿ منطقيا لمشعكب العربية الميمشة .

 (2007 -2001ثانيا: مشاريع تقسيم المنطقة العربية )

الجديدة، كىي محاكلة تقسيـ المنطقة العربية الجديد أك اتفاقية سايكس بيكك   -كىك المشركع القديـ
 متناحرة فيما بينيا، إلى دكيبلت عمى أساس مذىبي كطائفي كعرقي مع ضماف أف تككف ىذه الدكيبلت

عمى مكاقع الحدكد، كعمى أساس طائفي حفاظا عمى أمف إسرائيؿ في المنطقة كمصالح الكاليات  تتحارب
 ىيكؿ في كشفو ألطماع التقسيـ الغربية مايمي: المتحدة األمريكية كما قاؿ محمد حسنيف

(296)
اتفاقية »

ف سايكس بيكك ىي اتفاؽ تكزيع العالـ العربي ضمف أمبلؾ الخبلفة العثمانية بيف بريطانيا كفرنسا، كاآل
نحف أماـ تقسيـ لعالـ عربي ضاع منو مشركع نظامو، أك أضاع ىك مشركع  (...)سايكس بيكك جديدة 
ع لى فضاء المنطقة مف يرسـ خرائطيا الجديدة في ظركؼ جديدة، الخرائط الجديدة ال تكز نظامو، كلذلؾ جاء إ

نما ت كزع إرث المشركع القكمي العربي، التي تمكف مف طرد االستعمار الغربي في إرث الخبلفة العثمانية، كا 
كاف تقسيما جغرافيا كتكزيع  حيث التقسيـ في المرة األكلى عف مرحمة سابقة، كحاكؿ أف يمؤل الفراغ كعجز

 .«أكطاف، كلكف التقسيـ ىذه المرة تقسيـ مكارد كمكاقع

                                                           
(295)
 .246: سابؽ، صالمرجع ال حيدر عمي حسيف، 
(296)
 .74: سابؽ، صالمرجع الأسامة عمي محمد عبد القادر،  
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تناكلت العديد مف الدراسات ظاىرة تأثير األزمات الداخمية في بمداف العالـ العربي عمى األمف الدكلي، 
لذم يمكف أف يؤثر حيث مثمت ىشاشة البنى التحتية لمدكؿ العربية الحديثة نمكذجا لحالة انعداـ االستقرار ا

 عمى منظكمات األمف اإلقميمي.

ك األمة  stateكتأتي ىشاشة البنى التحتية ليذه الدكؿ كنتيجة النعداـ التكازف بيف مفيكمي الدكلة
nation   خاصة ك أف معظـ الدكؿ العربية قد نشأت عمى أساس صفقات بيف قكل استعمارية في مطمع

(، مما أدل إلى خضكع ىذه الدكؿ لؤلنظمة nation stateالقرف العشريف دكف مراعاة لمفيكـ الدكلة القكمية )
بيف الدكلة كبيف مختمؼ العسكرية الشمكلية بعد خركج المستعمر، كاندالع النزاعات الحدكدية، كتدىكر العبلقة 

 فئات المجتمع.

كنظرا لضعؼ مؤسسات اإلدارة كأجيزة الحكـ في ىذه الدكؿ، فإف المميدات التي تكاجييا غالبا ما 
تأتي مف عكامؿ داخمية، كذلؾ نتيجة عجزىا عف تشكيؿ عبلقة متكازنة بيف السمطة كالمجتمع، ثـ تأتي 

مختمؼ المجمكعات االثنية كالمذىبية داخؿ  ، كالتكتر بيفعكامؿ: الضعؼ االقتصادم، كسكء تكزيع الثركة
.مني متكازفأالمجتمع كعكامؿ تنخر في جسد ىذه الدكؿ، كتمنعيا مف تشكيؿ نظاـ 

(297) 

كبالتالي فقد ذىب بعض المنظريف الغربييف إلى أف الخبلفات الحدكدية كتدىكر العبلقة بيف المذاىب 
منظكمات األمف الدكلية برمتيا، مما يستدعي التدخؿ الخارجي لمعالجة كاالثنيات داخؿ الدكلة يمكف أف تيدد 

، قد دفعت بالمجتمع الدكلي لبلعتراؼ بتنامي خطر 11/9/2001بؤر التكتر المحمية، كخاصة أف أحداث 
مكانية تعرض طرؽ اإلمداد كمصادر الطاقة لمتيديد.  الجماعات المتطرفة كا 

( عمى ترسيخ االرتباط بيف Non State Actorsالدكؿ )كساعد بركز القكل الفاعمة خارج إطار 
تبنت الكاليات المتحدة استراتيجية أمنية جديدة لمكاجية  11/9األمف اإلقميمي كاألمف الدكلي، كبعد أحداث 

الفكر المتطرؼ مف خبلؿ العمؿ عمى تكظيؼ القكل المجتمعية داخؿ ىذه الدكؿ لفرض تغييرات في بنية 
كـ، كيمكف تممس تمؾ التكجيات مف خبلؿ المشاريع التي تقدمت بيا مراكز التفكير مؤسسات اإلدارة كالح

األمريكية إلعادة خريطة الشرؽ األكسط، كالمنطقة العربية ككؿ كقد عرضت ىذه المشاريع عمى كبار 
 .2001ي الحككمات الغربية منذ عاـ المسؤكليف ف

                                                           
(297)

("، )تاريخ 2013-2001بشير زيف العابديف ،" تطكر فكرة تقسيـ المشرؽ العربي في مراكز الفكر الغربية ) 
 (:1/6/2016(، )تاريخ االطبلع عميو: 9/11/2013النشر: :

Http://alasr.me/articles/view/14722.  
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يكية تتقدـ بأطركحات إلعادة رسـ خريطة ، بدأت الصحافة كمراكز التفكير األمر 11/9بعد أحداث 
مكانية استخداـ القكة العسكرية لتحقيؽ ذلؾ، ففي كرقة مقدمة  المنطقة العربية كحؿ لمكاجية التشدد الديني، كا 

 Lorane، دعا الخبير االستراتيجي بمؤسسة "راند" لكراف مكريس)2002إلى كزارة الدفاع األمريكية في جكاف 
Mourissمريكية إلى تبني حمكؿ عسكرية متشددة إذا فشمت جيكد اإلصبلح في المنطقة العربية.( اإلدارة األ 

( في مؤتمر William Kristaulككذلؾ شارؾ القيادم في أكساط المحافظيف الجدد كلياـ كريستكؿ )
كتنتيي ، كتحدث في مداخمتو عف كجكد أجندة أمريكية، ستبدأ بالحرب عمى العراؽ، 2002بإيطاليا في جكاف 

األطركحات المتطرفة مع نشر تقرير تقدـ بو مؤسس  بإسقاط األنظمة الممكية في الخميج العربي، كتزامنت تمؾ
( لكزارة الدفاع األمريكية في أكت Max Singerمعيد "ىدسكف" لمدراسات االستراتيجية ماكس سنجر )

في الخارج إلنشاء جميكرية مستقمة ، يتمخص في الدعكة إلى إسقاط األنظمة الممكية كدعـ المعارضة 2002
في شرقي شبو الجزيرة العربية كذلؾ بعد اجتماع سنجر بأندرك مارشاؿ كىك أحد المقربيف مف كزير الدفاع 

 األمريكي األسبؽ، لدراسة إمكانية إنشاء كياف جديد عمى أسس طائفية في الخميج العربي .

 Executive Inetlligentة، أعادت مجمة )كتأكيدا عمى األطماع الصييكنية في المنطقة العربي
Research Project نشر المشركع 2003مف عاـ  جكاف( التي تصدرىا كزارة الدفاع األمريكية، في ،

الخطير الذم اقترحو المؤرخ البريطاني المتجنس بالجنسية األمريكية "برنارد لكيس"، كالذم اقترح فيو تقسيـ 
سرائيؿ، كيتضمف  دكيمةالشرؽ األكسط إلى أكثر مف ثبلثيف  أثنية كمذىبية لحماية المصالح األمريكية كا 

يراف إلى أربع، كاألردف إلى دكلتيف، كلبناف إلى خمس دكيبلت،  المخطط تجزئة العراؽ إلى ثبلث  دكيبلت، كا 
كالسكداف إلى أربع، كالسعكدية إلى ثبلث دكيبلت  كما يرل لكيس باف جميع الكيانات ستشميا الخبلفات 

ائفية كالمذىبية كالصراع عمى النفط كالمياه كالحدكد كالحكـ، كىذاما سيضمف تفكؽ إسرائيؿ في الخمسيف الط
.سنة القادمة عمى األقؿ

(298) 

:، قاؿ مايمي20/5/2005كفي مقابمة أجرتيا ككالة اإلعبلـ مع برنار لكيس في 
(299) 

                                                           
(298)

ممؼ الكاشؼ لممتابعة كالدراسات االستراتيجية:" الثكرات العربي المتكاصمة كربيع الديمقراطية العربية"، مارس  
 (: عبر الرابط: 6/8/2016، ) تاريخ االطبلع: 2011

http://alkashif.org 
 .75: سابؽ، صالمرجع الأسامة عمي محمد عبد القادر،  (299)

http://alkashif.org/
http://alkashif.org/
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ذا ترككا ألنفسيـ فسكؼ لمسمميف قكـ فاسدكف مفسدكف فكضكييفإف العرب كا» ، ال يمكف تحضرىـ، كا 
لذلؾ فإف الحؿ السميـ لمتعامؿ معيـ  الحضارات)...(يفاجئكف العالـ المتحضر بمكجات بشرية إرىابية تدمر 

كاإلسبلمية إلى كحدات  إنو مف الضركرم إعادة تقسيـ األقطار العربية( ...)ىك إعادة احتبلليـ كاستعمارىـ 
 .«ائفيةعشائرية ك ط

منذ االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ، بدأت تتضح مبلمح االستراتيجية األمريكية الجديدة لمشرؽ األكسط، 
: كالتي ارتكزت عمى دعامتي

(300)
دعـ الديمقراطية كتمكيف األقميات، ابتداء مف العراؽ كانتياء بدكؿ الخميج  

جية األمريكي '' ليسمي غميب'' نشر الرئيس الفخرم لمجمس العبلقات الخار  2003العربية، ففي شير مارس 
مقاال بعنكاف: "العراؽ، حؿ الدكؿ الثبلث"، دعا فيو إلى تقسيـ العراؽ إلى ثبلث دكؿ عمى أساس عرقي 

''بيكر'' ىذا المقترح الذم أيده أبرز أعضاء المجمس، كدعا غميب في مقالة إلى  كطائفي، كقد تبنت لجنة
 يج العربي بعد إنجاز مشركع تقسيـ العراؽ.إنشاء دكلة جديدة عمى أسس مذىبية في الخم

عمى مشركع قرار غير ممـز حكؿ خطة  26/9/2007حيث كافؽ مجمس الشيكخ األمريكي بتاريخ 
: الذم ينص عمى (*)لتقسيـ العراؽ أك ما يسمى بمشركع بايدف

(301) 

ثبلث  إنشاء عراؽ كاحد مف ثبلثة أقاليـ: فدرلة العراؽ كفؽ الدستكر العراقي ستتككف مف -1
مقاطعات ذات حكـ ذاتي كاسع )شيعية، سنية، كردية( مع حككمة مركزية قكية، كلكنيا ذات سمطات محدكدة 

 في بغداد.

تتكلى الحككمة المركزية مسؤكلية المصالح المشتركة الحقيقية: الدفاع عف الحدكد، السياسة  -
 الخارجية، إنتاج النفط كالكاردات.

 كرد، السنة، الشيعة( ، كتككف مسؤكلة عف إدارة شؤكف أقاليميا.تشكيؿ حككمات األقاليـ ) ال -
                                                           

 .2: سابؽ، صالمرجع البشير زيف العابديف،  (300)
اشترؾ في كتابة مقاؿ عنكانو " الكحدة عبر الحكـ الذاتي في العراؽ" كؿ مف جكزيؼ بايدف، ككاف ممثبل لكالية  (*)

( مدير فخرم في مجمس العبلقات الخارجية، نشر في Leslie Gelbدكيبلكير في مجمس الشيكخ، كليسمي جمبا )
 .2006مام  1النيكيكرؾ تايمز في 

مشروع مقاومة األمريكي حكؿ تقسيـ العراؽ أنظر: نكفؿ رىاب،   لبلطبلع أكثر عمى ابعاد قرار الككنغرس (301)
 .169 -165ص: -، ص2015، 1، بيركت، لبناف: مركز دراسات الكحدة العربية، طتقسيم العراق وتفتيتو
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بالمئة مف الكاردات  20المشاركة في كاردات النفط: الكصكؿ إلى اتفاقية كحؿ فدرالي لضماف  -2
لمعرب السنة مف كؿ الكاردات النفطية الحالية كالمستقبمية، كىي نسبة تكاد تتبلءـ مع حجميـ السكاني الذم 

 إزدىار اقميميـ اقتصاديا.سيساعد عمى 

منح الحككمة المركزية سمطة كضع سياسة نفطية كطنية، كتكزيع الكاردات التي ستجتذب  -
االستثمارات األجنبية التي يحتاجيا العراؽ، كاألخذ بنظر االعتبار قانكنيا مصمحة كؿ مجمكعة مف خبلؿ 

 النفطية. المحافظة عمى العراؽ مكحدا، كحماية البنية التحتية لمصناعات

، يتحدث (*)"تقريرا خطيرا كتبو "رالؼ بيترز 2006كما نشرت مجمة القكات المسمحة األمريكية سنة 
فيو عف عممية تغيير لمعالـ دكؿ الشرؽ األكسط مف الناحية الجغرافية، تنشأ عبرىا دكؿ جديدة، كتنقسـ دكؿ 

لمنطقة الشرؽ األكسط بشكميا الحالي،  أخرل، كتتغير معالـ دكؿ كتندمج دكؿ أخرل، كيعرض التقرير خرائط
(، كيعتمد التقرير لتبرير ىذا المخطط 3كخرائط لمشكؿ الذم يتـ العمؿ عمى تحقيقو، كما يبينو الممحؽ رقـ)

 عمى عدد مف الحجج لتمرير ىذا المشركع .

 كيدعي التقرير أف الغاية مف ىذا التعديؿ ىك تحقيؽ عدد مف األىداؼ أىميا:

 المفركض عمى األقميات كاألكراد ، البمكش، الشيعة، العرب.إنياء الظمـ  -

محاربة اإلرىاب بكاسطة القكات األمريكية المتمركزة في المنطقة كحمفائيا مف الدكؿ المحمية أك  -
 العالمية.

ميف تدفؽ النفط كتحقيؽ السبلـ الكامؿ كنشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط استنادا لما تـ ذكره، تأ -
دكال جديدة ستنشأ ما يعني فقداف بعض الدكؿ المكجكدة ألجزاء كبيرة مف حدكدىا الحالية، كزيادة فإف 

 حدكددكؿ أخرل.

: إذ يعتبر التقرير أف األكرادىـ أكبر قكمية في العالـ ال يعيشكف في دكلة مستقمة، الدولة الكردية
لتالي بعد قياـ الدكلة الكردية المستقمة في كبالتالي يجب استغبلؿ فرصة سقكط بغداد أك دعـ أكراد تركيا، كبا

 العراؽ كتركيا، فإف أكراد إيراف كسكريا سينضمكف مباشرة إلييا لتشكيؿ دكلة كردستاف الكبرل المستقمة.
                                                           

(*)
 األمريكي، كخدـ في االستخبارات العسكرية، تفزغ لمكتابة  بعد تقاعده.كىك ككلكنيؿ سابؽ في الجيش  
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: بناءا عمى التقرير فإف ىذه الدكلة ستشمؿ الجزء الجنكبي مف العراؽ، الجزء الدولة الشيعية العربية
 الشرقي مف العربية السعكدية . الجنكبي مف إيراف، كالجزء

: بعد تقسيـ العراؽ إلى ثبلثة أقساـ، كردم في الشماؿ، شيعي في الجنكب، دولة سوريا الكبرى
كسني في الكسط، سيضطر الجزء السني إلى االلتحاؽ بسكريا كسيتـ إجبار سكريا عمى التخمي عمى جزء 

 د.صغير منيا لضمو إلى لبناف لتشكيؿ دكلة فينيقيا مف جدي

 : سيتـ تقسيمياإلى خمس أقساـ:تقسيم المممكة العربية السعودية

 ; القسـ الشرقي الشيعي سيتـ إلحاقو بالدكلة العربية الشيعية -

ي ستضـ كؿ الفمسطينييف في إلحاؽ شماؿ كشرؽ المممكة باألردف لتشكيؿ دكلة األردف الكبرل الت -
 ; الشتات

 ; المنكرة تشبو الفاتيكافتشكيؿ دكلة دينية تشمؿ مكة كالمدينة  -

 ; ب المممكة إلى اليمف ليزيد حجمياإلحاؽ قسـ مف جنك  -

 تشكيؿ دكلة سياسية في القسـ المتبقي مف مساحة المممكة األصمي. -

: يتـ اقتساـ بعض األجزاء مف إيراف لصالح تشكيؿ دكلة كردية كدكلة شيعية الجميورية اإليرانية
لضمو لدكلة أذربيجاف، إال أنو سيتـ اقتطاع جزء مف أفغانستاف المجاكرة لتشكيؿ عربية، كدكلة بمكشية، كجزء 

 دكلة قكمية فارسية محؿ الجميكرية اإليرانية الحالية.

: القسـ الذم سيتـ اقتطاعو مف أفغانستاف لمنحو إليراف سيتـ تعكيضو مف خبلؿ أفغانستان وباكستان
 منح أفغانستاف جزء كبير مف باكستاف.

: ستشيد بعض التغييرات الطفيفة خاصة االمارات كزيادة ، قطر، عمان، االمارات واليمن الكويت
 حجـ اليمف نتيجة لمنحيا جزء مف المممكة السعكدية.
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بكرقة األقميات كحقكؽ كما يمكف أف نشير إليو حكؿ ىذا المشركع أف مسألة التبلعب اك التحكـ 
ريكي حيث تمجأ إلييا لزعزعة استقرار ككحدة الدكؿ القائمة لة معركفة في العرؼ السياسي األماالنساف مسأ

 في المنطقة العربية.

كقد تؤدم إلى مكاجيات عنيفة تتفكؾ عمى إثرىا الدكلة إلى دكيبلت طائفية كعرقية، كما تيدؼ مف 
إشعاؿ خبلليا إلى تسييؿ عممية االختراؽ األمريكية لمدكؿ التي تأبى االنصياع لما تريده، ككذا الرغبة في 

 العالـ العربي كاإلسبلمي بالمشاكؿ الداخمية كتبرير كجكد إسرائيؿ في المنطقة.

       الفرع الثاني: الدعوة إلى دعم مطالب المعارضة الراديكالية باالنفصال السياسي والحكم الذاتي 

      (2007-2011) 

في المشرؽ العربي مع ، بدأت تظير مبلمح تفاعؿ القكل المجتمعية األكثر تشددا 2007بحمكؿ 
دعكات التقسيـ الغربية، كبدأ ذلؾ جميا في تعالي أصكات الجماعات المتطرفة لممطالبة باالنفصاؿ السياسي، 

تقريرا يؤكد أف  2007جكاف  22( في عددىا الصادر بتاريخ Midlle East Policyحيث نشرت مجمة )
ير الدكؿ الغربية مف مخاطر دعـ ىذه الجماعات األنظمة العربية باتت تشعر بالقمؽ كالزعماء العرب لتحذ

 (302). التي تيدد حالة السمـ االجتماعي كتتسبب بشرخ خطير في العبلقات اإلقميمية

تحت عنكاف  2007(، نشرت عاـ Brookingsز )فة إلى دراسة قدمتيا مؤسسة برككنجباإلضا
كأربعيف صفحة، كترل بأف الكقت قد حاف ، تقع الدراسة في كاحد (303)"الحجج في صالح تقسيـ سمس لمعراؽ"

إلى ثبلث مناطؽ  ر في العراؽ ىك إحداث تقسيـ سمسف األمؿ الكحيد الذم بقي لرؤية االستقراؼ بألبلعترا
كلكنو محسكب قياسا مع  -حسب الدراسة –أساسية، قد يككف إنشاء بنية مف ىذا النكع صعبا كفيو مجازفة 

 (304).مايتاح لؤلمريكييف مف حمكؿ

                                                           
 .3: سابؽ، صالمرجع البشير زيف العابديف،  (302)
 .3: نفس المرجع ، ص (303)

(304)
Edward .P,Joseph and Michael T, O,Hanlon, „‟ The case for soft partition in Iraq „‟, Saban Center for 

Middle East policy at The Brooking Institution, June 2007,(Consulted On 6/2/2017) http:/www.brooking 

.edu/wp-content/uploads/2016/06/06iraq-Joseph.Pdf  
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 ، صعدت طيراف مكقفيا ضد المممكة العربية السعكدية كدكلة اإلمارات العربية2008كفي مطمع عاـ 

المتحدة، ككررت ادعاءاتيا بتبعية البحريف ليا بالتزامف مع مطالبة زعماء الحركات الراديكالية في المنطقة 
 بتقسيـ الدكؿ العربية عمى أسس مذىبية.

لتأزيـ المكقؼ السياسي في دكؿ الخميج العربية لممطالبة بتشكيؿ محاكالت عديدة  2009كشيد عاـ 
كيانات مستقمة، كدأب العديد مف المحمميف عمى دراسة مظاىر الدعـ األمريكي ليذه الجماعات المتطرفة، 
كمف أبرز ىذه الدراسات كتابات الباحث األمريكي مف أصؿ إيراني "كلي نصر"، الذم أكد أف الكاليات 

، كما رأل ىذا الباحث أف 2003مريكية قد تبنت مبدأ تمكيف األقميات في العالـ العربي منذ عاـ المتحدة األ
مصالح الكاليات المتحدة قد ارتبطت منذ ذلؾ الحيف بجماعات اثنية كطائفية متحمسة لمشاريع دعـ 

 ة العربية عامة.الديمقراطية األمريكية معتبرا العراؽ ىكمفتاح التغيير في الشرؽ األكسط خاصة كالمنطق

في دراسة أخرل حكؿ ارتباط المصالح االمريكية باألقميات، تكقع الباحث األمريكي "جيمس لي" زيادة 
 تأثير األقميات عمى الشؤكف السياسية كاالقتصادية في منطقة الخميج العربي.

  بينات" األمريكية دراسة لمباحث " (Forein policy)، نشرت مجمة "فكريف بكليسي"2011كفي عاـ 
(Binatt)  انتقد فييا نزكع األنظمة الممكية إلى المحافظة عمى الكضع القائـ مما ينذر بعكاقب كخيمة عمى

األكضاع األمنية في المنطقة، كأشار الباحث إلى إمكانية أف تتعاكف اإلدارة األمريكية مع إيراف لدعـ  
 (305).جماعات المعارضة بيدؼ تعزيز الديمقراطية في ىذه الدكؿ

 (2011تقسيم السودان )*

استراتيجية لمسكداف مف عدة نكاحي  -إف اىتماـ الكاليات المتحدة بالسكداف ناتج مف نظرتيا الجيك
كمدل تأثيره عمى التكازنات السياسية في إفريقيا كالعالـ العربي، حيث أف السكداف يتميز بأنو خميط مف 

جانفي  9ككميا ليا اكزانيا كقد أسفر االستفتاء الذم أجرل في النكاحي االثنية بيف األصكؿ اإلفريقية كالعربية 
عف انفصاؿ جنكب السكداف، كفي الكاقع إف انفصاؿ جنكب السكداف كالتدافع الدكلي كاإلقميمي القكم  2011

لتجزئة السكداف قد غذتو عكامؿ إستراتيجية كاقتصادية كأمنية عديدة مما يجعؿ األمر أقرب إلى المؤامرة 
 السكداف، كمف األىداؼ الحقيقية لبلستراتيجية األمريكية في السكداف نذكر مايمي:لتقسيـ 

                                                           
 .4: سابؽ، صالمرجع ال بديف،بشير زيف العا (305)
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 السيطرة عمى منابع النفط -1

يمتمؾ السكداف مكارد ىامة جعمت منو محط أنظار القكل العظمى، كتتمثؿ في النفط أكال ثـ المكارد 
أف الدكر  ، كما نجد(306)ف اإلفريقي ككؿالمعدنية ثانيا، ناىيؾ عف ما يتمتع بو السكداف في إطار منطقة القر 

، كيبدك أف 2001سبتمبر  11خاصة بعد أحداث  ازداد األمريكي في إفريقيا عمكما، كفي السكداف خصكصا
ميف مصادر الطاقة مف خارج منطقة الشرؽ األكسط المضطربة، باإلضافة عمى تأالكاليات المتحدة حريصة 

فريقيا كساحؿ الصحراء إإلى ذلؾ يمثؿ السكداف قاعدة ميمة لمحرب األمريكية عمى اإلرىاب في شرؽ 
 الكبرل.

 حصار مصر من الجنوب -2

ؿ إف انفصاؿ جنكب السكداف يعني حصار مصر جنكبا بعد أف تـ حصارىا مف الشماؿ بإسرائي
كالضغط عمييا عبر مياه نير النيؿ بإثارة المزيد مف المشاكؿ مف قبؿ الدكلة الجديدة التي ستصبح إحدل دكؿ 

.حكض النيؿ إلجبار القاىرة عمى تنفيذ مخططات الغرب
(307)  

(*)إنشاء مركز لقيادة القوات األمريكية في إفريقيا )أفريكوم( -3
 

إفريقيا خاصة في دكؿ شماؿ إفريقيا، كجنكب  كذلؾ لتظؿ القكات األمريكية تراقب األكضاع في
( ، National Energy Policyالصحراء كىك اليدؼ الذم طالبت بو إستراتيجية مجمس الطاقة األمريكية )

دعا اإلدارة األمريكية إلى إنشاء قكاعد عسكرية في كؿ  ( الذمDeck Cheneyكالذم يعرؼ بتقرير )
 الـ.المناطؽ التي تحتكم عمى النفط في الع

 
                                                           

( 306 ، المجمة الجزائرية لألمن والتنميةفتيحة ليتيـ، "الدكر الغربي في انفصاؿ السكداف: األىداؼ كالكسائؿ"،  (
 .107: ، ص2012(،جانفي 02الجزائر: جامعة الحاج لخضر، باتنة، العدد )

 .108: ، صمرجعنفس ال (307)
عمى كضع خطط عسكرية لتأىيؿ الجيكش اإلفريقية  هريكية العسكرية إلفريقيا في ظاىر يقـك مشركع القيادة األم (*)

عمى مكاجية الككارث كاإلرىاب الدكلي عابر القارات، كلكف في مضمكنو يقـك ببحث المصالح المستقبمية لمكاليات 
بعاد بعض الدكؿ األخرل مثؿ الصيف عمى مكارد النفط، تـ إقامة ىذه ا  المتحدة في افريقيا مف أجؿ السيطرة عمييا ك 

 .2008، كبدأت العمؿ في أكتكبر 7/2/2007ة بعد إصدار الرئيس بكش االبف قرارا لذلؾ في القاعد
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 مواجية النفوذ الصيني المتعاظم في المنطقة -4

إف االستثمار الصيني في افريقيا يشكؿ أكثر مف تيديد تجارم بالنسبة لمشركات األمريكية لذلؾ فإف 
 كضع اليد عمى الثركات السكدانية يتطمب إزالة جميع العقبات.

 محاربة ما يسمى باإلرىاب -5

االفريقي قديـ، إال أف ىذا االىتماـ برز أكثر بعد أحداث رغـ اف االىتماـ األمريكي بالقرف 
، إذ كاف لبركز القكل اإلسبلمية في العديد مف الدكؿ مثؿ السكداف ، الصكماؿ، إقميـ 11/9/2001

 األكجاديف مما أدل بالكاليات المتحدة لمتدخؿ بدعكل محاربة اإلرىاب.

 .صار اإلسبلـفالكاليات المتحدة األمريكية تسعى لح: اليدف الديني -6
كىذا ىدؼ أمريكي إسرائيمي مشترؾ ألف السكداف بمكارده كمصمحتو : إضعاف السودان وتفتيتو -7

 منيا القكمي.إقميمية قكية تيدد أمف إسرائيؿ كأكسكانو، يمكف أف يصبح دكلة 

 (2018 -2011الفرع الثالث: مرحمة الحراك العربي وظيور مفيوم التجزئة داخل الحدود ) 

، بدأت تظير رسكمات جديدة كخرائط 2011الفكضى التي انتابت المنطقة العربية ابتداء مف بعد حالة 
مستحدثة إلعادة تقسيـ المنطقة كفقا لمصالح القكل الدكلية المتنافسة، كخاصة فيما يتعمؽ باألزمة السكرية، 

تقسـ سكريا عمى أسس  فقد اقترح ىنرم كيسنجر في محاضرة لو بمؤسسة "جيرالد فكرد لمسياسة العامة" فكرة
، أك نتيجة تنطكم عمى الشيعةك انتصار ثبلث نتائج ممكنة: انتصار األسد أ اثنية كطائفية، قائبل :" ىناؾ

قبكؿ مختمؼ القكميات بالتعايش معا، كلكف في مناطؽ مستقمة ذاتيا عمى نحك أك آخر، بحيث ال تقمع 
 (308)."قؽبعضيا البعض، كىذه ىي النتيجة التي أفضؿ رؤيتيا تتح

إف ما نستشفو مف ما قالو ىنرم كيسنجر عف تقسيـ الكياف السياسي لسكريا عمى أسس اثنية أك 
مذىبية تأتي ضمف مراجعات مراكز الفكر األمريكية كبعض الجيات الرسمية التي تدعك إلى إعادة فرز القكل 

 السياسية كفؽ معادلة تفتيتية تقكـ عمى الحصص داخؿ إطار الدكلة.

                                                           
 .6: سابؽ، صالمرجع ال ،بشير زيف العابديف (308)
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مف أبرز المناديف بإعادة  Parag khannaو الباحث في مؤسسة "أمريكا الجديدة" باراغ خانيعتبر 
، حيث 2011رسـ خريطة المنطقة العربية،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ كتابو "كيؼ تدير العالـ" الذم أصدره عاـ 

مع  إلى التعامؿ دكلة، كما دعا 300تكقع اف تصؿ عدد الدكؿ المستقمة في العالـ خبلؿ الفترة القادمة إلى 
األزمات السياسية العربية مف خبلؿ تأسيس دكؿ طائفية كاثنية، كفي مقالة لو بمجمة فكركيف بكليسي 

(Foreign Policy بعنكاف :"االنفصاؿ قد يككف مفيدا"، أكد أف ميبلد دكلة جنكب السكداف تعتبر بداية )
 لميبلد دكؿ جديدة في الشرؽ األكسط عمى أسس اثنية كمذىبية.

ر األمريكية تدعك فييا إلى تطبيؽ مفيكـ "التجزئة يفكتكما ظيرت عدة دراسات لمعديد مف مراكز ال
ضمف الحدكد" كفؽ النسؽ العراقي، كلعؿ أبرزىا الخريطة التي نشرىا" معيد دراسات الحرب" كالتي تكقعت 

 (309):تقسيـ سكريا إلى ثبلثة أقساـ

أخرل كسط كشماؿ غربي الببلد تسيطر عمييا المعارضة رقعة شمالية شرقية يسيطر عمييا األكراد، ك 
 في حمب، مقابؿ االعتراؼ الدكلي بسيطرة النظاـ عمى دمشؽ كحمص كالبلذقية كطرطكس.

 Foreign( ، صدرت في مجمة Parag Khanna) اراغ خانوإضافة إلى ذلؾ دراسة طكيمة لب
Policy  تحت عنكاف "التفكيؾ يصمح"، رجع فييا المؤلؼ عمى فكرة أكردىا في كتاب لو 2011في جانفي ،

بعنكاف:" كيؼ يحكـ العالـ: شؽ الطريؽ لنيضة مقبمة"، ألفو قبيؿ أحداث تكنس كمصر، يتكقع بمكجبيا عالما 
 "ما بعد الفترة االستعمارية أنثركبيا"دكلة مستقمة في العشريات المقبمة، كذلؾ بسبب ما أسماه  300يتألؼ مف 

(Entropie Post coloniale ،كيبني تكقعو ىذا عمى ككف عدد كبير مف ىذه الدكؿ كانت مستعمرات ، )
كعرفت حصكليا عمى االستقبلؿ حالة مف الديمكغرافيا أفمتت مف التحكـ، كدكتاتكريات مفترسة فاسدة، كبنية 

... كيمكف االحتجاج بنفس العكامؿ لتفسير التقمبات التي تحتية كمؤسسات في حالة إفبلس، كاستقطاب عرقي
 (310)تشدىا البمداف العربية.

                                                           
(309)
 .6: سابؽ، صالمرجع ال بشير زيف العابديف، 
(310)
 .99 :، ص2014، الجزائر: عالـ األفكار ، بيكو" جديد -العالم العربي عمى موعد مع "سايكسأمير نكر،  
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( Parag Khanna(، كبراغ خانة )Frank Jacobsكفي دراسة أخرل قاـ بيا فرانؾ جاكبس )
 2012كسكنديرفيك في سبتمبر  تحت عنكاف "العالـ الجديد" مذيمة بعدة خرائط، نشرت في نيكيكرؾ تايمز،

 "نحف عمى كشؾ حدكث طفرة مكاليد لعدد مف الدكؿ".(311)لفاىا:يقكؿ مؤ 

يقترحاف خريطة جغرافية تعتمد في تشكيمتيا عمى انقساـ لمالي، كتأكيد انقساـ الصكماؿ ك انشاء 
اتحاد في الخميج العربي ك انقساـ سكريا ك كردستاف مستقؿ كأذربيجاف كبير، كباشتك نستاف، كبمكشستاف 

دراستيما بالقكؿ باف االنفصاؿ نتيجة طبيعية، ألف الفركؽ الثقافية متجذرة بعمؽ، كال مستقميف، كيختتماف 
 (312).يمكف إزالتيا إالباإلبادة

 Robinكما نشرت جريدة '' نيكيكرؾ تايمز " تحميبل لمختصة في الجيكبكليتيؾ " ركبيف رايت "
Wright  كسط يمكف إعادة رسميا تدريجيا حيث الميتمة بالشؤكف العربية ك االسبلمية بأف خريطة الشرؽ اال

الدكؿ المستيدفة ىي : العربية السعكدية ،العراؽ ، سكريا ،ليبيا ،اليمف ،يمكف تجزئتيا الى أربعة عشرة دكيمة 
.(313) 

كفي مقابؿ ىذه الدراسات التفتيتية لممنطقة العربية التي تتبناىا المعاىد الغربية، كاف لزاما تحقيؽ 
كتحفيز النخب العربية لمؿء الفراغ كالخركج باقتراحات جادة لمعالجة اليكية السياسية التكامؿ اإلقميمي، 
 لمكيانات العربية.

 المطمب الثالث: توظيف القوة الذكية في فرض جدول األعمال السياسي األمريكي عمى العالم العربي 

 11/9بعد أحداث                

 الفرع األول: ضبط مصطمح القوة الذكية

إف اإلدارة األمريكية لـ تستغف عف القكة الصمبة، كالجمع بيف القكة الناعمة كالقكة الصمبة، يشكؿ لنا 
مراكز االستراتيجية كالدكلية، كىكأحد ما يسمى بػ"القكة الذكية"، التي تعكد أصكليا الفكرية إلى مركز الدراسات 

( تحت إشراؼ جكزيؼ Smart Powerكية )باسـ القكة الذ 2006األمريكية الذم ككف لجنة عاـ  التفكير
                                                           

(311) 
Frank jacobs, parag khanna, „‟The new world „‟ 

Http://www.nytimes.com/interactive/2012/09/23/lopinion/sunday.the new-world.html  
(312)
 100 :سابؽ، صالمرجع الأمير نكر،  

)313
 
( 
Karam ghioua , Le nouveau monde arabe dessinée par les américains ; 2 octobre 2013 ; ( consulted on 

27/6/2018 ) https://www.expressionz.com/international/182180.le nouveau -arabe. 

https://www.expressionz.com/international/182180.le
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نام، كريتشارد أرميتاج، كمعيـ مجمكعة مف اىـ العقكؿ االمريكية، كالتي أصدرت تقريرىا الختامي الذم 
 أكصت فيو اإلدارة األمريكية المقبمة.

 كجدير بالذكر أف القكة الناعمة تعد أيقكنة االستراتيجيات الدكلية األمريكية في المرحمة الراىنة،
(314)كعرفيا جكزيؼ نام بأنيا

قدرة دكلة ما عمى الحصكؿ عمى ما تريد مف خبلؿ أشياء جاذبة، بدال مف : "
اإلجبار، كتتمثؿ في الثقافة، القيـ السياسية، البراقة، كالسياسات الخارجية القائمة عمى الحكار كالتعاكف 

 كاالعتماد المتبادؿ".

 Bound Toاألكؿ بعنكاف "االتجاه نحك الصدارة ")كلتكضيح أفكاره، نشر جكزيؼ نام ثبلث كتب : 
Lead كالثاني بعنكاف تناقض القكة األمريكية )1990( الذم نشر عاـ،The Paradox Of The 

American Power 2002( عاـ( ككتاب القكة الناعمة ،soft power عاـ )حيث لـ يكف 2004 ،
 ناعمة، إنما عبارة عف تحميبلت حكؿ القكة األمريكية المكضكع الرئيسي لمكتابيف األكليف يدكر حكؿ القكة ال

.كالسياسة الخارجية
(315) 

كقد تحدث "جكزيؼ نام" في كتابو "القكة الناعمة" الذم يمثؿ أكائؿ األطركحات الفكرية في مجاؿ الفكر 
عمة، التي االستراتيجي األمريكي بعد الحرب الباردة، حيث ركج ىذا الكتاب عمى لساف كاتبو لفكرة القكة النا

تعني التعكيؿ عمى كسائؿ غير عسكرية في ترسيخ الييمنة األمريكية في العالـ، بحيث تعد العكلمة بشتى 
تفرعاتيا السياسية كاالقتصادية كالثقافية أداة مف أدكات القكة الناعمة، كمف أىـ أدكاتيا أيضا الدبمكماسية 

لعالـ لئلشراؾ في حؿ المسائؿ الككنية التي تيدد الشعبية التي تعني "التكاصؿ بيف جميع الثقافات حكؿ ا
 الكككب، كالتي تركج لضركرة إشراؾ الشعكب بالحكـ عف طريؽ بث ركح الديمقراطية كفي ىذه الشعكب، 

 

 

                                                           
(314)

-، ص2010، 1لمعمـك ناشركف، ط، الدكحة، قطر: الدار العربية تجديد الييمنة األمريكيةبشير عبد الفتاح،  
 .29 -28ص:

( 315 )
Leonardo Ramos, Geraldo Zahran, ''From hegemony to soft power : Implications of a conceptual 

change ,in :Soft power and U.S foreign policy: The cretical , historical and contemporary 

perspectives, London and New York: Routledge Taylor and Francis group,1
st
 published,2010,P:13.  
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كتشجيعيـ عمى المطالبة بحقكقو،كدعـ الحريات، كضركرة الحصكؿ عمى أكبر قدر مف الديمقراطية، 
 (316).غب بالتحرر كاالنفصاؿ كتقرير المصير"باإلضافة إلى دعـ الحركات التي تر 

 (317):كتقـك استراتيجية القكة الناعمة عمى مجمكعة أركاف كقدرات ىي

 ; القدرة عمى تشكيؿ تصكرات اآلخريف -

 ; القدرة عمى تشكيؿ جدكؿ األعماؿ السياسي لؤلعداء كالمنافسيف -

 ; جاذبية النمكذج كالقيـ كالسياسات كصدقيتو بنظر اآلخريف -

 .القدرة عمى فرض استراتيجيات كأنماط االتصاؿ باألخريف -

كتكظؼ القكة الناعمة أدكات ثكرة المعمكمات كتقنيات االتصاالت عبر تكجيو الرمكز البصرية كاألفبلـ 
كاالعبلنات كشبكات االنترنيت، كأدكات الدبمكماسية العامة ك المنظمات الدكلية في عممية االحتكاء كتبديؿ 

 ؿ الخصـك كاألعداء.جداكؿ أعما

 -فالتقرير المتعمؽ بالقكة الذكية خبلصتو أنيا محصمة التكامؿ بيف القكة العسكرية كالقدرة االقتصادية
أم القكة الناعمة، كبيذه   -كبيف قدرة أمريكا عمى التأثير مف خبلؿ كسائؿ الجذب المتنكعة -أم القكة الصمبة

ة المتزايدة، كيشير التقرير إلى ضركرة التركيز عمى خمسة محاكر القكة الذكية يمكف مكاجية التحديات الككني
 (318):أساسية لجعؿ القكة الذكية فاعمة كذلؾ كمايمي

إنعاش التحالفات كالشركاء كالمؤسسات التي تخدـ المصالح االمريكية، كتعيف األمريكييف عمى  -
 مكاجية تحديات القرف الحادم كالعشريف.

                                                           
عمي بشار أغكاف،" القكة الذكية كالمجاالت التطبيقية في االستراتيجية األمريكية )مصر، تكنس، ليبيا( كمثاؿ  (316)

 ( عبر الرابط:1/7/2016)تاريخ االطبلع:  2011جكاف  30تطبيقي"، تاريخ النشر: 
events/-Http://www.hachiri.net/articles/politics.and 

، 1، بيركت، لبناف: دار العمـ الجديد، طآخر عمميات الشرق األوسط الكبير الربيع العربي: حسف محمد الزيف،(317)
  .100، ص: 2013

 .34: سابؽ، صالمرجع ال بشير عبد الفتاح،  (318)

http://www.hachiri.net/articles/politics.and-events/
http://www.hachiri.net/articles/politics.and-events/
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ياسة الخارجية األمريكية بما يمكنيا مف تمبية طمكحات الناس حكؿ تنشيط الدكر التنمكم لمس -
 العالـ، عمى أف يتـ التركيز عمى ممؼ الصحة العامة.

الشعبية ، كذلؾ  استمالة شعكب العالـ إلى جانب الكاليات المتحدة مف خبلؿ ما يعرؼ بالدبمكماسية -
األمريكي كالشعكب األخرل مع التركيز عمى فئة بكضع خطط طكيمة األمد لتكثيؽ العبلقات بيف الشعب 

 الشباب.

امتداد مزايا التجارة الحرة  االستمرار في دعـ االقتصاد العالمي مف أجؿ الخير كالنمك، كضماف -
 مميمشيف سكاء في داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية أك خارجيا.ل

لريادم، عمى تأسيس إجماع ككني ضركرة أف تعمؿ أمريكا، مف كاقع قيادتيا لمعالـ كدكرىا ا -
 كتطكير حمكؿ مبتكرة لمكاجية التغيرات المناخية كتأميف الطاقة.

( حككمة الكاليات Robert Guitsكبناء عمى ذلؾ دعا كزير الدفاع األمريكي "ركبرت غيتس )
المساعدات المتحدة إلى تكريس المزيد مف الماؿ كالجيد لتنمية القكة الناعمة بما في ذلؾ الدبمكماسية، 

قادرة عمى الدفاع عف المصالح  االقتصادية، كاالتصاالت، كذلؾ ألف المؤسسة العسكرية كحدىا غير
 مريكية في جميع أنحاء العالـ.األ

  : آليات القوة الذكيةالفرع الثاني

رغـ اختبلؼ كجيات النظر حكؿ أسباب ىذا الحراؾ الشعبي الذم عرفتو المنطقة العربية، إال أف  
الكثير مف يدرجيا ضمف ما يعرؼ باستراتيجية القكة الناعمة التي ستمكف الكاليات المتحدة مف تنفيذ 
مخططاتيا دكف أم خسائر باألركاح مف قبميا، بعد الخسائر التي منيت بيا عند تدخميا العسكرم في 

 أفغانستاف كالعراؽ.

العربي مف خبلؿ ككبلئيا كالمتدربيف لذلؾ فقد عمدت أمريكا إلى تغيير األنظمة عبر تحريؾ الشارع 
عداد الدكرات كالتدريبات لمشباب  عمى التنظيـ السياسي كالجماىير لدييا، ككيفية التأثير في الرأم العاـ، كا 

يف جالمتطكع خارج بمدانيـ مف خبلؿ منظمات المجتمع المدني كعمى رأسيا "معيد اينشتايف "لمؤسسة "
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-Nonقيادات في أساليب التأثير غير العنيؼ أك تكتيكات البلعنؼ )شارب" الذم قاـ بإعداد مجمكعة ال
Violent Actionكما يطمؽ عميو ،).

(319) 

إف التدريب عمى ىذه اإلستراتيجية في الثكرات البلعنفية، كانت بدايتيا في حركة "أتبكر" في صربيا 
الحركة عف طريؽ منظمة ، حيث تـ تمكيؿ ىذه 2000التي أطاحت بالديكتاتكر"سمكبكدانميمسكفيتش" عاـ 

( ، ككذلؾ مف humanity in actionاألمف كالتعاكف األكركبية كاألمـ المتحدة كمنظمة حقكقية تسمى )
(، كبعد نجاح حركة أكتبكر في ميماتيا، ثـ تطكيرىا إلى مركز الدراسات freedom houseفريدكـ ىاكس )

أنظمتيا حكؿ العالـ كتـ تسميتو المركز البلعنؼ، ىذا المركز يصدر التجربة لمدكؿ المراد تغيير 
 (*).(CANVAS"كانفاس")

إف معظـ تدريبات ىذه الثكرات مستكحاة مف كتاب "جيف شارب" بعنكاف "مف الديكتاتكرية إلى 
الديمقراطية" ، حيث يعرض ىذا الكتاب البلعنؼ، ككيفية إسقاط األنظمة الديكتاتكرية بدكف أم مكاجية 

ؿ المقاطعات االقتصادية كالمظاىرات كاالعتصامات، كالسخرية مف الرمكز مسمحة مع النظاـ، مف خبل
 الشعب كتبادؿ الكركد معو، كذلؾ مف خبلؿ السياسية، ككيفية تحييد الجيش كضماف كقكفو إلى جانب

منظمات المجتمع المدني ككيفية كسب األغمبية الصامتة، حيث تطابؽ كثيرا تعميمات ىذه الكتاب مع ما 
 (320).رات في العالـ العربيحدث مف ثك 

كمف بيف ما جاء في ىذا الكتاب: "ىناؾ حكالي مائتي أسمكب محدد لمعمؿ البلعنيؼ التي مف المؤكد 
أنيا تحقؽ نتائج أفضؿ، كقد تـ تبكيب ىذه األساليب تحت ثبلث فئات شاممة كىي: االحتجاج كاإلقناع، 

 (321)"البلتعاكف، كالتدخؿ

حكؿ مدرسة كزارة الخارجية األمريكية  2011فيفرم  1مريكية تقريرا في كما نشرت مجمة "نيكزكيؾ" األ
لممدكنيف الثكرييف، تناكؿ دكر برامج تدريب المدكنيف في تعبئة الحراؾ الشبابي في كؿ مف مصر كككلكمبيا 

نشرت نيكزكيؾ تقريرا حكؿ مجمكعات مف الكاليات المتحدة ساعدت عمى  2011أفريؿ  14كفنزكيبل، كفي 

                                                           
 .78: سابؽ، صالمرجع ال، رأسامة عمي محمد عبد القاد (319)

(*)
Center For Applied Non Violent Action And Strategies. 

 .79: سابؽ، صالمرجع الأسامة عمي محمد عبد القادر،  (320)
 لبلطبلع أكثر أنظر: (321)

 .2003، 2، تر: خالد دار عمر، بكسطف:مؤسسة ألبرت انشتايف، طالديمقراطية من الديكتاتورية إلىجيف شارب، 
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ة االنتفاضات العربية مف خبلؿ برامج التدريب كالتمكيؿ كالرعاية التي قدمتيا لمنشطاء الديمقراطييف في تغذي
 (322).الكطف العربي خبلؿ السنكات الماضية

 2011مارس  31كما جاء التقرير الذم نشره مركز "بيترسبرغ لدراسات الشرؽ األدنى المعاصر" في 
العربية، كالذم تحدث عف تعبئة االحتجاج مف خبلؿ الشبكات االجتماعية، حكؿ الدكر األمريكي في الثكرات 

بدليؿ أف ركسيا اعتبرت الحراؾ العربي منذ بدايتو نتاجا مباشرا لممبادرة الشرؽ األكسطية التي أشرفت عمى 
، تحت إدارة الخارجية األمريكية، خضع مف خبللو عشرات اآلالؼ مف 2001برنامجا منذ عاـ  350
 نيف العرب لمتدريب كالتعبئة السياسية عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة.المكاط

كمف االستراتيجيات األمريكية الجديدة في كاقعنا العربي، بناء الشبكات الشعبية كفؽ األسمكب 
، تعتمد عمى اكتشاؼ كبناء الحركات كالتيارات الشعبية التي تتبنى (*)( Grass Rootsاألمريكي المسمى )

تاحة الفرصة ليا لتؤسس   الديمقراطية منيجا ليا، كتنشط في الساحات العمكمية، كفي شبكات األنترنيت، كا 
كيانيا كتجربتيا الخاصة بعيدا عف التدخؿ المباشر مف الجانب الحككمي األمريكي، كتعمؿ عمى تسكيؽ 

 القضايا العامة المتعمقة بحقكؽ االنساف كالديمقراطية كاإلصبلح السياسي كغيرىا.

ء الناشطكف تفرزىـ الحكادث كالتحركات، كيتـ االتصاؿ بيـ الحقا ألجؿ تدريبيـ كتمكيميـ ىؤال
( في Freedom Houseكتكجيييـ مف قبؿ بعض المؤسسات المسماة غير حككمية كمؤسسة بيت الحرية )

ككميا ( في صربيا، كمؤسسة فريدريش ايبرت كفريدريش ناكمات األلمانية، Canvasأمريكا، كمعيد البلعنؼ )
 (323)منظمات مرتبطة بمنظمة الميبرالية الدكلية،كطبعا باألجيزة األمريكية.

ككظيفة ىذه المنظمات الشعبية تحريؾ المياه الراكدة كضخ المياه في صحراء العممية السياسية لمنظـ 
المصنفة استبدادية بنظر اإلدارة األمريكية كالغرب، كمف أبرز الحركات العربية التي أسست كفؽ ىذه 

مف ابية الميبية كغيرىا أبريؿ في مصر، مجمكعة أنكنيمكس في تكنس، المنظمة الشب 6االستراتيجية، حركة 
 لمغرب، األردف كلبناف كغيرىا. المنظمات العربية في اليمف، ا

                                                           
 .230: سابؽ، صالمرجع الخميدة كعسيس،  (322)

كىي تعني لغكيا "جذكر العشب"، كأصكليا تعكد إلى فكرة أمريكية قديمة، جاءت مف تراث فرؽ المكسيقى كالغناء (*)
تتربع عمى المسارح كالمنصات الخشبية التي تنصب في الشكارع كالساحات الشعبية عمى الطريقة األمريكية التي كانت 

 العامة ليحتشد الناس مف حكليا
 .111: سابؽ، صالمرجع الحسف محمد الزيف،  (323)



المتحدة األمريكية و مراكزىا الفكرية بعد أحداث  الدول العربية في منظور الوالياتالفصل الثاني: 
 : بين تعدد الرؤى و وضع االستراتيجيات11/9/2001

 

190 
 

التي تقكـ عمى بناء  digital diplomacy(*)الدبموماسية الرقميةباإلضافة إلى استراتيجية  نشر 
ف عبلقات كاتصاالت مباشرة مع قطاع الشباب في العالـ كالشرؽ األكسط مف خبلؿ شبكات األنترنيت أل

مف  %60(؛ كحيث أف Gard Koheenالعالـ االفتراضي امتداد فعاؿ لمكاقع السياسي كفؽ كارد ككىيف )
أبناء ىذه المنطقة ىـ مف الشباب ، كبفعؿ نظرية التغيير الجيمي التي نظر ليا ىنتنجتكف في كتابو" 
المؤسسات السياسية لمجتمعات متغيرة" ، كما يصاحبيا مف تغيير كظيفي في االطار السياسي كالمؤسساتي 

تذاب مبلييف المشتركيف عمى ينبغي االتصاؿ بآالؼ الناشطيف كالمدكنيف كالصحفييف كالشباب العرب، كاج
شبكات األنترنيت في مصر، تكنس، اليمف، ليبيا كسائر الدكؿ العربية نحك المشركعات كاألىداؼ كاألدكات 
االمريكية، كالقياـ بتدريب كتأطير نخبة الناشطيف العرب، كتكظيؼ ىذه الطاقات الحقا عبر عممية تقنية 

 (324)مطالبة بالتغيير كالحرية كالديمقراطية.سياسية، تقـك عمى تكثيؼ األصكات العربيةال

فمف األىـ أف نشير إلى بعض األدبيات حكؿ دكر تكنكلكجيا االتصاؿ كاالعبلـ كالحركات االجتماعية 
( الذم يرل أف خبلؿ االحتجاجات الجماىيرية خبلؿ Stepanovaخبلؿ الحراؾ العربي، نجد ستيبانكفا)

لكجيا االعبلـ كاالتصاؿ كشبكات التكاصؿ االجتماعي، كشبكة الحراؾ العربي كاف الدكر الكاضح لتكنك 
 (325).األنترنيت التأثير الكبير فييا

" إننا إزاء ثكرات لـ تأت مف العقائد الدينية كال مف (326)كفي ىذا الصدد يقكؿ "عمي حرب": 
فاعميف جدد ىـ  األيديكلكجيات العممانية، إذ ىي ابنة العصر الرقمي بتقنياتو كمعمكماتو، بقدرماىي صنيعة

 الشباب كالمدكنكف مف عماؿ المعرفة الذيف يشتغمكف بقراءة المعمكمات، كبت الصكرة عمى الشبكة".

سياسية بميكؿ كاتجاىات  –كبالتالي تمكنت اإلدارة األمريكية عبر األنترنيت مف التحكـ ببرامج تقنية 
 ئدا كمحركا لمحراؾ الشعبي.الشباب كالناشطيف العرب عف بعد، كبالتالي أصبحت األنترنيت قا

                                                           
كىي استراتيجية نظر ليا مستشارك ىيبلرم كمينتكف الثبلثة في كزارة الخارجية االمريكية "أليؾ ركس" مستشار  (*)

تقنيات المعمكمات، كجارد ككىيف المدير السابؽ لقسـ غكغؿ لؤلفكار كمدير ممؼ المنظمات الشبابية، كعضك لجنة 
كمستشار أكباما  googleالمدير التنفيذم لشركة  تخطيط السياسات في الخارجية األمريكية، ك"أريؾ شميدت كىك

 لمشؤكف التقنية كالشبكات.
 .97: ص ،سابؽال ع مرجالحسف محمد الزيف،  (324)

(325)
Ashen M.Gsolo, Handbook of  research on political activism In the information age, U.S.A : 

Library of Congress Cataloging in publication patter,2014,P14. 
، بيركت: الدار العربية لمعمـك ثورات القوة الناعمة في العالم العربي: من المنظومة إلى الشبكةعمي حرب،  (326)

 .72: ، ص2012، 2ناشركف، ط
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 الثالث: التكيف االستراتيجي األمريكي مع الحراك العربي  الفرع

نظرا ألىمية المنطقة العربية لدل الكاليات المتحدة، فقد حاكلت احتكاء الثكرات العربية كتداعياتيا، 
لتفكير األمريكية كعدـ تركيا تؤثر عمى المصالح االستراتيجية األمريكية، كقد تطمب ذلؾ مف مراكز ا

 استحداث اتجاىات لمسياسة الخارجية تناسب الكاقع الجديد بعد الحراؾ الذم شيدتو.

عف مركز األمف األمريكي الجديد ، مف  2012الصادر في جكاف  (*)يعتبر تقرير "التكيؼ االستراتيجي
أىـ التقارير التي بينت اتجاه السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة العربية عمى المدييف القصير كالطكيؿ 

 (327):"التكيؼ االستراتيجي "كمايمي ، كقد عرض ىذه التقرير المقصكد بػمف بعد "الربيع العربي"

سط يتغير، كالكاليات المتحدة بحاجة إلى إستراتيجية جديدة لحماية مصالحيا، إف "الشرؽ األك 
اإلستراتيجية التي تقترحيا ىي: التكيؼ االستراتيجي، كفي حيف أف ىذا األمر يحتـ إعادة ضبط بعض 

ستراتيجي االلتزامات األمريكية تجاه المنطقة، فإف األمر متعمؽ أكثر بمطابقة طرؽ ككسائؿ لتناسب السياؽ اال
الجديد، ىناؾ عناصر استمرارية مع السياسة كالنشاطات األمريكية في المنطقة، لكننا نشدد عمى التغييرات 
 بخصكص البيئة اإلستراتيجية، كعمى الكيفية التي ينبغي أف تؤثر بيا تمؾ التغييرات عمى السياسة األمريكية".

 األمريكية ىي كما يمي:كقد ذكر ىذا التقرير أيضا أف المصالح األساسية 

مف الكاليات المتحدة القكمي، كحماية أراضييا كأراضي حمفائيا الرئيسييف ضد أم ىجـك حماية أ -
 خارجي.

 تعزيز رفاىية االقتصاد األمريكي كالمرتبط بالحفاظ عمى اقتصاد عالمي مفتكح -

 الحفاظ عمى طريقة الحياة األمريكية متضمنا نشر القيـ األمريكية -

 ذكر التقرير أيضا أف المبادئ الخمسة لممصالح األمريكية األساسية ىي: كما

 الردع كاالحتكاء كالدفاع ضد التيديدات القادمة مف اإلقميـ -

                                                           
تقرير "التكيؼ االستراتيجي"، نحك إستراتيجية أمريكية جديدة في الشرؽ األكسط، تحت إشراؼ الخبراء: بركس (*)

ساىـ في إنجازه عدة متخصصيف في العبلقات دكر إكساـ، جكف باف ستاستر، كما ميميسيا دالتكف، أنجينتمسكف، 
 الدكلية كالشرؽ األكسط أمثاؿ: كينيث بكالؾ، كاريف ىاكس، ستيفف ىايدماف، جكف الترماف، ركبرت كاببلف.

 .148: ص ،ػى1436، 1ات، ط، الرياض: مركز البياف لمبحكث كالدراسالسمفية بعيون غربيةتامر طو بكر،  (327)
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 أنظمة عربية مستقرة، كلك كانت ديكتاتكرية -

 محاربة اإلرىاب، األمف اإلسرائيمي كالسبلـ العربي اإلسرائيمي -

 كصكؿ آمف لمنفط. -

اقترح ىذا التقرير عدة استراتيجيات لتحقيؽ التكيؼ االستراتيجي في التعامؿ مع اإلسبلـ السياسي في كقد    
 ضكء المصالح األمريكية نذكر منيا:

البد مف إدراؾ أف اإلسبلـ السياسي ليس متكافقا دائما مع الديمقراطية كما انو ليس معاديا بشكؿ تاـ  -1
 لمكاليات المتحدة.

ؾ إف خطابات اإلسبلـ السياسي تختمؼ مف بمد إلى آخر داخؿ المنطقة، كعمى الكاليات البد مف إدرا -2
 المتحدة أف تككف أكثر حساسية تجاه ىذا التبايف بيف اإلسبلمييف بناء عمى اختبلؼ األىداؼ كاالستراتيجيات.

دديف لمصالح الكاليات البد مف التمييز بيف معارضة األفراد كالجماعات المعاديف لمقيـ األمريكية، كالمي -3
المتحدة، كبيف األفراد كالجماعات الذيف يبدك التعايش السممي كالتعاكف معيـ أمرا ممكنا حتى في ظؿ كجكد 

 الخبلفات، كىؤالء يمكف االنفتاح عمييـ.

يجب اف يككف ىدؼ الكاليات المتحدة التأثير عمى سمكؾ األحزاب اإلسبلمية أكثر مف رفض كمنع دكرىا  -4
كامؿ، ففي تكنس كمصر ربما يساعد العمؿ مع األحزاب اإلسبلمية المعتدلة عمى تيميش منافسييـ بشكؿ 

المتطرفيف، كيجب أف تدعـ الحككمة التي يقكدىا حزب النيضة في تكنس في جيكدىا لمكاجية السمفييف في 
 مكاضيع مثؿ تكسيع قكانيف الشريعة.

اعدة ربما تدفع باتجاه األصكلية إال أف الضغكط التي عمى الرغـ مف أف بعض المجمكعات السمفية الص -5
سكؼ تكاجييا تمؾ المجمكعات مف أجؿ تحقيؽ مكاسب اجتماعية كاقتصادية كالحفاظ عمى تحالؼ كاسع، 

 سكؼ تنتج مف داخؿ ىذه االتجاىات قكل معتدلة تستطيع الكاليات المتحدة دعميا.

كبالتالي فإف مف أىـ التكصيات التي صدرت عف مراكز التفكير ىي ضركرة الحكار مع السمفييف 
كىكما صار كاقعا بالفعؿ، فبعد أكثر مف عاـ مف اندالع تمؾ االحتجاجات كتحت شعار كعدـ تجاىميـ، 

ز األمريكية، الخارجية القطرية كمؤسسة برككينج "أصكات جديدة، اتجاىات جديدة"، كبرعاية مشتركة بيف كزارة
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كحة، بمركز في الد 2012مام  31إلى  29انعقد منتدل أمريكا كالعالـ اإلسبلمي التاسع في الفترة مف 
( كبمشاركة العديد مف الشخصيات Saban Center For Middle Eastساباف لسياسات الشرؽ األكسط )

دكلة، عمى رأسيـ كزيرة الخارجية األمريكية ىيبلرم كمينتكف، كحضره ممثمكف عف السمفييف مثؿ: فؤاد  31مف 
النكر السمفي المصرم، حيث  بف صالح مف حزب جبية اإلصبلح السمفي التكنسي، كأشرؼ نائب مف حزب

ناقش المجتمعكف المشاكؿ التي تكاجييا العبلقات األمريكية مع العالـ اإلسبلمي.
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األمريكية بالتغيير في اآلليات ما بيف التدخؿ العسكرم ك تبني اآلليات  الخارجيةاتسمت السياسة 
العربية كدية دبمكماسية ك نفطية لكف البعد العسكرم  -الدبمكماسية ، ففي السابؽ كانت العبلقات األمريكية 

مؤسسات ، كأصبحت المؤسسة العسكرية األمريكية ك مف كرائيا العديد مف ال 11/9تضخـ بعد أحداث 
 .رؤل ك األكلكيات في ىذه العبلقاتالمؤثرة بما في ذلؾ مراكز التفكير  ىي التي تصنع الخطط ك ال

ك االقتصادية لمسياسة  ف الييمنة األمريكية عمى المنطقة العربية ىي محصمة األىداؼ السياسيةإ
يا المجاؿ أماـ تحقيؽ أىداؼ عمى السياسة الخارجية األمريكية بأف فتحت ل 11/9، إذ أثرت أحداث األمريكية

ك  -حسب مفيكميا  –الييمنة األمريكية بالحصكؿ عمى أحبلؼ دكلية ك تأييد دكلي لضرب اإلرىاب 
 .أيضا في غير مصمحة الدكؿ العربية، كىدؼ السياسة األمريكية  جاء تصنيفيا لمدكؿ

ختمؼ المجاالت ك بالتالي كاف ليذه السياسة انعكاسات كتداعيات عمى الصعيد العربي في م
 .حراؾ الذم شيدتو المنطقة العربيةالسياسية ك االقتصادية ك االجتماعية كالثقافية خاصة في ظؿ ال

كذلؾ في 11/9مظاىر السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث عمى ىذا الفصؿ  يركز
حدكد  التطرؽ إلىثـ في المبحث الثاني ك انعكاسات تمؾ السياسات عمى الدكؿ العربية  المبحث األكؿ

إطبللة  لبعض   بمثابة يعتبرالتعاكف بيف مراكز التفكير األمريكية ك العربية  مف خبلؿ المبحث الثالث الذم 
 .ا نظرة تعاكنية مع العالـ العربيمراكز التفكير األمريكية التي لي
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 المبحث األول: مظاىر السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 

               11/9/2001 

بضبلليا عمى العالـ بأسره كعمى جميع األصعدة السياسية  2001سبتمبر  11ألقت أحداث 
أصابيا، عمى كاالقتصادية كاألمنية، ككؿ المناطؽ يمكف أف تككف محؿ دراسة لقياس درجة االنعكاس الذم 

 أف تأثير ذلؾ لـ يكف متساك إذ يختمؼ مف منطقة ألخرل.
      : بين الثابت 11/9المطمب األول: السياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية بعد أحداث           

و المتغير.                            

سياسة ثابتة، كال يعدك التغير الذم يعترييا يمكف اعتبار السياسة األمريكية تجاه المنطقة العربية ىي 
 أك ما يبدك لبعضيـ أنو اضطراب، إال إجراءات تكتيكية ال تمس جكىر السياسة الخارجية األمريكية.

 11/9بعد أحداث  السياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية تطورالفرع األول: 

ضد  قياـ جبية إندماج بيف حرب أمريكا أدل تقاطع المصالح اإلسرائيمية مع تمؾ األمريكية إلى
اإلرىاب كحرب إسرائيؿ في سبيؿ التكسع كتكريس نفسيا كالدكلة األقكل في المنطقة، كعمى الجانب 
الفمسطيني استمرت إسرائيؿ في التصدم العنيؼ كغير المبرر لممقاكمة الفمسطينية مما خمؽ مفاىيـ متكازنة 

، إال أف ما أثار قمؽ الكاليات المتحدة أف أحداث (328)ب كالتصدم ليا كمتطابقة لقضايا الحرب كمسائؿ اإلرىا
الحادم عشر مف سبتمبر قد أثبتت أف ما كانت تعتمد عميو مف دكؿ في المنطقة لـ تقؼ معيا كما ىك 
مأمكؿ، بؿ كأصبحت اإلدارة الرسمية في كاشنطف تعتبر ىذه المنطقة المكقع الرئيسي لئلرىاب كمف ىنا جاء 

األمريكي لمحكر الشر مف الشرؽ األكسط )إيراف، سكريا، العراؽ( إضافة إلى القاعدة، حزب اهلل  التصنيؼ
 (329)كحماس كالجياد اإلسبلمي قد خصت بالذكر كمجمكعات إرىابية يجب متابعة قتاليا.

كقد تاثر جكرج كلكر بكش بعدد مف الكتابات التي تؤسس لمفكر السياسي المنظـ لمفكضى الخبلقة ك 
( المنشؽ السكفياتي Natan Sharanskiؼ باف كتاب ''قضية الديمقراطية'' لمؤلفو ناتاف شارانسكي )اعتر 

المياجر إلى إسرائيؿ كالذم شغؿ منصبا كزاريا في حككمة شاركف ، يمثؿ الخريطة الجينية ك مرتكزا فكريا 
                                                           

( 328      ، 2008، عماف، األردف، 1، طالغربية -اإلرىاب والعالقات العربيةخميفة الشاكش،  ،خميفة عبد السبلـ (
 .229: ص

 .229: ص ،نفس المرجع (329)
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 تيدد إسرائيؿ فقط ك إنما لسياستو الخارجية ، ك تتمخص رؤية شارانسكي باعتبار اإلسبلـ حركة إرىابية ال
العالـ الغربي كمو ، كيرل أف استئصاؿ اإلرىاب ال يتـ باستخداـ القكة كتجفيؼ المنابع فقط ، ك إنما بمعالجة 
األسباب العميقة لئلرىاب التي تنبع مف سياسات األنظمة العربية االستبدادية ك الفاسدة ك ثقافة الكراىية التي 

األمر يتفؽ شارانسكي بيذا الطرح مع أنمكذج ىنتغتكف الذم يرل أف اإلسبلـ عدك  تنشرىا ،  كىكذا في نياية
 (330). حضارم لمغرب

، تبنت اإلدارة األمريكية تعريؼ إسرائيؿ لمصراع في األراضي المحتمة بأنو 2002جكاف 24كفي 
اإلرىاب ىك الذم إرىاب كليس مقاكمة، إذ ذكر الرئيس جكرج كلكر بكش في خطابو أماـ الككنغرس باف 

يجبر إسرائيؿ عمى اإلبقاء عمى االحتبلؿ كليس االحتبلؿ ىك الذم يكلد المقاكمة، كلـ يذكر أف االحتبلؿ التي 
تشارؾ الحككمة األمريكية في إصدارىا، كذلؾ دعا إلى نظاـ حكـ فمسطيني جديد مستعد لقبكؿ شركط 

لفمسطينييف، كىك القسـ األكبر مف الشعب الفمسطيني إسرائيؿ كلـ يشر إلى أم بياف في ما يتعمؽ بالبلجئيف ا
 (331).أك بحقيـ في العكدة

اإلسرائيمية، فقد اعتبرت إسرائيؿ نفسيا كمف تمقى ىذه  -كبالنظر لمعبلقة االستراتيجية األمريكية
الضربات عمى اعتبار أنيا حذرت منيا، ككانت قد قدمت نصائح لمكاليات المتحدة في ىذا الشأف في ما 

بنياميف نتنياىك رئيس كزراء إسرائيؿ السابؽ بسبعة خطكات لمقضاء عمى اإلرىاب اإلسبلمي، كالمنابع  هاأسم
التي يتغذل منيا سكاء أكانت دكؿ أك منظمات أك أفراد مع ضركرة تبادؿ المعمكمات حكؿ شباب اإلسبلـ 

األمر في األساس القضاء عمى النشط، كمتابعتيـ أينما كجدكا، كعدـ إطبلؽ سراحيـ إذا سجنكا، كما يتطمب 
 (332)المد اإلسبلمي بمنع تصدير التكنكلكجيا النككية لمدكؿ اإلرىابية، كفرض عقكبات ضدىا كتجميد ثركاتيا.

أصبحت الكاليات المتحدة معمنة انحيازىا الكاضح كالصريح إلى جانب الحككمة اإلسرائيمية، كخيارىا 
العسكرم  الرامي إلى فرض تسكية األمر الكاقع، كقامت بتكفير الحماية القانكنية كالسياسية لممجازر التي 

اضيا داخؿ مجمس األمف الدكلي ارتكبيا الجيش اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة مف جراء اعتر 
عمى إرساؿ قكات دكلية تفصؿ بيف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف، كفكؽ ىذا كذاؾ استجابت اإلدارة األمريكية 

                                                           
 . 77 :سابؽ ، صالمرجع الد الرحمف اليدلؽ ، إبراىيـ بف عب (330)

 .161: سابؽ، صالمرجع الريا قحطاف الحمداني،  (331)
االنعكاسات الدولية اإلسرائيمي"، في:  -سبتمبر عمى الصراع العربي 11حسيف قادرم، انعكاسات أحداث  (332)

 .35: سابؽ، صالمرجع ال، 2001سبتمبر  11ألحداث  واإلقميمية



 : المظاىر و التداعيات11/9/2001الفصل الثالث: السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
 

198 
 

لمطالب شاركف كقطعت اتصاالتيا كتعامبلتيا كافة مع رئيس السمطة الفمسطينية ياسر عرفات، كطالب 
بضركرة أف يغير الفمسطينيكف قيادتيـ جاعبل  2002راف حزي 24الرئيس بكش في الخطاب الذم ألقاه يكـ 

ذلؾ شرطا الزما لمحصكؿ عمى الدعـ األمريكي السياسي كاالقتصادم لمدكلة الفمسطينية، كما اعتبرت إدارة 
المدة مف جانفي  جكرج كلكر بكش أف الحرب التي شنيا أرئيؿ شاركف عمى السمطة كالشعب الفمسطيني خبلؿ

يا شكؿ مف أشكاؿ الدفاع عف النفس، كجزء مف حرب الكاليات المتحدة ضد اإلرىاب نبأ 2002إلى جكاف 
 الجتناب شبكة اإلرىاب مف جذكرىا.

لـ يقتصر تركيز المراكز البحثية األمريكية عمى األبعاد السياسية لعممية التسكية حيث شغمت األبعاد 
جاءت قضية تيريب األسمحة لقطاع غزة عبر األمنية حيزا كبيرا مف اىتمامات مراكز التفكير األمريكية، ك 

الحدكد المصرية اإلسرائيمية في المقدمة، خاصة مع نياية العممية العسكرية اإلسرائيمية عمى قطاع غزة مع 
 (Yoram Cohen)ك يكراـ ككىيف (Matthew Levitt)، فمقد انتقد كؿ مف ماثيك ليفيت2009مطمع عاـ 

( Policy Washington Institute for Near East)رؽ األدنى الباحثيف بمعيد كاشنطف لسياسات الش
عدـ فاعمية اإلجراءات المصرية في التصدم لتيريب األسمحة عبر األنفاؽ الفمسطينية منذ سيطرة حركة 

، قد شيدت تيريب 2009ك  2005مؤكديف أف الفترة ما بيف عامي  2007حماس عمى قطاع غزة عاـ 
مف رؤكس صكاريخ القساـ، كحكالي  4000مف األسمدة الكيميائية، كطف  80ك طف مف المتفجرات 250

 (333)صاركخ كفؽ التقرير الذم أعده جياز االستخبارات اإلسرائيمي المكساد. 1800

دفعت تكجيات الرئيس أكباما لمتقارب مع العالـ اإلسبلمي مراكز التفكير لكضع التيارات اإلسبلمية 
ة الدراسات الصادرة عف مراكز التفكير األمريكية لتكجيو انتقادات حادة عمى أجندتيا البحثية، كاتجيت غالبي

لتمؾ التيارات سكاء لتشدد تكجياتيا حياؿ عممية السبلـ في منطقة الشرؽ األكسط كالديمقراطية أك لترسيخيا 
 Paul Skam ألنماط ذىنية جامدة تقكـ عمى استعداء الكاليات المتحدة، كفي ىذا اإلطار انتقد بكؿ سكاـ

الجمكد السياسي لتكجيات حركة حماس فيما يتعمؽ بعممية  Osama Abu-Rachidكأسامة أبك الرشد 
السبلـ كاالعتراؼ بكجكد إسرائيؿ، كتضمنت دراستيما المعنكنة "حماس بيف التصمب األيديكلكجي كالمركنة 

 عمؽ بعدـ تبني حماسعدة انتقادات تت 2009السياسية، كالتي أصدرىا معيد السبلـ األمريكي في جكاف 

                                                           
 لممزيد أنظر: (333)

كاشنطف"، المركز المبناني لؤلبحاث محمد عبد اهلل يكنس،" رؤية المراكز البحثية لمعاـ الجديد في رئاسة أكباما، تقرير 
 (، متحصؿ عميو:1/5/2016،) تاريخ االطبلع 2010جانفي  23كاالستشارات، 

1418-http://www.center icrc.com/Index.php?S=4eid 



 : المظاىر و التداعيات11/9/2001الفصل الثالث: السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
 

199 
 

لمبرغماتية السياسية التي تكفؿ ليا تحقيؽ نتائج إيجابية عمى مستكل عممية التسكية كالعبلقة مع حركة فتح 
 كدكؿ الجكار العربية.

 –ككجيت الكاليات المتحدة اتيامات لسكريا كلبناف انصبت عمى جكىر مكقفيما مف الصراع العربي 
نت تستضيؼ بعض المنظمات الفمسطينية المصنفة عمى أنيا منظمات اإلسرائيمي كتطكراتو، فسكريا كا

 ، كذلؾ قاـ حزب اهلل بدكر أساسي في تحرير جنكب لبناف، كىك يعد مف المنظمات اإلرىابية أيضا."إرىابية"

قامة السبلـ في الشرؽ األكسط في ىذه المرحمة حكؿ  تمحكرت الرؤية األمريكية لتسكية الصراع كا 
ف: األكلى ىي المكافقة عمى قياـ دكلة فمسطينية مستقمة إلى جانب إسرائيؿ بحيث تتعايشاف نقطتيف أساسيتي

بسبلـ كفقا لمتكجيات األمريكية، أما الثانية فيي إلقاء جانب مف المسؤكلية عمى أطراؼ الصراع في التكصؿ 
 إلى إيجاد أرضيات مشتركة لحؿ مسائميـ المختمفة.

ما تغض بيا الكاليات المتحدة الطرؼ عف إدانتيا الصريحة  كيعد الشرؽ األكسط منطقة غالبا
المفترضة لمدكؿ التي تنتيؾ بيا حقكؽ اإلنساف أك تنعدـ فييا الديمقراطية، فحسب أحد الدبمكماسييف 
األمريكييف فإف أكثر شيء يمفت االنتباه حكؿ سياسة الكاليات المتحدة في حقكؽ االنساف ىي انتقائيتيا، فنادرا 

د إسرائيؿ كبعض دكؿ الخميج نظرا لؤلىمية االقتصادية لصادراتيا مف البتركؿ لبلقتصاد ما تنتق
.األمريكي

(334) 

كتجدر اإلشارة إلى أف أكباما كاف قد أظير خبلؿ حممتو االنتخابية تكجيا انطكل عمى عناصر 
ر األكلى مف إيجابية بشأف حؿ القضية الفمسطينية، كما أكد ذلؾ في بعض خطبو كتصريحاتو خبلؿ األشي

كجكده في البيت األبيض، حيث تبني حؿ الدكلتيف، بحيث تتـ إقامة دكلة فمسطينية قابمة لمحياة إلى جانب 
إسرائيؿ، كما راح يطالب حككمة إسرائيؿ بالكقت الكامؿ لبلستيطاف مف أجؿ استئناؼ مفاكضات 

(335)السبلـ
س أم ضغكط عمى إسرائيؿ مف أجؿ كرغـ ىذا التكجو اإليجابي إال أف إدارة أكبا ما لـ تمار ، 

كقؼ االستيطاف، بؿ إف حككمة بينياميف نتنياىك اليمينية المتطرفة تحدت اإلدارة األمريكية عمنا بيذا الشأف، 
 كرفضت كقؼ االستيطاف كشرط الستئناؼ المفاكضات.

                                                           
(334)

Cameron Fraser,Op.Cit,P173. 
، بيركت، لبناف:مركز و السقوطأ(، النيضة 2010-2009ة العربية ) حال األمكليد الزبيدم كآخركف،  (335)

 .29: ص ،2010دراسات الكحدة العربية، 
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اإلسرائيمي  كالشؾ في أف تراجع إدارة أكباما عف مكقفيا تجاه مسألة االستيطاف، كتكيفيا مع المكقؼ
ف تغييرا جكىريا لف يطرأ عمى السياسة األمريكية تجاه ممؼ صكص إنما يرجع الفرضية القائمة بأبيذا الخ

اإلسرائيمي، كأف اإلدارة األمريكية سكؼ تسير في الغالب  عمى نيج اإلدارة السابقة  –تسكية الصراع العربي 
ط جديدة عمييا، مف أجؿ التخمي عف سياسات بشأف االنحياز المطمؽ إلسرائيؿ، كعدـ ممارسة أم ضغك 

االستيطاف كالعدكاف كالتيكيد، بؿ إنيا ستمارس الضغط عمى الفمسطينييف مف أجؿ الدخكؿ في مفاكضات 
جؿ التطبيع مع إسرائيؿ قبؿ الضغط عمى بعض الدكؿ العربية مف أمسبقة، فضبل عمى  سبلـ دكف شركط

التراجع في مكاقؼ إدارة أكباما بشاف االستيطاف كالمفاكضات   التكصؿ عمى سبلـ حقيقي كشامؿ، كيمكف فيـ
 -في ضكء التأثير الذم بدأت تمارسو جماعات الضغط الصييكنية عمييا بشاف سياستيا تجاه الصراع العربي

 (336).اإلسرائيمي

لى أف كثيقة إستراتيجية األمف القكمي ألكباما حددت التزاـ أمريكا بإقامة دكلة إكما نشير كذلؾ 
عيش إلى جانب إسرائيؿ بسبلـ، كما حددت الكثيقة برنامج فضاء مستقؿ، الديمقراطية تفمسطينية مستقمة، 

ألمريكية حكـ القانكف، مكاجية الفساد، رفض اإلرىاب بحـز كما نتكصؿ إليو مف خبلؿ ما سبؽ أف السياسة ا
ف تغير التكتيؾ، كلكف يبقى اليدؼ كاحد بإحكاـ السيطرة عمى ىذه  تجاه القضية الفمسطينية لـ تتغير كا 

 المنطقة.

بيف النيج التقميدم  يتأرجحأما في في عيد دكنالد ترامب فإف فريؽ ترامب لمسياسات الخارجية 
اليمينية المتشددة ، ك ىذا  األبحاثمراكز المتطرؼ ، ك يبدك أف ترامب يعتمد عمى  اإليديكلكجيالمحافظ ك 

 اإليديكلكجيأكثر تشددا مف إدارة جكرج بكش االبف ، ك ىذا البعد  إيديكلكجياسيجعؿ ترامب يؤدم بعدا 
في ثبلثة ممفات ميمة :التأميف الصحي ك إيجاد فرص عمؿ لمطبقة البيضاء ك إعادة النظر في  سينصب

 (337) .االتفاقيات التجارية المبرمة ك اليجرة

كفيما يخص نظرية العبلقات الدكلية التي تطبقيا اإلدارة في السياسة الخارجية ،عممت الكاليات المتحدة 
 ك صنعت العكلمة االقتصادية إال أف جكىرىا ةية عندما صدرت الديمقراطيسابقا كفؽ النظرية الميبرالية الدكل

                                                           
 .30: ، صالسابؽمرجع  اللممزيد أنظر: كليد الزبيرم كآخركف،  (336)

 إستراتيجيةفي  :قراءة تحميمية 2017 األمريكيالقكمي  األمف يحي سعيد قاعكد ،عبل عامر الجعب ، '' كثيقة( 337)  
(، 10،منظمة التحرير الفمسطينية :مركز التخطيط االستراتيجي ، السنة)  إستراتيجيةقراءات  ، ترامب  ''  دكنالد
 .109 ص: ،2018(، أفريؿ 20العدد )
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أف إستراتيجية ترامب تنطمؽ مف الفيـ الكاقعي لمعبلقات ك كاف كاقعيا لتحقيؽ مصالحيا بالدرجة األكلى ، 
 (338)''.  الدكلية ، ك االيماف بالمصمحة القكمية لمكاليات المتحدة ، ك ترفع مف أجؿ ذلؾ شعار '' أمريكا أكال

تتبايف مكاقؼ مراكز التفكير، حيث تدعـ المراكز اليمينية سياسة ترامب ك تنتج دراسات تبرر سياستو 
 الجديدة أما المراكز المستقمة تنتقد سياساتو ك تعتبرىا تيديدا لممصالح األمريكية . 

صدكر كثيقة األمف  كعند مراجعة مراكز التفكير ك الدراسات األمريكية ك اإلسرائيمية عمى السكاء بعد
نيا تعمؿ عمى إعادة صياغة أىداؼ الكثيقة لكضع كسائؿ تحقيقيا ( ، نجد أ2017القكمي األمريكية الجديدة )

عمى ضركرة الحكار  ، تؤكد ىذه الدراساتفي المنطقة العربية خاصة الساعية لتصفية القضية الفمسطينية
 مية لمسياسة األمنية المنسقة بينيما في الشرؽ األكسط.اإلسرائيمي مف اجؿ صياغة إستراتيجية عم –األمريكي 

تقـك عقيدة ترامب عمى مبدأ ك مفيكـ الصفقة في التعامؿ مع قضايا السياسة الخارجية،ك يرتكز عمى 
يرتبط بمقدار ما تحققو مف أف حجـ انخراط أمريكا في قضايا العالـ ك منطقة الشرؽ األكسط تحديدا سكؼ 

يات المتحدة ك ىذا نابع مف عقمية رجؿ األعماؿ الذم يتعامؿ بمنطؽ المكاسب ك قتصادية لمكالمنافع إ
  (339). الخسائر

ك كذلؾ في  2017تجاىؿ ترامب القضية الفمسطينية في القمة اإلسبلمية األمريكية في الرياض عاـ 
تفاؽ النككم مع خطابو في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ك ركز عمى التيديد اإليراني ك الككرم كاصفا اال

إيراف بالمعيب ، رغـ إعبلنو عف صفقة القرف إلنياء القضية الفمسطينية حيث لـ يتبف المكقؼ الرسمي 
لمكاليات المتحدة ك ىك االعتراؼ بحؿ الدكلتيف كأسبلفو مف الرؤساء ، باإلضافة إلى سياسة الصفقات التي 

نو رأسمالي حيث أعطى كعدا إلسرائيؿ جاء بيا ترامب ليست بعيدة عف شخصيتو ، فقد عرض صفقة أل
  باالعتراؼ بالقدس عاصمة إسرائيؿ كىذا ما قاـ بتحقيقو فعبل .

                                                           
)
.11ص: ، ، المرجع السابؽيحي سعيد قاعكد ،عبل عامر الجعب  338( 

مركز دراسات ، المستقبل العربي،  "السياسة الخارجية األمريكيةقضايا العرب ك الشرؽ األكسط في ظؿ "محمد بكبكش،  (339)
  15 ، ص: 2017( ، أكت 462الكحدة العربية ، العدد )
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كنظرا لمدكر المصرم في القضية الفمسطينية ك العبلقة مع إسرائيؿ فإدارة ترامب تعكؿ عمى مصر 
كؿ مف إسرائيؿ ، لمضغط عمى السمطة الفمسطينية لصالح إسرائيؿ ك تسعى إلى تشكيؿ تحالؼ ثبلثي يضـ 

 (340)السعكدية ك مصر.

أثبتت التجارب السابقة أف قياـ الرؤساء ككزراء الخارجية األمريكييف بإعبلف المبادرات المتعددة بمثابة 
مكاقؼ سياسية مبدئية ال تحكـ السياسات العممية أك البرامج التطبيقية، كيعكد السبب في غياب الخطط 

حاكلة تطبيؽ المبادرات السياسية يتطمب خكض معركة غير مضمكنة النتائج العممية إلى أف قياـ الرؤساء بم
نو تعطيؿ برامج أخرل داخمية كخارجية، كاستثمار داخؿ كخارج الككنغرس، كىذا مف شأ مع القكل الصييكنية

.جيد كرأسماؿ سياسي كبير في مغامرة فرص نجاحيا ضعيفة
(341) 

ضد حزب اهلل ك  2006االنتفاضتيف االكلى ك الثانية ك حرب عزز الدعـ األمريكي إلسرائيؿ خبلؿ 
 في غزة المكاقؼ السمبية ضد الكاليات المتحدة في عدة مجتمعات عربية . 2009-2008حرب 

 سياسة األمريكية تجاهسرائيمي و مراكزه الفكرية عمى الالفرع الثاني: تأثير الموبي اإل

  القضية الفمسطينية            

ي اإلسرائيمي مف أكثر جماعات الضغط األمريكية تأثيرا في السياسة الخارجية األمريكية يعد المكب
(*)السيما تجاه منطقة الشرؽ األكسط، كىك التأثير الذم دفع جكف ميرشايمر

 كستيفف ككلت 
دراستيما  في(**)

 London Bookالتي أثارت جدال كبيرا في األكساط السياسية كاألكاديمية الغربية التي نشرتيا دكرية'' 
Review أف تأثير المكبي اإلسرائيمي في السياسة الخارجية األمريكية جعميا تمنح جانبا أمنيا الخاص ،''

 رة إلى الدكلة اإلسرائيمية.بصفتيا بمدا كبيرا كدكلة عظمى خدمة لمصالح دكلة أخرل في إشا

                                                           
مجمة محمد بالجيبللي ،'' تداعيات السمكؾ األمريكي الخارجي بعد كصكؿ دكنالد ترامب الى البيت األبيض''، (  340) 

  .528: ص ،2018( ،2( ،العدد )3)، المجمد  في الحقوق و العموم السياسية البحوث
 ك لبلطبلع أكثر أنظر: 195: سابؽ، صالمرجع المحمد   عبد العزيز،  (341)

Michael  Eisenstaedt ;David Pollock, Asset Test : How the United States benefits from its alliance with 

near East Policy , 7/9/2012,p:4. , The Washington Institute for, Strategic reportIsrael  
(*)
 أستاذ العمـك السياسية في جامعة شيكاغك. 

(**)
 أستاذ العمـك السياسية في جامعة ىارفار. 
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تنبع قكة المكبي اإلسرائيمي في السياسة الخارجية األمريكية السيما تجاه منطقة المشرؽ األكسط مف 
قدرتو عمى التأثير كغير المباشر في المؤسسات المنكط بيا صناعة السياسة الخارجية األمريكية، كذلؾ عمى 

 النحك التالي:

(***)طريؽ منظمة "إيباؾ" عف: التأثير في الكونغرس -1
كيرجع نفكذىا لمقدرتيا عمى مكافأة أعضاء ، 

ما الذيف يعتبركف معاديف إلسرائيؿ، فإف ف أجندتيا، كمعاقبة مف يتحدكنيا أكمرشحي الككنغرس الذيف يساندك 
 منظمة إيباؾ تكجو تبرعاتيا لمحممة االنتخابية لخصكميـ السياسييف.

مف خبلؿ تأثير الناخبيف الييكد في االنتخابات الرئاسية، حيث : التأثير في السمطة التنفيذية -2
مناخبيف الييكد أىمية كبيرة في لف لممترشحيف مف كبل الحزبيف، كما أ يقدمكف أمكاال طائمة لمحمبلت االنتخابية

عييف االنتخابات الرئاسية، كما تستيدؼ المنظمات الرئيسية في المكبي اإلدارة عمى نحك مباشر لمنعيا مف ت
منتقدم إسرائيؿ في مكاقع ميمة ليا تأثير في السياسة الخارجية، كتخدـ أغراض المكبي كذلؾ عندما ما يحتؿ 

 األفراد المكالكف إلسرائيؿ مناصب ميمة في السمطة التنفيذية.

يسعى المكبي اإلسرائيمي إلى تركيج صكرة إيجابية : السيطرة عمى صناعة الرأي العام األمريكي -3
األمريكي  ضركرم لضماف الدعـ ائيؿ ألف السيطرة عمى النقاش العاـ األمريكي، كالتحكـ فيو أمرعف إسر 

 إلسرائيؿ، لذا تعمؿ المنظمات المكالية إلسرائيؿ جاىدة التأثير في االعبلـ كمراكز التفكير األمريكية.

إف لتمؾ المراكز دكرا ميما في تشكيؿ الجدؿ :التغمغل في كل مراكز التفكيراألمريكية لمييمنة عمييا -4
العاـ كمساراتو في كؿ المحافؿ كالمنابر، إضافة إلى ما تقكـ بو مف دكر كبير في تقديـ البدائؿ كالنصائح 
لصانعي القرار األمريكي، لذا يسعى المكبي اإلسرائيمي إلى تأسيس قكل مناصرة كمؤيدة لو في أىـ مراكز 

مقدمتيا معيد أمريكاف أنترابرايز، كمعيد برككينغز كمركز السياسة األمنية، كمعيد  األمريكية، كفي التفكير
بحكث السياسة الخارجية، كمؤسسة التراث، كمعيد ىدسكف، معيد تحميؿ السياسة الخارجية، كالمعيد الييكدم 

                                                           

كىي المجنة األمريكية اإلسرائيمية لمشؤكف العامة تسمى اختصارا ''أيباؾ ''ك ىي اقكم جماعات الضغط عمى    (***) 
أعضاء الككنغرس األمريكي ىدفيا تحقيؽ الدعـ األمريكي إلسرائيؿ، تأسست في عيد الرئيس األمريكي ''داكيت 

 إيزنياكر'' 
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رأم األمريكية لشؤكف األمف القكمي، كلـ يقتصر سعي المكبي اإلسرائيمي إلى التأثير في مراكز الفكر كال
.المكجكدة، كلكنو سعى إلى إنشاء ترسانة فكرية خاصة بو يتقدميا معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ األدنى

(342) 

كما تشير كذلؾ إلى أف ىذه المراكز يرأسيا الييكد الذيف عممكا مع اإلدارات األمريكية المتعاقبة، كليـ 
األمريكي، كتقكـ جماعات الضغط بتقديـ الدراسات ارتباط مباشر أك غير مباشر مع صانعي القرار السياسي 

كالبحكث التي تجرييا ىذه المراكز إلى الككنغرس ككسائؿ اإلعبلـ بشكؿ منتظـ، لمتأثير عمى صانعي السياسة 
(343)األمريكية

. 

كيركج الييكد الصياينة مف خبلؿ بحكثيـ كدراساتيـ األفكار كالخطط اإلستراتيجية التي تدفع إلى 
لى المكاجية مع العالـ العربي كاإلسبلمي، كتدعكا إلى تيميش  -العبلقات العربيةالتكتر في  األمريكية، كا 

 الدكؿ العربية كىيمنة إسرائيؿ عمييا.

نيا تتكسؿ السبلـ عند أم منعطؼ كأنيا تحاكؿ إسرائيؿ إظيار نفسيا عمى أ إضافة إلى كؿ ذلؾ،
ئيؿ، كفي مقابؿ ذلؾ، أف تظير العرب في صكر تظير انضباطا كبيرا حتى عندما تستفز، كتحاكؿ إسرا

.األشرار، كىك ما يكرره دكما القادة اإلسرائيميكف كاألمريكيكف
(344)

 

ترتبط المنظمات الصييكنية بمراكز التفكير الييكدية التي تقدـ التقارير كالدراسات، كتتصؿ برجاؿ 
قرار السياسي كاالستراتيجي األمريكي، الككنغرس كاإلعبلـ بشكؿ مكثؼ كمنظـ، كتحاكؿ التأثير في صانعي ال

كمف ىذه المراكز كالمعاىد السياسية كاإلستراتيجية الفعالة، معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ األدنى الذم أسسو 
( بعد خركجو مف اإلدارة األمريكية، Dunis Ros( ، كيديره ''دنيس ركس'' )Martin Andick"مارتف أنديؾ )

سة عف الشرؽ األكسط لمرئيس بكش االبف تحت عنكاف "تقرير فريؽ الدراسة كيعد المركز أكؿ مف قدـ درا
.الرئاسي"، اإلبحار عبر االضطراب"، ك"أمريكا كالشرؽ األكسط في قرف جديد

(345) 

                                                           
عمرك عبد العاطي،" المكبي اإلسرائيمي كالسياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر بعد الثبلثيف مف حزيراف /يكنيك  (342)

 .48: ، ص2015(، يكنيك 436، مركز دراسات الكحدة العربية، العدد)  المستقبل العربي"، 2013
 .83: سابؽ، صالمرجع الريا قحطاف الحمداني،  (343)
 مجمة دراساتفارد ستيفاف كالت، "المكبي اإلسرائيمي كالسياسة الخارجية األمريكية" تر: جكف ميرشايمر، ىار  (344)

 .76: ، ص2006(، جكاف 02الجزائر: دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، العدد ) ،إستراتيجية
 .274: سابؽ، صالمرجع الياسيف العيثاكم،  (345)
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(*)(fcssكيكجد أيضا مركز فريدماف لمدراسات اإلستراتيجية في تكساس )
كالمعيد الييكدم لشؤكف ، 

(**)(jinsaاألمف القكمي )
كمعيد الدراسات السياسية كاالستراتيجية المتقدمة، كيرأس ىذه المراكز الييكدية ، 

نخبة مف الذيف عممكا في اإلدارات األمريكية المتعاقبة، كليـ ارتباط مع صانعي القرار السياسي، كازداد 
ل المؤيدة تأثيرىـ كنفكذىـ في عيد كمينتكف كجكرج بكش االبف عمى امتداد ربع القرف الماضي حققت القك 

إلسرائيؿ حضكرا قياديا في كؿ مف معيد المشركع األمريكي، مؤسسة برككنز، مركز التخطيط األمني، معيد 
، معيد ىدسكف، معيد تحميؿ السياسة الخارجية، المعيد الييكدم لشؤكف الميراثأبحاث السياسة الخارجية، 

س فييا إال القميؿ جدا مف منتقدم دعـ أمريكا األمف القكمي، إنيا مراكز أبحاث خالصة الكالء إلسرائيؿ، كلي
.لمدكلة الييكدية

(346) 

بيما المشترؾ بعنكاف "أمريكا اكمف األمثمة التي يقدميا كؿ مف جكف ميرشايمر كستيفف كالت في كت
ز التي تعتبر مف تحدة الخارجية"، ىي مؤسسة برككينجالمختطفة: المكبي اإلسرائيمي كسياسة الكاليات الم

الجيدة الدالة عمى نفكذ المكبي في عالـ مراكز التفكير عمى امتداد سنكات عديدة، كأف عمؿ ىذه المؤشرات 
أمريكي يدعي "حاسيـ  -المؤسسة بمساىمة مركز ساباف لدراسات الشرؽ األكسط الذم يمكلو ثرم إسرائيمي

 (.Martin Andickساباف"، كمدير ساباف ىك "مارتف أنديؾ" )

اإلستراتيجية عشرات الييكد المنتشريف في مراكز األبحاث السياسية كيضاؼ إلى ىذه المراكز 
كالجامعات األمريكية، الذيف يسيمكف بدكر فعاؿ في تكجيو الفكر السياسي كاالستراتيجي في الكاليات المتحدة، 

 آالؼ عالـ سياسة، يشكمكف 5كحسب اإلحصائيات في التسعينيات، فإف ىناؾ في الكاليات المتحدة أكثر مف 
تزايد عدد ىؤالء العمماء في الكاليات المتحدة بمعدؿ مائة يبالمائة مف إجمالي عمماء السياسة في العالـ،  75

، كمنيـ مف استطاع في العقد (347)بالمائة مف إجمالي ىؤالء العمماء ىـ مف الييكد 22عالـ كؿ عاـ، كأف 
سبتمبر كمف ىؤالء  11حتى قبؿ أحداث األخير أف يركج لنظريات الصراع كالمكاجية مع العالـ اإلسبلمي 

صامكيؿ ىنتنجتكف األستاذ بجامعة ىارفارد صاحب نظرية "صداـ الحضارات" التي تبنتيا اإلدارة األمريكية، 

                                                           
(*)

 Freedman Center For Strategic Studies. 
(**)

 Jewish Institute For National Security Affairs 
، تر: أمريكا المختطفة: الموبي اإلسرائيمي وسياسة الواليات المتحدة الخارجيةجكف ميرشايمر، ستيفف كالت،  (346)

 .77: ، ص2006، 1فاضؿ جنكر، الرياض: مكتبة العبيكاف ، ط
 .276: سابؽ، صالمرجع الياسيف العيثاكم،  (347)
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كبرنارد لكيس في جامعة برنتسكف، كدانيؿ بايبس كمارتف كرامر كىـ أصحاب نظرية المكاجية مع العالـ 
 اإلسبلمي بعد الحرب الباردة.

إلى ىذه المراكز الييكدية مراكز التفكير ذات االتجاه اليميني المحافظ التي تتعاكف مع  كيضاؼ
المراكز الييكدية، أك يعمؿ بيا الييكد كباحثيف كمستشاريف، كما ىك الحاؿ في منظمة التراث كالمؤسسة 

بنى االتجاه المتطرؼ األمريكية لبحث السياسة العامة، ىذه المؤسسة التي يعمؿ ضمف ككادرىا "بيرؿ" الذم يت
( orbisالمؤيد لسياسة إسرائيؿ ككذا معيد الدراسات السياسية الخارجية الذم يصدر بعض الدراسات كمجمة )

 الفصمية، كظؿ "دانيؿ بايبس" يديره لمدة طكيمة.

إف ىذه المراكز كالمعاىد تطرح مخططات كتصكرات استراتيجية كميا تدعك إلى تيميش الدكؿ العربية 
إسرائيؿ مثؿ الدعكة إلى التحالفات اإلقميمية كحرب العراؽ كتقسيـ المنطقة، كبالتالي استطاع المكبي  كىيمنة

الصييكني أف يدفع بأعضائو داخؿ الفرع التنفيذم ليأخذكا مراكز ميمة في صنع القرار األمريكي كخصكصا 
إدارة بكش االبف نذكر عمى  في إدارتي كمينتكف كبكش االبف، كمف بيف األسماء الييكدية التي عممت في

:سبيؿ المثاؿ ال الحصر
(348) 

 .2003: الناطؽ الرسمي لمبيت األبيض في إدارة بكش االبف لغاية Ari Fletcherآرم فمتشر  -

(: أحد مستشارم السياسة الخارجية لبكش كرئيس في السياسة Richard Perleريتشارد بيرؿ ) -
 الدفاعية لمبنتاغكف

(: نائب كزير الدفاع، مستشار السياسة الخارجية في الحممة Paul Wolfowitzتز)بكؿ ككلفك  -
 االنتخابية لبكش.

 .(: مستشار الرئيس لشؤكف مجمس األمف القكميElliott Babrmasاليكت برامس ) -

 (: مدير تخطيط السياسات في كزارة الخارجية Richard Haasريتشارد ىاس ) -

 مستشارم البنتاغكف (: أحدHenry kissingerىنرم كسنجر) -

                                                           
 .279 -278ص:  -سابؽ، صالمرجع اللممزيد أنظر: ياسيف العيثاكم،  (348)
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كمف بيف مراكز التفكير اإلسرائيمية التي ليا كزف في صياغة السياسة العامة اإلسرائيمية نجد معيد 
( كمف أبرزما يميز ىذا المركز عف The Institute for Policy and Strategyالسياسة كاالستراتيجية )

مر ىرتسميا": ميزاف القكة القكمية كاألمف غيره مف المراكز ىك عقده المؤتمر السنكم تحت عنكاف "مؤت
، يشارؾ فيو كبار السياسة مف داخؿ كخارج إسرائيؿ كالعديد مف الشخصيات البارزة كأجيزة (*)إلسرائيؿ"

 االستخبارات العالمية ككبار الصحفييف كالمفكريف كمراكز األبحاث مف مختمؼ أنحاء العالـ.

ماـ الباحثيف كالساسة خبلؿ أركقة المؤتمر نجد شكؿ النظاـ كمف أبرز القضايا الدكلية التي شغمت اىت
الدكلي، ككضع القكل الكبرل بو، كالعبلقات اإلسرائيمية مع عدد مف القكل الكبرل كركسيا كاالتحاد األكركبي، 

 كالعبلقة مع الكاليات المتحدة األمريكية.

مف حيث تقييميا لمكقكؼ عمى  اإلسرائيمية -كما يتناكؿ المؤتمر الحديث عف العبلقات األمريكية
عناصر القكة كنقاط الضعؼ، كمراكز القكل المؤثرة في عممية صنع القرار األمريكية لمصمحة الدكلة العبرية 
كالجماعات المسيحية االنجيمية التي يصفكنيا بالحميؼ االستراتيجي إلسرائيؿ، كالعكائؽ كالمخاطر المحتممة 

ايا، ككجيات النظر المشتركة بيف الجانبيف، كاتفاقية الدفاع بيف إسرائيؿ التي تيدد نجاح تمؾ العبلقة كالقض
كالكاليات المتحدة األمريكية، كالسياسة األمريكية الشرؽ أكسطية كالتكجو نحك آسيا، كالفرص المتاحة لتقكية 

 (349)مسار تمؾ العبلقات كمستقبميا.

تعتبر مف أقكل الجماعات كأقدرىا عمى كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف أف نستنتج أف الجماعات الييكدية، 
إحداث التغيير كالضغط عمى عممية صناعة القرار السياسي في النظاـ السياسي األمريكي، كنظرا ألف 
الصفكة االقتصادية تككف أقدر عمى التأثير كالتحكـ كالضغط، فإف الييكد بالتالي يمتمككف ىذه القدرة بشكؿ 

 كاسع النطاؽ.

تأثير كؿ  مف نطاؽ السياسة الداخمية كالسياسة الخارجية في نفس الكقت نظرا كتشمؿ قدرتيـ عمى ال
إلمتبلكيـ لمماؿ كالمعمكمات معا، كقد شكمت الجماعات الييكدية عدة منظمات لرعاية مصالحيا، كنذكر مف 

                                                           
(*)
 نالطالع أكثش ػهً انقضاَا انرٍ ذًد يُاقشرها فٍ يؤذًش هشذسُهُا أَظش: 

“ The annual edmond benjamin de rothschid herzliya conference series on the balance of Israel ‟s national 

security “: Http://www.hertzliya.conference .org/,category Id=85articlesid=14  
، بيركت، دور مراكز الفكر في صنع السياسة العامة، دراسة حالة إسرائيلب، عز ىبة جماؿ الديف محمد ال (349)

 .116: ، ص2015، 1مركز دراسات الكحدة العربية، ط

http://www.hertzliya.conference/
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( ، كالمجمس األمريكية the American Jewish Commitéeأىميا:"المجنة األمريكية الييكدية" )
 (350)( فيما بعد.The American Jewish Congressدم)الييك 

 2003المطمب الثاني: احتالل العراق عام 

إف األطركحة الرئيسة لنمكذج الفكضى الخبلقة تقكـ عمى اعتقاد أف االستقرار في العالـ العربي عائؽ        
إلى اعتماد سمسمة مف  أساسي أماـ تحقيؽ مصالح الكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة ك ليذا تدعك

التدابير ك اإلجراءات تحقيقا لسيطرتيا ك ىيمنتيا عمى العالـ العربي ، ك يمتاز العالـ العربي بحسب ىذه 
األطركحة بأنو عالـ عقائدم ك غني بالنفط ، فالعقائد تشكؿ تيديدا مباشرا لمصالح الكاليات المتحدة ، كالنفط 

، كليذا ينادم أقطاب  ايكية ، كليذا فإف االستقرار فيو مضر بمصالحيمطمعا رئيسيا لمكاليات المتحدة األمر 
. أنمكذج الفكضى الخبلقة باستخداـ القكة العسكرية لتغيير األنظمة كما حدث في أفغانستاف ك  العراؽ

(351) 

 الفرع األول: مشروع القرن األمريكي الجديد و احتالل العراق

و مراكز التفكير في السياسة الخارجية األمريكية بشكؿ عاـ إف إدراؾ طبيعة الدكر الميـ الذم تقكـ ب
كتجاه منطقة الشرؽ األكسط بشكؿ خاص يستكجب دراسة بعض األمثمة عف المراكز الفكرية األكثر تأثيرا، 
كالتي كاف ليا الدكر الكبير في صناعة القرار الخارجي لمكاليات المتحدة األمريكية، كمف بيف ىذه المراكز 

كفي اإلرشادات األساسية  1997الذم أعده المحافظكف الجدد عاـ (*)القرف األمريكي الجديد  نجد مشركع
(352)كضع مشركع القرف األمريكي الجديد أىداؼ الدكلة في مايمي:

إننا بحاجة إلى زيادة النفقات العسكرية " 
، كتطكير قكاتنا العسكرية لممستقبؿ، إننا بحاجة لتقكية الركابط لنشر الديمقراطية  الميمة لتعزيز مسؤكليتنا اليـك
كمكاجية أنظمة التي تقؼ ضد مصالحنا كقيمنا، إننا بحاجة إلى تركيج ىدؼ الحرية السياسية كاالقتصادية 

بحاجة لتقبؿ مسؤكليتنا حكؿ الدكر الكحيد لمكاليات المتحدة األمريكية في حماية كتكسيع في الخارج، إننا 
النظاـ العالمي السممي كذلؾ ألمننا كازدىارنا" بمشاركة شخصيات سياسية ىامة ذات ارتباطات بجماعة 

                                                           
 .259: سابؽ، صالمرجع العزمي عبد الفتاح البشندم،  (350)

 .77 :سابؽ ، صالمرجع الد الرحمف اليدلؽ ، إبراىيـ بف عب (351)
(*)

 Project For the New American Century 
(352)

Tugrul Keskin, Patrick R.Halpern, “Behind closed doors elite politics, Think Tanks and U.S  foreign  

policy‟‟, Insight Turkey , Vol(07),N°(02),april-june2005,P:119. 
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ش، مف المحافظيف الجدد، الكثير مف ىذه الشخصيات تكلت مناصب المسؤكلية في إدارة جكرج كلكر بك 
 (353)بينيا:

: نائب الرئيس، عضك فاعؿ في مشركع القرف األمريكي الجديد، كلو (Dick Cheny) *ديؾ تشييني
 .2003دكر بارز في غزك العراؽ عاـ 

: كزير الدفاع ، كلو دكر بارز في إدارة بكش االبف، كقد (Donald Ramslfid)*دكنالد رامسفميد
كالسيطرة عمى عمميات المعمكمات لمحككمة الفدرالية كأدت  CIA تزعـ جيكد المحافظيف الجدد في تفكيض اؿ

أك  CIAجيكد رامسفيد بإعطاء معمكمات مزيفة قادت إلى الحرب عمى العراؽ، ككاف عامبل قكيا في منع اؿ 
 أم أحد آخر مف التدخؿ.

: المسؤكؿ عف الحرب الكقائية، حيث عمؿ في إدارتي ريغاف (Paul Wolfowitz)باكؿ ككلفيتز-
 كبكش كىك العقؿ السياسي المكجو إلدارة بكش كمشركع القرف األمريكي الجديد.

 : عمؿ في إدارتي ريغاف كبكش، كىك نائب رئيس ىيئة األركاف(Lewis Libby) *لكيس ليبي

: نائب كزير الخارجية أياـ غزك العراؽ، عمؿ في إدارتي (Richard Armitage) *ريتشاردأرميتاج
 ككنترا، كلو دكر بارز في غزك العراؽ . -بشكؿ مباشر بفضيحة إيراف ريغاف كبكش، كىكمتكرط

: نائب كزير الخارجية لمسيطرة عمى التسمح، كسفير الكاليات المتحد (John Bolton)*جكف بكلتف 
 في األمـ المتحدة.

: عضك مجمس األمف القكمي، كقد عمؿ في إدارتي ريغاف كبكش، (Elliot Abrams)*أليكت ابرامز
 ، كمدير شؤكف الشرؽ األدنى كالشماؿ االفريقي2000المساعد الخاص لمرئيس عاـ أصبح 

 (: مساعد كزير الدفاع لشؤكف األمف الدكلي .Peter Rodman*بيترردماف)

(: سفير الكاليات المتحدة في أفغانستاف، عمؿ في إدارتي zalmay khalil zad*زلمام خميؿ زاد )
 ب في إدارة بكش االبف.ريغاف كبكش االبف، كتقمد عدة مناص

                                                           
(353)

Chris Wogan, America and new American  century :the hidden history behind america’s war on 

terror and the future of  american foreign policy ; 2006  http://www.amiraqa.com  

http://www.amiraqa.com/


 : المظاىر و التداعيات11/9/2001الفصل الثالث: السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
 

210 
 

 ، كينشط معو ركبرت كاغافWilliam Christel) )كاف ىذا المركز برئاسة كليـ كريستكؿ 

(Robert Kagan كييدؼ إلى التركيج لفكرة بناء قكة عسكرية أمريكية تقـك بصكرة أحادية الجانب ،)
 بدكر الشرطي في ىذا العالـ.

عدد الجيش األمريكي كغزك العراؽ مف دكف حمفاء إذا ، دعكا الرئيس كمينتكف لزيادة 1998في عاـ 
مف أجؿ عزؿ صداـ حسيف في مدة قصيرة، ىذا يعني اإلرادة في البدء بعمؿ عسكرم ألف  -لـز األمر

الدبمكماسية قد فشمت بشكؿ كاضح في ذلؾ كعمى المدل الطكيؿ، سيعني ذلؾ إسقاط صداـ حسيف 
.كنظامو

(354) 

األكبر مف األىمية في تصميـ االستراتيجيات العسكرية، مثمما كاف  كاف ليذا المركز البحثي القدر
الشأف خبلؿ الحرب عمى العراؽ كأفغانستاف، أك عند تصميـ خطة لحرب عالمية عمى اإلرىاب كلمدفاع عف 

(355)مصالح الكاليات المتحدة
حيث نشر تقرير بعنكاف" إعادة بناء اإلستراتيجية الدفاعية، القكل كالمصادر ، 

لمكاليات المتحدة، حيث تضمف  جديد، كيعتبر ىذا التقرير مصدرا لئلستراتيجية الجديدة لؤلمف الكطني لقرف
 عمؿ بيا جكرج كلكر بكش مثؿ ، كؿ العناصر لمسياسة التي11/9/2001منذ صدكره بعاـ قبؿ أحداث 

 تغيير النظاـ في العراؽ
(356)

ت المتحدة كردع القكل ييدؼ ىذا التقرير إلى اإلبقاء عمى تفكؽ الكاليا كما، 
عادة تشكيؿ نظاـ األمف الجماعي حسب المصالح األمريكية .المنافسة، كا 

(357) 

في الكقت الذم أدل فيو جكرج كلكر بكش اليميف لمرئيس الثالث كاألربعيف لمكاليات المتحدة، أصبح 
أسكء حافظ سر لكاشنطف مركز تفكير مع مكارد متكاضعة كلكف عبلقاتو باألعضاء المفتاحييف في فريؽ 

فكير الذم أصبح بكش، ككاف مشيكرا بتطكيره لسياسة خارجية عامة لئلدارة القادمة، لـ يكف مركز الت
مكضكعا مفضبل لممناقشة مف قبؿ الصحفييف الذيف يغطكف سياسة كاشنطف كلمنقاد الباحثيف مف أم دليؿ 
يساعدىـ في إثبات تصرفات بكش في أيامو بؿ كاف مف مشركع القرف األمريكي الجديد الذم أصبح مف 

                                                           
(354)

 Amélie Bas,”Think Tanks et politique étrangère Americaine: Le cas des décisions stratégiques en 

Irak”, Res Militaires ;Vol(1),N° : 2,Hiver-printemp 2011,P :9. 
(355)

 Olivier Urrutra,Op.Cit,P1. 
(356)

 Alain Foupain,”La pensée au services de L‟action: les Think tanks americans,”Revue international et 

stratégique ;N° :52,2003,P4. 
( 357 )

Pnac,”Rebuilding american‟s defense: strategy forces and resources for a new century, available 

online:http://www.new-american century.org. 
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عالية عديدة لصناع السياسة بما  كأثار اىتماما كبيرا كدعما مف مستكيات 1997ة منذ عاـ صناع السياس
 (358).كغيرىـتشيني، دكنالد رامسفيمد فييـ: ديؾ 

نقاط الضعؼ الكامنة في سياسة بيؿ  1998( عاـ Kagan( ككيغاف )Kristelانتقد كريستكؿ )
كمينتكف، كدعكا الجميكرييف إلى اقتراح بديؿ متماسؾ يعكس مبادئ سياسة ريغاف :" يجب أف تتكافؽ السياسة 
الخارجية لمكاليات المتحدة مع القاعدة الثبلثية: القكة العسكرية، األخبلؽ كالتحكـ في العالـ"، بعد عاـ كاحد، 

الذم يعكس بكضكح تراث  -أنذاؾ مرشح البيت األبيض  -رحبكا بنية حسنة بخطاب جكرج كلكر بكش
 (359).ريغف

في كقت طرأت فيو  2003مارس  20 لقد اتخذت الكاليات المتحدة قرارىا باحتبلؿ العراؽ عسكريا في
عدة متغيرات عمى الصعيد الداخمي األمريكي كالدكلي، مما ىيأت المناخ داخؿ الكاليات المتحدة كمؤسسات 
صنع القرار فييا بانتياج سياسة خارجية تيدؼ إلى حماية مصالحيا كتعزيز مكانتيا الدكلية بما يحفظ ليا 

 الريادة في قيادة العالـ.

سكاء كانت عكامؿ داخمية أك  العراؽ احتبلؿة العكامؿ المؤثرة في صنع قرار بد مف معرفكبالتالي ال
 خارجية.

 2003الفرع الثاني: العوامل المؤثرة في صنع قرار احتالل العراق 

 إف قرار احتبلؿ العراؽ لـ يكف كليد صدفة إنما جاء نتيجة لعدة عكامؿ  تتمثؿ في :

المناخ السياسي كالعامؿ المؤثر في تكجيات السياسة الخارجية  يرتبط :أوال: العوامل الداخمية
، فيناؾ تغيرات سياسية 2001/ 11/9األمريكية تجاه األزمة العراقية بالتداعيات التي أفرزتيا أحداث 

 كمؤسسية عديدة تتجمى في:

 السمطة التنفيذية -1

شكؿ دليؿ الخطة الدفاعية، الرحـ الذم كلدت منو أكلى دعكات غزك العراؽ، كىك الجيد الرئيس: -
، كقد تـ إعداد مسكدة دليؿ الخطة الدفاعية لمسنكات  Bush doctrineالذم كلد فيو ما يعرؼ بػ"عقيدة بكش 

                                                           
(358)

 Donald Abelson, A capital idea, Think Tanks and US  foreign policy,Op.Cit,P :212. 
(359)

Amelie Bas,Op.Cit.P :9. 
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شركع ، كمنذ أف تصعدت العبلقات مع العراؽ في بداية التسعينيات دفع أعضاء م(360)1995-1994مف 
القرف األمريكي الجديد السياسات كاألفكار التي تضمنت غزك العراؽ كزيادة تأثير الكاليات المتحدة في العالـ 

 (، كخكض حركب متعددة.Global paix Americanكخمؽ ما يسمى بسبلـ عالمي أمريكي )

، أصدر معيد مشركع القرف األمريكي الجديد رسالة إلى الرئيس كمينتكف يدعك 26/1/1998كبتاريخ 
فييا إلى إجراء تغيير فكرم في النظاـ في العراؽ، كتطبيؽ التكصيات الكاردة في دراسة "اختراؽ نظيؼ"، 

:كلكف إدارة كمينتكف رفضت تطبيؽ ىذه التكصيات لسببيف رئيسييف ك ىما 
(361)

 

 ارة كمينتكف أعطت األكلكية لبلقتصاد .إف إد -
 إف اإلدارة الديمقراطية آثرت أف تتخذ مع بقية العالـ أسمكبا أكثر نعكمة . -

، حيث عمؿ المحافظكف الجدد األعضاء في إدارة 2003كبقيت ىذه التكصيات دكف تأثير حتى عاـ 
ي في السياسة الخارجية، كىذا مكضع التنفيذ الفعم’‘اختراؽ نظيؼ ’‘بكش عمى كضع تكصياتيـ في دراسة 

 ؤكده األحداث الجارية عمى صعيد منطقة الشرؽ األكسط بدءا بالحرب عمى العراؽ.تما 

منذ إعبلف الرئيس بكش االبف حربو عمى ما أسماه باإلرىاب، كىك يمكح بتكجيو ضربة عسكرية لمعراؽ 
، طالب في خطابو أماـ 2002الرابع مف سبتمبر معتبرا إياه خطرا كتيديدا لبلستقرار اإلقميمي كالدكلي، كفي 

الككنغرس منحو صبلحية استخداـ القكة العسكرية ضد العراؽ، كفعبل ىذا ما تحقؽ عندما كافؽ الككنغرس 
.2002أكتكبر  11عمى ذلؾ في جمسة مشتركة بيف أعضاء مجمسي الشيكخ كالنكاب في 

(362) 

ؤشرات التي تبرز أثر الديف في تككيف كبالنظر إلى شخصية بكش، فإف ىناؾ العديد مف الم
شخصيتو، كفي تكجيو رؤيتو السياسية، فيك يميؿ إلى التفسير الديني لؤلحداث السياسية كلـ يخؼ الرئيس 
جكرج بكش تكجياتو الدينية عندما أعمف في كثير مف المكاقؼ أف المسيح كاف الفيمسكؼ السياسي الذم كاف 

 كاف السبب في تغيير تكجياتو. لو أكبر التأثير عميو، كأف المسيح

                                                           
(360)

Chris Wogan,Op.Cit,P126. 
29 :سابؽ ، صالمرجع الأنس حسف حميد ، (   361                   (  

عبد الناصر محمد سركر، "دكافع كتداعيات القرار االستراتيجي األمريكي باحتبلؿ العراؽ عسكريا في عاـ  (362)
 .58: ، ص2010(، 01(، العدد )14، المجمد )مجمة جامعة األقصى"، 2003
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ما إف تسمـ بكش االبف مفاتيح البيت األبيض حتى ضـ كاضعي تقرير مشركع القرف األمريكي 
ديؾ ''إلى فريقو، سكؼ يصبح بإمكانيـ تحقيؽ تصكرىـ بأنفسيـ، كأصبح  1998الجديد، كمكقعي رسالة 

مسؤكؿ قضايا األمف الدكلي،  ''بيتر ركدماف''ك وتبا لمك'' إلى جانبو رئيسلكيس ليبي''نائبا لمرئيس مع  ''تشيني
سكرتير دكلة لمرقابة عمى السبلح،  ''جكف بكلتكف''كبعد اف كاف نائب رئيس مؤسسة المبادرة األمريكية، عيف 

الذم كاف يقدـ االستشارات لمرئيس بكش  ''ريتشارد بيؿ''كزير مساعد لمشؤكف الخارجية ك ''ريتشارد أرميتاج''ك
 (363)س المجمس السياسي لمدفاع في البنتاغكف.أصبح يترأ

كذلؾ تحت  2003إف تكصيات مشركع القرف األمريكي الخاصة باحتبلؿ العراؽ لـ تنفذ إلى غاية عاـ 
:تأثير عدد مف العكامؿ أىميا

(364) 

إف عدـ كجكد تبريرات كافية لكضع تكصية الحرب ضد العراؽ مكضع التنفيذ الفعمي، دفع إدارة  -
 إلى رفض التكصيات الكاردة ضمف المشركع.كمينتكف 

، كتكلي إدارة أمريكية جديدة 2001إف التغييرات التي حصمت في اإلدارة األمريكية مع بداية عاـ  -        
لممياـ في البيت األبيض، كاعتماد ىذه اإلدارة عمى عدد كبير مف المحافظيف الجدد كبشكؿ خاص في مجاؿ 

 ىذه الدراسة أىمية في المراحؿ البلحقة.السياسة الخارجية، أعطى 

أحداث الحادم عشر مف سبتمبر، كالتغيرات الكبرل التي طرأت عمى تفكير إدارة بكش دفع باتجاه  -
اعتماد مبدأ "الضربات االستباقية" لمحاربة اإلرىاب كأساس جديد في السياسة الخارجية، مما أدل إلى كضع 

 يذ الفعمي.تكصية الحرب ضد اإلرىاب مكضع التنف

مف تيار المحافظيف الجدد، كىك تيار ديني كيطمؽ عميو اليميف  نائب الرئيس األمريكي "ديك تشيني":
، كيعد تشيني مف أبرز أقطاب الفكر االستراتيجي لميميف المحافظ، ةالمسيحي الجديد أك األصكلية المسيحي

 ط لشؤكف الدفاع''.فكاف عمى رأس فريؽ عمؿ قاـ بكضع كثيقة تسمى بػ ''مرشد التخطي

كيعد تشيني مف أكثر الشخصيات المؤثرة في صنع القرار األمريكي إلحاحا لشف الحرب عمى العراؽ 
بالسعي المتبلؾ أسمحة  2001جانفي  2ة في ىذا الشأف، حيث أتيـ العراؽ في ر مستندا عمى تقارير مزك 

                                                           
 .27: سابؽ، صالمرجع الستيفف بكشية، مارتيف ريك،  (363)
مجمة جامعة تشرين عمر العبد اهلل كآخركف،"دكر مراكز األبحاث كالدراسات في السياسة الخارجية األمريكية"،  (364)

 .10: ، ص2008(، 02(، العدد )30، المجمد )لمبحوث والدراسات العممية
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بفتح قنكات كخطكط اتصاؿ مع ''  يتشينديؾ ''الدمار الشامؿ، كفي سياؽ التحضير لمحرب عمى العراؽ، قاـ 
لبحث كيفية مؿء الفراغ في السمطة بعد اإلطاحة  2002أكت  10أقطاب المعارضة العراقية في كاشنطف في 

 بالرئيس صداـ حسيف.

أصبحت كزارة الدفاع تمعب دكرا محكريا في صناعة القرار بعد أحداث الحادم عشر مف :وزارة الدفاع
الحرب عمى اإلرىاب أصبحت قضية أمنية كأصبحت القرارات مرتبطة بمكافقة  ألف قضية 2001سبتمبر 

خبراء كزارة الدفاع، ككاف مف أبرز ىؤالء كزير الدفاع دكنالد رامسفيمد الذم كاف مف أبرز الشخصيات التي 
 ساىمت في صنع فكرة مشركع القرف األمريكي الجديد .

ة عسكرية لمعراؽ كتغيير نظامو بذريعة امتبلكو كيعتبر رامسفيمد مف أشد المؤيديف لتكجييو ضرب
أسمحة الدمار الشامؿ كعبلقتو باإلرىاب، كما يعتبر بكؿ ككلفتز نائب كزير الدفاع، مف أىـ الداعيف كذلؾ 

 لمياجمة العراؽ حيث قاؿ:
(365)

 العراؽ أخطر دكلة عربية عمى المصالح األمريكية"" 

دارة األزمة العراقية، كمف األدلة عمى ذلؾ مايمي:لعبت دكرا في قرار الحرب :وزارة الخارجية (366)كا 
 

اتخاذ ككلف باكؿ مكاقؼ متشددة حياؿ العراؽ، كطالب بتغيير الحكـ كاالطاحة بالرئيس صداـ  -
 حسيف.

اتخذ جكف بكلتكف "نائب ككلف باكؿ" مكقفا ىجكميا تجاه العراؽ، كاتيمو بامتبلؾ أسمحة دمار  -
 ـ الصقكر المتشدديف في الخارجية األمريكية.شامؿ، كيعتبر بكلتكف مف أى

ريتشارد ىاس: كىك مدير تخطيط السياسات في كزارة الخارجية األمريكية، كيمثؿ أحد الصقكر في  -
 إدارة بكش االبف، كىك مف أكثر الذيف ألحكا بضركرة شف الحرب عمى العراؽ.

، كما كافؽ األغمبيةب 2002 أكتكبر 8صكت أعضاء مجمس النكاب عمى القرار في  :الكونغرس -2
كيعطي القرار الرئيس  2002أكتكبر  10، كذلؾ في جمسة عقدت في ىك اآلخرغمبية األمجمس الشيكخ ب

 األمريكي سمطة إعبلف الحرب عمى العراؽ .

                                                           
 .61: ، صسابؽالمرجع الخركف، آك  عمر العبداهلل (365)
 .61: سابؽ، صالمرجع العبد الناصر محمد سركر، (366)
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بتأييد  2003مارس  20تعيد الجميكرييف كالديمقراطييف في مجمس الشيكخ كالنكاب طكاؿ جمسات 
 كقائد أعمى لمقكات المسمحة كذلؾ مف بداية العمميات العسكرية.الرئيس األمريكي 

 مراكز التفكير األمريكية األخرى -3

جدير بنا أف نذكر بأف ىناؾ مراكز  تفكير أخرل أدت دكرا ميما في الدفع باتجاه غزك العراؽ، كمنيا 
لـ يمبث حتى تحكؿ إلى  (، الذم أشاع لمتداكؿ تعبير الدكؿ المارقة الذمAEIمؤسسة المعيد األمريكي )

( أكبر داعية إلعادة رسـ خريطة الشرؽ Richad Pirl) إستراتيجية حرب، كأبرز أعضائو ريتشارد بيرؿ
األكسط بدءا مف العراؽ، كما يجدر بنا التذكير في ىذا الخصكص أيضا أنو في الكقت الذم كانت فيو 

خداـ القكة العسكرية عقدت مؤسسة المعيد النقاشات محتدمة في الككنغرس حكؿ قرار تفكيض الرئيس باست
األمريكي مؤتمرا تمحكر عمى "العراؽ ما بعد صداـ"، كما تـ تناكلو مف أفكار تـ بالفعؿ تبنيو بعد غزك العراؽ 

كعمى العمكـ ، فإف مؤسسة التراث األمريكية فضبل عف مؤسسة المعيد  (367)مثؿ قانكف إدارة الدكلة المؤقت،
تمائيا إلى التيار المحافظ المتشدد، كىي التي زكدت صانع القرار األمريكي باألفكار ىي مؤسسات معركفة بان

كالمعمكمات كالتكجييات المتعمقة بالشرؽ األكسط، ىذا باإلضافة إلى العديد مف مراكز التفكير التي ساندت 
لغزك العراؽ مثؿ تجاه محافظ، كاف ليا الدكؿ الفعاؿ في التركيج بكش كالحزب الجميكرم كىي ذات إإدارة 

مؤسسة التراث، معيد الدراسات السياسية كاإلستراتيجية المتقدمة، المعيد الييكدم لشؤكف األمف القكمي 
(*).(Jinisaالمعركؼ بجنيسا )

 

مف بيف المحرضيف اآلخريف لمحرب عمى العراؽ كالتدخؿ األحادم الجانب نذكر مؤسسة ىدسكف 
Hudsonبقكة بصناعة األسمحة، كبريتشارد بيرؿ كبدكنالد رامسفيمد،  ، مركز السياسة األمنية المرتبط

استخداما أكسع لمترسانة  2001كبالمؤسسة الكطنية لمسياسة العامة التي اقترحت في أحد تقاريرىا عاـ 
، ثبلثة مف كاضعي 2001النككية، كقد استخدـ ىذا التقرير كنمكذج إلعادة صياغة سياسة إدارة بكش في 

(368)تجنيدىـ مف قبؿ بكش، كأحدىـ عيف عمى رأس مجمكعة المفاىيـ الردعية.ىذا التقرير تـ 
 

                                                           
نصر محمد عمي الحسيني، النظاـ الحزبي كأثره في أداء النظاـ السياسي لمكاليات المتحدة األمريكية، )دراسة  (367)

ـك السياسية، (، أطركحة دكتكراه فمسفة في العمـك السياسية، جامعة النيريف، كمية العم2003حالة الحرب عمى العراؽ 
 .368: ، ص2012كالسياسات العامة،  قسـ النظـ السياسية

(*)
Jewish Institute For Advanced Strategic And Political Security. 

 .32: سابؽ، صالمرجع المارتيف ركبك، ستيفف بكشيو، (368)
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 العوامل الخارجيةثانيا: 

بعد سقكط االتحاد السكفيتي بدأت الكاليات المتحدة بكتيرة متسارعة في إعادة تشكيؿ قكاعد النظاـ 
 الدكلي لتتبكأ مكانة إستراتيجية عمى سمـ القكل الدكلية.

الشعب األمريكي في فترة ما بعد الحرب أكثر تقببل لثقافة القكة عمى اعتبارىا  كما بات مف المؤكد أف
.األساس العالمي، كاف السياسة ىي المصالح كالقكة

(369)
 

كما أف اليدؼ األساسي لمبدأ الرئيس بكش االبف الذم يسعى لنشر القيـ األمريكية في العالـ كالدفاع 
ىيمنة الكاليات المتحدة كأحقيتيا بمركز الصدارة كقد أثبتت تجربة بشكؿ استباقي ضد التيديدات، ىك إرساء 

، مدل قدرة الكاليات المتحدة عمى تغيير األنظمة، كما 2003الحرب عمى العراؽ كاحتبللو عسكريا في مارس 
أكدت محدكدية الدكر األكركبي كتقمص ىيبة كنفكذ ركسيا، كىشاشة كضعؼ المنظمة الدكلية، ككؿ ىذه 

 حاكلت الكاليات المتحدة استثمارىا.المعطيات 

 المطمب الثالث: المحافظون الجدد وسوريا و لبنان

 الفرع األول: المحافظون الجدد و سوريا

إف الدراسة األكثر تعبيرا عف الفكر السياسي لممحافظيف الجدد فيما يتعمؽ بمنطقة الشرؽ األكسط 
القرف األمريكي الجديد" في كاشنطف بعنكاف"  عف معيد "مشركع 1996كسكريا، ىي الدراسة الصادرة عاـ 

اختراؽ نظيؼ: استراتيجية جديدة لحفظ أمف المممكة '' كالمقصكد بالمممكة إسرائيؿ، كقد أعد ىذه الدراسة 
، كىك شغؿ منصب رئيس مجمس السياسات Richard Pirl فريؽ مف المحافظيف الجدد برئاسة ريتشارد بيرؿ

، كمف أعضاء ىذا الفريؽ جيمس ككلبرت، كتشارلز 2003ى حتى عاـ الدفاعية في إدارة بكش األكل
فيربانكس، كدكغبلس فيث ككيؿ كزارة الدفاع لشؤكف السياسات في إدارة بكش االبف، كركبرت لكينبرغ، 

كزارة الخارجية األمريكية في إدارة بكش األكؿ، كميراؼ ككرمزر، كقد  -كجكناثاف تكركب، كدافيد ككرمزر
اسة المؤلفة مف ست صفحات إلى الرفض الكامؿ التفاقيات أكسمك كلمبدأ "األرض مقابؿ دعت ىذه الدر 

                                                           
(369)

Samuel Huntington ,The clash of civilizations  and the remaking of world order ,New York 

:Simon and Schuster,1996,P :29. 
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السبلـ"، كدعت إلى إسقاط النظاـ العراقي، كمف ثـ بناء تحالؼ يحاصر سكريا، كيميد لرسـ خريطة جديدة 
(370)لمشرؽ األكسط.

 

األرض الذم تمسكنا بو  كمما جاء في الدراسة تحت عنكاف "نيج جديد لعممية السبلـ"، " إف حقنا في
لمدة ألفي عاـ ىك حؽ مشركع كنبيؿ، كليس في مقدكرنا ميما حاكلنا أف نصنع السبلـ كحدنا، إف قبكؿ 

مقابؿ السبلـ" ىك أساس  األرضالعرب غير المشركط بحقكقنا كالسيما حقكقنا في األراضي، يعني أف مبدأ "
.عبلقتنا في المستقبؿ

(371)
 

الشمالية" تقكؿ الدراسة أف: "سكريا تشكؿ تحديا إلسرائيؿ عمى أرض  كتحت عنكاف "حماية الحدكد
لبناف، كالكسيمة الفعالة لكسب التعاطؼ األمريكي ىي أف تقتنص إسرائيؿ المبادرة اإلستراتيجية عمى حدكدىا 

كتتابع  ،(372)الشمالية باالشتباؾ مع حزب اهلل كسكريا كايراف باعتبارىـ أطرافا أساسية في العدكاف عمى لبناف"
الدراسة تحت عنكاف االنتقاؿ إلى إستراتيجية تكازف القكل التقميدم "تستطيع إسرائيؿ بالتعاكف مع تركيا 

 كاألردف، أف تعيد تشكيؿ بيئتيا اإلستراتيجية المحيطة بيا بإضعاؼ سكريا كاحتكائيا كصدىا.

لى الرئيس بكش االبف، كقد أصدر معيد مشركع القرف األمريكي الجديد عدد مف الرسائؿ المكجية إ
حيث أرسؿ رسالة إلى الرئيس بكش تحثو عمى تكسيع الحرب عمى اإلرىاب أبعد مف أفغانستاف لتشمؿ إزالة 

لبناف كحزب اهلل ك إجراءات ضد سكريا  صداـ بكش كقطع العبلقات مع السمطة الفمسطينية كاالستعداد التخاذ
سؤكال مف بينيـ ريتشارد بيرؿ كفرانؾ غافيني، كفرانسيس في لبناف، كحممت الرسالة تكاقيع كاحد كأربعيف م

 فكككياما.

ىناؾ عدة أسباب تدخؿ في سياؽ التيديد األمريكي لسكريا، أكليا المكبي الصييكني كاليميف المتطرؼ 
في الكاليات المتحدة األمريكية الذيف يركف أف سكريا مف دكؿ الممانعة كأنيا مف محكر الشر كمف الدكؿ 

ة كحسب رأييـ كذلؾ أنيا تدعـ حزب اهلل المبناني كمجمكعة التنظيمات اإلرىابية الفمسطينية، كتممؾ اإلرىابي
 أسمحة الدمار الشامؿ، كأنيا تسيؿ تسمؿ المقاتميف األجانب إلى العراؽ.

 
                                                           

 .244: سابؽ، صالمرجع العمر العبد اهلل كآخركف، (370)
 .48: سابؽ، صالمرجع المنتصر غازم الصكاؼ، (371)
 .244: سابؽ، صال رجعمالعمر العبد اهلل كآخركف، (372)
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 الفرع الثاني: المحافظون الجدد و لبنان )حزب اهلل المبناني(

يعتبر حزب اهلل في نظر اإلدارة األمريكية "المنظمة اإلرىابية األكثر فعالية كشرا في العالـ" حسب 
، كبأنو 1980"بكب غراىاـ" ألنو تسبب في مقتؿ العديد مف المكاطنيف األمريكييف منذ عاـ  السيناتكر تعبير

(373)تيدد استقرار كأمف األمريكييف، يشرؼ عمى إدارة الخبليا اإلرىابية في الكاليات المتحدة التي يمكف أف
 

( الممثمة لممركب الصناعي العسكرم التنظيـ اإلسبلمي األقكل كاألقدر عمى Rand)كما تعتبره مؤسسة راند 
ضرب مصالح الكاليات المتحدة األمريكية كحمفائيا في العالـ، كما تعتبره تنظيما إرىابيا لديو امتدادات عالمية 

لمتمكيؿ تمتد مف األرجنتيف، البراغكام، البرازيؿ إلى غاية الكاليات المتحدة األمريكية، مف خبلؿ شبكة دكلية 
لى جنكب شرؽ آسيا بأندكنيسيا، تايبلند كالفميبيف.  كا 

كاف كاضحا أف السياسة األمريكية في فترة الرئيس جكرج كلكر بكش قد اعتمدت في بناء مكقفيا تجاه 
قدمتيا المؤسسات الفكرية المقربة مف المركب الصناعي العسكرم، كتمؾ حزب اهلل عمى األسس الفكرية التي 

المقربة مف المكبي الصييكني، حيث اعتبرت حزب اهلل تنظيما إرىابيا يشكؿ تيديدا مباشرا لممصالح األمريكية 
بتحالفاتو الطبيعية مع إيراف كسكريا، مما يؤدم إلى تطكيؽ المصالح األمريكية في منطقة الشرؽ 

(374)سط.األك 
 

حيث انحازت الكاليات  2006يتضح ذلؾ أكثر في فترة الحرب اإلسرائيمية عمى لبناف في صيؼ 
المتحدة األمريكية إلسرائيؿ مف أجؿ تدمير البنية البشرية كالمادية لحزب اهلل، كيعتبر البعض بأف إدارة جكرج 

أف ىذه الحرب بالذات حربا كلكر بكش لعبت الدكر الشريؾ في ىذه الحرب إلى درجة أف البعض اعتبر 
 (375)أمريكية تؤدييا إلسرائيؿ بالككالة.

 

 

                                                           
 .566: سابؽ، صالمرجع المصطفى صايج،  (373)
 .567: نفس المرجع، ص (374)
 لممزيد أنظر: (375)

، بيركت، مركز دراسات الكحدة المستقبل العربيحسيف نافعة،"التداعيات الدكلية لمحرب اإلسرائيمية عمى لبناف"، 
 .88: ، ص2006(، أكتكبر 332العربية، العدد )
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  المطمب الرابع: السياسة األمريكية تجاه الحراك العربي

شيدت العديد مف الدكؿ العربية حراكا شعبيا نتيجة لعدة عكامؿ انبثقت عف الظركؼ التي تعيشيا ىذه 
كبالتالي سنحاكؿ معرفة الدكر األمريكي في الحراؾ العربي  الدكؿ كتدخؿ متغيرات خارجية  بشكؿ اك بأخر 

 سكاء عمى المستكل الرسمي أك تدخؿ فكاعؿ ما تحت الدكلة عمى غرار مراكز التفكير األمريكية .

 الفرع األول: قدرة معيد بروكنيجنز و مجمس العالقات الخارجية في تحديد أجندة صانعي القرار 
 الحراك العربياألمريكي تجاه              

ك ''أليكسندرا ككنكنكفا''  ''Dmitry Zaytsevكفقا لدراسة قاـ بيا الركسياف ''ديمترم زايتسؼ 
(Alexandra Kononova عاـ )لمعرفة دكر مراكز التفكير في التأثير عمى السياسة الخارجية  2015

المشتركة بيف الخطاب المتداكؿ في األمريكية تجاه الحراؾ العربي تكصبل مف خبلليا مف  إيجاد القكاسـ 
 :يفالتالي يفمركزم'' برككنيغنز'' ك''مجمس العبلقات الخارجية'' ك صانعي القرار األمريكي في الجدكل

 
 : قدرة معيد بروكنيجنز في تحديد أجندة صانعي القرار في الواليات المتحدة (5الجدول رقم )

 القتراحاتواألمريكية وتنفيذىم                     
الخطاب  معيد بروكنغنز

 المشترك
األول ) الخطاب (الجزء  صانعو القرار األمريكي  

  التحكؿ السياسي السممي'''' 
 '' عدـ إمكانية التحكؿ إلى

  مستقبؿ ديمقراطي''

  ''التحكؿ المنظـ كالسممي'' 
  التحكؿ السياسي السممي ، اليادؼ كالمنظـ''

'' 
  العممية الشفافة ك الشاممة'''' 
  مكانية حدكث انتخاب شامؿ ''قابمية التقدـ كا 

ك ديمقراطي لحككمة مدنية عبر انتخابات 
 حرة ك نزيية ''

ماذا يجب لتحقيق التنمية 
 المصرية و التونسية ؟

 '' ) رفع أكلكية القانكف(
 ''مطمب مف عدة مطالب 

 '' الحككمة العسكرية(يجب(
أف تحكم جميع المجمكعات 

 ''السياسية 

  '' حماية حقكؽ المكاطنيف المصرييف'' 
 '' رفع أكلكية القانكف'' 
  إعادة السمطة الكاممة إلى حككمة مدنية''

 ديمقراطية منتخبة ''
 '' عممية شفافة كشاممة'' 

ماذا يجب عمى الحكومة 
؟ المصرية فعمو   
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 '' مف الخطأعند (تعطيؿ (
اإلسبلمييف مف المشاركة 

في العممية السياسية )اليادفة 
'') 

  '' يجب عمى الكاليات المتحدة
التحضير لترشح اإلخكاف 

 ''المسمميف 
 '' يجب عمييا كضع مصر عمى

طريؽ التحكؿ الديمقراطي 
  ''كالمستقر

 ''كقؼ المساعدة العسكرية''  

  '' يجب عمى الكاليات المتحدة :( التعامؿ مع(
 ''الكاقع الجديد )بالنسبة لبلخكاف المسمميف (

  '' مع أم شخص أك حزب ما في ال تككف أبدا
  ''مصر

  '' الصعكد الكاسع لبلنظمة العسكرية )غير
 ''ممكف( 

ماذا يجب عمى الواليات 
 المتحدة االمريكية فعمو ؟

األفعال و  معيد بروكنغنز
االستطال
 عات

 الجزء الثاني : االفعال  صانعو القرار األمريكي

  تحسيف الكضعية اإلقتصادية
لتكنس كمصر عبر خطة 
ناجعة ك ذكية كتزكيدىا 

 بمساعدة إقتصادية ك إعانتيا  

   إحداث تغييرات ككضع خطة كمدخؿ لممشاريع
ك األبعاد الجديدة لممساعدات االقتصادية لمصر 

 ك تكنس

 االقتصاديةالمساعدة 

  استعماؿ المساعدة العسكرية
ككسيمة لدفع الحككمة المصرية 

 نحك اإلصبلح 

    محاكلة التيديد عف طريؽ قطع المساعدة
العسكرية في إطار المساعدات عمى المدل 

 القصير 

لمساعدة العسكرية      ا
  

  التمسؾ بالحكار مع اإلخكاف
المسمميف كالتركيج لدخكليـ في 

 العممية السياسية 

  تبار اإلخكاف المسمميف منظمة إرىابية رفض اع 
  تعزيز الركابط السياسية معيـ 
 اإلخوان المسممون 

Source :Dmitry Zaytsev , Alexandra Kononova ,‟‟ Think Tanks impact on foreign Arab spring 

in embedded democracies :Case of USA‟‟ ; paper draft submitted for presentation at the II 

international conference in Milan (Italy ),july 4 ;2015; p.14. 
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 في تحديد أجندة صانعي القرار في الواليات : قدرة مجمس العالقات الخارجية (6) الجدول رقم
 المتحدة األمريكية وتنفيذىم  القتراحاتو                  

 

الخطاب  مركز العالقات الخارجية
 المشترك

 الجزء األول ) الخطاب ( صانعو القرار األمريكي

 ''القمع ك الفساد''  
 '' الميارات ك الرفاىية'' 
 '' مكانيات ك اإل إحداث ربط بيف

 ''الفرص
 '' بطالة عالية'' 

  ''استخداـ العنؼ ضدالمكاطنيف''  
 '' الفساد'' 
 ''استثمار الجيكد ضد الفساد'' 
 ''برنامج إليجاد مناصب العمؿ'' 

الخطاب المستحضر في 
 العالقة لممصالح التونسية 

 '' لمدكؿ  إليامايجب أف تككف أكثر
 ''العربية

  ''الحالة التونسية بصفة عامة  ''لمجميع  إلياـ 

 '' حدكد الدستكر ،تأكيد الحرية
،المساكاة ،سيادة القانكف ، ىي 

 ''ىامة  أعباء

  '' الدستكر متأصؿ في مبادمء
الحرية  – المساكاة -الديمقراطية

،االمف ، اإلقتصاد، الفرص،سيادة 
 . ''القانكف

 الدستور التونسي

 '' تكنس رغـ اىميتيا إال أنيا في
 ''طريؽ الفشؿ

  
 '' االستثمار في جعؿ التجربة التكنسية

 ''ناجحة 

أىمية نجاح التحول 
الديمقراطي التونسي لمواليات 

 المتحدة 
 

 '' مبارؾ كاف حميفا مخمصا 
  مطالبة مبارؾ بالتكجو نحك التحكؿ

 ''السمس 

  '' الكاليات المتحدة كانت شريكة لمصر
 عمى ىذه األخيرةلكف يجب 
  ''اإلصبلح

 '' مصر : يجب عمييا التكجو نحك
 ''النظاـ المدني الديمقراطي

المعارضة المصرية عام 
: البداية  2011  

 '' األفعاؿ العسكرية قيؿ عنيا(
 ''إنقبلب عسكرم (فيي خاطئة 

 '' الجيش أك العسكر (سمطة محؿ(
ثقة مؤقتا مع كجكد السمطات 
القانكمنية مع كضع برنامج 

 ''لبلصبلح السياسي

  '') عسكريا بطريقة ما( 
 ''استعادة الديمقراطية

 '' ابعاد مرسي ليس انقبلبا عسكريا
 لمدكلة '' رسميا 

العسكري في مصر : التدخل 
إبعاد مرسي ىل ىو إنقالب 

 عسكري
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 الجزء الثاني ) االفعال ( صانعو القرار األمريكي  االفعال مركز العالقات الخارجية 
 

االستطبلع الخاص لتحسيف اإلعانات 
 األمريكية لتكنس 

دعـ المؤسسات التجارية الصغيرة 
كالمتكسطة كايجاد حمكؿ لمبطالة ، منح 
قركض إضافية كضمانات مالية عند 
كجكد مؤشر خاص لمحاجة إلعانات 

 عسكرية 

 
 
 

بالتقريب 
 تكافؽ
 تاـ

مرحمة 
 بمرحمة

 
  التغيرات في تحديد المشاريع األكلية

االقتصادية  لئلعاناتكاألبعاد الجديدة 
لتكنس بما في ذلؾ تنفيذ برنامج 

لمكاجية البطالة كتقديـ مساعدات 
 إضافية

  زيادة اإلعانات  العسكرية 

 
و  االقتصاديةالمساعدة 

 العسكرية واإلعانات لتونس 

الدعكة عمى جميع االصعدة  -1
 إلعادة النظاـ كاإلستقرار 

بقدر اإلمكاف  تيدئة الجماىير -2
 األمريكيكاستخداـ التأثير 

خصكصا لمتكجو نحك تحكؿ 
السمطة ''يمكنيا اف تككف 

 فخكرة بذلؾ ''
المطالبة ) مف المحتجيف (  -3

بأف تككف البداية تحالؼ 
الحككمة مع مبارؾ كرئيس 

لكقت قصير عمى األقؿ لمدة 
 سنة 

 
 
 
 
 
  

  أكال الحفاظ عمى اليدكء ،محاكلة
إقناع مبارؾ لتقديـ إصبلحات كالبدء 

مقراطي الكامؿ ، في التحكؿ الدي
محاكلة تأييد كؿ مف مبارؾ 

كالمحتجيف ، لقاء المصرييف الرسمييف 
 سرا .

رد الفعل من اإلضطرابات 
  2011المصرية : 

النصح  لجعؿ اإلعانة العسكرية كشرط 
 .لسمطات المصرية سمكؾ ال

الجدؿ حكؿ تكقيؼ اإلعانة لمصر:القرار  
 النيائي العادتيا 

القرار النيائي الستعادة االعانة مادامت 
 الدكلة تظير تطكرا ديمقراطيا  

 الضغطمحاوالت الستخدام 
االقتصادي تجاه الشعب 

  2012:و السمطة المصري

فعالية الضغط عمى مصر لبلصبلح 
الديمقراطي باستخداـ المساعدة العسكرية 

 كجانب غيرمكثكؽ 
لكف ننصح حكؿ تقديميا لتعميؿ 

 .السياسات األمريكية 
ك  سريةالنصيحة األخيرة لعقد عبلقات 
 مكثكقة مع السيسي ك حمفائو  

اإلعبلف عف قطع المساعدة العسكرية لكف  
إعادتيا بشكؿ أكلي كالبحث عف عبلقات 

مع السيسي  سرية  

 الضغطمحاوالت الستخدام 
اإلقتصادي تجاه الشعب 

  2013: و السمطة المصري

 15.-p:14-, Op.Cit ,p , Alexandra Kononova Dmitry Zaytsev :Source 
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مف خبلؿ ىذيف الجدكليف يتضح أف لمؤسسة برككنيغنز تأثير جمي عمى الخطاب المستحضر مف 
طرؼ إدارة أكباما حيث نجد العديد مف  العبارات المشتركة كالمفاىيـ المستخدمة في تصريحات المسؤكليف 

ية نجد األمريكييف المذككريف في منشكرات برككنغنز ، كنبلحظ أف في خطاب معيد العبلقات الخارج
التطابقات الميمة مع خطاب إدارة أكباما ، مف المثير لبلىتماـ أف ىذا المعيد عمى عكس برككنغنز يكلي 
إىتماما لتبرير األحداث التكنسية التي تتكافؽ بقكة مع مكقؼ إدارة أكباما كنفس الشيء مع األحداث المصرية 

تكضيح السياسة األمريكية ك تبريرىا ،كما  كبالتالي يمكف القكؿ أف مجمس العبلقات الخارجية يعمؿ عمى
،" األمف " ك غيرىا عمى ذلؾ نجد " المصمحة الكطنية "يستخدـ خطاب السياسة الكاقعية كمف العبارات الدالة 

 .اء خطاب بكش حكؿ المنطقة العربيةمما يعني أف بعض الخبراء يحاكلكف إحي

بلقات الخارجية لجعؿ الحككمة األمريكية تتصرؼ أما بالنسبة لتفسير نتائج قدرة برككنغنز ك معيد الع
، كما نبلحظ المالية ك دعـ اإلخكاف المسمميف كفقا القتراحاتيا نجد ذلؾ في بعض الحاالت مثؿ المساعدات

 . ية يميؿ إلى التكضيح ك التبرير كأف برككنغنز لو تأثير أكثر فعاليةأف مجمس العبلقات الخارج

 بيقية لمقوة الذكية في اإلستراتيجية األمريكية تجاه الحراك العربيالفرع الثاني: المجاالت التط

، كاف العديد مف صناع القرار 2011عندما اجتاحت التظاىرات الشعبية أنحاء الكطف العربي في عاـ 
كالمحممكف األمريكيكف يأممكف في أف تككف ىذه الحركات بداية لحقبة جديدة في المنطقة، فقد كصؼ الرئيس 

كباما االنتفاضات بأنيا فرصة تاريخية لمكاليات المتحدة، كأعربت كزير الخارجية ىيبلرم كمينتكف عف باراؾ أ
ثقتيا في أف التحكالت مف شأنيا أف تسمح لكاشنطف لممضي قدما لتحقيؽ األمف كاالستقرار كالسبلـ 

.كالديمقراطية في الشرؽ األكسط
(376) 

ككفقا لتقارير كيكيميكس حكؿ سكريا، فقد بينت أف الكاليات المتحدة مكلت المعارضة السكرية ابتداء مف 
، عف طريؽ المياجريف السكرييف المتكاجديف في الخارج المنضكيف تحت لكاء الحركة مف أجؿ العدالة 2006

كعة ضد الحككمة السكرية، كما مبلييف دكالر لتمكيؿ قناة تمفزيكنية كلنشاطات متن 6كالتطكر، حيث منحت 
أشارت ىذه التقارير إلى أف التمكيبلت األمريكية بدأت منذ إدارة بكش كتـ استئنافيا في عيد أكباما إلى غاية 

                                                           
 .230 -229ص:  -سابؽ، صالمرجع الخميدة كعسيس، (376)



 : المظاىر و التداعيات11/9/2001الفصل الثالث: السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
 

224 
 

مميكف دكالر تـ منحو لسكريا  12، كىذا ماأكده السفير األمريكي في سكريا عمى أف ما قيمتو 2010سبتمبر 
 (377).(Middle east partership initiativeسمي ) لتمكيؿ برنامج 2010-2005ما بيف 

كمف بيف األمثمة عف المجاالت التطبيقية لمقكة الذكية في االستراتيجية األمريكية  ما حدث في تكنس 
كمصر مف تعبئة جماىيرية قبؿ كأثناء كبعد حالة التغيير عبر أحد الكسائؿ التكنكلكجية كشبكة المعمكمات 

كما يتبع ليذه الشبكة العالمية مف مكاقع لمتكاصؿ االجتماعي كالفيسبكؾ، تكيتر، الدكلية "األنترنيت" ، 
يكتيكب...الخ، كلما ليذه المكاقع مف ارتباطات كثيقة باإلدارة األمريكية سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر 

ظ تكظيؼ ىذه كالمعركؼ أف ىذه المكاقع تعد أكبر مكاقع لجمع المعمكمات التجسسية عف الشعكب، ليذا نبلح
األداة التكنكلكجية في عمميات تغيير األنظمة في العالـ، كىذا ما حدث فعبل في تكنس كمصر، حيث لعبت 
ىذه المكاقع دكرا رئيسيا بارزا ال يمكف إنكاره في عممية إحداث ىذا التغيير، كىذا لما قامت بو مف عمميات 

تجمع اآلالؼ مف المكاطنيف في تكنس أكال، كأف  تعبئة لمرأم العاـ المصرم كالتكنسي، بحيث استطاعت أف
تسقط نظاـ بف عمي، كمف ثـ مصر حيث أسقطت نظاـ مبارؾ إف عممية إجراء مقاربة بيف ما تحدث عنو 
جكزيؼ نام حكؿ القكة الناعمة كما حدث في مصر كتكنس مف حركات لتغيير األنظمة لرأينا أنيا تنطبؽ 

نما يجب  كثيرا حكؿ ما جاء بو جكزيؼ نام كىك عدـ االعتماد عمى القكة العسكرية المباشرة كاالكراىية كا 
 تفعيؿ أدكات أخرل غير األداة العسكرية في عمميات التغيير.

كمف جية أخرل فإف أطركحات القكة الناعمة ال تعني إىماؿ األداة العسكرية، كىذا ما أكده الرئيس 
، األمر الذم أدل إلى تبني مفيـك القكة الذكية، 2010لعاـ األمريكي أكباما في كثيقة األمف القكمي األمريكي 

كاإلبقاء عمى الخيار العسكرم قائـ إلى جانب تفعيؿ الخيارات األخرل، كبقدر تعمؽ األمر بالكضع الميبي 
ف كانت العمميات ليست أمريكية بصكرة مباشرة.  كالعمميات العسكرية التي تجرم عمى الساحة الميبية، كا 

كلي مف الثكرة داخؿ ليبيا لـ يتطكر إلى مكقؼ كاضح كمحدد بفرض حالة حظر طيراف فالمكقؼ الد
 .2011مارس  17في  )378(1973كاستخداـ القكة العسكرية إال بعد اصدار قرار مجمس األمف رقـ 

                                                           
(377)

Ahmed Bensaada, "Les Etats-Unis Et Le « Printemps rabe »",(14/12/2011),(Consulted on 

2/6/2016) :http://www.ahmed bensaada.com 
(378)

 United nations security council , S/RES/1973/2011 , resolution date :17/3/2011 ( consulted on 

15/2/2015) :  
https://www.un.org/sc/suborg/en/s/res/1973-%282011%29 
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كانت الكاليات المتحدة أكلى الدكؿ التي قطعت المكارد المالية عف نظاـ القذافي، كجمدت أرصدة ليبية 
(379)مميار دكالر 35بػتقدر 

كقادت التحالؼ الدكلي في تكجيو ضربات بحرية كجكية إلى القكات الميبية، ثـ ، 
رأل الرئيس أكباما أف مف األفضؿ نقؿ قيادة العممية إلى الناتك، كذلؾ لتأكيد تكامؿ عمؿ قكات الحمفاء 

 المشاركة في العممية.

ؿ جمع المعمكمات االستخباراتية كتحميميا، كتزكيد استمرت المشاركة األمريكية في ىذه العممية مف خبل
طائرات الناتك كالحمفاء بالكقكد، كتقديـ  الخدمات العالية التقنية لزيادة قدرات القكات العاممة كالتشكيش 
االلكتركني، كما كاف لمكاليات المتحدة دكر ىاـ كبالتعاكف مع الحمفاء في تكفير القدر البلـز مف التدريب 

.لمثكار الميبييف خاصة في المرحمة األخيرة لحسـ المكقؼ لصالح الثكاركاألسمحة 
(380) 

ف المصالح األمريكية األمنية الحيكية الرئيس األمريكي أكباما يجادؿ بأ أما بالنسبة لؤلزمة السكرية فإف
كحمفاء أمريكا، عمى المحؾ في إطار األزمة السكرية نظرا لتداعياتيا السمبية عمى أمف ك استقرار دكؿ الجكار 

كعميو فاإلستراتيجية األمريكية كانت مزيجا بيف فرض العقكبات ضد نظاـ األسد كتقديـ مساعدات متنكعة 
 لمجماعات المعارضة

(381)
كيمكف تصنيؼ تمؾ اإلستراتيجية عمى أنيا تقع ضمف المنيج البرغماتي ، حيث ،  

بيف األطراؼ المتصارعة كتقديـ الدعـ اإلنساني  تمثمت تمؾ اإلستراتيجية بالسماح لمقكل اإلقميمية بالتدخؿ
الرمزم كالتردد في تكفير أسمحة مضادة لمطائرات إلى المعارضة ، خكفا مف استخداميا مف قبؿ جماعات 

 السكرم ، لمكاليات المتحدة األمريكية ىك مصير السبلح الكيماكم متطرفة ، ككاف الياجس األكبر بالنسبة

 .كية مع دكؿ المنطقة عمكما ، كمع المممكة العربية السعكدية عمى نحك خاصكمف ذلؾ العبلقات األمري
(382) 

 

                                                           
 .3: سابؽ، صالمرجع العمي بشار أغكاف،  (379)
، بيركت، لبناف: : معضالت التغيير وآفاقو2012-2011حال األمة العربية بيجت أبك النصر كآخركف،  (380)

 .49: ص ،2012، 1مركز دراسات الكحدة العربية، ط
دراسات مجمة :قراءة جيكسياسية'' ، 2011سمر سحقي ،''  األزمة السكرية كخارطة المصالح األمريكية بعد     (381)  
 .13 :، ص 2016( ديسمبر 25،العدد ) بحاثأ و

 
عدناف ىياجنة ، ''اإلستراتيجية األمريكية تجاه تحديات األمف اإلقميمي لدكؿ الجكار الخميجي : بيف الثابت ك  (382)

، 2015،  (1، مركز البحريف لمدراسات اإلستراتيجية كالدكلية كالطاقة ، المجمد الثاني ، العدد ) دراساتالمتغير '' ، 
 .149 ص:
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كحتى  2011احتمت اليمف مكقعا ميما في االسترتيجية األمريكية تجاه الدكؿ التي تشيد تحكالت منذ 
ليمنية ، اآلف خاصة في إطار محاربة اإلرىاب إال أف الكاليات المتحدة دعمت المبادرة الخميجية لحؿ األزمة ا

ك تعاكنت القكات اليمنية مع الجيكد األمريكية لمحاربة القاعدة في اليمف ، إال أف تطكرات األكضاع مع 
تنامي قكة الحكثييف المدعكمة عسكريا مف إيراف كالمتحالفة مع قكات الرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح لـ 

 ةبقيادة المممكة العربية السعكدية لمتصدم لجماعتمقى استجابة أمريكية ، األمر الذم أدل إلى تحالؼ عربي 
أنصار الحكثي ، فاكتفت الكاليات المتحدة بتقديـ الدعـ المكجستي لمتحالؼ العربي في ظؿ المخاكؼ 

 (383). األمريكية مف تزايد ظاىرة اإلرىاب ليس فقط في اليمف إنما في دكؿ الجكار اإلقميمي

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .150 :سابؽ ، صالمرجع الر :عدناف ىياجنة ، لممزيد انظ  ( 383) 
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  11المبحث الثاني: انعكاسات السياسة األمريكية عمى الدول العربية بعد أحداث 
 2001سبتمبر                
، أخذ العرب كالمسممكف يتعرضكف لمتركيع كالترىيب 2001عشر مف سبتمبر  الحادمعمى إثر أحداث 

في الكاليات المتحدة األمريكية، كقد رصدت بعض التقارير كقكع عدة جرائـ ضد ىؤالء مف قبؿ األمريكييف، 
ىانة المعتقد ات كلقد شممت ىذه الجرائـ أعماؿ القتؿ كالعنؼ كالتخريب، كالتيجمات الكبلمية العنصرية، كا 

 الدينية.
كما تناكلت الكتابات حكؿ اإلسبلـ بالمغات الغربية، كشيدت بعد ىذه األحداث نمكا مذىبل متزايدا، ال 
نما يعبر عف شعكر سائد في  يعكس تطكرا نكعيا في الجيد العممي حكؿ اإلسبلـ كالمجتمعات اإلسبلمية، كا 

 خصكصا.الدكائر السياسية كاالستراتيجية الغربية عمكما كاألمريكية 

رغـ كؿ ذلؾ نجد أف ما مف تغير مكضكعي أك مضمكني دخؿ عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه 
مقارنة بما قبميا، بؿ ظمت ىذه الدكؿ في ما بيف المرحمتيف مجاال  11/9/2001الدكؿ العربية بعد أحداث 

مستكييف العسكرم كالقيمي، ألعماؿ مفيـك الييمنة األمريكية كيدؼ مف أىداؼ الحرب ضد اإلرىاب عمى ال
 ىذا ما نحاكؿ أف نركز عميو في ىذا المبحث.

المطمب األول: االنعكاسات السياسية لمسياسة األمريكية عمى الدول العربية بعد أحداث 
11/9/2001  

، راح مسؤكلكف أمريكيكف يشيركف في بياناتيـ كتصريحاتيـ إلى أف الحرب 11/9/2001بعد أحداث 
، يمكف أف تمتد لتشمؿ عدة دكؿ 7/10/2001تي بدأت أكلى مراحميا في أفغانستاف في ضد اإلرىاب، ال

عربية ىي: لبناف ، سكريا، السكداف، كالصكماؿ، العراؽ، كاليمف، مع إعطاء إشارات في الكقت نفسو إلى أف 
ىك الكحيد ىذه الحرب سكؼ تككف ممتدة كمتعددة الكسائؿ كاألساليب، بما يعني أف األسمكب العسكرم ليس 

.في التعامؿ مع الدكؿ المعنية
(384) 

 

 

                                                           
حسنيف تكفيؽ إبراىيـ،" تحميؿ ردكد األفعاؿ العربية تجاه أحداث أيمكؿ/سبتمبر كتداعياتيا"، في صناعة الكراىية  (384)

 .318: ص  سابؽ،المرجع الاالمريكية، -في العبلقات العربية
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 11/9الفرع األول : المواقف العربية من أحداث 

إف المكقؼ العربي الرسمي الذم عبرت عنو الدكؿ العربية كجامعة الدكؿ العربية يتمثؿ في رفض 
البياف الختامي استيداؼ أية دكلة عربية بالحرب ضد اإلرىاب، كقد أكدت ذلؾ في قمة بيركت حيث جاء في 

:لمقمة ما يمي
(385)

، كتبمكر 11/9/2001استعرض القادة تطكر األكضاع عمى الساحة الدكلية بعد أحداث " 
حممة عالمية لمحاربة اإلرىاب ...كيؤكدكف رفضيـ لمحاكلة استغبلؿ الحممة ضد اإلرىاب في تكجيو تيديدات 

مساسا يأمف المنطقة كاستقرارىا، مما يتنافى مع الستخداـ القكة ضد أية دكلة عربية، كيعتبركنيا عدكانا ك 
 أىداؼ كمبادئ األمـ المتحدة كالقانكف الدكلي".

كمف جية أخرل نجد أف العديد مف األحزاب كالتنظيمات التي أدرجت عمى المكائح األمريكية لئلرىاب 
ماس كالجياد ككتائب ىي أحزاب كتنظيمات مكجكدة في دكؿ عربية، كمف بينيا حزب اهلل في لبناف، كحركتا ح

األقصى في فمسطيف، كبعض التنظيمات الفمسطينية في سكريا، كعند رصد ردكد األفعاؿ العربية عمى إدراجيا 
عمى المكائح األمريكية لئلرىاب كتحميميا، فإف ىناؾ فئتيف مف ىذه األحزاب كالتنظيمات، فيناؾ أحزاب 

رىاب في ىذه في بعض الدكؿ العربية، كق (*)كتنظيمات غير مشركعة د سبؽ أف قامت بأعماؿ عنؼ كا 
الدكؿ، كبالتالي فإف األنظمة  العربية شعرت باالرتياح مف جراء إدراج ىذه التنظيمات عمى المكائح األمريكية 
لئلرىاب، كخاصة أف كاشنطف كعكاصـ غربية أخرل كانت تنتقدىا بسبب اإلجراءات األمنية أك القضائية التي 

 ظيمات بدعكل انتياؾ حقكؽ اإلنساف.اتخذتيا ضد ىذه التن

كمف جية أخرل األحزاب كالتنظيمات المبنانية كالفمسطينية المنخرطة في مقاكمة االحتبلؿ اإلسرائيمي، 
خاصة "حزب اهلل" كحركات "حماس" ك"الجياد اإلسبلمي،" ككتائب األقصى"، بمعنى أف الدكؿ المكجكدة فييا 

سطيف، يمكف أف نصنؼ  أمريكيا عمى أنيا دكؿ تأكم اإلرىاب ىذه التنظيمات كىي لبناف كسكريا كفم
كتدعمو، كما طمبت اإلدارة االمريكية بالفعؿ مف لبناف كسكريا صراحة اتخاذ إجراءات ضد التنظيمات التي 
تعتبرىا إرىابية، كما مارست ضغكطا عمى السمطة الفمسطينية لكي تصعد مف إجراءاتيا األمنية ضد حركتي 

 ياد"كغيرىما مف التنظيمات التي تقاـك االحتبلؿ."حماس" ك"الج

                                                           
 .320: ، صالسابؽ مرجع، الإبراىيـحسنيف تكفيؽ (385)

 مثؿ الجماعة اإلسبلمية كتنظيـ الجياد في مصر، جيش عدف، اليمف، الجماعة المسمحة اإلسبلمية بالجزائر. (*)
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استمر صعكد اإلرىاب كقضية مركزية، كأصبح محكر تفاعبلتو البينية كالدكلية، كطغت ىذه القضية 
عمى الخطاب السياسي العربي، حيث بات مف المتعذر العثكر عمى أم خطاب رسمي عربي ال يرد فيو ذكر 

لدكلة الكطنية كفي ىذا السياؽ ، تتالت إجراءات عدد مف الدكؿ مكضكع اإلرىاب كخطره عمى استقرار ا
 العربية في إصدار قكانيف تضـ قكائـ بالمنظمات المتيمة باإلرىاب.

كىناؾ كسيمتاف تعتبراف مف أبرز الكسائؿ التي اعتمدت عمييا اإلدارة األمريكية في جيكدىا مف أجؿ 
 مكافحة اإلرىاب كىما:

-اإلرىاب، الذم يعد عنصرا رئيسيا مف عناصر التعاكف األمريكي برنامج مساعدات مكافحة -1
 مف أجؿ تحقيؽ عدة أىداؼ تتمثؿ في: 11/9العربي، خاصة بعد أحداث 

تحسيف ميارات مكافحة اإلرىاب لمدكؿ الشريكة في البرنامج عف طريؽ تكفير التدريبات البلزمة 
ة العبلقات الثنائية بيف الكاليات المتحدة كالدكؿ كاألدكات الضركرية لردع كمكافحة مخاطر اإلرىاب، كتقكي

كتتعاكف أغمبية الدكؿ العربية في ىذا المجاؿ كفقا لظركؼ كؿ دكلة، ،  الشريكة في مجاؿ مكافحة االرىاب
فيناؾ دكؿ مثؿ مصر يككف التعاكف معيا عمى شكؿ تنظيـ دكرات تدريبية لرجاؿ األمف المصرييف في 

حكيؿ المالي لمنع تمكيؿ المنظمات اإلرىابية مف خبلؿ الجمعيات الخيرية مجاالت مراقبة عمميات الت
.اإلسبلمية

(386) 

تكظيؼ المنظمات الدكلية لمساندة جيكد مكافحة اإلرىاب عمى المستكل الدكلي، كفي مقدمتيا  -2
نشاطات األمـ المتحدة كاالتحاد األكركبي كمنظمة األمف كالتعاكف في أكركبا، كمع منظمات دكلية ذات 

كظيفية خاصة مثؿ منظمة الطيراف المدني الدكلية، كالتي ركز التعاكف معيا عمى تكحيد معايير سبلمة كأمف 
 الطيراف المدني عمى المستكل الدكلي بما يخدـ جيكد مكافحة اإلرىاب.

 

 

                                                           
، أبك التجربة األمريكية نموذجا ،األمن والممارسة الديمقراطيةالمواءمة بين اعتبارات عبلء عبد الحفيظ محمد،  (386)

 .215: ، ص2014، 1: مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية، طةالعربية المتحدظبي، االمارات 
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والحرب ضد اإلرىاب عمى السياسة األمريكية تجاه قضية  11/9الفرع الثاني: انعكاسات أحداث   
 الديمقراطية في الدول العربية.

سبتمبر تنبو األمريكيكف إلى خطكرة األكضاع في المنطقة العربية بسبب غياب  11بعد أحداث 
ألمريكية بدعـ الديمقراطية باعتبارىا المدخؿ الرئيسي االديمقراطية عمى مصالحيا، كطالب الخبراء اإلدارة 

 األمريكية في المنطقة عمى المدل الطكيؿ.الذم يضمف تحقيؽ االستقرار كضماف المصالح 

عمى الرغـ مف بركز مكضكعية الديمقراطية في الدكؿ العربية في الخطاب السياسي كاإلعبلمي 
كمؤثرة عمى  ، إال أنو لـ يتـ ترجمة ذلؾ إلى سياسات كخطط فاعمة11/9األمريكي في مرحمة ما بعد أحداث 

غ المتكاضع الذم اعتمدتو كاشنطف لتمكيؿ إطبلؽ مبادرة الشراكة تبمكر بكضكح في المبمارض الكاقع، كىك ما 
األمريكية، الشرؽ األكسطية بشأف الديمقراطية في الشرؽ األكسط التي أعمنيا كزير الخارجية األمريكية باكؿ 

قد أكجدت ظركفا  11/9، كبالمقابؿ فإف ممارسات اإلدارة األمريكية في مرحمة ما بعد أحداث 2002في 
 (387)ت مف شأنيا اإلضرار بقضية الديمقراطية في الدكؿ العربية "كمعطيا

أف ىدؼ محاربة اإلرىاب أصبح ىك المحدد الرئيسي لمسياسة األمريكية في مرحمة ما بعد الحادم 
عشر مف سبتمبر، كلذلؾ أصبحت عبلقات الكاليات المتحدة األمريكية بالدكؿ األخرل محككمة بدرجة تأييدىا 

 د اإلرىاب كليس بدرجة ديمقراطية النظـ الحاكمة في ىذه الدكؿ.ليا في حممتيا ض

إف النظـ الحاكمة في العديد مف الدكؿ العربية اتخذت مف شعار الحرب ضد اإلرىاب ذريعة لتشديد 
قبضتيا عمى الحياة السياسية كتصفية الحسابات مع خصكميا السياسييف كىك ما ظير بكضكح في القكانيف 

درتيا ىذه النظـ، كاإلجراءات التي اتخذتيا في حؽ بعض قكل كفصائؿ المعارضة، كقد كالقرارات التي أص
عمى ىذه المسألة بكضكح، حيث رصد الكثير مف مظاىر التراجع  2002أكد تقرير منظمة العفك الدكلية لعاـ 

 في سجؿ حقكؽ اإلنساف في العديد مف الدكؿ.

سبلمية باتخاذ إجراءات قسرية ضد جماعات إف اإلدارة األمريكية تطالب دكال عديدة منيا دك  ؿ عربية كا 
كتنظيمات تعتبرىا كاشنطف إرىابية، كالمشكمة أف بعض ىذه التنظيمات مشركعة كمعترؼ بيا مف قبؿ النظـ 

                                                           
لممزيد أنظر: كائؿ محمد إسماعيؿ، الكاليات المتحدة االمريكية كمكقفيا مف الديمقراطية في الكطف العربي"،  - (387)

-64: ص –، ص2001(، 33العدد )ستنصرية ، الجامعة الممجمة مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية
65. 



 : المظاىر و التداعيات11/9/2001الفصل الثالث: السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
 

231 
 

الحاكمة، بؿ كليا تمثيؿ في البرلماف كما ىك الحاؿ بالنسبة لحزب اهلل في لبناف، كبالتالي فإف كاشنطف ال تقيـ 
الشرعية السياسية في الدكؿ األخرل، كما أف إقداـ النظـ المعنية عمى تنفيذ مطالب كاشنطف قد كزنا ألسس 

 يخمؽ صراعات داخمية في ىذه الدكؿ.

أصدرت القكانيف كالقرارات التي انطكت ك باإلضافة إلى ذلؾ نجد أف اإلدارة األمريكية اتخذت إجراءات 
الكاليات المتحدة األمريكية، مما شكؿ مساسا بجكىر كآليات النظاـ عمى تقييد بعض الحريات المدنية داخؿ 

( لمككنغرس  56الديمقراطي األمريكي، حيث أشارت بعض الدراسات أف قانكف مكافحة اإلرىاب رقـ )
، كالمعركؼ بقانكف حب الكطف الذم كسع مف صبلحيات أجيزة االمف كاألجيزة 2001الصادر في أكتكبر 
عنو تقييد ممارسة بعض الحقكؽ كالحريات المدنية، كفي ضكء ذلؾ فإنو ال ينتظر مف  التنفيذية مما ترتب

الكاليات المتحدة األمريكية أف تعمؿ في مثؿ ىذه الظركؼ بصكرة جدية مف أجؿ تأسيس كتعزيز الديمقراطية 
 (388).في دكؿ أخرل

اشتراطيا إدارة العبلقات ما نبلحظو عمى السياسة الخارجية األمريكية في مجاؿ دعـ الديمقراطية ىك 
السياسية الداخمية طبقا لقكاعد المعبة الديمقراطية بالمنظكر األمريكي، كشريطة أال تحمؿ المعبة الديمقراطية 

أك حتى أف يتـ  -حالة الجزائر –رفض الييمنة األمريكية أك يجادؿ فييا ذه إلى سدة الحكـ تنظيما سياسيا يى
كىذا معناه أف الكاليات المتخذة  -الحضارية كالثقافية لكؿ بمد، حالة ايرافإجراؤىا كتكييفيا مع الخصكصيات 

تطبؽ ازدكاجية المعايير كمع المسألة كالتجارب الديمقراطية، فيي تبقى بيدىا الحكـ بخصكص الطبيعة 
الديمقراطية ألم نظاـ مف عدميا، إذ بينت التجارب أنو مع الديمقراطية ما دامت ىذه األخيرة تتفؽ 

 (389).صالحيا الذاتية، كىي ضدىا كتحاربيا إف ىي تعارضت معياكم

يقكؿ المفكر األمريكي نعـك تشكمسكي:" في الكقت الذم تدفع فيو الكاليات المتحدة خدمة شفكية فقط 
لمديمقراطية، فإف التزاميا الحقيقي ىك لمرأسمالية الخاصة، كحيف يتـ تيديد حقكؽ المستثمريف يجب أف تزكؿ 

 مع الديمقراطية في حدكد اعتباريف:كىذا معناه أف الكاليات المتحدة األمريكية تتعامؿ إيجابا  (390)الديمقراطية"

                                                           
، بغداد: مجمة التربية والعممباف غانـ أحمد الصائغ،" الكاليات المتحدة كالتحكؿ الديمقراطي في الدكؿ العربية،  (388)

 .67 :، ص2011(، 18(، المجمد )4جامعة المكصؿ، العدد )
 شؤون عربيةالـ ما بعد الحرب الباردة"، محمد اليزاط، األىداؼ الجديدة لمسياسة الخارجية  األمريكية في ع (389)

 .161 :، ص2003، صيؼ 114،العدد 
 .132 -131: ص –، ص نفس المرجع (390)
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األكؿ ىك اعتبار المصالح، حيث تتجاكب مع الديمقراطية  بقدر ما تخدـ مصالحيا، أم بالفترة الذم تتطابؽ 
الثاني أنيا تتجاكب مع الديمقراطية بالقدر فيو مع كجكد اقتصاد رأسمالي قائـ عمى أساس السكؽ الحرة، ك 

الذم تتطابؽ فيو مع نمكذجيا الخاص بالديمقراطية الذم يتناغـ ىك بدكره مع متطمبات االقتصاد الرأسمالي 
 كالسكؽ الحرة.

كما يمكف التكصؿ اليو مما سبؽ كما قاؿ المحمؿ االسترالي " أكيف ىاريس" :" ال تصمح الديمقراطية 
(391)لمتصدير"كي تككف سمعة 

كأف مستقبؿ تعزيز الديمقراطية في المنطقة العربية كجزء مف السياسة ، 
الخارجية األمريكية أصبحت مسألة مشككؾ فييا، بعد أف فقدت اإلدارة األمريكية مصداقيتيا في التركيج 

تكماس كاركتركس نائب رئيس  (Thomas Carotherss)لمديمقراطية بعد احتبلؿ العراؽ، كىذا ما أكده 
الدراسات في مؤسسة كارينجي لمسبلـ الدكلي في تقريره عف أخطاء السياسة االمريكية في التركيج لمديمقراطية 

(392):أشار فيو الى
 

إف االلتزاـ األمريكي الفعمي بتعزيز الديمقراطية ال يتناسب كما يتضمنو خطاب اإلدارات المتعاقبة في  -
 الديمقراطية.البيت األبيض عف 

إف انحراؼ السياسة األمريكية بعض الكقت في عيد إدارة الرئيس االبف عف الخط التقميدم بدعـ  -
الدكؿ الصديقة كالحميفة األكتكقراطية مف دكؿ منطقة الشرؽ األكسط، كالتعاطي مع الدكؿ خارج الشرؽ 

قتصادية االكف مدفكعة بالمصالح األمنية ك األكسط في سياسة كاقعية لتعزيز دبمكماسية التركيج لمديمقراطية، كل
 يتعارض كسياسة تعزيز الديمقراطية.

كبالتالي ال يخفي عمى أحد أف الكاليات المتحدة األمريكية لـ تيتـ يكما بكضع الديمقراطية كحقكؽ  -
اإلنساف في العالـ العربي إال بما يخدـ المصالح اإلستراتيجية كالسبلـ عمى المقاس الصييكني، ككما يقكؿ 

الخارجية األمريكية إال أسمحة مف أفتؾ عبد الرزاؽ مقرم :" الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف ال تمثؿ في السياسة  
األسمحة التي تسمطيا عمى حككمات العالـ لمزيد مف االبتزاز كالخضكع، كفي إطار ىذه الحقيقة الثابتة نجد 
أف كثيرا مف األنظمة التي تتناقض تناقضا تاما مع أدنى معاني الحقكؽ األساسية اآلدمية لـ تزعجيا عمى 

                                                           
، طعاصفة الصحراء، فشل السياسة في الشرق األوسطليكف ىادار،  (391) ، 2005، 1، بيركت: الدار العربية لمعمـك
 .81 :ص

 .81 :سابؽ، صالمرجع الشاكر شمبي،  (392)
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األمريكية طالما بقيت في تجانس تاـ مع االشتراطات التي تممييا عمييا، في حيف اإلطبلؽ الكاليات المتحدة 
نسانية مف أنظمة صديقة ألمريكا ال اإلأننا نجد أنظمة أخرل ليست أقؿ احتراما لمحقكؽ كالحريات كالكرامة 

ي تعمـ مدل تنتيي متاعبيا مع المنظمات غير الحككمية كالييئات األممية التي تيتـ بحقكؽ اإلنساف كالت
(393)تأثير إدارة األمريكية عمييا"

 

لـ يؤثر دعـ الكاليات المتحدة إلسرائيؿ بشكؿ عاـ عمى جكىر العبلقة بيف الكاليات المتحدة ك حمفائيا     
، ك يمكف لممرء أف يبحث حتى ك لك حالة كاحدة  1973العرب ك المسمميف منذ الحظر النفطي العربي عاـ 

بية بمعاقبة الكاليات المتحدة عمى دعميا إلسرائيؿ باستثناء األصكات الرمزية أساسا قامت فييا أم حككمة عر 
بالمائة مف الحاالت ضد الكاليات المتحدة ،  92في األمـ المتحدة حيث ال تزاؿ الدكؿ العربية تصكت بنسبة 

أف مف ىذه البمداف كفقا ألحدث استقصاء سنكم قامت بو كزارة الخارجية األمريكية ، ما مف دليؿ يشير إلى 
(394) .قد امتنع عف دعـ الكاليات المتحدة بسبب دعـ ىذه األخيرة إلسرائيؿ

  

كاف رفض الكاليات المتحدة ك السياسة الخارجية األمريكية في كثير مف األحياف عمى المستكل الشعبي 
رأييا حكؿ ىذه المسالة عمى مدل العقد الماضي ، تشير  عرأم األغمبية في المجتمعات العربية التي استطم

 االستطبلعات إلى أف القضية الفمسطينية ك دعـ الكاليات المتحدة األمريكية إلسرائيؿ كانا عامميف ميميف كراء
 المتحدة األمريكية .المعادية لمكاليات  الشعبية ىذه المكاقؼ

رل بعد تاريخ الحادم عشر سبتمبر: تصاعدت مشاعر العداء بشكؿ حاد نتيجة لتطكرات أخ
االعتقاالت في خميج غكانتانامك ، ك غزك أفغانستاف ك العراؽ ، ك فضيحة سجف أبك  غريب ك غيرىا مف 
االنتياكات، كما تصاعدت مشاعر سمبية بسبب عداء الكاليات المتحدة الممحكظ تجاه اإلسبلـ ك دعـ الكاليات 

 بديف .المتحدة المستمر لمحكاـ العرب المست

كاف ىناؾ تحسف ممحكظ ك لكف كجيز في ىذه اآلراء في السنة األكلى لمرئيس أكباما في منصبو كراء  
اإلحساس العاـ باإلمكانيات الجديدة المبلزمة ليذا التحكؿ ، كاف ىذا التحسف المؤقت مرتبطا بخطاب أكباما 

ف ، ككعكد االنسحاب مف العراؽ ك ك مبادرات أخرل اتجاه المسممي 2009في القاىرة في شير جكاف عاـ 
غمؽ سجف غكانتانامك ك التزامو بالدعـ لمقضية الفمسطينية ك عممية السبلـ إال أنو في غضكف حكالي عاـ 

                                                           
صدام الحضارات: محاولة الفيم، أبعاد وأسباب ومآالت العدوان األمريكي عمى األمة عبد الرزاؽ مقرم،  (393)

 .58-57ص:  -، ص2004، 1، مصر: مركز المنصكرة، طاإلسالمية
)394(

 Michael Eisenstadt , David Pollock , Op.Cit , p :4 
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أدل التأخير في تمبية ىذه الكعكد إلى سقكط حاد آخر لمصكرة األمريكية بيف معظـ الشعكب العربية ، اقترنت 
ا أخرل لتنتج خيبة أمؿ كاسعة  لدل الشعكب العربية مف السياسة القضية الفمسطينية مجددا مع قضاي

بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ لكف بعد االنتفاضات التي  2003/2004، خاصة في الفترة  (395)األمريكية 
شيدتيا العديد مف الدكؿ العربية لـ تظير ام عبلمة عمى معاداة الكاليات المتحدة ك تجمت حركات 

ية الكاسعة النطاؽ في ليبيا ك سكريا بفعالية لصالح تدخؿ الكاليات المتحدة ك حمؼ شماؿ المعارضة الشعب
 األطمسي نيابة عنيـ .

 11/9األمنية لمسياسة األمريكية عمى الدول العربية بعد أحداث  تالمطمب الثاني: االنعكاسا

الصعيد األمني خاصة  بية عمىانعكاسات عمى الدكؿ العر  11/9كانت لمسياسة األمريكية بعد احداث 
 ذرائع مختمفة، مننة الحرب عمى االرىاب مف خبلؿ الخطاب االمريكي ك التجسيد الفعمي الجراءات تحتبعد أ

 . 2003كظير ذلؾ جميا خاصة بعد احتبلؿ العراؽ عاـ 

 2003الفرع األول: تداعيات قرار احتالل العراق 

يستطيع االستنتاج إال أف الحرب عمى العراؽ تعكد إف مف يقرأ أدبيات النظاـ األمريكي السياسية، ال 
ألسباب أمريكية ال عبلقة لمعراؽ بيا إال كمسرح عمميات، كمكاف لعرض القكة األمريكية، كاليدؼ مف 

 . إظيارىا زرع الرعب في نفكس شعكب العالـ

ذا كاف تشكمسكي معارضا قديما لمنظاـ األمريكي، فإف  قاؿ في مقالة نشرت في  ''باتريؾ بككانف''كا 
مطبكعة المحافظ األمريكي، "ىناؾ عصابة مف المحافظيف الجدد الذيف يكرطكف أمريكا في سمسمة مف 

، قد كتب في المطبكعة نفسيا، تكقعنا 2003مارس  7الحركب التي ال تخدـ مصمحتيا"، ككاف بككانف في 
رب األمريكية العربية األكلى، كىذه عاما أف حرب جكرج بكش )األب( في الخميج  ستككف الح 12قبؿ 

الحرب الثانية لف تككف األخيرة، لقد بدأنا صعكد الطريؽ إلى اإلمبراطكرية ، كعند الكصكؿ إلى قمة التمة 
التالية، سنمتقي الذيف كصمكا إلى ىناؾ قبمنا، كالدرس الكحيد الذم تعممناه مف التاريخ كأننا ال نتعمـ مف 

.التاريخ"
(396) 

                                                           
)395

 (
  Michael Eisenstadt , David Pollock ; Op .Cit , p: 6 

،عماف: الكراؽ لمنشر العالم اإلسالمي  والمتغيرات الدولية من وجية نظر جيوبوليتيكيةصبرم فارس الييثي،  (396)
 .377: ص ،2010، 1كالتكزيع، ط



 : المظاىر و التداعيات11/9/2001الفصل الثالث: السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
 

235 
 

 صعيد النظام العربي أوال : على 

 خطر الحرب غير المتكافئة -1

لقد بات العراؽ مصدرا لقكل تمارس الحرب غير المتكافئة تجاه حككمات المنطقة، كيقصد بيا الحرب 
التي يككف أحد طرفييا  أضعؼ مف الطرؼ اآلخر مف الناحية التنظيمية كمف ناحية القكة المادية، فقد باتت 

ىذا النكع مف الحركب إلييا خاصة مع استمرار المكاجيات المسمحة في العراؽ بيف المنطقة ميددة بانتقاؿ 
التنظيمات كالقكات العراقية كاألمريكية، كما ارتبط بذلؾ مف تطبيؽ لمخناؽ عمييا، كالضرب المكثؼ لمعامميا، 

مف خبلؿ  فاتجيت إلى إعادة ترتيب صفكفيا، كتجنيد عناصر جديدة لتعكض ما خسرتو في تمؾ المكاجيات
.خبليا العنؼ النائمة أك النشطة في المنطقة

(397) 

 تيديد أمن السمطة السياسية -2

مصدر ىذا التيديد في العراؽ منطؽ المحاصصة الطائفية بيف الطكائؼ الثبلث الكبرل الشيعية 
تشكيميا،  كالسنية كالكردية، كقد أدل إلى صعكد الشيعة كسيطرتيـ عمى األجيزة السياسية كاألمنية منذ بدء 

قصاء السنةكما عبرت دكؿ الخميج عف مخاكفيا مف اس ، كأكدت ىذه الدكؿ ضركرة تمرار صعكد الشيعة كا 
 كجكد عممية سياسية متكازنة ال يعتمد فييا منطؽ اإلقصاء.

إلى جانب ذلؾ يمكف القكؿ أف أخطر التداعيات الناجمة عف قرار الكاليات المتحدة األمريكية باحتبلؿ 
لقكة العسكرية ىي حالة اإلحباط كالشعكر بالضعؼ في الكاقع السياسي العربي، كترسيخ الخمؿ العراؽ با

 الكاضح في تكازف القكل العربي اإلسرائيمي، األمر الذم أثر سمبا عمى طبيعة التسكية كعممية السبلـ.

 : الخميج العربي سوق حيوي لألسمحة األمريكيةثانيا 

حرصت الكاليات المتحدة عمى تشجيع البلستقرارية في المنطقة العربية عمكما كفي الخميج العربي 
 خصكصا. 

كانت منطقة الخميج العربي أكثر المناطؽ لجية البلستقرارية التي عرفتيا، سكاء بتحكليا إلى ساحة 
 يكاستراتيجية مف جية أخرل أك مركزية لمصراع الدكلي بيف القكل الكبرل البلىثة كراء النفط كالمكاقع الج

                                                           
مرجع ال، النظام اإلقميمي العربي في مرحمة ما بعد االحتالل األمريكي لمعراقإيماف أحمد رجب،  لممزيد أنظر: (397)

 .262 -254ص:  -سابؽ، صال
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بالحركب التي جرت عمى أرضيا المسماة بحركب الخميج، كبالتالي كجدت الكاليات المتحدة األمريكية 
المناخ المبلئـ لعسكرة الخميج عف طريؽ دفع أنظمة الحكـ إلى اعتماد سياسة دفاعية تقكـ عمى التزكد 

الي تحكلت ىذه المنطقة إلى سكؽ حيكم لمتسمح األمريكي باألسمحة الحديثة كخاصة األمريكية منيا، كبالت
 بغض النظر عف التكاجد العسكرم الكثيؼ فييا.

فبعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ، سمح لممركب الصناعي العسكرم بأف يتنفس مف خبلؿ النشاطات 
 جية النفطية.التجارية العسكرية التي انجرت عنيا، مف خبلؿ تصدير األسمحة األمريكية لمدكؿ الخمي

مكازنات إنفاؽ دفاعي بمبالغ طائمة، األمر الذم جعؿ مف منطقة الخميج  باإلضافة إلى تخصيص
تتحكؿ الى أىـ سكؽ حيكم لمسبلح األمريكي، ككذلؾ الكجكد العسكرم األمريكي األكثر تكثيفا في 

.العالـ
(398) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(398)
 .308سابؽ، ص: المرجع المحمد مراد،  



 : المظاىر و التداعيات11/9/2001الفصل الثالث: السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
 

237 
 

 (2017-2001العربية في الفترة ): نسبة الواردات من األسمحة لمدول (8الشكل رقم )

 

 , consulted on :15/8/2018 on generated ,( : SIPRI Arms transfers Database Source

:20/8/2018)  
methods/-and-Https://www.sipri.org/databases/armstransfers/sources 

السبلـ أف الكاليات المتحدة تتصدر كفي ىذا الصدد تشير إحصاءات معيد ستككيكلـ الدكلي ألبحاث    
مؿ الصادرات بالمائة مف مج 34( بما يقدر نسبتو 2017-2013قائمة الدكؿ المصدرة لؤلسمحة في الفترة )

-2013)( ك 2012-2008بالمائة بف ) 25يمة ، كزادت صادراتيا مف األسمحة بقالعالمية مف األسمحة
كسط خبلؿ عشر سنكات حيث أف الدكؿ المتكرطة في ( كمف جية أخرل تضاعفت كاردات الشرؽ  األ2017

ة بالمائ 103( زادت كارداتيا مف األسمحة إلى أف بمغت ما نسبتو 2017-2013اعات عنيفة في الفترة )صر 
مف مجمؿ الكاردات  (2017-2013بالمائة بيف ) 32بقيمة ( ك 2017-2013( ك )2012-2008بيف )

كدية المرتبة الثانية  مف حيث استيراد األسمحة في العالـ في تمؾ الفترة ، كاحتمت المممكة العربية السعالعالمية
-2013، كما احتمت مصر المرتبة الثالثة في الفترة )( 2012-2008مقارنة بالفترة )بالمائة  225بنسبة 
-2013( ك الفترة )2012-2008)بالمائة في الفترة  215( حيث زادت كارداتيا مف األسمحة بنسبة 2017
المرتبة الرابعة كقطر في المرتبة العشريف خبلؿ جاءت اإلمارات العربية المتحدة في  ( كما2017
2013.(399) 

 

 

 

                                                           
)

 
399 (

Stockholm International Peace research Institute ;'' Asia and the Middle East Lead : rising trend in 

arms imports'' , 12march 2018 , (consulted on : 4/8/2018 ) Https//:www.sipri.org/news/press-

release/2018/asia and middle-east-lead. 
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  : الدول األولى من حيث اإلنفاق العسكري في العالم(9الشكل رقم )

 

ياٌ  2انُشش:  خ:ذاس2017َنؼاو sipri) (رىكهىنى انذونٍ نهسالوسػذاد انثادثح اػرًادا ػهً إدصاءاخ يؼهذ إ: المصدر

 (: 8/8/2018)ذاسَخ االطالع : ، 2018

04/sipri_fs_1805_milex_2017.pdf-https://www.sipri.org/sites/default/files/2018  

 2017دية تحتؿ المرتبة الثالثة  مف حيث اإلنفاؽ العسكرم عاـ مف خبلؿ ىذا الشكؿ نبلحظ أف السعك 
 نظرا لعدة عكامؿ لعؿ أىميا األزمة اليمنية لمحاربة الحكثييف ، ككذا زيادة ميزانيتيا لشراء األسمحة .

إف معدؿ اإلنفاؽ العسكرم يعتبر األعمى عالميا في دكؿ الخميج، حيث يفكؽ مجمكع اإلنفاؽ العسكرم 
رائيؿ كالمممكة المتحدة مجتمعيف، حيث نجد أف المممكة العربية السعكدية كالعراؽ ىـ الدكؿ ما تصرفو إس

 األكثر إنفاقا في المنطقة عمى شؤكف التسمح.

إف  (Ban Mourisse) ف مكريس''ايقكؿ المحمؿ العسكرم المتخصص في شؤكف الدفاع ك األمف ''ب
العالـ ، كتكجد فرص ازدياد كارداتو مف السبلح بمقدار الشرؽ األكسط ىك اكبر سكؽ إقميمية لمسبلح في 

كىذا الرقـ كفيؿ إليضاح لماذا ترغب الكاليات المتحدة أف تخكض الدكؿ مميار دكالرا في العقد المقبؿ،  110
العربية حركبا مباشرة بدال منيا في إطار سياستيا الجديدة التي تقكؿ باف آف األكاف أف تكاجو الدكؿ العربية 

أدرككا بأنو لـ يعد  بلح األمريكي المخاطر التي تيدد الكاليات المتحدة في الشرؽ األكسط ،فاألمريكافبالس
 )400(مزيدا مف الجنكد في صراعاتيـ بالشرؽ األكسط . ىناؾ حاجة الف يفقدكا

                                                           

ة ، دراسة نظرية جماؿ ابك الراب ، '' صناعة القرار السياسي كمحدداتو في السياسة الخارجية االمريكي   400))  
تحميمية لمفترة االنتقالية بين الشرق األوسط في ظل أجندات السياسة الخارجية األمريكية، دراسة في: كمفاىيمية ''، 

   .97 ، ص:2017، 1، برليف، ألمانيا: المركز الديمقراكي العربي، طحكم أوبابما و ترامب
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،نجح بعقد صفقة لبيع السبلح  2017خبلؿ زيارة الرئيس األمريكي دكنالد ترامب لمسعكدية عاـ 
لمسعكدية ، كفي جمب استثمارات سعكدية لمبنية التحتية األمريكية ، ك ىك ما جعؿ قيمة الصفقة  األمريكي

مميار دكالر ، كىي صفقة ستبيج جماعة المركب العسكرم الصناعي األمريكي ،  400تصؿ إلى نحك 
ات المباشرة مف كبار المسؤكليف في البنتاغكف ممف عينيـ ترامب ىـ مف ذكم العبلق 15كيكفي أف نعمـ أف 

 ،جيـ ماتيس ،جكناثاف ىكفماف ،ي مثؿ جارد ككشنر،بنياميف كاسيدممع المركب العسكرم الصناعي األمريك
  ،مايكؿ كانتزارك ،جكستكف ميككلي كغيرىـ لكرا رايس، ،تشاد ككلؼ ،ىيثر كيمسكف، كيث كيمكج ،بات شانياف

الصناعي ىك زيادة ترامب لئلنفاؽ العسكرم ككانت أكلى مؤشرات العبلقات بيف ترامب ك المركب العسكرم 
اف المركب العسكرم الصناعي سيدفع نحك تأجيج النزاعات الدكلية دكف انخراط ، (401) مميار دكالر 54بنحك 
نو يجب عمى دكؿ المنطقة أف تحمي نفسيا إلفساح المجاؿ لبيع شر فييا كىذا ما أكده ترامب عمى أمبا

 األسمحة لممتصارعيف .

المرتفعة في اإلنفاؽ العسكرم الخميجي كانت عمى حساب مجاالت التنمية المستديمة في  إف األحجاـ
 جكانبيا التعميمية كالصحية كاإلسكانية كغيرىا.

 المغاربي لمحاربة اإلرىاب -الفرع الثاني: التعاون األمريكي

ات المتحدة مف إف مكافحة اإلرىاب أصبح المتغير الحاسـ الذم يقع ضمف أكلكيات كانشغاالت الكالي
فرضت عمى الكاليات المتحدة ترتيبات أمنية،  11/9خبلؿ إتباع سياسة خارجية أكثر ديناميكية، كأحداث 

 بحيث تعتبر نقطة تحكؿ في الفكر السياسي األمريكي باعتبار مس العقيدة االستراتيجية.

اإلفريقي، كامتداداتيا ىتماـ كاشنطف بمنطقة الشماؿ كف لشؤكف المغرب العربي، تزايد إيعزك المحمم
الجنكبية في جانب منو إلى تنامي المخاكؼ مف نقؿ كتنظيـ "القاعدة"نشاطاتو إلى المنطقة بسبب االنفبلت 
األمني، كغياب سيطرة الدكؿ عمى حدكدىا كاإلقرار بكجكد قكاعد لمتدريب كاستقطاب المناصريف المعاديف 

 (402).لمغرب

                                                           
 .  98 -97ص : -ص ، المرجع السابؽ، جماؿ ابك الراب ، ( 401)

، القاىرة، األمريكيةمكانة المغرب العربي في السياسة الخارجية لمواليات المتحدة أميف البار،  منير بسكرم،  (402)
 .106: ، ص2014، 1دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، ط
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اإلرىابية في دكؿ المغرب العربي، جرت مناكرات أمريكية أطمسية كبدافع المخاكؼ مف النشاطات 
، تشاد كريتانيا، النيجر، مالي، السنغاؿمشتركة مع قكات تسع دكؿ افريقية: تكنس، المغرب، الجزائر، م

( Holly silkmanكلمدة عشرة أياـ، أشرؼ عمييا الجنراؿ "ىكلي سميكماف) 2005كنيجيريا كذلؾ في جكاف 
شترؾ لمكاجية تحديات اإلرىاب في إطار مبادرة مكافحة الجماعات اإلرىابية، كمف ثـ محاكلة إيجاد جيش م

إيجاد جيش مشترؾ لمكاجية تحديات اإلرىاب في إطار مبادرة مكافحة ما يسمى"اإلرىاب العابر لمصحراء"، 
  (403).(مميكف دكالر 100تي خصصت لو كاشنطف )كال

لدكؿ المغرب العربي لمكافحة اإلرىاب، فكانت متباينة، ، تعد األمريكية   أما المساعدات العسكرية
الجزائر الدكلة األكلى التي عانت مف اإلرىاب، إال أف العبلقات الفعالة ظمت تتراكح مكانيا، فالمساعدات 

 .مميكف دكالر( ىذا فضبل عف المساعدات المالية 600( بقيمة )2006-2005العسكرية لـ تتعد ما بيف:)
(404) 

، كمف العالـ كالمنطقة العربية باألخص رب ضد اإلرىاب، أدت إلى تداعيات حادة عمى مستكلإف الح
 بيف التداعيات نجد:

احتبلؿ العراؽ كأفغانستاف مف خبلؿ حربيف شنتيما الكاليات المتحدة األمريكية، كبرغـ االحتبلؿ  -
منيما لـ يتحقؽ مما أدل إلى شعكر بقكات عسكرية كبيرة، إال أف  االستقرار كتحقيؽ أىداؼ الحرب عمى كؿ 

 اإلدارة األمريكية بتكرطيا في ىذيف الحربيف.
الكجكد العسكرم الكثيؼ في منطقة الخميج العربي، كقد اكتسب ىذا الكجكد شرعيتو عبر اتفاقيات  -

 مع  بريطانيا أك فرنسا. أمنية بيف كؿ دكلة مف الخميج منفردة مع الكاليات المتحدة األمريكية أك

 التأثير النفسي الكبير عمى الشعكب العربية كاإلسبلمية نتيجة االتيامات الباطمة لئلسبلـ كالمسمميف. -

 التداعيات االقتصادية عمى الدكؿ العربية كالتي أثرت بدكرىا عمى المجتمع العربي. -

ف بمة التشجيع ازدكاجية التعامؿ األمريكي تجاه المنطقة مما انجر عنيا كراىية أمريكا كما زاد الطي -
 األمريكي إلسرائيؿ ضد الفمسطينييف.

                                                           
، بغداد: دراسات إقميميةكفاح عباس رمضاف الحمداني، "اإلستراتيجية األمريكية في دكؿ المغرب العربي"، (403)

 .221: ص ،2011(،23جامعة المكصؿ، العدد )
 .15: ، صنفس المرجع   (404)
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كما أطاحت الكاليات المتحدة األمريكية بالشرعية الدكلية في حربيا عمى اإلرىاب، كىي سابقة يمكف  -
شف الحركب ضد أم دكلة مف الدكؿ  تكرارىا في أم كقت، خاصة مع تبنييا إستراتيجية عسكرية تتجو نحك

 (405).الشر" أك "الدكؿ المناكئة" أك"الدكؿ المارقة"التي تصفيا بدكؿ "محكر 

  الفرع الثالث: تداعيات التدخل األمريكي في الحراك العربي

عمى نحك مباشر قد  الحراؾ العربيإف تطكر األكضاع السياسية في كؿ البمداف التي استيدفتيا مكجة 
فتح الطريؽ بما أفضى إليو مف عدـ استقرار كانقساـ أك زيادة نكعية في االختراؽ الخارجي الذم يمكف تحميمو 

:مف خبلؿ اإلشارة إلى ثبلثة أبعاد كىي
(406) 

كىك تدفؽ مقاتميف أك مرتزفة إلى البمداف التي تعاني الصراعات كبالذات في سكريا كليبيا : البعد األول
أك ذاؾ في الصراعات القائمة ، كيضاؼ إلى ما سبؽ أف  ؼليمف، أك تأييد قكل إقميمية كدكلية ليذا الطر كا

ف الحراؾ العربي، كتفاقـ مخاطر تفكيكيو كتيميش سنتو كميا عكامؿ ععدـ االستقرار المزمف في العراؽ بعيدا 
خارجية، كأدت تداعيات ىذه  أفضت إلى ظاىرة "داعش" الخطيرة التي يثكر الشؾ في أنيا أصبل صنيعة

الظاىرة في ظؿ ضعؼ النظاميف العراقي كالسكرم إلى إعطاء ذريعة إضافة لمزيد مف التدخؿ اإليراني في 
 .كؿ مف العراؽ كسكريا 

في تفسير تفاقـ االختراؽ الخارجي في أعقاب الحراؾ العربي فيك االرتباؾ كالضعؼ : البعد الثاني
اية إلى التدخؿ األطمسي في ليبيا، الذم يعد مسؤكال إلى حد كبير عما آلت إليو العربييف التي أفضت في الني

أدنى سيطرة عمى  أكضاعيا حتى اآلف، كما أنيا في الحالة السكرية لـ تمكف الجامعة مف أف يككف ليا
 ، كبالذات مف منظكر التسكية السياسية، كال أدنى قدرة عمى منع االختراؽ الخارجياألكضاع في سكريا

لمساحة السكرية، كفي اليمف اقتصر معظـ المكاقؼ العربية عمى إدانة السيطرة الحكثية عمى صنعاء كمفاصؿ 
الدكلة فييا، كفي األماكف التي امتدت سيطرتيـ إلييا، كالمساعدة الخميجية كبالذات السعكدية لمقكل المناكئة 

 يف .لمحكثييف، لكف ىذا كمو لـ يمنع تزايد الدعـ اإليراني لمحكثي

                                                           
 .517: سابؽ، صالمرجع الخميؿ حسيف،   (405)
 لبلطبلع أكثر أنظر: (406)

، بيركت، لبناف: : من تغيير النظم إلى تفكيك الدول2015-2014حال األمة العربية يكسؼ كرداني كآخركف، 
 .174 -173ص:  -، ص2015مركز دراسات الكحدة العربية، 
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كىك البعد اإلقميمي، كمف الكاضح في االطار اإلقميمي ليذا النظاـ أنو يكاجو مشركعيف : البعد الثالث
إقميمييف لمييمنة، حقؽ أكليما كىك المشركع اإليراني نتائج محددة في كسب مكاقع النفكذ في كؿ مف العراؽ، 

 نجازا لكنو بالتأكيد ليس باألقؿ طمكحا.سكريا، لبناف كاليمف، أما المشركع التركي الذم قد يككف أقؿ إ

، أك الغزك األمريكي 1990االختراؽ األمريكي لممنطقة العربية سكاء عقب الغزك العراقي لمككيت 
، كربما يككف الجديد في ىذا الصدد ىك الغارات التي يقكـ بيا طيراف التحالؼ الدكلي بقيادة 2003لمعراؽ

سكرية، كتقكـ بيا مف حيف آلخر طائرات أمريكية بدكف طيار عمى أمريكية عمى مكاقع داعش في العراؽ ك 
 مكاقع القاعدة في اليمف.

إف المراجعة الداعية لتسمسؿ األحداث ك الحقائؽ في ليبيا ، تبيف أف اليدؼ لـ يكف حماية المدنييف ، 
رت في صيؼ بؿ أف األمر كاف في حقيقتو يتعمؽ بإسقاط النظاـ كالتخمص مف القذافي ، كحسب دراسة نش

(، أعدىا باحث مف جامعة ىارفارد األمريكية ، Intrnational security)في مجمة األمف الدكلي  2013
تبيف أف ما قاـ بو حمؼ الناتك في ليبيا ، جعؿ امد الحرب أطكؿ ست مرات مما كاف يمكف أف يككف عميو 

ا سبع مرات عمى األقؿ عبلكة عمى الحاؿ ببل التدخؿ الخارجي ،ك أف عدد القتمى أك الضحايا تضاعؼ أيض
 ما ترتب عمى ذلؾ مف انتياكات مف النساء كاألطفاؿ ك التدمير بفعؿ قصؼ قكات القذافي .

لقد قادت الحرب في ليبيا إلى إعادة تأكيد اليكيات االثنية المطالبة بالحقكؽ السياسية ك التمثيؿ ك 
لدكر الذم كانت تؤديو ليبيا ك القذافي شخصيا في العدالة االجتماعية ، ك ىك ما يتصؿ في بعض جكانبو با

تحريؾ النزاعات في الصحراء باستخداـ األقميات في اإلقميـ ألغراض التيديد اك اإلسكات مثمما كاف األمر 
مع الطكارؽ ك التبك ، لذا نجد أف صراعات  قديمة تطفك عمى السطح عبر عمميات التعبئة ك تحريؾ السكاف 

 (407) .ركة ك إلى تجاكز ما عانكه مف تيميشالطامحيف إلى المشا

األسمحة الى سكريا  ركد التقرير الذم أعدتو مجمكعة مف خبراء مجمس األمف الدكلي عمى أف انتشاأ
يجرم تنظيميا مف مكاقع متعددة في ليبيا بما في ذلؾ مصراتة ك بنغازم  كتنقؿ عبر تركيا أك شماؿ لبناف ، 
ككتب الخبراء في التقرير أف تيريب األسمحة مف ليبيا إلى مصر يمثؿ تحديا بشكؿ أساسي لقكات األمف 

                                                           
التحديات األمنية لمربيع العربي : مف إصبلح المؤسسات إلى مقاربة جديدة لؤلمف '' ’‘ يكسؼ محمد الصكاني ،  (407)
 . 32 :، ص 2013( ، أكتكبر426، العدد ) ، مركز دراسات الكحدة العربية المستقبل العربي،
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يناء ، كما يجرم إرساؿ األسمحة مف ليبيا عبر المصرية ، ك خصكصا فيما يتعمؽ بجماعات مسمحة في س
 (408) جنكب تكنس ك جنكب الجزائر ك شماؿ النيجر إلى جيات مثؿ مالي

برز تنظيـ الدكلة اإلسبلمية بقكة في األزمة السكرية، ك شكمت مخيمات البلجئيف  2013في أفريؿ 
فإف'' داعش'' دربت العديد مف   بيئة مناسبة لتجنيد عناصر ك ضميا لمتنظيـ ، ك بحسب استخبارات غربية

المقاتميف لشف ىجمات إرىابية داخؿ أكركبا ، كما تكجد معسكرات تدريب في العراؽ ك تركيا ك األردف لتجنيد 
سكرييف مف مخيمات إيكاء البلجئيف لضرب أىداؼ في أكركبا ، كما تـ تجنيد الشباب المسمـ مف المياجريف 

 المغاربة في أكركبا .

باف   (Skout Atrane) ي شؤكف اإلرىاب مف جامعة أكسفكرد البريطانية ''سككت أتراف '"أفاد خبير ف
المجنديف ينظمكف إلى التنظيـ بسبب أنيـ يركف فيو نداء إلى المجد ك المغامرة ، ككسيمة ليصبحكا أبطاال ، 

فرنسية ك البمشفية في مشيرا إلى سمة في التنظيـ تسمى الجذب الثكرم ، كتشبو ما كاف مكجكدا في الثكرات ال
بمدا  86ألؼ شخصا مف  31كما أفاد التقرير الذم أعدتو مؤسسة االستشارات األمنية ، بأف نحك  (409)ركسيا

عمى األقؿ سافركا إلى الشرؽ األكسط لبللتحاؽ بالتنظيـ المتشدد، ك أشار تقرير لجنة األمف القكمي إلى أنو 
أمريكي إلى سكريا ك العراؽ لبللتحاؽ  250بي ، مف بينيـ ألؼ مقاتؿ أجن 30، سافر نحك  2011منذ عاـ 

 (410).بتنظيـ الدكلة اإلسبلمية  ك غيرىا مف الجماعات المتشددة 

مستشار األمف القكم، كزير الخارجية األمريكي األسبؽ، كالمفكر السياسي األمريكي ىنرم كتب 
العربي" حيث يرل أف الكاليات المتحدة ممزمة كيسنجر مقاال بعنكاف: "التعريؼ بالدكر األمريكي في الربيع 

أخبلقيا بمساندة الحركات الثكرية في الشرؽ األكسط كنكع مف التعكيض عف سياستيا في حقبة الحرب 
الباردة، حيث كانت تتعاكف في تمؾ الحقبة مع حككمات غير ديمقراطية ألىداؼ أمنية، كتبله دعميا 

 دكلي ما أدل إلى عدـ االستقرار الدكلي.لمحككمات اليشة تحت مسمى االستقرار ال

يشير كيسنجر إلى أف "الربيع العربي" إنما ينظر إليو عمى نطاؽ كاسع كثكرة شبابية القيادة كالتطمع، 
ة الصنع، تحمؿ قيـ الحرية كالديمقراطية، كلكف إلى اآلف لـ نجد ىذه القكل التي أشعمت الثكرة تحكـ، ال يكمحم

                                                           
) 408 (

 Security Council report , United State , (19/2/2014) , consulted on 20/1/2016 : 

http ://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/7 
 28/3/2016أميرة ماىر ، ''أكركبا كرسائؿ داعش بيف ىجمات باريس كتفجيرات برككسؿ '' ،اخبار مصر ، ( 409)

 net-newspt//www.egy : http (20/10/2016،)تاريخ االطبلع :
 .2: ص ،نفس المرجع ( 410)
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كدكلة، كال في سكريا حيث مف غير الكاضح بأف الديمقراطييف ىـ مف يسكد الكاجية  في ليبيا التي ال تستمر
السياسية، كيدير دفتيا مف أطياؼ المعارضة السكرية، بؿ إف قرارات الجامعة العربية حكؿ سكريا، لـ تتشكؿ 

عمؽ بالصراع مف إجماع دكؿ معركفة بممارستيا أك دعميا لمديمقراطية، بؿ جاء في جزئو األكبر ألسباب تت
التاريخي بيف الشيعة كالسنة، كمحاكلة استعادة الييمنة عمى األقمية الشيعية، كىك ما يقمؽ العديد مف األقميات 

 .(411)مثؿ الدركز، الكرد كالمسيحييف، كيثير مخاكفيـ مف تغيير النظاـ في سكريا

صراع في دكؿ الحراؾ العربي ال ككذلؾ إلى أف التيـ المتبادلة كالشعارات التي يتـ تناكليا بيف طرفي ال
تكحي بأف الديمقراطية قادمة، بؿ عمى األرجح تقكـ حصرا بيدـ الكضع القائـ، دكنما إيجاد بدائؿ كحكامؿ 
سياسية، كتنامي الصعكبات في كجو تشكيؿ سمطة محمية انتقالية، كبدال مف ذلؾ سكؼ تفرض عمى األرجح 

 مجتمع بشكؿ أعمؽ.إيديكلكجيا عالمية بالقكة، ما سكؼ يمزؽ ال

ييمنة بالتحكؿ في األكضاع الدكلية اإلقميمية كبما راكمتو التجربة مف مط التغير في السردية الاأما ارتب
دركس، فإدارة بكش تبنت في حرب العراؽ مبدأ الدمقرطة مف الخارج، كراىنت عمى إمكانية بناء نظاـ 

كعبر استخداـ القكة العسكرية، ككانت تأمؿ أف يتحكؿ ىذا ديمقراطي كفقا لممفيـك النيكليبرالي لمديمقراطية، 
غير أف تعثر ىذا  (412)،النظاـ إلى حميؼ لمكاليات المتحدة كمصدر الياـ بالنسبة إلى بقية دكؿ المنطقة

المشركع كاقترانو بمكاجية عسكرية مكمفة مع القكل المتمردة كالمقاكمة، كبحرب أىمية داخمية، كبصعكد تيارات 
 ير صديقة لمكاليات المتحدة مما أدل إلى تراجع سردية الدمقرطة مف الخارج.سياسية غ

عمى الرغـ مف أف الحراؾ العربي أعاد إحياء خطاب الدمقرطة غير أف تشعبا كدخكؿ المنطقة العربية 
في أنفاؽ الحرب األىمية كاالنقساـ الطائفي أكد كؿ ذلؾ لممتشككيف صعكبة المراىنة عمى تحكؿ سمس كغير 

كمؼ يمكف القكؿ أف الدمقرطة لـ تعد سردية مييمنة في تعاطي السياسة الخارجية األمريكية مع العالـ م
كالشرؽ األكسط تحديدا، كىك ما يتضح عمى مستكل الخطاب السياسي كفي االتجاىات التي تأخذىا النفقات 

دكلية، ففي مقالة نشرتيا كاشنطف الخارجية أيضا، كمستكل الدعـ المالي لنشاطات دعـ الديمقراطية كالتنمية ال
، الحظ تكماس غارثيرز نائب رئيس الدراسات في كارينجي لمسبلـ الدكلي، أف 2014بكست في ديسمبر 

في ظؿ إدارة أكباما، كأف التخفيض كاف حادا في  %28لميزانية المخصصة لدعـ الديمقراطية تراجعت بنسبة ا
                                                           

العرب بين مآسي الحاضر وأحالم التغيير، أربع  :الربيع العربي"، فيمريكية لفصكؿ مرح البقاعي، "مقدمات أ (411)
 .  478 :، ص2014، 1، بيركت، لبناف، مؤسسة الفكر، طسنوات من التغيير

 .33:، ص2015 ر(، سبتمب16، العدد )سياسات عربيةحسف حارث، "السياسة األمريكية تجاه تنظيـ داعش"،  (412)
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تمكيؿ نشاطات دعـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالحككمة، إذ  ميزانية ككالة التنمية الدكلية المسؤكلة عف
، كبمغت حصة التخفيض في ميزانية دعـ الديمقراطية المخصصة 2009مف تمكيميا منذ عاـ  %38خسرت 

بصكرة تظير تراجعا ذا داللة عف نيج دعـ الديمقراطية في  (413)مف التخفيض الكمي %72لمشرؽ األكسط 
المنطقة، خصكصا كأف التراجع في الفترة ذاتيا التي شيدت حراكا عربيا، كمف جية أخرل ارتفاع 

 اإلرىاب كبالتالي غمبة االىتماـ بالجكانب األمنية أكثر مف الجكانب األخرل.  لمكافحةالتخصصات المالية 

كالذم يعبر عف كجية النظر  (Jims Larconي األمريكي جيمس الركك )الدبمكماس قد صدؽك 
األمريكية الرسمية :'' سكاء كنا نتحدث عف تكنس أك مصر أك غيرىا مف دكؿ المتكسط العربية كحتى فيما 

ما كانت تختار المصالح عمى حساب القيـ ، إني أقر بذلؾ بشكؿ  كراء ذلؾ ، فإف الكاليات المتحدة غالبا

   (414).كامؿ''

 11/9أحداث ألمريكية عمى الدول العربية بعد لمسياسة ا : االنعكاسات االقتصاديةالثالثالمطمب  
كانت ليا انعكاسات عمى جميع األصعدة  11/9إف السياسة األمريكية تجاه الدكؿ العربية بعد أحداث 

 .ادم ك ىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليوبما في ذلؾ الصعيد االقتص

 السيطرة األمريكية عمى النفط العربيالفرع األول: 
 تقرير عف "مركز الدراسات الدكلية كاإلستراتيجية"  2001صدر في مطمع عاـ 

بكاشنطف، اشرؼ عمييا مدير برنامج الطاقة بالمركز كمسؤكؿ سابؽ في االستخبارات المركزية ركبرت 
رل الشركات النفطية األمريكية (، بمساىمة أعضاء مف الككنغرس كمسؤكلي كؿ مف كبRobert Abelآيبيؿ )

"، حذر مف أف العالـ سيجد نفسو كلسنكات عديدة 21تحت عنكاف "األطر الجيكسياسية لمطاقة في القرف 
، 17/5/2001معتمدا عمى دكؿ نفطية غير مستقرة مما ييدد رفاه المجتمع كأمنو القكمي كالقكة الدكلية كفي 

يجية الكطنية لمطاقة"، كىي اإلستراتيجية التي تقكـ عمى مفيـك صدر تقرير ديؾ تشيني تحت عنكاف "اإلسترات
 .2005( عاـ Energy Policy Actأمف الطاقة، كىذا أيضا قبؿ صدكر "ميثاؽ السياسة الطاقكية )

                                                           
 . 33 :، صالسابؽ مرجعال حسف حارث، (413)

،الجزائر : دار قانة  الثورات العربية :األسباب والتداعيات ،دراسة مقارنة بين تونس و مصرجميمة العبداكم ، (414)              
 .127 :، ص2016يع ،لمنشرك التكز 
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رد في التقرير المشار إليو التأكيد عمى تنامي حاجة الكاليات المتحدة الماسة إلى مكارد إضافية ك كقد 
خمسة كعشريف سنة القادمة، فيك ما يعني أف تبعية الكاليات المتحدة لمنفط الخارجي سكؼ مف الطاقة خبلؿ ال

، كىك ما يشكؿ تيديدا لؤلمف القكمي األمريكي، إف 2025بالمائة عاـ  68بالمائة إلى  56ترتفع مف 
ىذا الكاقع إلى  اإلستراتيجية الطاقكية الجديدة ىذه التي تضمنيا تقرير "ديؾ تشيني" تيدؼ أساسا، كبناء عمى

االعتماد فقط عمى نفط الشرؽ األكسط المعرض لكؿ أنكاع عدـ تنكيع مصادر االستيراد النفطي ك 
 .(415)التقمبات

جؿ السيطرة أالكاليات األمريكية كجدت نفسيا مدفكعة لمتحرؾ مف أف كمف خبلؿ ما سبؽ ترل الباحثة 
يتأتى ذلؾ إال بالييمنة الفعمية عمى منابع النفط ال عمى حركة السكؽ النفطية مف حيث الكميات كاألسعار، ك 

نشاء قكاعد   مف الخميج مركرا بأفغانستاف. ابدءعسكرية لمتحكـ في طرؽ شحف النفط كا 

ح نصالذم أعدتو "مجمكعة ديؾ تشيني" ما يعزز مثؿ ىذا الطرح، أف التقرير المشار إليو سابقا ك ك 
 (416) :ىدفيفحككمة الكاليات المتحدة حينيا بالتركيز عمى 

عمى ,الثاني تنكيع الكاردات النفطية اما اليدؼ اليدؼ األكؿ زيادة الكاردات النفطية مف دكؿ الخميج، 
أف الفكرة األساسية التي يعتمدىا التقرير ىي أف زيادة االستيراد األمريكي لمكارد الطاقة مستقببل، يصعب 

لسياسية كاالقتصادية كالعسكرية لمدكؿ التي يتكقع أف تحقيقو مف غير أف تتكرط الكاليات المتحدة في الشؤكف ا
ر التقرير مف أم نقص في الطاقة لدل الكاليات المتحدة يعني تيديدا خطيرا ألمنيا حذيتدفؽ منيا النفط، كما 
 القكمي كالقتصادىا.  

أقدميا كبر جماعات المصالح في الكاليات المتحدة كربما أع الشركات النفطية األمريكية مف يعد تجم
أيضا مف ناحية، كىك األكثر قكة كتأثيرا في التأثير في السياسة الخارجية كفي رسـ عبلقات الكاليات المتحدة 

 .خاصةمف ناحية  العربيةمنطقة ال ك العالميبالشأف ا

نما ككنسكرتيكـ شركات متعددة الجنسيات، يرأس  ذا كاف "برنار دشك" قد قاؿ أف "أمريكا ليست دكلة كا  كا 
 يا رجؿ يتربع سعيدا في البيت األبيض كيحمؿ لقب الرئيس"، فإف مقكلتو ىذه تجده صداىا في التداخؿ إدارت

                                                           
 .352 :سابؽ، صالمرجع الأحمد بكزيد،  (415)
 . 356 -355ص:  –سابؽ، ص المرجع البكزيد،  حمدلممزيد انظر: أ (416)
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 .(417)الحاصؿ في المصالح في الكقت الحاضر بيف اإلدارة كالمكبي النفطي

تعتبر شركة إكسكف مف بيف الشركات النفطية األمريكية التي ليا عبلقة كثيقة مع دكائر صناعة القرار 
في تمكيؿ العديد مف مراكز التفكير، كليا تأثير في قرارات اإلدارة األمريكية في المجاؿ  تسيـاألمريكي، ك 

 النفطي.

التابعة لمتيار  ك مراكز التفكيركمف األمثمة عمى ذلؾ ما قدمتو شركة إكسكف لعدد مف المؤسسات 
الذم يمارس تأثيرا كبيرا عمى  (American Entreprise Institute)ني المحافظ، كمنيا مثبل معيد ياليم

، 2001ر عاـ الألؼ دك  230صانعي القرار في الكاليات المتحدة األمريكية، كقد تبرعت الشركة لو بنحك 
في العاـ ذاتو، ر ألؼ دكال 65( تقدر بنحك Heritageككذلؾ قدمت الشركة منحا كىبات لمعيد ىيرتيج )

 (418).اعة القرار السياسي الخارجي األمريكييضا لو دكر ميـ في صنأكىذا المعيد 

، دليبل عمى 2003لقد كانت كؿ خطكة قامت بيا الكاليات المتحدة األمريكية بعد احتبلليا لمعراؽ عاـ 
محكرية النفط كغنيمة حرب ينبغي السيطرة عمييا مف قبؿ الشركات األمريكية، كمنيا شركة ىاليبرتكف 

(Halyborton التي حصمت عمى عقكد إلعادة إعمار العراؽ، كما أف شركة إكسكف تستغؿ النفط العراقي )
 بعد الحرب. عماراإلباإلضافة إلى شركة بكتيؿ التي حصمت عمى أىـ عقكد 

تسعى الكاليات المتحدة كالدكؿ الصناعية الغربية إلى امتصاص العائدات المالية الضخمة المترتبة 
كبطرؽ مختمفة مف اجؿ  ''دكالر -كالبتر نطقة الخميج العربي، كالتي تسمى بػ "عمى تصدير النفط مف م

 إعادتيا إلييا بصكرة استثمارات.

 (419) :اثنيف ىما يفتـ كفقا لتشكيمتكقد كانت عممية التدكير 

مباشر مف خبلؿ اإليداع المتراكـ لرأس الماؿ النفطي في المصارؼ األمريكية أك في  األول:
 العقارم كاالستثمار في قطاع الخدمات بصكرة خاصة.مؤسسات اإلقراض 

                                                           
 مركزمجمة سمماف عمي حسيف، "جماعات المصالح كالضغط، كدكرىا في صنع القرار السياسي األمريكي"،  (417)

 . 93 :، ص2009(، 27، العدد )المستنصرية لمدراسات العربية والدولية
 .95 :، صنفس المرجع  (418)
 .319 :سابؽ، صالمرجع المحمد مراد،  (419)
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غير مباشر مف خبلؿ المدفكعات الخميجية الضخمة لمكاردات االستيبلكية، مقابؿ شراء الحـز  الثاني:
 التكنكلكجية كالخدمات االستشارية الباىظة النفقات، ككذلؾ مقابؿ استيراد النظـ التعميمية كالبرامج الثقافية.

كؿ العربية عمى اعتبار كؿ مف الكاليات المتحدة كدكؿ أكربا الغربية كالياباف أفضؿ كقد اعتادت الد
المستكدعات لعائداتيا المالية، كالسيما بعد أف كجدت تشجيعا مف قبؿ ىذه الدكؿ لدفع الدكؿ العربية عمكما 

دير النفط بدال مف كالخميجية خصكصا لزيادة فكائضيا المالية المستثمرة لدل ىذه الدكؿ مف خبلؿ زيادة تص
 المحافظة عميو كاحتياطي.

 جمة الرأسمالي األمريكي كاألكربي لجأت علصالح  العربيةكمف أجؿ إعادة تدكير العائدات النفطية 

 (420) :ىذه الدكؿ إلى كسائؿ متعددة المتصاص ىذه العكائد مف خبلؿ ىذه الكسائؿ

 الرأسمالية المتقدمة.اإلستيرادات الضخمة لمسمع كالخدمات مف األقطار  -
االستثمار في أسكاؽ النقد كالماؿ األمريكية كاألكربية كاليابانية كما تبعيا مف أسكاؽ مالية كنقدية  -

 ثانكية أخرل.
 إيداعات في مصارؼ الدكؿ الرأسمالية الغربية. -
قميمية كدكلية. -  المساىمة في صناديؽ تنمية قطرية كا 
 المساىمة في مؤسسات نقدية كدكلية. -
قميمية.الق -  ركض الضخمة إلى مؤسسات دكلية كا 

مميار دكالر  1000في حيف قدرت إحدل الدراسات االقتصادية حجـ األمكاؿ العربية المياجرة ما بيف 
مميار دكالر، يمتمكيا ألؼ مميكنير عربي يتكزعكف بيف مختمؼ األقطار العربية، كذكرت الدراسة التي  3000ك

العربية تكجد بالدرجة األكلى في ، إف االستثمارات 2000أعدتيا مؤسسة "ميرؿ لينش" العالمية في نياية عاـ 
الكاليات المتحدة كأكربا، حيث حرية السكؽ كسيكلة تنقؿ ىذه األمكاؿ كاالمتيازات الضريبية لؤلمكاؿ القادمة 

 30بالمائة مف ىذه األمكاؿ، في حيف تتكزع نسبة  70مف الخارج، كتستأثر الكاليات المتحدة كحدىا بنحك 

                                                           
، القاىرة: العربي عسكرة الخميج: الوجود العسكري األمريكي في الخميجمصطفى إبراىيـ سمماف الشمرم،  (420)

 . 38-37ص:  –، ص 2013، 1لمنشر، ط
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سكاؽ الناشئة بالدكؿ النامية كتشمؿ دكؿ شرؽ آسيا، كالسيما جنيؼ كلندف، كاألبالمائة بيف األسكاؽ األكربية 

 .(421)إلى األقطار العربية وجزء بسيط مف ىذه االستثمارات تكجكأمريكا البلتينية، إفريقيا، ك 

ضد المنطقة العربية كالعالـ  ة، شنت الكاليات المتحدة حربا اقتصادي2001كفي أعقاب أحداث سبتمبر 
ي، األمر الذم أدل إلى اتخاذ إجراءات كتدابير مضادة، كتشديد القكانيف بشأف التعامبلت المالية اإلسبلم

، كمصادرة بعضيا دكف -حسب تعبيرىا –كصمت إلى حد تمكيف تجميد أرصدة بدعكل أنيا أمكاؿ لئلرىابييف 
  .حؽ قانكني

ف أ ، كىاب، كقامت بتجميد أرصدة أمكاليافي العالـ ممكلة لئلر  عدة جياتإف الكاليات المتحدية حددت     
 .ـمف ىذه األرصدة ىي لجيات محمية داخؿ الكاليات المتحدة، كاألخرل في باقي دكؿ العال جزءا

كبالتالي فإف االستيبلء عمى األرصدة العربية المستثمرة في السكؽ األمريكية يعد مفتاح الحؿ لمكاليات 
لة في سكؽ العكلمة مف خبلؿ ممارستو القرصنة المالية تحت ذريعة المتحدة لكي يتاح ليا أف تككف قكة فعا

 مكافحة اإلرىاب.

إف األمكاؿ العربية المكظفة في الخارج يجرم إعادة تدكيرىا لخنؽ االقتصاد العربي في ظؿ عمميات 
عادة الجدكلة، كىكذا يصبح الماؿ العربي أداة تبعية بدال مف أداة تحرر كتكاثر مالي  اإلقراض الدكلي كا 

 .(422)كتراكـ إنتاجي

سبتمبر مف خبلؿ تضرر االستثمارات  11كمف جية أخرل تضررت دكؿ الخميج العربي بعد أحداث 
الخميجية سكاء في صكر أسيـ أك كدائع بالدكالر األمريكي، كبما يتعمؽ بسكؽ النفط، فقد كاف لتمؾ األحداث 

 31الكاليات المتحدة سعر النفط إلى أعمى مف )ذ رفعت اليجمات ضد إآثار مباشرة كغير مباشرة عميو، 
 دكالر( لمبرميؿ الكاحد.

ة التي كلدت انطباعا بأف اضطرابا شديدا سكؼ مكيبدك أف ىذا االرتفاع المؤقت كاف بسبب الصد
يحدث في سكؽ النفط، األمر الذم يحد مف المعركض منو في السكؽ العالمي، كبالتالي اتجو السعر نحك 

                                                           
 .40 :صالمرجع السابؽ، ،  مصطفى إبراىيـ سمماف الشمرم (421)
 . 41 :، صنفس المرجع  (422)
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أف ىذا االرتفاع لـ يستمر، حيث أخذ سعر النفط باالنخفاض تدريجيا مما أخذ يؤثر عمى االرتفاع، إال 

 . (423)إيرادات ىذه األقطار

كاف  حيث االستثمارات األمريكية كأخطارىا عمى االقتصاد العربيباإلضافة إلى ما سبؽ نضيؼ  
اكتشاؼ النفط ىدفا كبيرا لبلستثمارات األجنبية المباشرة، لكف ىذه االستثمارات بدأت بتكسيع ىيمنتيا عمى 
قطاعات أخرل كالصناعات التحكيمية كالخدمات كمف ىنا فإف تكظيؼ رؤكس األمكاؿ األمريكية في الصناعة 

ميمة في االقتصاد مكانة حدة األمريكية النفطية في المنطقة العربية كاف لو دكر في تبكأ الكاليات المت
 الرأسمالي العالمي.

( مف االستثمارات األمريكية في الشرؽ األكسط، في مصر كأقطار الخميج %80يتركز أكثر مف )
( مف ىذه االستثمارات تتمركز في القطاع االستراتيجي كالسيما في مجاؿ النفط، %80العربي، عمما أف )

القتصادية ربحا، كقد أشارت بعض اإلحصائيات األمريكية إلى أف حجـ استثماراتيا كذلؾ ألنيا أكثر الفركع ا
مميار ما بيف معدات كمنشآت كمساكف  2مميار دكالر فضبل عف  8في مجاؿ النفط الخميجي تقدر بمبمغ 

 .(424)لمكظفيف أمريكييف في مجاؿ صناعة البترككيماكيات

شركة متكفرة  700منطقة الخميج العربي إلى أكثر مف كقد تزايد عدد الشركات األمريكية العاممة في
السعكدية مصدر لما الخميجي، كتعد  ألؼ أمريكي يقيمكف في مجمس التعاكف 50بذلؾ مصدر لما يقارب 

ألؼ أمريكي يقيمكف في مجمس التعاكف الخميجي، كتعد السعكدية الشريؾ التجارم السابع لمكاليات  50يقارب 
، عمما أف الكاليات 1974شركة أمريكية عاممة في السعكدية منذ عاـ  400المتحدة، فضبل عف كجكد 
 .(425)( مف إجمالي االستثمارات األجنبية في السعكدية%43المتحدة قد استحكذت عمى )

إف اخطر صكر االستثمارات األمريكية المباشرة في منطقة الخميج العربي تتمثؿ في محاكالتيا مف قبؿ 
خكؿ في مشاركات نفطية األمر الذم يعني المشاركة المستقبمية في تممؾ جزء مف شركاتيا الكطنية في الد

                                                           
، 2003، 1األردف، ط، عماف، عالقات العرب الدولية في مطمع القرن الحادي والعشرينسعد حقي تكفيؽ،  (423)
 . 379 :ص

 .42 :سابؽ، صالمرجع المصطفى إبراىيـ سمماف الشمرم،  (424)
 .43ص: ، نفس المرجع  (425)



 : المظاىر و التداعيات11/9/2001الفصل الثالث: السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
 

251 
 

الثركة النفطية كىي في باطف األرض الخميجية، كلبلستثمارات األمريكية كاألجنبية المباشرة في الخميج العربي 

 (426) :كسائر المنطقة العربية مخاطر تتمثؿ في
 النفطاستنزاؼ المكارد الطبيعية كعمى رأسيا  -
األثر الثقافي الناجـ عف تدفؽ األجانب الذيف ال يحترمكف الثقافة الكطنية كالتقاليد كىذا يؤدم إلى  -

 ضياع اليكية كىيمنة الثقافة الغربية.
قد تسيطر االستثمارات األجنبية المباشرة عمى استثمارات كبيرة في قطاعات إستراتيجية كالسيما أف    -

–ثمارات األجنبية تتخذ مف الخارج، كبذلؾ ينشأ خطر سياسي بعض القرارات التي تخص االست
 استراتيجي فضبل عف الخطر االقتصادم.

 كبح التنمية الحقيقية في األقطار المضيفة. -
 القضاء عمى إمكانية ظيكر مراكز اقتصادية أك شركات جديدة منافسة ليا. -
ليذه األقطار أقؿ مف الحجـ تيميش األقطار التي تضيفيا ، كالسيما إذا كاف الحجـ االقتصادم  -

 االقتصادم لمقرات الشركات متعددة الجنسيات.

استثماراتيا في  لتقنيفكبالتالي يمكف القكؿ أف الكاليات المتحدة تسعى مف خبلؿ اآلليات االقتصادية 
 ة.المنطقة العربية لتكريس التبعية االقتصادية كالسياسية كمف ثـ الييمنة اإلستراتيجية عمى ىذه المنطق

كمف جية أخرل نجد أف الكاليات المتحدة حصدت نصيب األسد مف االستثمارات الخميجية في 
السنكات األخيرة، كيعكد أساسا إلى طبيعة العبلقات اإلستراتيجية التي تربط الكاليات المتحدة بالدكؿ الخميجية، 

جية ترل أف مصمحتيا تقتضي ككذا عمى أساس أف تحكيؿ العائدات النفطية إلى أمريكا يكمف في سياسة خمي
 دعـ االقتصاد األمريكي كالعممة األمريكية بكصفيا عممة دكلية في التعامؿ.

 542ككفقا لدراسة لمعيد التمكيؿ الدكلي فإف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي الست ضخت ما قيمتو 
كف دكالر منيا، تمتيا بمي 300بميكف دكالر في األسكاؽ العالمية، حصمت الكاليات المتحدة األمريكية عمى 

 بميكنا، بينما تكزعت استثمارات  60بميكف دكالر، كبمغت حصة دكؿ الشرؽ األكسط منيا  100الدكؿ األكربية 

 

                                                           
 .45ص:  ،سابؽالمرجع المصطفى إبراىيـ سمماف الشمرم،  (426)
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 (427).بميكنا حكؿ العالـ 22أكثر مف 

 الفرع الثاني: المساعدات المالية و الضغوط االقتصادية األمريكية عمى الدول العربية
الحديث في حالة الممالؾ كالمشايخ النفطية عف الدكؿ الريعية التي ال تكجد فييا فيما أنو مف الصكاب 

شرائح كسطى مف أصحاب المشاريع، أك مبادرات تنمكية، فإف التخمؼ الذم تعاني منو بعض الدكؿ العربية 
ؾ اإلجراءات يعكد إلى النيب اليائؿ لؤلمكاؿ العامة مع سياسات نيكليبرالية يفرضيا صندكؽ النقد الدكلي، تم

 التي تعكؽ الدكلة عف تنمية قكل اإلنتاج بيا.

تمارس الضغكط عمى الدكؿ الريعية مف خبلؿ المؤسسات المالية الدكلية كالمصرفيف المحمييف إلى 
إجراء إصبلحات اقتصادية مف خبلؿ فتح أسكاقيـ المحمية كمشاريعيـ لممستثمريف األجانب، كنتيجة إلجراء 

ككمية مما أدل إلى قدـ لصالح الفقراء، كتقميص عدد الكظائؼ الحتاإلصبلحات تـ تخفيض األغذية الذم 
في ىذه قـ معدؿ الفساد انتشار البطالة أكثر، كما ارتفعت المعدالت الضريبية عمى ركاتب العماؿ، كتفا

ثمة مستكياف مف عبلقات التبعية الداخمية  »(428) : (James Petrasالمجتمعات كما يقكؿ جيمس بتارس )
عية بيف القكة العالمية المييمنة كالقيادات المحمية، في كالخارجية، تعمؿ التبعية الداخمية عمى تسييؿ عبلقة التب

، تمقت 2009حالة مصر، تساىـ ما يسمى بالمعكنات الخارجية في المزيد مف فساد االقتصاد: في عاـ 
مميكف دكالر مف المساعدات  1.3مميكف دكالر مساعدات اقتصادية مف الكاليات المتحدة، مقابؿ  200مصر 

لى جانب ىدؼ المعكنة السنكية العسكرية، كا لتي تستخدـ غالبيتيا لمحصكؿ عمى أسمحة لتقكية أمف النظاـ، كا 
األساسي، أم ضماف عبلقات سبلـ مف جانب مصر مع إسرائيؿ، فإنيا في كاقع األمر تسيؿ ابتزاز 

 «."اإلتاكات"

 ما يمي:    1/6/2001( في عدد Economic and Political Weaklyجاء في دكرية ) كما

ستراتيجية، كأحيانا  "إف المعكنة التي تمنحيا الكاليات المتحدة لمصر تمد األمريكييف بمزايا سياسية كا 
اقتصادية تفكؽ كثيرا قيمة ما تحصؿ عميو مصر، تضمف الشركط الممحقة بالمساعدات األمريكية أف يعكد 

                                                           
 لبلطبلع أكثر أنظر: (427)

 .306 :سابؽ، صالمرجع المحمد مراد، 
، تر: فاطمة نصر، القاىرة: مكتب سطكر المضادة أمريكية الصنعالثورة العربية و الثورة جيمس بتراس ، (428)

 . 55-54ص:  –، ص 2016لمنشر، 
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ستكردة، أك عقكد عمؿ تفكز بيا قدر محدد مف األمكاؿ إلى الكاليات المتحدة سكاء عمى ىيئة سمع أمريكية م
الشركات األمريكية بأسعار اقؿ تنافسية مف تمؾ التي بإمكاف مصر أف تحصؿ عمييا إذا فتحت المناقصات 

)"الدكليةأماـ الشركات  429 ف قطع المعكنة األمريكية عف مصر كما يشير لكف بعد الحراؾ العربي فإ ،(
يعني فقداف الكاليات المتحدة لنفكذىا في مصركييدد الشراكة االستراتيجية بيف  (Eric Trager)إيريكتراجر 

البمديف ك بالذات فيما يخص المصالح االستراتيجية في المنطقة ، كالتي مف أىميا ضماف حقكؽ الطيراف 
ف األمريكي فكؽ األراضي المصرية ، كحقكؽ المركر التفضيمي عبر قناة السكيس ، ذلؾ فضبل عف حفظ أم

 (430). اسرائيؿ

كمف بيف المؤسسات التي اعتمدت عمييا الكاليات المتحدة األمريكية لتعزيز سيطرتيا كفرض ىيمنتيا 
المذيف يعمبلف كفؽ آلية تقكد إلى تبعية  (*)عمى الصعيد العالمي نجد صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي

اقتصادية كسياسية، فالمبلحظ أف أكثر دكؿ العالـ التي ىي بحاجة إلى سيكلة نقدية كبرامج تنمية اقتصادية 
ىي تمؾ التي تصنؼ عمى أنيا بمداف نامية أك تنتمي إلى مجمكعة دكؿ العالـ الثالث، إال أف المساعدات 

دـ مف قبؿ ىاتيف المؤسستيف تييمف عمييما الكاليات المتحدة، تطرح عمى البمد المتمقي المالية كالتنمكية التي تق
لممساعدات كالقركض خططا عميو القبكؿ كااللتزاـ بيا تسمى بخطط التكييؼ البنيكية، كىذه الخطط تصنع 

 (431) :مسبقا عددا معينا مف المراحؿ التمييدية كشركط كاجب االلتزاـ بيا لمقرض المحتمؿ منيا
تحرير األسعار، تخفيض قيمة العممة الكطنية، تجميد األجكر كحتى خفضيا، اقتطاعات قاسية مف 
النفقات العامة لمحد مف العجز الخارجي، الخصخصة، فتح األسكاؽ كتحرير التجارة الخارجية، إلغاء الدعـ 

 التصديرية.الحككمي كتقميص أنشطة القطاع العاـ، تخصيص عدد محدد مف الصناعات اإلنتاجية 

                                                           
 .55 :سابؽ، صالمرجع الجيمس بتراس،  (429)
مجمة أمتي في في ضكء التقارير االستراتيجية األمريكية '' ،  2013يكليك  3شيريف حامد فيمي ، '' مصر بعد  ((430
 .10(، ص: ، مركز الحضارة لمدراسات السياسية ، )د.س.ط العالم

ريتكف ككدز بالكاليات المتحدة، كالتي بر النقدم كالمالي الذم انعقد في ، في المؤتم1944مؤسستاف تأسستا عاـ  (*)
كاف الغرض منيا ضماف ىيمنتيا االقتصادية العالمية، أنيا فرضت عممتيا الكرقية الدكالر كأنيا ذىب خالص، 

 ( دكالر أك فضة ذىبية كمف ثـ أصبح ارتباط األسعار مباشرة بالدكالر.35كفرضت لمكرقة سعرا ذىبيا كىك )
الفكر السياسي واالستراتيجي لمواليات المتحدة األمريكية: دراسة في األقطار والعقائد عبد القادر محمد فيمي،  (431)

 .103 :، ص2009، 1، ط2009منشر كالتكزيع، ، عماف، األردف: دار الشركؽ لووسائل البناء اإلمبراطوري
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كمف النتائج السمبية لذلؾ عند تطبيؽ ىذه الشركط نجد عند انطبلؽ األسعار أك تحريرىا تقفز أسعار 
السمع، كتجعؿ السمع ذات الضركرة األكلية خارج متناكؿ شريحة كبرل مف المجتمع، مع إغناء أقمية، أما 

، أما خفض األجكر فإنو يؤدم إلى تفاقـ خفض العممة فإنو يرفع أسعار المنتجات المستكردة الضركرية غالبا
 التضخـ الناتج عف تحرير األسعار كتيميش فئات اجتماعية.

في  )432(كفيما يخص بدكر المساعدات في التعامؿ مع الدكؿ األكثر تصدرا لقكائـ الدكلة الفاشمة
ال أف درجة االختبلؼ المنطقة بالرغـ انو ال يكجد اتفاؽ كتحديد دكلي كسياسي أك أكاديمي لمدكلة الفاشمة، إ

حكؿ أسماء الدكؿ األكثر فشبل درجة ضئيمة فيما بيف األطراؼ الدكلية السياسية كاألكاديمية، رغـ أف الدكؿ 
التي تعيش فترات ما بعد الصراع تتقدـ عمى قكائـ فشؿ الدكؿ، حيث يرشحيا الصراع لمكانة متقدمة عمى 

ا يعني زيادة نصيبيا مف المساعدات، كبالتالي نجد مف مثؿ ىذه القكائـ باختبلؼ كجيات إصدارىا، كىك م
 أبرز الدكؿ العربية المستفيدة مف ىذه المساعدات العراؽ، السكداف، الصكماؿ، كاليمف.

كتندرج تحت بند المساعدات الخارجية األمريكية استحداث برامج مثؿ التنمية التحكيمية 
(Transformational Development كىي مبادرة ،) 2006أطمقتيا كزارة الخارجية األمريكية عاـ ،

كتضمنت إنشاء مكتب مسؤكؿ عف المساعدات الخارجية، كيقـك مكتب المساعدات الخارجية األمريكية لمتنمية 
 الدكلية بالتنسيؽ مع نظيره في كزارة الخارجية.

ىا، إال أف اإلدارة إذا كانت المساعدات الخارجية احد أدكات العمؿ الدبمكماسي، كأبرز آليات تأثير 
األمريكية استخدمتيا مع الدكؿ العربية كأداة ضغط في ظؿ غياب عمؿ دبمكماسي متكامؿ، لتعمؿ 
المساعدات األمريكية كإحدل أدكات القكة الناعمة، لكف كمما تيدؼ إلى تحقيؽ المصمحة األمريكية تحت 

 ذريعة تحقيؽ التنمية.

اطية ضمف السياسة األمريكية تجاه المنطقة العربية، في إطار غياب أك تدني مكقع قضية الديمقر 
 فتداعيات السياسات االقتصادية لكاشنطف تجاىيا نمخصيا في النقاط التالية:

أكال: حدكد تأثير المساعدات االقتصادية األمريكية لبعض دكؿ المنطقة في تحقيؽ التنمية في ىذه 
ؿ الديمقراطي كمع األخذ في االعتبار المعكقات الدكؿ، عمى أساس أف التنمية تساعد عمى عممية التحك 

الداخمية لمتنمية في الدكؿ العربية، فإف المساعدات لـ تسيـ في تحقيؽ التنمية كذلؾ العتبارات تتعمؽ 
                                                           

)432(pour en savoir plus sur fragile states index2017 voir :http://fsi.fundforpeace.org 
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أف جزءا ىاما مف  عمى ذلؾبالشركط السياسية كاالقتصادية كالقيكد اإلدارية المرتبطة بيا، كمف األمثمة 
مف خبلؿ قنكات عديدة إلى الكاليات المتحدة األمريكية،  األمريكية لمصر يعكد ثانيةدية المساعدات االقتصا

باإلضافة إلى الضغكطات التي تمارسيا كاشنطف عمى مصر مف آف إلى آخر باستخداـ كرقة المعكنة مما 
 دفع الكثير مف القكل السياسية إلى المطالبة بالخركج مف دائرة اإلذالؿ المفركضة عمى مصر.

ذلؾ كغيره يؤكد أف المعكنة األمريكية لكؿ مف مصر كاألردف ترتبط أساسا بيدؼ السبلـ كالتطبيع  ككؿ
مع إسرائيؿ أكثر مف ارتباطيا بممؼ تحقيؽ التنمية مف أجؿ الديمقراطية، كلذا فيي معكنة مسيسة إلى حد 

 (433).كبير

االقتصادم المبني عمى سياسات الضغط األمريكي عمى الدكؿ العربية لتبني سياسات اإلصبلح  ثانيا:
الخصخصة، مع تكظيؼ مؤسسات التمكيؿ الدكلية مثؿ صندكؽ النقد الدكلي، حيث أسيمت ىذه السياسات 

تبلالت االقتصادية كاالجتماعية مما كلد ظكاىر االحتجاج خفي زيادة معدالت البطالة كالفساد، كزيادة حدة اإل
النظـ الحاكمة في العديد مف الدكؿ العربية إلى اتخاذ إجراءات الجماعي كالعنؼ السياسي، األمر الذم دفع 

 غير ديمقراطية لتمرير سياسات اإلصبلح االقتصادم كمكاجية التظاىرات كاالحتجاجات الشعبية.   

آلية االقتصاد مؤسسات الدكلية المرتبطة بأحكاـ إف ما يترتب مف نتائج ضارة عمى سياسات ىذه ال
 (434) :يمكف تحديد البعض منيا األمريكي، –الميبرالي 

إف ىذه السياسات االقتصادية تؤدم بالنياية إلى تذكيب الخصائص الكطنية لمبمداف التي تتعامؿ مع  -
 آليتيا، كيمنعيا مف بناء كحدتيا الكطنية لصالح ما يسمى باالقتصاد الذم أصبح عالميا.

ـ يتجاكز نظـ اإلنتاج الكطنية كيحؿ كلمعالتآكؿ عمى مستكل السمطة الكطنية، كبناء نظاـ إنتاج  -
 محميا، حيث تذكب فيو االستقبللية الكطنية لصالح المركزية االقتصادية العكلمية.

إف ىذه السياسات تقكد إلى تآكؿ كتفكيؾ القطاع العاـ كتقميص سمطة الدكلة لصالح رأس الماؿ  -
 األجنبي كالشركات متعددة الجنسيات.

                                                           
 .58 :سابؽ، صالمرجع الكائؿ محمد إسماعيؿ،  (433)
 .105 :سابؽ، صالمرجع العبد القادر محمد فيمي،  (434)
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ىشة تتطكر كفقا لشركط تطكر مراكز الرأسمالية المتقدمة كشركط دكؿ جرد جعؿ دكؿ العالـ الثالث م
 االندماج الشعبي في السكؽ العالمية.  

 العربية   - األمريكية الفرع الثالث: أثر الحراك العربي عمى العالقات االقتصادية

غرفة التجارة األمريكية كفقا لبيانات الحككمة األمريكية الجديدة التي تـ تحميميا كمراجعتيا مف قبؿ 
بالمائة  5العربية، فإف صادرات السمع األمريكية إلى منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا قد انخفضت بنسبة 

مميار دكالر في عاـ  64.1إلى  2015مميار دكالر في عاـ  67.4عف العاـ الماضي بقيمة  2016عاـ 
نة الثانية عمى التكالي لمنطقة الشرؽ األكسط، كذلؾ ، كيمثؿ ىذا انخفاضا لمصادرات األمريكية لمس2016

نتيجة لبلتجاىات العالمية مثؿ انخفاض أسعار البتركؿ كتزايد قكة الدكالر األمريكي في األسكاؽ 
 (435).العالمية

، كاصؿ أبرز محركي العبلقات التجارية بيف الكاليات المتحدة كالدكؿ العربية التركيز 2016في عاـ 
مف كالطاقة كالبنية التحتية، كمتطمبات المستيمؾ مع االىتماـ بقطاع الخدمات مثؿ التعميـ عمى مجاالت األ

 كالصحة.

كيذكر أف مبيعات الدفاع قد ظمت مرتفعة، كذلؾ بدرجة كبيرة نتيجة الستمرار الصراع في المنطقة، 
 (436).الطاقة البديمة كما استمر قطاع الطاقة نحك التنكع إلى الطاقة الشمسية كالرياح كغيرىا مف أشكاؿ

دكالر لمبرميؿ، كلكنيا ظمت دكف المستكيات  43إلى متكسط قدره  2016ارتفعت أسعار النفط خبلؿ 
التاريخية، ففي منطقة الشرؽ األكسط، تجمى ىذا التباطؤ في اإلنفاؽ مف قبؿ الحككمات كالقطاع الخاص، 

منظمة الدكؿ المصدرة لمنفط )أكبؾ( خطط  كترجـ ىذا إلى فرص تصدير أقؿ لمشركات األمريكية كقد أعمنت
لخفض اإلنتاج، لكف أثبت التكسير الييدركليكي في الكاليات المتحدة أف يككف عامؿ  2016في نكفمبر 

 تغيير مف خبلؿ الضغط السمبي عمى أسعار النفط كالتي مف المرجح أف تستمر لسنكات قادمة.

العنؼ في سكريا كالعراؽ كاليمف كليبيا ابرز كقد أضاؼ عدـ االستقرار في المنطقة بما في ذلؾ 
تحديات مالية عمى منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا، محدثا ثقكبا كبيرة في الميزانيات كتخفيض األمكاؿ 

                                                           
(435)

 National U.S- Arab Chamber of commerce, February 7, 2017, p1, (consulted on 8/3/2017), available 

online : http://www.nusacc.org   
(436)

 Idem, p2. 

http://www.nusacc.org/
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زعزعة  عمى التقديرية المتكفر لمشاريع تطكير البنية التحتية، كما أف سكء الظركؼ األمنية في المنطقة عمؿ
 االستقرار لتحقيؽ التنمية االقتصادية كاالستثمار األجنبي المباشر خاصة في المنطقة العربية.

ظمت خمس كجيات لمبضائع األمريكية في الشرؽ األكسط دكف تغيير إلى حد كبير عف السنكات 
 :ى النحك التاليعم 2016السابقة باستثناء استبداؿ الترتيب بيف قطر كمصر، ككاف التصنيؼ العالمي لعاـ 

 : أفضل وجيات استيرادية في العالم العربي(7)جدول رقمال

 الكحدة: مميار دكالر
 الككيت مصر قطر السعكدية اإلمارات العربية المتحدة لدولةا

 3.3 3.5 4.9 18.0 22.4 قيمة البضائع األمريكية

: 4 ; p ; op.cit Arab Chamber of commerce-: National U.SSource 

بالمائة مف إجمالي البضائع األمريكية المصدرة إلى  80كما شكمت دكؿ مجمس التعاكف الخميجي 
مميار دكالر، كشكمتا دكلة اإلمارات العربية المتحدة كالمممكة العربية  51.3العالـ العربي بإجمالي مبيعات 

بضائع األمريكية إلى منطقة بالمائة مف إجمالي صادرات ال 63السعكدية، أكبر كجيتي لمصادرات األمريكية 
 (437).الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا

كمف جية أخرل نجد أف الكاليات المتحدة تستكرد النفط الخاـ كالمنتجات البتركلية مف العديد مف الدكؿ 
 العربية كما يبينو الجدكؿ التالي:

 

 

 

 

 

                                                           
(437)

National U.S- Arab Chamber of commerc,Op.cit, p4. 
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 البترولية من الدول العربية: الواردات األمريكية من النفط الخام والمنتجات (8)جدول رقمال

 :ألؼ برميؿ  الوحدة                                                       
2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001   

955 1.059 1.329 1.195 1.004 1.485 1.537 1.774 1.662 
العربيت 

 السعىديت 

 العراق 795 481 531 484 450 459 341 229 604

 الكىيج  250 220 243 181 182 191 328 204 145

 الجزائر 278 382 478 670 493 358 115 108 189

 ( 1/1/2019الباحثة باالعتماد عمى احصائيات الككالة األمريكية لمطاقة :) تاريخ االطبلع : اعداد : رالمصد
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_ep00_im0_mbblpd_a.htm 

تتميز المعطيات الحالية إلى استمرار حالة التزايد في إنتاج النفط في الكاليات المتحدة كالذم عزم 
الدرجة األكلى إلى الزيادة في اإلنتاج مف المصادر الجديدة غير التقميدية )السجيؿ النفطي( مف المناطؽ ب

 اليابسة، باإلضافة إلى الزيادة في إنتاج المناطؽ المغمكرة في خميج المكسيؾ.

االستمرار مف عكاقب  2000رت تقارير مراكز التفكير األمريكية المقربة مف اإلدارة منذ عاـ حذكما 
في االتكاؿ عمى نفط الشرؽ األكسط طارحة النفط اإلفريقي كبديؿ أمثؿ ألنو أقرب كتكمفة النقؿ فيو أقؿ بنسبة 

بالمائة مف نفط الخميج العربي، كاستيراد النفط مف غرب إفريقيا يجنب كاشنطف مخاطر النقؿ عبر قناة  40
 (438).مةدع في بؤرة صراعات محتالسكيس كالخميج العربي كالبحر األحمر، كىي ممرات تق

عبد الرحماف مبتكؿ أف التحكالت الييكمية التي شيدتيا الكاليات المتحدة  الجزائرم قاؿ الخبير النفطي
 في مجاؿ الطاقة في العشرية األخيرة، كتجاكز اإلنتاج النفطي األمريكي لنظيره السعكدم لممرة األكلى في 

   (439). النفط تإمدادابلقات األمريكية العربية، كالقائمة عمى تأميف ينذر بانقبلب حاد في الع 2013سبتمبر 

 

                                                           
، دمشؽ: منشكرات أىمية النفط في االقتصاد والتجارة الدولية، النفط السوري نموذجاإبراىيـ قصي عبد الكريـ،  (438)

 . 65:، ص2007الييئة العامة السكرية لمكتاب، 
(439)
يومية القدس عبد الكىاب بككركح، "اكتفاء أمريكي ذاتي مف النفط سيغير مف أكلكياتيا بالمنطقة العربية"،  
 ، عبر الرابط:(2013نكفمبر  10) العربي

http://www.alquds.co.uk/pp:102119  

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_ep00_im0_mbblpd_a.htm
http://www.alquds.co.uk/pp:102119
http://www.alquds.co.uk/pp:102119
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 لمسياسة األمريكية عمى الدول العربية بعد  الثقافية و : االنعكاسات االجتماعيةالرابعالمطمب 
 11/9أحداث  

  ( مف أكثرIslamophobieأصبحت ظاىرة الخكؼ مف اإلسبلـ أك ما اصطمح عميو باإلسبلمكفكبيا )
الظكاىر التي تحظى باىتماـ الرأم العاـ الغربي سكاء في مستكاه الشعبي أك الرسمي، كيتجمى ذلؾ بشكؿ 
كاضح في اىتماـ مراكز البحكث السياسية كاإلستراتيجية كاإلعبلمية الغربية كمعاىدىا باإلسبلـ، كتتراكح آراء 

إلى اإلسبلـ بيف اعتباره دينا كثقافة  المحمميف كالمفكريف السياسييف كاإلعبلمييف في الغرب في نظرتيـ
 (440).كحضارة تيدد الحضارة الغربية كتتصادـ معيا، كبيف الدعكة إلى الحكار كالتعايش كالتفاىـ

عادة استحضار الصور النمطية السمبية عن المسممينو اإلسالموفوبيا الفرع األول:   ا 

 اإلسالموفوبيا و أسبابيا  -1
( مف المصطمحات الحديثة التداكؿ نسبيا في الفضاء Islamophobieيعد مصطمح اإلسبلمكفكبيا )

المعرفي المعني بصكرة خاصة عبلقة اإلسبلـ بالغرب، رغـ أف تمؾ الظاىرة تضرب بجذكرىا عميقا في تاريخ 
قديـ بمسمسؿ طكيؿ مف العبلقات المضطربة بيف الغرب كاإلسبلـ استقر في ىذا األخير في الذىنية الغربية 

تعبيرا عف خطر داىـ محدؽ ييدد كؿ ما ىك غربي، كشاع تناكؿ كسائؿ اإلعبلـ كتداكؿ مراكز بكصفو 
، كالتفجيرات التي 11/9/2001التفكير ليذيف التعبيريف في عالـ اليكـ السيما في الدكؿ الغربية بعد أحداث 

 استيدفت العديد مف الدكؿ كالعكاصـ الغربية.

المرضي كالخكاؼ كالرىبة أك الرىاب،  الخكؼ القكاميس النفسية بمعنى( في Phobiaترد كممة الفكبيا )
ب نفسي ال يخضع لمعقؿ، كيساكر المرء بصكرة النفس بأنيا قمؽ عصبي أك عص كتعرفيا مكسكعة عمـ

 (441).جامعة مف حيث ككنو رىبة في النفس شاذة عف المألكؼ تصعب السيطرة عمييا أك التحكـ فيو

عارؼ الغربية مصطمح اإلسبلمكفكبيا بأنو الخكؼ مف اإلسبلـ ككراىية تعرؼ مكسكعة كدكائر الم
( أم الرىاب بمعنى الخكؼ مف األجانب أك Xenophobiaالمسمميف، كىك مشتؽ مف مصطمح آخر كىك )

                                                           
، دمشؽ: دار الفكر، اإلسالم واإلسالموفوبيا: اإلعالم الغربي واإلسالم: تشويو وتخويفالمحجكب بف سعيد،  (440)
 .105 :، ص2010، 1ط

، حمب: دار إشكالية الخوف من اإلسالم: بين الرؤية الغربية والواقع اإلسالميفائز صالح محمكد المييبي،  (441)
 .30 :، ص2009النيج، 
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ك يتككف مصطمح االسبلمكفكبيا مف كممتيف ك ىما االسبلـ كديف لممسمميف ك كممة ،(442)ريبغ ىك  كؿ ما
إلى ترسيخو  الغربما تـ نحتو كمصطمح لما سعى  كىك (443) الخكؼاغريقية االصؿ '' فكبيا '' بمينى 

كنتيجة لحمبلتو اإلعبلمية في تشكيو صكرة الشخصية العربية، اإلسبلمية، إذ تـ ترسيب قمؽ مرضي كخكؼ 
نفسي ال شعكرم لدل الغرب خصكصا كالعالـ عمكما مف اإلسبلـ، ككؿ ما يتعمؽ بو مف أشخاص أك مكاقؼ 

 .(444)ارةحضمما امتد ليشمؿ كامؿ األمة نتاجا طبيعيا لئلسبلـ عقيدة كثقافة ك 

لقد ظير مصطمح اإلسبلمكفكبيا في أكاخر عقد الثمانينيات مف القرف العشريف غير أف الظاىرة التي 
يعبر عنيا ىذا المصطمح تعكد إلى قركف مضت، كقد أدت تراكمات التاريخ كاآلثار المترتبة عمى ما كقع مف 

كانتياء بالحرب الباردة، كازدياد الصحكة اإلسبلمية مع الثكرة  السكفيتيأحداث في العالـ بدءا بانييار االتحاد 
في نيكيكرؾ، ذلؾ  2001سبتمبر  11اف، كأحداث ش، كأحداث أفغانستاف كالعراؽ كالشيفاإير اإلسبلمية في 

كأمنو كسبلمة مكاطنيو،  وكمو أفرز صكرا نمطية لممسمميف تظيرىـ بمظير المعارض لمغرب، كالميدد لقيم
لى ذلؾ برزت اإلسبلمكفكبيا شكبل جديدا مف أشكاؿ العنصرية تصؼ المسمميف بالتعصب الديني كاستنادا إ

 .(445)كميميـ الى العنؼ كرفضيـ لكؿ ما ىك مخالؼ لئلسبلـ

فاإلسبلمكفكبيا مف الظكاىر السياسية التي تعكد أسبابيا إلى عكامؿ مختمفة كمتداخمة كما تعد مظيرا 
 (446) :نذكرسباب ىذه الظاىرة مف مظاىر العنصرية، كمف بيف أ

 البحث عف عدك جديد بعد انييار المعسكر الشيكعي بتفكؾ االتحاد السكفياتي. -
 الصحكة اإلسبلمية التي أقمقت الغرب )أكربا كأمريكا(. -
 تكاثر أعداد المسمميف في أكربا كأمريكا كتزايد معدالت اعتناؽ اإلسبلـ بشكؿ ممحكظ. -

                                                           
  .107سابؽ، ص: المرجع الالمحجكب بف سعيد،  (442)

(443 ) pour en savoir plus voir : La toupie :Dictionnaire de politique , „‟ Islamophobie 
„‟ ;http://www.toupie.org/dictionnaire/Islamophobie.htm

 

 .32 :سابؽ، صالمرجع الفائز صالح محمكد المييبي،  (444)
 .108 :سابؽ، صالمرجع الالمحجكب بف سعيد،  (445)
 لممزيد أنظر: (446)

 .115 -114: ص -ص المحجكب بف سعيد، -
 .2002األردف: دار كائؿ لمطباعة كالنشر، ، عماف، الغرب واإلسالم والصراع الحضاريحميد حمد السعدكف،  -
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في المجتمعات الغربية، كحرصيـ عمى التشبث بيكيتيـ الدينية  تذكيبيـصعكبة اندماج المسمميف ك 
 كالثقافية.  

 (447): تعددت القراءات التي اىتمت بالبحث عف أسباب صعكد ظاىرة االسبلمكفكبيا لعؿ أىميا  
:مردىا أف صعكد الظاىرة أم ظاىرة العداء لئلسبلـ ىي انعكاس لمشاعر سمبية  قراءة أولى ثقافية

عميقة مدفكنة في كعي المكاطف الغربي ضد اإلسبلـ ك المسمميف كتعبر عف تحيز تاريخي كثقافي ضد 
 اإلسبلـ ك المسمميف ك حضارتيـ .

ت بقكة عمى العبلقات بيف : ترل أف الظاىرة ىي نتاج لبعض األحداث الدكلية التي أثر  قراءة ثانية
العالميف اإلسبلمي ك الغربي خبلؿ السنكات األخيرة ك ىي أحداث ارتكبت باسـ اإلسبلـ ك حمؿ مرتكبكىا 

 مما أدل إلى ردكد فعؿ سمبية . 2001سبتمبر   11شعارات إسبلمية عمى رأسيا ىجمات 

ف الظاىرة انعكاس لبعض التغيرات المجتمعية الغربية خبلؿ العقكد األخيرة ك أ: ترل  قراءة ثالثة
ك صعكد قكل اليميف الثقافي ك الديني في  المتمثمة في األزمة االقتصادية التي عرفتيا معظـ الدكؿ الغربية 

بعد  الغرب األكثر تطرفا ك تراجع قكل اليسار المعتدؿ، كالياجس لدل الغرب في البحث عف عدك جديد
 سقكط االتحاد السكفيتي سابقا . 

( السمبية عن Stereotypeار الصور النمطية )ضإعادة إستح و 2001سبتمبر  11أحداث  -2
 .المسممين

 11إف الحديث عف التحميؿ البنائي لمسياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية عقب أحداث 
السياسي، الذم يعبر عف اليكية األمريكية، كالتي ، يتطمب البحث في مضاميف الخطاب 2001سبتمبر 

تتضمف صكرة الذات كاآلخر، كتحدد عبرىا بعض أك كؿ المصالح األمريكية في تعامميا مع ذلؾ اآلخر، 
سبتمبر، تنكشؼ درجة تأثير  11كبالعكدة إلى مضاميف الخطاب السياسي األمريكي، خاصة عقب أحداث 

 مريكييف عف العرب كالمنطقة العربية كاإلسبلمية عمكما.الصكر النمطية التي تشكمت لدل األ

                                                           

لممزيد مف التفاصيؿ انظر : نفيسة زريؽ ، عزكز غربي ،'' الخطاب اإلعبلمي ك السياسي الغربي ك تنامي  ( 447)   
     ،  2017( ، جكيمية 11العدد )، جامعة باتنة ،  الجزائرية لألمن و التنمية المجمةظاىرة اإلسبلمكفكبيا '' ،

 .  36 -35 :ص -ص
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( مف خبلؿ تشكيو صكرة اإلسبلـ كالمسمميف كذلؾ بتنميط Stéréotypeالصكرة النمطية السائدة )
عادة صياغتيا بحيث تتككف  الرؤية الغربية تجاىيما أك نمذجتيما أم ربطيما بنمط أك نمكذج معيف، كا 

 ة مف الصفات كالخصائص السمبية التي تثير الكراىية عند اآلخريف.الصكرة النيائية ليا مف مجمكع

ىتؾ الذاكرة  ..كنعرض في ىذا السياؽ لشيادة البريطاني "أرسكيف تشيمدرز" في كتابو '"الغرب كاإلسبلـ
اإلسبلـ في أم كقت مف األكقات، لكنو ظؿ  ـكالخصاـ"، إذ ينطمؽ مف فرضية مفادىا أف الغرب لـ يحاكؿ في

 (448).ا كمعاديا لو، كلذلؾ فإف صكرتو مشكىة بصكرة مطمقة في الكجداف العاـضدائما راف

 (449) :ومن مالمح ظاىرة الخوف من اإلسالم عند الغرب ما يمي
 لى الثقافات اإلسبلمية عمكما عمى أنيا عقيدة جامدة ال تتغير.إ النظر إلى اإلسبلـ ك -

االدعاء بأف الثقافة اإلسبلمية تختمؼ عف غيرىا مف الثقافات اإلنسانية سمبيا، فالمسممكف متشددكف  -
 متقيدكف بالنصكص الدينية كحرفيتيا.

 تصكر اإلسبلـ باعتباره يمثؿ خطرا عمى غرار النازية كالفاشية كالشيكعية. -

الكطنية، أعيد استحضارىا مف خبلؿ إعادة كعناصر اليكية التي تحكـ التصكرات األمريكية لمصالحيا 
استحضار اآلخر في مقابؿ األنا، كما يشكمو مف تيديد، كبالتالي جاء خطاب الخطر الذم يسير لآلخر في 

خياؿ األمريكي عف اآلخر "المختمؼ"، ك"الشرير" مخانة التيديد، اعتمادا عمى الصكر النمطية المترشحة في ال
 (450).عمى المنطقة العربية بشكؿ متعسؼ إلى حد بعيد ك"األدني"، كالذم تـ إسقاطو

ككانت كتابات ىنتغتكف عف "صداـ الحضارات"، كركبرت كاببلف "شرقا نحك الكحشية"، كبرنارد لكيس 
جذكر التعصب اإلسبلـ" الذم اعتبر فيو أف المسمميف كياف كاحد مكحد أمكنيـ في إطاره تحديد عبلقاتيـ 

"استيداؼ أمريكا"، ك"دانياؿ بايبس"، ك"مارتف  بكدانسكيالبلعقبلنية، كيكسؼ بالغرب بمغة السخط كالعنؼ ك 
كرامر"، الذيف يكصفكف ضمف خانة المستشرقيف الجدد، دكرىا في إحياء كتكريس الصكر النمطية السمبية، 
كتحكلت إلى مرجعية أساسية لصناع القرار األمريكي في رسـ تكجيات السياسة الخارجية ذات النزعة 

                                                           
 .41 :سابؽ، صالمرجع الفائز صالح محمكد المييبي،  (448)
 .53 :نفس المرجع، ص (449)
دراسات سبتمبر: منظار بنائي"،  11سعيد قاسمي، '' السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية بعد  (450)

 .  64 :، ص2006(، 16، الجزائر: دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، العدد)إستراتيجية
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دكانية، كالتي تصكرت أف اإلرىاب مصدره الثقافة كالديانة اإلسبلمية، كالتي عبرت عنيا الكتابات المشار الع
 (451).إلييا

إف تمؾ التصكرات التي عبر عنيا أقطاب النخب األكاديمية، أنتجت خطابا لمسياسة الخارجية، طبيعتو 
"محكر الشر"، كحددت مف خبلليا مجمكع لغة العداء تجاه مجمكعة مف الدكؿ كصفت بػ "الدكؿ المارقة ثـ 

التيديدات عمى اليكية كالمصالح األمريكية، التي كانت االستجابة ليا عبر استراتيجيات جديدة كالحرب 
 .اإلستباقية كتغيير األنظمة

نجد أف المسمميف الذيف يعيشكف في الكاليات المتحدة ىـ ضحايا اإلسبلمكفكبيا، ىذا ما أكدتو عممية 
ر اآلراء باآلراء حكؿ نمك كتطكر اإلسبلمكفكبيا في المجتمع األمريكي، مف األمثمة عمى ذلؾ نتائج سر بس

التي بينت كذلؾ أف األمريكييف يقفكف كجيا لكجو تجاه  USA Today/ Gallupالتي نشرت مف طرؼ
، أكدكا أنيـ ال بالمائة 22المسمميف حكؿ التجاكر في مختمؼ الحاالت، حكالي ربع األمريكييف، أم حكالي 

بالمائة منيـ ال يحسكف بالراحة في حالة جمكسيـ بجانب مسممة في طائرة،  18يحبكف المسمميف كجيراف ليـ، 
 (452).بالمائة في حالة الجمكس مع مسمـ 31عكس 

كبناء عمى التقرير الصادر عف مركز التقدـ األمريكي، كجد أنو: "كانت قفزة اإلسبلمكفكبيا الكبرل في 
، إذ شيدت نمكا 2001عمى مرحمتيف: المرحمة األكلى ىي التالية ألحداث الحادم عشر مف سبتمبر أمريكا 

كاسعا لظاىرة اإلسبلمكفكبيا، حيث امتدت إلى عدد أكبر مف الخبراء ككسائؿ اإلعبلـ كالحركات اليمينية، مما 
م العاـ األمريكية إلى أف أدل إلى تدىكر كبير في صكرة اإلسبلـ كالمسمميف"، كما تشير استطبلعات الرأ

بالمائة فقط مف األمريكييف نظرة  37اإلسبلـ ىك أكثر األدياف الذم ينظر ليا سمبيا في أمريكا، حيث ينظر 
 (453).تفضيمية لئلسبلـ، كىي النسبة األقؿ منذ عشر سنكات

 

                                                           
 .66ص: مرجع السابؽ ،ال ،سعيد قاسمي (451)

(452)
 USA Today/ Gallup, '' Anti- Muslim Sentiment Fairly Commonplace'', available online, 10 Aout 2006, 

(consulted on :2/9/2016). 

http://www.gallup.com/poll/24073/AntiMuslimSentiments-Fairly-Commonplace-aspx  

 : النص الكامؿ لمدراسة متكفر عمى الرابط التالي (453)

ues/2011/08/pdf/islamophobia.pdfttp://www.americanprogress.org/issh 

http://www.gallup.com/poll/24073/AntiMuslimSentiments-Fairly-Commonplace-aspx
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، كىي نظرة 2010عاـ  ABC Newsكذلؾ كفقا الستطبلع قامت بو شبكة كاشنطف بكست، كصحيفة 
بالمائة مف  28ترجمت في رفض مجتمعي أمريكي لممسمميف األمريكييف، حيث تشير االستطبلعات إلى أف 

مث في المحكمة العميا األمريكية، كيعتقد ثدكف أف المسمميف يحؽ ليـ الخدمة الناخبيف األمريكييف ال يعتق
( Timesز )مالترشح لمرئاسة، كذلؾ كفقا الستطبلع مجمة تاي المسمميف مف عنو يجب منأمريكييف تقريبا األ

 . (454)2010األمريكية عاـ 
إلى يكمنا ىذا، أم منذ صعكد باراؾ أكباما مما  2008أما مرحمة النمك الثانية، فيي الفترة الممتدة مف 

قاد أف أكباما أدل إلى تشدد كبير مف جانب الحركات اليمينية األمريكية ضد أكباما كمسممي أمريكا العت
 مسمـ، لكنو يخفي إسبلمو، أك أنو شخص متعاطؼ مع المسمميف.

 .11/9/2001عن اآلخر في الخطاب األمريكي بعد أحداث لسمبية توظيف الصور ا -3
عف النزعة الحادة لو، كعف عمؽ تأثير الصكر  11/9كشؼ الخطاب السياسي األمريكي بعد أحداث 

النمطية المخزنة في تكجيات السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية، لعؿ أكبر دليؿ عمى ذلؾ 
 ."الحرب الصميبية" حكؿتصريحات جكرج بكش 

 ه المنطقة العربية لمجمكعة مف اإلدراكات التي برزت بشكؿكخضعت السياسة الخارجية األمريكية تجا
، في سياؽ رؤية جديدة لمعالـ كتصنيؼ جديد ألقطاب األصدقاء كاألعداء في إطار 11/9بعد ىجمات  جمي 

 تغيير األنظمة التي تتحدل ىكية الدكر األمريكي.

تمؾ األحداث أشبع محتكاه كعرؼ الخطاب األمريكي حكؿ السياسة الخارجية تحكال دراماتيكيا عقب 
بالصكر كاإلشعارات التي نيمت مف تراث ثقافي يؤمف بالتفكؽ كالميمة المقدمة ألمريكا، في مقابؿ الشعكب 
كاألمـ األخرل، كيركز عمى الخطر الذم يشكمو اآلخر عمى األمف األمريكي، كعمى سمك القيـ 

 .(455)األمريكية

                                                           
(454)
عبلء بيكمي، "عرض تقرير: شركة الخكؼ: جذكر اإلسبلمكفكبيا في أمريكا"، الصادر عف مركز التقدـ  

 (20/10/2016)تاريخ االطبلع:  2011األمريكي، أكت 

F60d0891eab8-ab21-4edo-383c-instita.com/release/F608e7c4-http://www.doha   
(455)
 .68سابؽ، ص: المرجع السعيد قاسمي،  

http://www.doha-instita.com/release/F608e7c4-383c-4edo-ab21-F60d0891eab8
http://www.doha-instita.com/release/F608e7c4-383c-4edo-ab21-F60d0891eab8
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تمؾ األحداث في منظمات عربية  قادت المنظمات التي أف 11/9زعـ الغرب في مرحمة ما بعد أحداث 
عمى اإلرىاب، األمر الذم يتطمب تغيير أنماط الثقافة العربية  تحضالمنشأ، ككذلؾ أف اإلسبلـ كتعاليمو 

غربية، كىك ما يتطمب ضركرة انتشار القكات األمريكية بصفة خاصة، كالقكل الحميفة  -عمى أسس أمريكية
منطقة، في قكاعد دائمة ضمف انتشار القكات األمريكية في قكاعد دائمة ضمف خطة ليا بصفة عامة في ال

 (456).انتشار القكات األمريكية في العالـ
تميز الخطاب السياسي األمريكي بشحنة غير مسبكقة مف عبارات األعداء تجاه اآلخر، المنطقة 

السياسييف، كتضمف التكصيفات األكثر سمبية العربية كبعض أنظمتيا تحديدا، أظيرتو تصريحات المسؤكليف 
 عف اآلخريف، خاصة تمؾ المتعمقة بالمسمميف كالمنطقة العربية كاإلسبلمية عمكما.

، حيث أف اصطبلح اإلرىاب حؿ 11/9الكثير مف "سيناريكىات" الخكؼ نتيجة ألحداث  ؽلقد تـ اختبل
معيارا المتحاف الكالء  حتى أصبحمريكية محؿ الشرعية ككصمة سائدة، تمصؽ بكؿ مف يناىض الييمنة األ

 ساسعمى أ كصارت قاعدة التعامؿ  كالتعاكف، كالخير كالشر، كما أصبح المحؾ لمتمييز بيف العدك كالصديؽ
ميا عف تأثير المنظكمة جأف أمريكا كحمفائيا ىـ رمز لمخير كالتفكؽ، كمف يعادييـ يمثمكف الشر، ىذا ما يعبر 

 .  القيمية كالصكر النمطية

إف تأثير مجمكعة اإلدراكات كالصكرة التي لدل صناع القرار في كاشنطف تجمت في حالة العراؽ، 
بحيث يؤكد الكاقع أف الكاليات المتحدة أدركت أف العراؽ يقع ضمف خانة األعداء، كبالنظر لتأثير مجمكعة 

التي تقع عمى عاتؽ الكاليات  المحافظيف الجدد كاف الخطاب الديني "المصير المبيف" ك"الميمة التمدينية"
 (457).المتحدة حاضرة، كدفعت بالتالي إلى الحرب

 دور اإلعالم الغربي في التخويف من اإلسالم -4 
بمختمؼ مككناتو عمى تركيج صكر نمطية عف  عمكما ك األمريكي خصكصا لقد دأب اإلعبلـ الغربي

اإلسبلـ مكغمة في االستخفاؼ كاالحتقار، حيث قاـ التصكير النمطي بدكر سيء في رسـ مبلمح اإلسبلـ 
 كالمسمميف.

                                                           
(456)
 .485سابؽ، ص: المرجع الخميؿ حسيف،  

(457)
 Thomas Lindemann, Les guerres américaines dans l‟après-guerre froide : entre intérêt national et 

affirmation identitaire, Raisons politiques, N° 13,2004, p-p : 37-38. 
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في ذىف اإلنساف الغربي حكؿ اإلسبلـ،  بيإف الصكرة النمطية المشكىة التي رسخيا اإلعبلـ الغر 
الديف، كيقع فريسة لكىـ افتراءات مقصكدة، كاف اليدؼ منيا الحيمكلة  استطاعت أف تجعمو يخاؼ مف ىذا

 دكف إقباؿ اإلنساف الغربي عمى اإلسبلـ أك معرفتو.

كبترسيخ صكرة نمطية مخيفة عف المسمميف، أصبح مف الطبيعي أف تتكجو أصابع االتياـ إلى اإلسبلـ 
 .(458)العالـ فيانفجار أك تدمير إجرامي في أم مكاف  ثما حدمككمعتنقيو 

بالكاليات المتحدة مناسبة ظير فييا بجبلء دكر كسائؿ اإلعبلـ الغربية في انتشار  11/9تعد أحداث 
الصكر النمطية  جظاىرة الخكؼ مف اإلسبلـ، حيث اندلعت حممة شرسة عمى اإلسبلـ كالمسمميف، كازداد تركي

اسييف كرجاؿ الديف في الغرب لتمرير المشكىة، كما كانت تمؾ األحداث فرصة مكاتية لبعض القادة السي
 خطاب العنصرية كترسيخ شعكر الخكؼ مف اإلسبلـ.

بأف اإلسبلـ "ديف شيطاني جديد" في  ''فرانكميف غراـ ''القس البركتستانتي  رؤيةكمف األمثمة عمى ذلؾ 
 مقابمة تمفزيكنية معو.

محاكرىا حكؿ )اإلرىاب كما صدرت عشرات المجبلت األسبكعية كالشيرية بأعداد خاصة تدكر 
اإلسبلمي( أك )القرآف كالعنؼ( أك )اإلسبلـ كالسيؼ(، كتـ اإلعبلف عف ىذه المجبلت عبر لكحات إشيارية 
ضخمة في المدف الفرنسية في األماكف العمكمية، مما ساىـ في تعزيز شعكر الخكؼ مف اإلسبلـ لدل 

 المكاطنيف.

سبلـ كحضارتو ككف نمكذجا لمقكلبة المطمكبة في كما يمؤل اإلعبلـ األمريكي مف ىجكـ عمى اإل
التعامؿ مع حالة تحتؿ أكلكية في اىتماـ ىذه الكسائؿ اإلعبلمية، فاإلسبلـ عند ىذه األجيزة ديف )شيطاني( 
يعمي مف مبدأ استخداـ العنؼ، كيمجأ إلى القتؿ، كيعبر عف كؿ ما ىك متخمؼ في الحياة، بؿ إف الصحيفة 

459) :كؿممر" أكضحت ذلؾ بالقاألمريكية "جكديت مي إف ىناؾ حممة دعائية لئلسبلـ تسرم في الدكائر "(
المكالية إلسرائيؿ، كقد أصبح التيديد الذم يمثمو اإلسبلـ ىك البديؿ عف التيديد السكفييتي كذريعة  كىناؾ 

 .نغمة سائدة في اإلعبلـ األمريكي مؤداه أف اإلسبلـ ىك العدك الطبيعي لمغرب"
                                                           

(458)
 .116سابؽ، ص: المرجع الالمحجكب بف سعيد،  
، 2002، عماف، األردف: دار كائؿ لمطباعة كالنشر، والصراع الحضاريالغرب واإلسالم حميد حمد السعدكف،  (459)
 .119 :ص
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الحادم عشر مف سبتمبر، كضعت معالـ جديدة لمسياسة األمريكية تجاه اإلسبلـ السياسي، إف أحداث 
كنقمتو ليصبح مكضع اىتماـ كتركيز لمعديد مف مراكز التفكير األمريكية، كغالبا ما كانت المنشكرات الصادرة 

االت يتـ نشرىا في عنيا مكضع بحث في الككنغرس كصناع القرار كالمؤتمرات العممية، التي تحكليا إلى مق
 المجبلت كالصحؼ المشيكرة.

كمف يقرأ صحيفة أمريكية أك يشاىد قنكات التمفزيكف أصبح يدرؾ أف كممة عربي تطابؽ "إرىابي"، 
ككممة مسمـ ترادؼ "أصكلي"، كيرل أحد المفكريف أف: "اإلسبلـ ىك مصدر تسعة أعشار اإلرىاب العالمي 

 11الصحفي تكماس فريدماف فرأل أف اعتداءات  أما، (460)"ممة كاحدةلعالرسمي، كاإلسبلـ كاإلرىاب كجياف 
سبتمبر حرب عالمية ثالثة، "ال تكاجو فييا دكلة عظمى أخرل، بؿ ىي حرب تضع الدكلة العظمى الكحيدة 
في العالـ في مكاجية رجاؿ غاضبيف كنساء غاضبات ال يشارككننا قيمنا، كيقاكمكف النفكذ األمريكي، 

       .(461) "الحداثةا عمى فشؿ مجتمعاتيـ في تبني كيمكمكف أمريك

ربط اإلعبلـ األكربي بشكؿ كبير بيف اإلسبلـ كديف كبيف ممارسات بعض الحركات اإلسبلمية 
المتشددة، كفي كثير مف األحياف، لـ يفرؽ ىذا اإلعبلـ بيف المسمـ المعتدؿ كبيف المسمميف لجماعات 

إلى كؿ ما ىك مسمـ، كلقد اعترؼ العديد مف اإلعبلمييف بكجكد صكرة متطرفة، كقد تـ إلصاؽ تيمة اإلرىاب 
خاطئة عف اإلسبلـ كالمسمميف في مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ، كمف جية أخرل نجد الكثير مف كسائؿ اإلعبلـ 
األكربية ركزت عمى بعض األفكار الحديثة في الجكانب الخاصة باإلسبلـ كالمسمميف مثؿ فكرة "صداـ 

مفكر األمريكي صامكيؿ ىتنغتكف، كالتركيج اإلعبلمي عمى أف اإلسبلـ ىك العدك البديؿ الحضارات" لم
لمشيكعية، لكننا إذا نظرنا إلى التفسيرات العميقة لظاىرة اإلرىاب في العالـ لكجدنا أف الدكؿ الغربية كعمى 

ة كما يقكؿ رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية كسياستيا ىي مف بيف األسباب المكلدة لمكراىي
"يجب النظر إلى الشعكر بالكراىية الناجـ عف استخداـ األسمحة األمريكية في  Argomand: (462)أرجكماند

ضرب المدنييف الفمسطينييف، كالى الحصار عمى العراؽ، كالى مساندة األنظمة العربية التسمطية، إف مشاىدم 
ا تدؾ المناطؽ الفمسطينية، سينظركف بكره إلى التمفزيكف عمى نطاؽ الشرؽ األكسط، الذيف يشاىدكف طائراتن

                                                           
 .215 :سابؽ، صالمرجع الشاىر إسماعيؿ الشاىر،  (460)
 .215، ص:  المرجع السابؽ،  مصطفى إبراىيـ سمماف الشمرم(461)

(462)
 Said Amir Arjomand , “ Can Rational Analyses break a Taboo ? A Middle Eastern Perspective „‟, 

Social  Science Research council, available online, (consulted on 15/10/2016) : 
http://www.ssrc.org/sep11/essays/arjomand.htm   

http://www.ssrc.org/sep11/essays/arjomand.htm
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ف النظر إلينا باعتبارنا ركاد الحرية كالديمقراطية"، كبالتالي إذا اجتمع ىذا اإلدراؾ مع قكتنا المدمرة أكثر م
 عكامؿ أخرل، فإف المجكء إلى العنؼ سيككف أمرا محتمبل.          

الجديدة التي . (*)في اإلعبلـ الغربي قضية الحجابكمف القضايا البارزة التي استأثرت لتغطية كاسعة 
 ،تداء الحجاب في المدارس الفرنسيةرا لتداعياتيا، كيعكد تاريخ ار ظي انتشار ظاىرة اإلسبلمكفكبيا، نساىمت ف

رتداء الرمكز إر قانكف يمنع طالبات المدارس مف اـ الجدؿ في فرنسا بيف الرافضيف إلصدادثر احتا  ك 
الدينية كالمؤيديف لو، تمت صياغة مشركع قانكف حكؿ حظر الحجاب في المؤسسات التعميمية، كقد كافؽ 

 . 2004البرلماف األكربي عمى ىذا القانكف، كأصبح سارم المفعكؿ ابتداء مف الدخكؿ المدرسي في سبتمبر 

اإلسبلمكفكبيا بالكشؼ عف آلياتيا،  كما تجدر اإلشارة إلى كجكد مفكريف غربييف عمى قمتيـ، ناىضكا
 John(، كجكف ايسبكزيتك )Naom Chomskyكفضح أدكاتيا، كمف ىؤالء نجد: نعكـ تشكمسكي )

Espisito( كجاؾ شاىيف ،)Jack Shaheen ،"ففي كتاب "سيطرة اإلعبلـ: االنجازات المثيرة لمدعاية )
العاـ، كما يرل أف صناع السياسة األمريكية أبرز نعكـ تشكمسكي خطكرة كسائؿ اإلعبلـ في تكجيو الرأم 

أخذكا يتسعكف في األنشطة الدعائية كاالنغبلؽ عمى مؤسساتيا، كاستخداميا في نشر الرعب كاليمع مف العالـ 
 اإلسبلمي.

أما جكف ايسكزيتك فقد أصدر كتابا بعنكاف "التيديد اإلسبلمي: أسطكرة أـ حقيقة" حيث يمثؿ خطابا 
ضكعية بعيدا عف االستعداء، حيث أكضح مف خبللو أف تصاعد المخاكؼ مف اإلسبلـ معتدال يعتمد المك 

 تزامف مع انتياء الحرب الباردة، كخصكصا مع الفراغ اليائؿ الذم نتج عف انييار المعسكر الشيكعي.

يرل ايسبكزيتك أنو، نظرا إلى ككف الثقافة األمريكية كاألكربية قد تككنت عمى أساس مكاجية اآلخر 
مف إعادة  ثقافي، كاف البد مف اختراع عدك جديد تشغؿ بو العقكؿ كالمؤسسات إلى حيف انتياء األمريكييفال

 .(463) ـلالعاتشكيؿ 

                                                           
(*)
، حيف تـ طرد ثبلث فتيات مغربيات 18/9/1989يعكد تاريخ مشكمة ارتداء الحجاب افي المدارس الفرنسية إلى  

 معيد غالاير ىافار بضكاحي العاصمة الفرنسية باريس، كثارت حممة إعبلمية غير مسبكقة. 
(463)
 .152 :سابؽ، صالمرجع الالمحجكب بف سعيد،  
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كأكد أف األصكات المعادية لممسمميف تندرج ضمف مشركع النظاـ العالمي الجديد فعممت كسائؿ 
 بتخكيؼ الشعكب مف اإلسبلـ كالمسمميف.اإلعبلـ الغربية كخاصة األمريكية مف التركيج ليذا المشركع 

مؤلفا  2001أما الكاتب "جاؾ شاىيف"، األمريكي الجنسية مف أصؿ عربي لبناني، فقد أصدر عاـ 
بعنكاف "العرب األشرار"، جمع فيو حصيمة دراسة لمدة عشريف عاما، تتبع مف خبلليا بالعرض كالتحميؿ أكثر 

كالمسمميف في السينما األمريكية خبلؿ القرف العشريف برمتو، م تصكر العرب فز شريط سينمائي كتم 900مف 
حيث أحدث ىزة ثقافية كسياسية في أكساط النخبة المثقفة لككنو إدانة سياسية لمؤسسات الدكلة كالكتاب 

 ىداؼ الصييكنية مف خبلؿ طمس الحقائؽ.  جكا ألك كالمشتغميف بالسينما الذيف ر 

يف بدأكا يتساءلكف عف سبب ذلبلنتقاـ، كاف ىنالؾ بعض األمريكييف الكلية كالكاضحة بعد الدعكات األ
اؿ الجنراؿ قالمدمرة، كقد  2001إثارة الكاليات المتحدة لمثؿ ىذه الكراىية قد تككف أدت إلى ىجمات سبتمبر 

 ثمانيةخبلؿ زياراتو ألكثر مف  "ارت رادمافى"ة جنالمتقاعد لمقكات الجكية "تشاؾ بمكيد"، مدير المكظفيف بم
 حد المكاضيع المتكررة كانت االستياء المحسكس تجاه الكاليات المتحدة.أكعشريف بمدا بمعية المجنة، فإف 

كاعتبر أف ىنالؾ أسباب كثيرة كراء ىذا االستياء: أكليا الكراىية العالقة في بعض أنحاء العالـ نتيجة 
دعـ الكاليات المتحدة لمفساد أك األنظمة المعادية الدعاية المعادية ألمريكا خبلؿ الحرب الباردة، كثانييا ىك 

لمديمقراطية، كثالثيا الدكر القيادم األمريكي في المؤسسات الدكلية حيث سيطرت عمى العالـ الذم تسكده 
العكلمة، مثؿ صندكؽ النقد الدكلي كمنظمة التجارة العالمية كالبنؾ الدكلي، كرابعيا كراىية التأثير العالمي 

 .(464) مريكيةلمثقافة األ

عشية ىجمات سبتمبر، دعا بعض الخبراء الكاليات المتحدة لمراجعة سياساتيا كحسب مستشاريف 
سابقيف باألمف الكطني: سكككركفت كبريجنسكي، فإف الكاليات المتحدة كانت بحاجة إلعادة النظر في 

المتحدة أف تككف أكثر إنصافا في سياساتيا بالشرؽ األكسط كالخميج، كاقترح سكككركفت أنو عمى الكاليات 
مقاربتيا، كأعرب بريجنسكي أف الكاليات المتحدة ال يفترض بيا أف تسحب دعميا إلسرائيؿ، كذىب 
بريجنسكي إلى ابعد مف ذلؾ حيث شكؾ بدعـ الكاليات المتحدة لمعقكبات التي ألحقت ضررا جسيما بالشعب 

 لمنظاـ السعكدم.العراقي خبلؿ العشرية الماضية كالدعـ األمريكي 

                                                           
(464)

 Fraser Cameron, op.cit, p 140. 
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في صناعة اإلستراتيجية كتمؾ أثناء تكسع منظمة حمؼ شماؿ  بالغةأضحت مراكز التفكير ذات أىمية 
د" في ترقية التكسع أثناء سمسمة ناألطمسي خبلؿ النصؼ األكؿ مف التسعينيات مثؿ الدكر الفعاؿ لمؤسسة "را

    .     (465) التعميمات التحميمية

 و تداعياتو  تزايد عدد الالجئين العرب :الفرع الثاني
شممت جمكع السكاف البلجئيف الرئيسييف في المنطقة في العقد األكؿ مف القرف الحالي الجئيف عراقييف 
في سكريا كاألردف، كالجئيف صكمالييف كأثيكبييف كسكدانييف في مصر، كالجئيف صكمالييف كاريتييف في مصر 

 .2013ك 2012لى األردف كلبناف كتركيا في عامي كاليمف، كالجئيف سكرييف نزحكا إ

الجئا مف  6.680.635بكضكح إلى أف إضافة إلى استقباؿ  2011كتشير إحصائيات سنة 
الجئا كطالب لجكء،  7.512.968المجمكعات التي تقدـ ذكرىا، كانت المنطقة العربية المكطف األصمي لػ 

كاف ىذه الدكؿ، في حيف يأكم العراؽ كليبيا كاليمف الجئا مف حيث النسبة المئكية لس 4.319.991منيـ 
أكبر عدد مف السكاف النازحيف محميا مف المسجميف لدل المفكضية السامية لؤلمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف 

 (466)نازحا 1.773.242

 : البمدان الخمسة األولى في المنطقة العربية من حيث عدد النازحين داخميا بسبب (9الجدول رقم )
 العنف النزاع و                   

 عدد النازحين البمد

 7.600.000 سوريا

 3.276.000 العراق

 3.100.000 السودان

 1.106.800 الصومال

 334.100 اليمن

Source : Norwegian Refugee council and internal displacement montoring centre, Global Overview 2015 : 

People internally displaced by conflict and violence, Geneva, 2015 

                                                           
(465)

 Iztok Bojovic, op.cit, p 74. 
(466 )

، ، مركز دراسات المستقبل العربيحنفي سارم، "اليجرة القسرية في الكطف العربي: إشكاليات قديمة جديدة"،  
 .75 :، ص2014(، سبتمبر 427الكحدة العربية، العدد )
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إلى تزايد  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينكما تشير اإلحصائيات التي قدمتيا 
 (467) بيف ذلؾ في النقاط التالية:اؾ الذم شيدتو العديد مف الدكؿ، نالبلجئيف في المنطقة العربية بعد الحر 

 :النازحون بعد األزمة العراقية -

 2.5لجكء أعداد كبيرة مف العراقييف إلى بمداف مجاكرة كصمت إلى  2003تسبب غزك العراؽ في عاـ 
 (468) .األردف، كسكريا كلبنافمميكف الجئ معظميـ إلى 

مميكف  1.8أدل تدىكر الكضع األمني إلى مكجات جديدة مف النزكح الداخمي، حيث نزح حكالي 
رحؿ الكثيركف منيـ إلى إقميـ كردستاف العراؽ الذم يستضيؼ أكثر حيث ، 2015عاـ  شخص في العراؽ

إلى آالؼ النازحيف داخميا كمجمكعات في المائة مف البلجئيف السكرييف في العراؽ، باإلضافة  95مف 
البلجئيف اآلخريف ، كيشيد العراؽ عكدة العديد مف البلجئيف العراقييف كخاصة مف سكريا، كال يتمكف ىؤالء 

 العائدكف غالبا مف العكدة إلى مكاطنيـ األصمية مما يؤدم إلى نزكح ثانكم داخؿ العراؽ.

 :النازحون بعد األزمة السورية -

 ، نساني في سكريا تحديا كبيرا، لذلؾ يصعب تحديد العدد اإلجمالي لبلجئيف فييايشكؿ الكضع اإل

يف مميكف الجئ مسجم 2.1، منيـ مميكف الجئ 4.7أكثر مف  2015فرم كما بمغ عدد البلجئيف في في
لعربية ألؼ الجئ بدكؿ شماؿ إفريقيا، حيث تتحمؿ المنطقة ا 28كأكثر مف  باألردف كالعراؽ كلبناف كمصر،

 .العبء األكبر ليذه األزمة

 :النازحون بعد األزمة الميبية -    
إلى نزكح أعداد ضخمة مف العماؿ المياجريف كالرعايا الميبييف  2011أدل الصراع في ليبيا عاـ 

مكاطف ليبي،  422.000، غادر ليبيا أكثر مف 2011كالبلجئيف إلى بمداف مجاكرة، ففي أكاخر عاـ 
ف  عدد مياجر بسبب النزاع، كاتجو معظميـ إلى تشاد، تكنس، الجزائر، مصر، النيجر، ككا 768.000ك

كبير مف ىؤالء المياجريف مكاطنيف مف البمداف التي عادكا إلييا، كما تعد ليبيا نقطة العبكر كالمغادرة 
                                                           

 ESCWA: اليجرة كالنزكح كالتنمية في منطقة عربية متغيرة )االسككا( 2015حسب تقرير اليجرة الدكلية لعاـ (  467)
https://publications.iom.int/system/files/pdf/sit_rep_arb.pdf 

(468 )
 The UN refugee Agency, available online http://www.unhcr.org  

http://www.unhcr.org/
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ألؼ شخص إلى إيطاليا مف  54األساسية لميجرة غير النظامية عف طريؽ البحر إلى أكركبا ، فقد كصؿ 
 .2015حتى جكاف  2015ليبيا منذ مطمع 

بارم بكزاف مؤسس  ك عند تحميؿ انعكاسات اليجرة غير النظامية عمى األمف األمريكي فإننا نجد أف 
، بؿ التركيز عمى الجانب العسكرم فقط لتعريؼ األمف بأنو ال يجب يرل مدرسة ككبنياغف لمدراسات األمنية

ك قد نتج عف تكسيع  ،ياالقتصادم ك السياس ،ذا المفيـك ليشمؿ األمف المجتمعي، البيئييجب تكسيع ى
 خطارا أمنية .قضايا البيئية ك الفقر ك اليجرة أمفيـك األمف أف أصبحت ال

، ك شددت رة في جدكؿ أعماؿ مكافحة اإلرىابكضعت اليج 2001سبتمبر  11منذ ىجمات 
 .ـ ربط اليجرة باألنشطة اإلرىابيةالحككمات عمى سياسات اليجرة ك ت

لة تتعمؽ باألمف القكمي ، حيث سارع الرؤساء األمريكية ، أصبحت اليجرة مسأحدة كفي الكاليات المت
 ىلكضع استراتيجيات لمحاربة اإلرىاب مف خبلؿ سياسة اليجرة ، ك تـ إدراج برنامج اليجرة ك التجنيس إل

 (469) .كزارة استحدثت لمتابعة األمف الداخمي

لقد كتب الكثيركف في السنكات األخيرة عف حساسية الكضع ك عف احتماؿ أف يككف لممياجريف مف 
، كما أف الخطابات السياسية ككسائؿ اإلعبلـ  (470)خمفية مسممة يدا في تحريؾ ك تعبئة الحركات اإلرىابية 

شكمكف تيديدات عمى ك مراكز التفكير الغربية عمكما ك األمريكية خصكصا  صكرت المياجريف عمى أنيـ ي
األمف المجتمعي ك االقتصادم ك فعمت المكاقؼ العدائية تجاه المياجريف ك بالخصكص العرب منيـ كىذا ما 

 الحظناه منذ تكلى ترامب الحكـ .

 تغيير المناىج التربوية في الدول العربية :الفرع الثالث
إف الكاليات المتحدة األمريكية تختمؼ في ارتباطيا الثقافي بالدكؿ العربية عما ىك عميو الحاؿ بالنسبة 

 -سابقا–إلى الدكؿ األكركبية كفرنسا التي ليا تغمغؿ ثقافي في بعض البمداف العربية بحكـ النفكذ االستعمارم 

                                                           
،  المجمة الجزائرية لألمن و التنميةجكليا تالميستر، '' ىؿ تشكؿ اليجرة تيديدا لؤلمف ؟ تر :نبيؿ عاشكرم ،   (469)

 5:، ص2018،  1، العدد  7المجمد 
    ، لمترجمةالقاىرة : المركز القكمي ، تر : منى الدركبي ، عصر اليجرةستيفف كاستمز ، مارؾ ميممر ،   ( 470) 
 . 485 ، ص: 2013 ،1ط
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الظركؼ السياسية المناسبة التي تفسح كليذا أخذت الكاليات المتحدة تعمؿ عمى تكريس جيكدىا لتييئة 
، كذلؾ كفؽ 2001سبتمبر  11المجاؿ أماـ تطمعاتيا الثقافية في المنطقة العربية، كبخاصة بعد أحداث 

مقاربة ترتكز عمى أساس "تغيير الثقافة" باستخداـ السياسة"، مف خبلؿ ممارسة أساليب اإلغراء ك الضغكط 
ناىج التعميـ في الكطف العربي، بما يتبلءـ مع أىداؼ السياسة عمى الحككمات العربية بيدؼ تغيير م

 .(471)األمريكية

، انطمقت مؤتمرات كمبادرات عديدة، تبنت مكضكع اإلصبلح كالتعميـ مف ذلؾ مؤتمر 2004في عاـ 
عبلف الدكحة مف أجؿ الديمقراطية  "قمة الجمعيات األىمية" المعركفة باسـ "المنتدل المدني العربي" كا 

 ، إعبلف صنعاء كالبياف الختامي لمقمة العربية في تكنس.اإلصبلح، ككثيقة اإلسكندريةك 

حيث تجسدت عممية تغيير مناىج التعميـ في البمداف العربية، حيث أعمف في اليمف عف إلغاء المعاىد 
ذه عمى أساس أف بعض ى 2010الدينية، كتـ إجراء تعديبلت بمناىج التربية الدينية بمصر في أفريؿ 

سعكدية رفيعة  -المناىج يحتكم عمى عبارات العنؼ كالتطرؼ كما أعمف في السعكدية عف اجتماعات أمريكية
المستكل لتكضيح سبلمة المناىج التعميمية السعكدية كعدـ احتكائيا عمى ما يشجع عمى معاداة اآلخر 

 .(472)2016ائر ابتداءا مف كالتطرؼ، باإلضافة إلى اإلصبلحات التي شيدتيا المناىج التربكية في الجز 
 :اؿ ال الحصركمف بيف الدكؿ التي تبنت إصبلح العممية التعميمية نذكر عمى سبيؿ المث

 ر:قط - أ
بعد صدكر أمر مف أمير قطر يقضي بإصبلح المنظكمة التعميمية، قامت الحككمة القطرية بتبني 

أجؿ تغيير طريقة التعميـ، كاعتماد برنامج صاغتو مؤسسة راند األمريكي، كمكلتو اإلدارة األمريكية مف 
تكنكلكجيا المعمكمات، كأطمؽ عمى البرنامج اسـ "الشراكة المدرسية: تعميـ مف أجؿ عيد جديد" كتـ تنفيذه منذ 

تتمتع الييئة التعميمية بالحرية في اختيار المناىج الدراسية لمطمبة مع التزاميا بالمعايير التي صاغيا  2004
 القطرية، كما استبعدت مادة التربية اإلسبلمية مف التقييـ المدرسي. مكتب معايير المناىج

                                                           
زايد عبيد اهلل مصباح، "السياسة الثقافية األمريكية تجاه الكطف العربية دبمكماسية ثقافية أـ إمبريالية ثقافية"،  ( 471)
 .111-110ص:  -، ص  2014( ، سبتمبر 427، مركز دراسات الكحدة العربية، العدد )العربي لمستقبلا

 
المجمة العربية أشرؼ محمد عبد اهلل ياسيف، "السياسة األمريكية تجاه اإلصبلح السياسي في الشرؽ األكسط،  ( 472)

  86 :، ص2010،  26، العدد السياسية لمعموم



 : المظاىر و التداعيات11/9/2001الفصل الثالث: السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
 

274 
 

اعتبرت قطر ىذه المدارس كسيمة إليصاؿ الثقافة العربية كاإلسبلمية بطريقة عصرية راقية، كاعتبرتيا 
يذانا ببمكرة نمكذج قطرم إلصبلح التعميـ  -حسب رأييا–مؤسسة راند مكازيا لؤلصكات اليدامة كالمتطرفة  كا 

 .(473)ي المنطقة بما يزيد التسامح كالتحديثف

 :البحرين - ب

طرحت الحككمة البحرينية مشركعا أطمؽ عميو اسـ "مشركع الممؾ حمد لمدارس المستقبؿ"، يقكـ عمى 
، في ىذا المشركع 2005استراتيجيات التعمـ الذاتي كالتعمـ عف بعد كالتعمـ التعاكني كبدأت في تنفيذه منذ 

المنظكمة التعميمية بالكامؿ، إذ ربط الفصؿ الدراسي بنقطة اتصاؿ باألنترنت، كاستخداـ تمت إعادة ىيكمة 
، كاختصار العممية التعميمية في مكقع الكتركني ذم كصبلت متعددة ةأدكات تعميـ الكتركنية كالسبكرة الذكي

ؼ مف خبلؿ ذلؾ خاصة بالطمبة كالمدرسيف كأكلياء األمكر، بحيث تتـ جميع التفاعبلت بيف ىذه األطرا
 المكقع، كبات دكر المدرس دكرا مساعدا كليس أساسيا.

كما أف إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات في التعميـ يستيدؼ تقميؿ االحتكاؾ بيف الطالب كالمدرس، فقد 
الكثير مف المشاريع التي أكلت العممية التعميمية في الدكؿ العربية  11/9رعت الكاليات المتحدة منذ أحداث 

سبلمية دراسة كبحثا، كانتيت إلى حقيقة أف المدرس ذاتو ال يقـك بتدريس المكاد دكف تدخؿ مف معتقداتو كاإل
 .(474)الدينية كخمفيتو الثقافية كاالجتماعية

فقد اعتبر إصبلح التعميـ في الدكؿ العربية ممبيا لحاجة كجدت منذ زمف عف اتجاه النظاـ العربي نحك 
فمـ يكف إصبلحو مبادرة ذاتية بقدر ما كاف رد فعؿ عمى ما ىك مطالب بو  التكيؼ مع الضغكط الخارجية،

مف قبؿ الدكؿ الغربية كعمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية كىذا بيدؼ إعادة تشكيؿ المنطقة العربية بما 
 يتكافؽ مع مخططات ماكرة كأفكار تعبر عف األصكلية الكارىة لئلسبلـ كالمسمميف كالعرب.

ي يعتبر اتخاذ إصبلح التعميـ مدخبل لتغيير القيـ العربية كاإلسبلمية كىذا أمر شديد الخطكرة كبالتال
 يجب التنبيو لو ألنو يمس ىكية المنطقة العربية كبقيـ الجيؿ الجديد.

                                                           
، بيركت: مركز دراسات في مرحمة ما بعد االحتالل األمريكي لمعراق العربي نظام اإلقميميالإيماف أحمد رجب،  ( 473)

 .199 :، ص2010، أفريؿ 1العربية، طالكحدة 
(474 )

 201 :، صنفس المرجع 
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 كير األمريكية والعربيةفالمبحث الثالث: حدود التعاون بين مراكز الت

مثقفيف كالسياسييف الذيف يشارككف في صنع القرار السياسي، التفكير تحقيؽ إجماع لدل ال مراكزتحاكؿ 
كفي مجاؿ السياسة الخارجية تحاكؿ تمؾ المؤسسات إقناع صناع القرار باتخاذ المكاقؼ كتبني السياسات التي 

 .(475)تعكس قناعات كقيـ كمصالح الشعب األمريكي كما تفيميا كتحددىا تمؾ البنكؾ

إلى صعكبة رسـ سياسات خارجية تشمؿ العبلقات االقتصادية  إال أف تجارب مختمؼ الشعكب تشير
كالعسكرية كالسياسية مع الدكؿ الصديقة كالمعادية، كتعكس في الكقت ذاتو مصالح كقيـ الشعب بكجو عاـ، 
لذلؾ أصبحت السياسة بحاجة إلى التغيير كالتعديؿ بسبب تغير الكاقع كحدكث األزمات مما فسح المجاؿ إلى 

 ت المفكرة ذات التكجيات العممية المرنة.دكر المؤسسا

كمف ناحية أخرل، أدل اعتماد مراكز التفكير عمى معكنات كأمكاؿ المؤسسة الحاكمة إلى تحكؿ غالبية 
المثقفيف في أمريكا إلى شريحة اجتماعية خاصة مف شرائح النخبة الحاكمة ذات المصمحة في بقاء النظاـ 

 .القائـ كاستمرار السياسات المتبعة

التفكير في صنع السياسة الخارجية مساىمة طبيعية أممتيا ظركؼ االنتماء لمنخبة  مراكزتبدك مساىمة 
الحاكمة، كحتمتيا ضركرات الحفاظ عمى المصالح، أما االختبلؼ حكؿ السياسات كالبرامج المتبعة كالمطالب 

بعض البرامج كالشعارات في  بإتباعيا، فيكاد أف ينحصر في بمكرة المسارات ضمف ظركؼ معينة، كاقتراح
 مكاجية أزمات كتطكرات محددة.

 المطمب األول: صورة مراكز التفكير األمريكية في العالم العربي

إف التناقض لمقكة األمريكية في القرف الكاحد كالعشريف حسب جكزيؼ نام العالـ السياسي تغير باتجاه 
 ( أف تحقؽ األىداؼ العالمية لكحدىا.Strongest world powerأنو مف المستحيؿ لمقكة العالمية الصمبة )

 زإف تطكير العبلقات كالركابط كالمشاركة تستمـز األخذ كالعطاء لمثقافة في ىذه الحالة، فإف ميمة مراك
 ك اإلسبلمي .العالـ العربي  في إطار العبلقات معالتفكير األمريكية ىي المساىمة في تطكير العمـ كالمعرفة 

 
                                                           

(475 )
 .132 :سابؽ، صالمرجع المحمد عبد العزيز ربيع،  
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 العوامل المؤثرة في النظرة العربية لمراكز التفكير األمريكية الفرع األول:

بكؿ تأكيد كدكف جداؿ فإف صكرة الكاليات المتحدة في العالـ العربي تتياكل خاصة بعد حرب العراؽ، 
فالتحدم الذم يكاجيو المجتمع المدني كمراكز التفكير ىك صكرة مراكز التفكير األمريكية في الشرؽ األكسط 

كرة السياسة الخارجية األمريكية بالجممة، فالشعكب العربية ال تفرؽ بيف فركع الحككمة األمريكية ربطت بص
 (476) .كما يشمؿ عميو المجتمع المدني في تفرعاتو بما في ذلؾ مراكز التفكير

في العالـ العربي، الجميكر غير عالـ لمتنكع كالنقاش داخؿ مجمكعة مراكز التفكير األمريكية، كفي 
العديد مف المرات ال يقكـ بتكجيو انتقادات لمسياسة العامة استخدـ الجميكر لربط البحكث كاألفكار المحمية 

دراؾ الشعب لممؤسسات، األفكار في التيار الرئيسي إلدارة النخبة أك الحكـ السياسي، مما ينعكس عمى إ
المجتمع المدني التي تمارس  ك الثقافية منظماتالكالرؤل، الجميكر يفترض ميما كاف النظاـ الخارجي، 

كتدار مف طرؼ النظاـ كجماعات المصالح، إدراؾ الشعب مطمكب مف جية لمخالفة التغطية اإلعبلمية ليذه 
عربي الرسمي ينتقد التقارير المتحيزة كغير العادلة حكؿ الشرؽ المؤسسات البحثية، في عدة حاالت اإلعبلـ ال

األكسط التي كضعتيا مراكز التفكير األمريكية، كمف جية أخرل، نجد كسائؿ اإلعبلـ تصفؽ لممراكز الفكرية 

 (477) .األمريكية عبر نشر التقارير التي تؤيد أنظمتيا

 لمشاركة البناءة مع مثيبلتيا األمريكية، كيعكد أما عف أسباب امتناع مراكز التفكير العربية في ا    
حيث أغمب الباحثيف األمريكييف فيـ تحت ىيمنة المكبي اإلسرائيمي  ةالعربي الدكؿذلؾ إلى ىيمنة اإلدراؾ في 

في كاشنطف، أما مراكز التفكير العربية تفضؿ المحافظة عمى مسافة في عبلقتيا الكمية مع مثيبلتيا األمريكية 
ية عمى أساس عدـ كجكد تسكية سياسية مع إسرائيؿ، حيث مراكز التفكير العربية األكلى جاءت في أكج القكم

اإلسرائيمي، كبالتالي لعدة  -كاالشتراكية ، كغرضيا بالدرجة األكلى تقديـ اإلدراكات حكؿ الصراع العربي
سنكات ، أغمب مراكز التفكير األمريكية عرفت مف طرؼ المحمميف كالسياسييف العرب عمى أساس أنيا دعاية 

ة الحقيقية، إذ يكجو بعض الزعماء إسرائيمية، لكف بعض المؤسسات ليست مع إسرائيؿ في نزعتيا السياسي
العرب كالسياسييف المكـ عمى الصحافة األمريكية لرعايتيا كحجبيا لمحقائؽ حكؿ الشرؽ األكسط عف الشعب 

                                                           
(476 )

 Ezzat Ibrahim, op.cit, p: 19. 
(477 )

 Idem, p: 20. 
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األمريكي مما كّسع اليكة بيف الطرفيف،ىذه الفكرة تغيرت جزئيا مباشرة النتشار االنترنيت كالقنكات الفضائية 

 .العربية

 كز التفكير األمريكية المدافعة عن مقاربة السالم مع العالم العربي الفرع الثاني: مرا 
 مف بيف مراكز التفكير األمريكية المدافعة عف  مقاربة السبلـ مع العالـ العربي كاإلسبلمي نذكر:

 (International peace Institute)أوال: معيد السالم الدولي 
"السياسة الخارجية األمريكية كالتجديد أصدر معيد السبلـ الدكلي دراسة تحت عنكاف: 

يحدد فييا دكر الكاليات المتحدة األمريكية في كضع إطار يساىـ في تحديد طبيعة ، (478)"اإلسبلمي
المناقشات الجارية في المجتمعات اإلسبلمية بيف ما يسمى بالتيارات السمفية األصكلية كتيار التجديد 

 اإلسبلمي.
"حركات التجديد اإلسبلمي" ، كىي الحركات التي يصفيا بالمعتدلة، كتمثؿ يركز التقرير عمى ما يسميو 

تيارا كبيرا مقبكال في المجتمعات اإلسبلمية، كتتمثؿ أىمية ىذه الحركات بالنسبة لمكاليات المتحدة في امتبلكيا 
ية كالمشاعر عناصر القدرة عمى دفع عممية اإلصبلح كالتطكر، إضافة إلى قدرتيا في الحد مف مشاعر الكراى

السمبية داخؿ البمداف اإلسبلمية تجاه الثقافة الغربية بمجتمعاتيا المختمفة، كتؤكد الدراسة عمى فشؿ السياسة 
األمريكية تجاه العالـ اإلسبلمي مف خبلؿ فشؿ ثبلثة محددات أساسية لمكاجية التيار اإلسبلمي المتطرؼ 

 (479) :ا كعالميا، كتتمثؿ تمؾ المحددات فيكمخاطره، التي تيدد مصالح الكاليات المتحدة محمي

مبادرة شراكة الشرؽ األكسط التي تعتمد عمى برامج مالية كتدريبية لدعـ الديمقراطية كاإلصبلح  -
 السياسي بالعالـ العربي.

( التي تيدؼ إلى تحسيف صكرة الكاليات المتحدة Diplomacy Publicجيكد الدبمكماسية العامة ) -
 اإلسبلمي.بالعالـ 

كما تشير الدراسة إلى أف سبب فشؿ السياسة األمريكية يعكد باألساس إلى سكء فيـ كتقدير  -
االختبلفات المكجكدة داخؿ التيار اإلسبلمي، ألف التيارات المعتدلة، أم ما تطمؽ عميو الدراسة تسمية 

                                                           
(478 )

 „‟ America foreign policy and Islamic renewal “,(consulted on 20/6/2017) available online : 

 http://www.usip.org/sites/default/files/sr164.pdf 
(479 )

 .415 :سابؽ، صالمرجع المصطفى صايج،  
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يكالية إف حظيت بالدعـ البلـز الراد "حركات التجديد اإلسبلمي"، قد تنجح في إضعاؼ الجماعات اإلسبلمية
مف الكاليات المتحدة األمريكية، كما تحذر الدراسة انو في حالة استمرار تجاىؿ ىذه االختبلفات داخؿ 
الحركات اإلسبلمية بيف اإلصبلحي كالمتطرؼ، فإنو يعزز دكر الجماعات اإلسبلمية الراديكالية، كىك ما 

السياسة األمريكية، الف حسب الدراسة فإف حركة التجديد سكؼ يؤدم حتما إلى الفشؿ في تحقيؽ أىداؼ 
اإلسبلمية تحمؿ فرصة ذىبية لتحسيف سمعة الكاليات المتحدة األمريكية في العالـ اإلسبلمية ككضعيا في 

 .(480)منطقة الشرؽ األكسط

 (Carnegie Endowment for international peaceثانيا: مركز كارينجي لمسالم )

، كيقع مقره في بيركت، كتندرج ىذه 2006عاـ  (481)المركز مركز'' كارينجي لمشرؽ األكسط''أنشأ ىذا 
الخطكة في إطار الرؤية الجديدة لممؤسسة لتصبح مركز تفكير متعدد الجنسيات، كتكسيع نطاقو عمى المستكل 

 العالمي.

نب في السياسة يضـ مركز كارينجي لمشرؽ األكسط مجمكعة مف الخبراء كالباحثيف العرب كاألجا
العامة، ييتـ بدراسة التحديات التي تكاجو التنمية كاإلصبلح االقتصادييف كالسياسييف في العالـ العربي عمكما 

 كالشرؽ األكسط خصكصا.

يسعى المركز إلى إلقاء الضكء عمى عممية التغيير السياسي في العالـ العربي كالشرؽ األكسط، 
ـ بإجراء مشاريع بحثية معينة بيف عدد مف الباحثيف الذيف يتكزعكف عمى كمكاكبة األحداث الجارية، كما يقك 

مراكز كارينجي في كاشنطف كمكسكك كبكيف، فضبل عف مجمكعة كبيرة مف مراكز التفكير في أكركبا كالشرؽ 
 األكسط كما يضـ مجمس استشارم يتككف مف شخصيات محمية كدكلية.

ي لمشرؽ األكسط نجد سياسات الشرؽ األكسط اإلصبلح كمف المكاضيع التي ييتـ بيا مركز كارينج 
 التربكم، اقتصاد الشرؽ األكسط، قطاع األمف.

 

                                                           
(480 )

 .415 :سابؽ، صالمرجع ال، جمصطفى صاي 

(481 )
 : انظرمركز كارينجي لمشرؽ األكسط، نهرؼشف ػهً  

mec.org-http://carnegie  

http://carnegie-mec.org/
http://carnegie-mec.org/
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إلى أف  2008عاـ (482)"يشير تقرير صادر عف مؤسسة كارينجي بعنكاف "الشرؽ األكسط الجديد
مجمكعة نتائج لـ السياسة األمريكية التي حاكلت إقامة "شرؽ أكسط جديد" متجاىمة كقائع المنطقة أدت إلى 

تكف في الحسباف، يبحث التقرير بتفاصيؿ ىذه التحكالت في مجاالت عدة كيدفع بضركرة إعادة النظر في 
السياسة األمريكية عمى أسس أكثر كضكحا ككاقعية لتعزيز فرص التحكالت االيجابية كالتخفيؼ مف حدة 

عمى إعادة رسـ خريطة المنطقة بصكرة أحادية المكاجيات كالتخمي عف الكىـ القائؿ بقدرة الكاليات المتحدة 
 كبما يتناسب مصالحيا ىي فقط.

سرائيؿ،  كيحاكؿ ىذا التقرير التركيز عمى مجمكعة مف الدكؿ ىي العراؽ، لبناف، سكريا كفمسطيف كا 
يراف، كعمى قضايا ثبلث ممحة كىي االنتشار النككم كالطائفية كتحدم اإلصبلح السياسي، لصياغة مقاربة  كا 

نياء الصراعات اإلقميمية.جد  يدة لسياسة أمريكية تعمؿ لمتكصؿ إلى تعزيز األمف كاالستقرار كا 

 كمف بيف التكصيات التي جاء بيا ىذا التقرير:

نظرا إلى التزاماتيا العسكرية الحالية في العراؽ كأفغانستاف ليس بكسع الكاليات المتحدة فرض نظاـ  -
ة، بؿ يجب عمييا العمؿ مع القكل اإلقميمية إلعادة إرساء ميزاف قكل جديد عمى الشرؽ األكسط عبر المجابي

 جديد في المنطقة.

اتخذت اإلدارة األمريكية مجمكعة قرارات أثرت سمبا عمى فرص االستقرار كالنمك السياسي : العراق -
عمى التعجيؿ في محدكدة كحثيـ كالمؤسساتي في العراؽ إال أف قدرة الكاليات المتحدة عمى  البقاء في العراؽ 

 بالممفات السياسية كاالقتصادية العالقة. البث
يكاد ينفذ لتطبيؽ حؿ ف الكقت لمكاليات المتحدة مف االعتراؼ بأ البد:  إسرائيل وفمسطين -

نو مف المستحيؿ بمكاف إحراز أم تقدـ إال بإعادة بناء البيت الفمسطيني، رأب الصدع بيف فتح الدكلتيف، كأ
يقاؼ عمميات االستيطاف في الضفة الغربية.   كحماس ، رفع الحصار عف قطاع غزة، كا 

كاف لمكاليات المتحدة تأثير كبير عمى لبناف، حيث أخرجت سكريا منو كأعطتو :  لبنان وسوريا -
 2006ة الستعادة سيادتو، كلكف دعـ أمريكا لحرب إسرائيؿ الكاسعة عمى لبناف في صيؼ فرصة حقيقي

كاالنقسامات المبنانية الحادة تداعت بالسمب عمى أكضاع الببلد، عمى الكاليات المتحدة أف تشجع الفرقاء 

                                                           
(482 )

 Marina Ottaway and other , „‟The new Middle East „‟ , Carnegie Endowment, (published 25/2/2008) 

available online : http://Carengieendowment.org  

http://carengieendowment.org/
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ككمة كحدة كطنية، المبنانييف عمى استعادة الكحدة الكطنية عبر التكافؽ عمى انتخاب رئيس، كمف ثـ تشكيؿ ح
كما عمييا االستمرار في مكقؼ ثابت تجاه سكريا مع محاكلة إيجاد سبؿ لدفع سكريا نحك تعاطي أكثر ايجابية 

 مع لبناف كالدكؿ العربية.

ال ريب في أف المزج بيف الخطابات الطنانة كالسياسات غير المتناسقة قد يقكض  :الديمقراطية
الرامية إلى تعزيز الديمقراطية، لذا يجب عمى أم سياسة جديدة أف تستند إلى فيـ مصداقية الجيكد األمريكية 
في منطقة الشرؽ األكسط كأف تتكفر الجيكزية لدل الكاليات المتحدة لقبكؿ نتائج  ةكاضح لمتطمبات الديمقراطي
 االنتخابات عندما تحدث.

 -بعنكاف: "التعاكف األمريكي 2014ـ التقرير اآلخر الذم أصدره مركز كارينجي لمسبلـ الدكلي عا اأم

 . (483)"تطرؼاإلرىاب في منطقة الشرؽ األكسط ك ال العربي لمكافحة

 كمف بيف التكصيات المكجية إلى الحككمة األمريكية نذكر منيا:

إطبلؽ مناقشات كاسعة مع الشركاء عمى كؿ المستكيات، عبر الككاالت المعنية حكؿ جذكر التطرؼ، 
كؿ جياز مف أجيزة الحككمة األمريكية التي تتعاطى مع الشركاء العرب، خاصة ككاالت  إذ ينبغي أف ينخرط

الدفاع كاالستخبارات، في مناقشات متكاصمة حكؿ إتباع مقاربة شاممة لؤلمف القكمي تشمؿ التنمية البشرية 
 كالفرص االقتصادية كالحريات الفردية، باعتبارىا أدكات جكىرية ضد التطرؼ.

كالمجتمع  السياسييفء أك إعادة النظر بقكانيف مكافحة اإلرىاب التي تستيدؼ المنشقيف الدفع إللغا
لقضائية العربية أف تككف المدني، يتعيف عمى الييئات الحككمية التي تتعاطى مع القكل األمنية كالسمطات ا

دف كدكؿ الخميج ضد ف الكيفية التي يمكف أف تستخدـ فييا قكانيف اإلرىاب الجديدة في مصر كاألر حذرة بشأ
شقيف السياسييف كعمى الدبمكماسييف األمريكييف الضغط لكضع قكانيف ضد االستخداـ غير القانكني منال

 لمعنؼ، بدال مف استيداؼ المعارضة غير العنيفة لمدكلة.

مة كما أعطى ىذا التقرير مقاربة شاممة لمكافحة اإلرىاب كذلؾ بإقناع الكاليات المتحدة األمريكية األنظ
العربية بمكاجية األسباب الجذرية كما يتعيف عمييا أف تكضح أنيا ال تتبنى تعريفا لئلرىاب يشمؿ الخصـك 

                                                           
(483 )

 Michele Dunne , Frederic wehrey,'' U.S-Arab counterterrorism cooperation in a region ripe for 

extremism '', Carnegie endowment, (published on 23/10/2014), (consulted on 2/1/2017) : 

http://carengieendowment.org  

http://carengieendowment.org/
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السياسييف لمحككمات العربية، كما عمييا ربط المساعدات األمنية بالخطكات التي تتخذىا تمؾ الحككمات 
 لمعالجة المظالـ السياسية كاالقتصادية التي تغذم التطرؼ.

 التكصيات الكاردة نذكر: كمف بيف

 اإلصرار عمى مناقشة استراتيجيات شاممة ضد التطرؼ. -

زيادة التدقيؽ بالمساعدات التي تقدميا كزارة الخارجية كككالة االستخبارات المركزية إلى أجيزة  -
 المخابرات كاألمف العربية.

المنظمات غير الحككمية كبالنسبة تنشيط المساعدات المقدمة إلى المجتمع المدني كمقاكمة قمع  -
 لمخطكات الكاجب أتباعيا بكؿ بمد مف البمداف العربية نذكر عمى سبيؿ المثاؿ:

الدفع لمراجعة قكانيف مكافحة اإلرىاب في دكلة اإلمارات العربية المتحدة كالمممكة العربية  :دول الخميج
 منية األمريكية في الخميج لتعزيز اإلصبلح.السعكدية، ككذا اغتناـ التعاكف األمني كأنشطة المساعدة األ

صبلحات القطاع األمني بعيدة المدل في البحريف.  تشجيع اإلصبلحات التشريعية كالقضائية كا 

مف شاممة لمجميع تمثؿ مختمؼ الطكائؼ، كتحتـر مساعدتو عمى بناء جيش كقكات أ: العراق -
 حقكؽ اإلنساف، كتخضع إلى سيطرة السمطات المنتخبة.

التعاكف بشأف المعمكمات االستخباراتية، كلكف المطالبة بإصبلحات اقتصادية كسياسية  :األردن -
 أكسع.

الحد مف المساعدات األمنية لمضغط عمى الحككمة المصرية كي تكؼ عف تأجيج  مصر: -
 التطرؼ داخؿ مصر ، كاشتراط تقديـ المساعدة في مجاؿ اإلرىاب بتبني استراتيجيات عممية.

حجب أم مساعدة عسكرية أمريكية عف الجيش الميبي أك المساعدة في مكافحة اإلرىاب  :ليبيا -
حتى يتـ تشكيؿ حككمة كحدة كطنية جديدة، يجب عمى الكاليات المتحدة أف تستخدـ ىذه المساعدات ككسيمة 

 .  ضغط في تحقيؽ مصالحة سياسية كاسعة تتفؽ فييا الفصائؿ عمى ىيكؿ دفاعي كبنية سمطة جدية

ب التقرير كما ينبغي عمى الكاليات المتحدة كقؼ تدريب قكات الجيش كقكات مكافحة اإلرىاب حس
الميبية حتى يتـ إبراـ مصالحة كطنية كتشكيؿ حككمة مكحدة، كتشكيؿ قكات أمف تمثؿ جميع القبائؿ كالمناطؽ 
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نتخبة ذات تمثيؿ كطني الميبية، كاف تكفؿ كضع ىذه القكات تحت السيطرة المحكمة لحككمة جامعة كمدنية كم
 كاسع.

كفيما يتعمؽ بالمقترحات أكد التقرير أنو ينبغي عمى كاشنطف العمؿ بصكرة جماعية كبالتعاكف مع 
حمفائيا العرب لمكاجية الخطر الكشيؾ المتمثؿ في تنظيـ الدكلة اإلسبلمية كاتخاذ تدابير شاممة تؤكد عمى 

 اإلصبلح السياسي كمساعدة المجتمع المدني.

ضمف مجمكعة مف الدراسات كاإلطبلالت السياسية لباحثي مؤسسة كارينجي لمسبلـ الدكلي، كتب مف 
مجمكعة مف كبار الباحثيف دراسة مكسعة عف مترتبات الحراؾ العربي، حيث جاءت الدراسة بعنكاف "النظاـ 

ينا اكتاكم، كبكؿ الناشئ في الشرؽ األكسط" كتناكب عمى كتابتيا كؿ مف: سناف الغف، ناثاف.ج.براكف، مار 
 سالـ.

حكؿ مفصؿ رئيس يشدد عمى أف أفضؿ الطرؽ لتحقيؽ المصالحة كدعـ الديمقراطية في  الدراسةتدكر 
 .(484)العالـ العربي، يأتي مف التركيز عمى اإلصبلح االقتصادم كالمسائؿ الحياتية المباشرة

ف األكسط، يتميز بتحكالت كبيرة، كأ كما جاء في الدراسة أف النظاـ السياسي الناشئ في منطقة الشرؽ
ألحزاب ىناؾ أطراؼ فاعمة جديدة آخذة في الظيكر في مكاقع قكية، فيما تتبلشى أىمية أطراؼ أخرل، ا

، في حيف تفقد القكل العممانية السمطة، كفي مختمؼ أنحاء المنطقة، برزت اإلسبلمية آخذة في الصعكد
تغييرات الداخمية ليا آثارىا عمى األطراؼ اإلقميمية كالدكلية الفاعمة المخاكؼ االقتصادية إلى الكاجية ، ىذه ال

كافة تقترح الدراسة عمى األطراؼ الدكلية الفاعمة أف تركز عمى بعض القضايا المحددة بكجو خاص، مثؿ 
ممية ، كمبدأ التسكيات السلعبلقات القائمة بمكجب المعاىداتالمعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف، كالحفاظ عمى ا

لمنزاعات الدكلية، مثؿ ىذه الضغكط ستككف أكثر فعالية إذا كانت منسقة، كلذلؾ عمى جميع األطراؼ أف 
لى التصرؼ بصكرة منيجية، كينبغي لممجتمع الدكلي أيضا تكسيع دائرة انخراطو مع األطراؼ إتسعى 

                                                           
(484 )

العربي بين مآسي الحاضر وأحالم التغيير، أربع مرح البقاعي، "مقدمات أمريكية لفصكؿ الربيع العربي"، في:  
 .476 :، ص2014، 1، بيركت، لبناف: مؤسسة الفكر، طسنوات من التغيير
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ى بناء الجسكر مع مجتمعات السياسية الفاعمة عمى نحك يتجاكز "النخبة"، كتركيز الجيكد الدبمكماسية عم

 .(485)بأكمميا

 ( United states institute of peace ) ثالثا: معيد الواليات المتحدة لمسالم

مف طرؼ الككنغرس بالعاصمة  1984كىك مؤسسة أمريكية غير حزبية كمستقمة، تأسست عاـ 
يقكـ الككنغرس بتمكيمو سنكيا، كاشنطف، يقدـ ىذا المعيد تحميبلت حكؿ الصراعات في كافة أنحاء العالـ 

حظي أعضاء المجمس بعبلقات كثيقة مع أجيزة االستخبارات األمريكية، يضطمع بمياـ تدريب كتعميـ النخب 
 السياسية كاألمنية ككيفية إدارة النزاعات الدكلية.

تدريبية  يدير المعيد برامج عممية في مناطؽ الصراعات كيقكـ بالدراسات كالتحميبلت، كيشغؿ أكاديمية
، ك يعمؿ مع الحككمة ك المجتمع المدني عبر العالـكمركز تثقيؼ عاـ، كيقدـ اليبات مف أجؿ األبحاث 

 .(486)كيؤسس مياديف أكاديمية كسياسية إلدارة الصراع الدكلي كبناء السبلـ

عضكا مف  16إف المجمس االستشارم ليذا المعيد اتخذ البحريف مقرا لو بعد فيينا كنيكيكرؾ يتككف مف 
حبلؿ السبلـ الدكلي، كمف بيف  دبمكماسييف كزعماء دينييف، ليقدـ المشكرة حكؿ كيفية مكاجية الصراعات كا 

 (487) :مشاريع معيد الكاليات المتحدة لمسبلـ نذكر

تفاقية السبلـ ساعد المعيد في الكساطة لتمرير إ :2007االجتماع مع القبائل في العراق عام  -
نقطة تحكؿ في الحرب ىناؾ، كطمب مف خبراء المعيد مساعدة الكتيبة الجبمية العاشرة األكلية التي اعتبرت 

في الجيش األمريكي في مسعى المصالحة في المحمكدية الكاقعة في ما كاف يعرؼ بػ "مثمث المكت" في 
ئر محافظة األنبار غربي العراؽ، كنظر إلى المعيد عمى أنو طرؼ حيادم كاف قادرا عؿ جمع قادة العشا

السنية، كقادة الحككمة الشيعية في العراؽ، كأفراد رفيعي المستكل في الجيش األمريكي بعد المقاء بعد فترة 
قصيرة، انخفضت نسبة اليجمات كالخسائر بشكؿ كبير، كأدل االتفاؽ إلى تقميص التكاجد العسكرم األمريكي 

 .ىناؾ

                                                           
(485 )

 .477 :، صالسابؽ مرجع، المرح البقاعي 

):http ://www.usip.org/expertsconsulted on 12/1/2017  (, : Experts eacepnstitute of iUnited States  
( 486)

  
 Idem .(487 ) 
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لممساعدة في اجتماع مجمكعة دراسة  مجمكعة دراسة العراؽ: استخدمت الكاليات المتحدة المعيد -
، كقدمت التكصيات، كفي نياية ، كالتي درست الحرب في العراؽ2006العراؽ المؤلفة مف الحزبيف عاـ 

 .2006ديسمبر 6المطاؼ صدر تقرير نيائي قدـ إلى الككنغرس كالبيت األبيض، كنشر لمعامة في 

 .(488)ل مع التنظيمات المتطرفة العنيفة"تقرير "منع الفظائع من خالل الحوار: تحديات التعام 

تتبنى العنؼ مف أجؿ  أصدر معيد الكاليات المتحدة لمسبلـ لفتح الحكار مع التنظيمات التي -
 تحقيؽ مكاسب إنسانية لممدنييف كالمتضرريف في محاكلة لتخفيؼ حدة الصراعات الدكلية.

 Jonas(، كجكناس كبليس Sofia Sébastianأعد ىذا التقرير كؿ مف صكفيا سيبستياف ) -
Claes( يعكس التقرير خبلصة حمقات نقاش عقدىا المعيد مع المعيد األكركبي لمسبلـ ،European 

Institute of Peace مقر المعيد األكركبي  -فيفرم(، كبرككسؿ 5في كاشنطف )في  2016( خبلؿ عاـ
لتعاكف مع مركز الحكار اإلنساني مام( كقد عقدت حمقة النقاش في كينيا با 18فيفرم(، كنيركبي ) 23)
(Center for Humanitarian Dialogue كضمت حمقات النقاش سياسييف كمسؤكليف عف صنع ،)

السياسات، كأكاديمييف كخبراء كمشاركيف في الحكار مع الفكاعؿ غير العنيفة مف غير الدكؿ كمنع األعماؿ 
 الكحشية كالتطرؼ العنيؼ.

ار مع التنظيمات المتطرفة العنيفة كما يرتبط بذلؾ مف مزايا مختمفة يستعرض التقرير إمكانية الحك  -
 .دكف اإلخبلؿ بالقكانيف كالمكاثيؽ الدكلية

مارس مركز الدراسات اإلستراتيجية كالدكلية تأثيرا عمى  الدولية: مركز الدراسات اإلستراتيجية ورابعا: 
، إذ فا معتدلة تعاكنية ذات طابع عمميأىداإدارة بكش االبف كبرنامجو الخاص بالشرؽ األكسط، يتبنى 

 (489):أنو ييدؼ إلى
معرفة كفيـ التغيرات السياسية كاالجتماعية في الشرؽ األكسط مع معرفة تأثير تكنكلكجيا  -

 المعمكمات كاالتصاالت كالديمغرافيا كاإلعبلـ عمى ىذه التغيرات.

                                                           
(488 )

 Sofia Sebastian, Jonas Classes, '' Atrocity prevention through dialogue : Challenges in dealing with 

violent extremist organization  '' , United States Institute of peace, Special report, Washington D.C, August 

30,2016, http://www.usip.org  
مجمة جامعة تشرين فادم خميؿ كآخركف، "دكر مراكز األبحاث كالدراسات في السياسة الخارجية األمريكية"،  ( 489)

 .10 :، ص2008(، 2( العدد )30سمسمة العمـك االقتصادية كالقانكنية، المجمد ) ،والدراسات العممية لمبحوث

http://www.usip.org/
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مساندة إحداث التغيرات الديمقراطية خمؽ شراكة أكاديمية بيف الكاليات المتحدة كالمنطقة مف أجؿ  -
 المطمكبة.
يراف. -  التركيز عمى الدكؿ المحكرية في المنطقة مف خبلؿ األبحاث كىي مصر، السعكدية كا 
كمف أبرز المشاريع التي يقكـ بيا ىذا المركز مشركع العمؿ الخيرم بالشرؽ األكسط، بالتعاكف مع  -

رؽ بيف العمؿ الخيرم الحقيقي كاألعماؿ التي تتخذ كاجية ىيئة المعكنة األمريكية، كييدؼ إلى معرفة الف
خيرية لتمكيؿ المنظمات اإلرىابية، كىناؾ مشركع آخر لدراسة الدكر الذم يجب أف تقكـ بو الشركات 
األمريكية بالمنطقة مف أجؿ إجراء إصبلحات ديمقراطية كمحاربة اإلرىاب ، كذلؾ عف طريؽ كرؽ عمؿ 

كرؤساء الشركات االقتصادية ، كىناؾ مشركع إعبلمي يقكـ المركز مف خبللو أعدىا المركز بيف خبرائو 
بعمؿ قنكات حكارية بيف القنكات العربية كمثيبلتيا األمريكية لمناقشة كيفية صناعة األخبار ككتابة التقارير 

 بحرفية.

"مغالطة "نياية الدكلة": كضع األىداؼ الخاطئة  كمف بيف تقاريره األسبكعية، نجد التقرير األسبكعي     
حيث ناشد مف خبللو صناع القرار االستفادة مف  2016الذم أصدره في نياية عاـ  (490)لمحرب القاتمة"

دركس تجارب التدخؿ العسكرم في كؿ مف العراؽ، ليبيا، اليمف، كسكريا، الذم أثبتت عجزىا عف إرساء 
 .ذلؾ عف المآسي كالخسائر كصعكبة إنياء حالة الحرباالستقرار المنشكد، مبرىنا عمى 

لى نيايات لـ ذرية في الدكؿ المعنية حيث تمضي إكشدد المركز عمى ما تجمبو الحركب مف تغييرات ج     
تكف في حسباف األطراؼ المنخرطة: البنية االجتماعية، االقتصاد، عبلقات الترابط بيف المجمكعات العرقية 

ة، كأكضح أف التغيرات العالمية فرضت نفسيا عف كيفية تعاطي الكاليات المتحدة األمريكية كالطائفية المتعدد
التي أضحت في مكاجية عالـ تستطيع التأثير فيو في أفضؿ األحكاؿ، لكنيا لف تقدر عمى التحكـ النيائي 

ا بعيف االعتبار، بمسار أم صراع تككف طرفا فيو، كمف بيف الدركس التي ينبغي عمى صناع القرار األخذ بي
أردؼ المركز أنو ال يدعك النتياج سياسة العزلة كالتقكقع داخؿ حدكد الكاليات المتحدة عندما تتعثر المسيرة 
الشاممة، ينبغي عمى إدارة الرئيس أكباما اإلعداد ألفضؿ الحمكؿ المرحمية ألفغانستاف، العراؽ، ليبيا، سكريا، 

                                                           

(490)
 Anthony H.Cordesman ,” The “End State” Fallacy: Setting the Wrong Goals for War Fighting “,published on 

26/9/2016 , (consulted on :2/10/2017), available online : https://www.csis.org/analysis/end-state-fallacy-setting-

wrong-goals-war-fighting 
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ف الكاليات المتحدة ليس باستطاعتيا السيطرة عمى التحكالت المستقبمية اليمف قبؿ رحيميا مستندا إلى حقيقة أ

 (491) .كيتعيف عمييا التكيؼ مع المتغيرات

 (Center for American and Arab Studies) مركز الدراسات األمريكية والعربيةخامسا: 

كلمتحميبلت، تأسس لمتزكد مركز الدراسات األمريكية كالعربية ىك مركز غير ربحي لمبحكث السياسية 
بالحقائؽ كفحكصات الخبراء مف خبلؿ مجمكعة منشكرات لمراكز التفكير كاألكراؽ السياسية التي تؤثر عمى 

 (492).مجمكع السياسات األمريكية تجاه العالـ العربي

انطبلقا مف إدراكو ألىمية رصد المؤسسات كالعناصر األساسية التي تكفد كتؤثر  2005تأسس عاـ 
، كنقؿ أىـ إصداراتيا لمباحثيف كالقراء العرب، مف ةبمكرة كصياغة السياسة األمريكية نحك القضايا العربيفي 

ة األمريكية في نظر ناحية كتكفير أدؽ المعمكمات المكثقة لممراكز األمريكية حكؿ تداعيات كتجميات السياس
إصدار متابعة أسبكعية دائمة، ترصد  المركز رسالتو بالمكاكبة عمى ك يصؿمف ناحية أخرل  الشعب العربي

 (493).التغيرات كمؤشرات السياسة الخارجية ألمريكا ، كتؤسس لمعرفة أعمؽ آللية صنع القرار

 (*)المطمب الثاني: مراكز التفكير العربية 
عمى المستكل العربي تكجد المئات مف المؤسسات كالمراكز الفكرية كالجمعيات العممية تمارس عمميا 

الثقافة بمختمؼ فركعيا، كيمكف في ىذا الصدد التركيز عمى بعض جيكد مراكز التفكير العربية في نشر 
 كذلؾ مف خبلؿ ما يمي:

 
 

                                                           
(491 ) Think Tank monitor, weekly report (30/9/2016) consulted on (2/1/2017) available online : 

http://thinktank-monitor.org/weekly-report/weekly-report arabic/  
(492 )

” The Center for American and Arab Studies “, (consulted on /1/2016) available online 

http://thinktankmonitor.org/about us/   

 Idem
(493 )

  
إف نشأة كتطكر مراكز التفكير العربية بدأت في الخمسينيات في مصر، مع تأسيس المركز القكمي لمبحكث عاـ  ( *)

، كتأسس معيد 1968بالقاىرة، باإلضافة إلى مركز األىراـ لمدراسات السياسية كاإلستراتيجية الذم تأسس عاـ  1956
معة العربية أما المراكز البحثية الخاصة، فكاف مركز الذم كاف يرتبط بالجا 1952البحكث كالدراسات العربية عاـ 

انتشرت المراكز البحثية  ـكمؤسسة بحثية غير ربحية، ث 1975 دراسات الكحدة العربية الذم تأسس في بيركت عاـ
 العربية أكثر منذ الثمانينات كالتسعينات.

http://thinktank-monitor.org/weekly-report/weekly-report%20arabic/
http://thinktankmonitor.org/about%20us/
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 الفرع األول: مراكز التفكير التابعة لمكتبة اإلسكندرية

إف ما تقكـ بو المراكز كالمنتديات كاألقساـ التابعة لمكتبة اإلسكندرية في مصر ىك أحد األمثمة عمى 
دكر المؤسسات كالمراكز البحثية في الترجمة كثقافة التكاصؿ، إذ تقكـ سنكيا بتنظيـ أكثر مف عشر مؤتمرات 

ار ير كالتسامح كالفكرم كتبادؿ األفكأك ندكات أك منتديات أك كرش عمؿ لتدريب الفنييف كتشجيع حرية التعب
رجمة في عمميات التفاعؿ بيف الحضارات العممية كأحدث ما تكصؿ إليو العقؿ البشرم مف إنجازات، كدكر الت

فقط أكثر مف إثني عشر  2008اإلنسانية، فعمى سبيؿ المثاؿ نظمت أك استضافت ىذه المؤسسة خبلؿ عاـ 
 (494):مؤتمرا ككرشة عمؿ كبرنامج منيا

 21-19استضافة مؤتمر "حكار الشعكب كالثقافات في المنطقة االكركمتكسطية كالخميج"، لمفترة مف  -
 .2008 جانفي

، 2008فيفرم  9-7تنظيـ مؤتمر "حرية تداكؿ المعمكمات ، المعمكمات حؽ لكؿ مكاطف" لمفترة مف  -
تناكؿ المؤتمر في جمساتو عدة محاكر مثؿ اإلطار القانكني كالتنظيمي لتداكؿ البيانات كالمعمكماتية كحقكؽ 

ركة المجتمع المدني في صياغة الممكية الفكرية، كدكر إتاحة المعمكمات في التنمية كفي تفعيؿ مشا
السياسات، كسياسات إتاحة المعمكمات كضكابط النشر، فضبل عف دكر البكابات كالشبكات القكمية عمى 

 األنترنت في اإلتاحة كمسؤكلية مؤسسات المجتمع في بناء مجتمع المعرفة.

تحقيؽ ثقافة السبلـ تنظيـ المنتدل الثالث لمشباب العربي تحت عنكاف "الشباب كدكر اإلعبلـ في  -
حيث ناقش المنتدل قضايا الشباب العربي مف  2008مارس  1-فيفرم  28كاألمف كالتنمية" لمفترة مف 

 مختمؼ الجكانب، كمنيا رؤية الذات كقبكؿ اآلخر، كالمكاطنة كالسبلـ كاألمف اإلنساني.

ت عنكاف "المخطكطات عقد مركز المخطكطات التابعة لمكتبة االسكندرية مؤتمره السنكم الرابع تح
، نكقش في المؤتمر دكر حركة الترجمة في حماية التراث 2008مارس  31-29المترجمة" لمفترة مف 

باحثا مف مختمؼ دكؿ  50كالمخطكطات المترجمة مف المغات المختمفة إلى المغة العربية ، كذلؾ بمشاركة 

                                                           
، ربي: كيف نيضوا ولماذا تراجعناالبحث العممي بين المشرق العربي والعالم الغمحمد صادؽ إسماعيؿ،  ( 494)

 .158 - 157 :ص -، ص2014ربية لمتدريب كالنشر، القاىرة، المجمكعة الع
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الترجمة في عمميات التفاعؿ بيف الحضارات  العالـ تأتي أىمية ىذا المؤتمر انطبلقا مف الدكر الذم لعبتو
 اإلنسانية.

باإلضافة إلى ىذه النشاطات نظـ االتحاد الدكلي لممكتبات كمراكز المعمكمات مؤتمر "دكر المكتبات 
أكتكبر  9-7في حرية التعبير كالتسامح الفكرم كحؽ الكصكؿ لممعمكمات" في مكتبة اإلسكندرية لمفترة مف 

2008. 

 المركز العربي لمدراسات السياسية واإلستراتيجية الفرع الثاني:

المركز العربي لمدراسات السياسية كاإلستراتيجية ىك مركز بحثي مستقؿ ييتـ باألساس بالقضايا العربية 
عمى كافة المستكيات السياسية كاإلستراتيجية كاالقتصادية كاالجتماعية كاألمنية كالثقافية، ككذلؾ العبلقات 

كعبلقات العرب مع العالـ الخارجي كما يسعى إلى التفاعؿ مع كافة المراكز كالمؤسسات الفكرية العربية 
 داخؿ العالـ العربي كاإلسبلمي أك في كافة أنحاء العالـ.

 (495) :يقـك المركز بإصدار العديد مف الدراسات كمنيا

 في كافة المجاالت.سمسمة قضايا عربية كىي دكرية شيرية تعني بالقضايا العربية  -       

 سمسمة دراسات إستراتيجية، كىي دكرية تعني بالشؤكف األمنية كالعسكرية العربية كاإلقميمية كالدكلية. -

التقرير االستراتيجي السنكم بعنكاف "العرب في عاـ" كالذم يضـ كافة القضايا كاألحداث التي مر بيا عالمنا 
 العربي خبلؿ العاـ.

ىي خدمة يقدميا المركز لمباحثيف كالباحثات في كافة المجاالت السياسية كالعسكرية خدمة الممفات البحثية ك 
 كاالقتصادية كاالجتماعية كالتاريخية كالتربكية.

كغيرىا مف إقامة العديد مف الدكرات التدريبية في مجاؿ التثقيؼ السياسي كالقضايا األمنية كاألكضاع العربية 
ائزة سنكية ألفضؿ البحكث كالدراسات في المكضكعات التي يتـ لى جانب جالمكضكعات ذات الصمة، إ

 تحديدىا.

                                                           
(495 )

 .160 :سابؽ، صالمرجع المحمد صادؽ إسماعيؿ،  
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كمف األىداؼ المرسكمة ليذا المركز ىك تكفير كتسييؿ كصكؿ الباحثيف إلى المعمكمات كاإلنتاج العممي في 
الدكؿ العربية كتسييؿ التكاصؿ كالتعاكف العممي ككذا العمؿ عمى نشر كتكفير المخزكف العممي لمباحثيف في 

 كؿ بقاع العالـ لتطكير قنكات االتصاؿ كالتعاكف. 

 مبادرة اإلصالح العربيالفرع الثالث: 

مبادرة اإلصبلح العربي مؤسسة بحثية لمبحكث الفكرية المستقمة ، تقـك كبشراكة مع خبراء مف المنطقة العربية 
كخارجيا، كباقتراح برامج كاقية كمنبثقة عف المنطقة مف أجؿ السعي إلى تحقيؽ تغيير ديمقراطي ، تمتـز 

كتحميؿ  عية، كىي تقكـ باألبحاث السياسيةية كالعدالة االجتماالمبادرة في عمميا مبادئ الحرية كالتعدد
السياسات، ىدفيا أف تشيد المنطقة العربية صعكد كتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية، تأسست عاـ 

 (496):نجد العربية المؤسسة ، كمف بيف األعضاء2005

)اإلمارات العربية المتحدة( المرصد التكنسي مركز الدراسات اإلستراتيجية )األردف(، مركز الخميج لؤلبحاث 
لبلنتقاؿ الديمقراطي )تكنس(، مركز الدراسات السكدانية )السكداف( إيتانا )سكريا( ، المركز الفمسطيني لمبحكث 
السياسية كالمسيحية )فمسطيف( المركز المبناني لمدراسات )لبناف(، المركز المصرم لبحكث الرأم العاـ 

سات كاألبحاث في العمكـ االجتماعية )المغرب(، مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات )مصر(، مركز الدرا
 نساف )اليمف(.اإلسبلمية )العربية السعكدم(، المرصد اليمني لحقكؽ اإل

 يا:نكما نجد أنيا تضـ عدة مؤسسات أكركبية كأمريكية نذكر م   
كة المتحدة(، المؤسسة اليكنانية لمسياسة األكركبية سبانيا(، المركز األكركبي لئلصبلح )المممالبيت العربي )إ

فبراير  3كالخارجية )اليكناف(، المركز األكركبي لمدراسات اإلستراتيجية )فرنسا(، الجامعة الكطنية 
 .)األرجنتيف(، مشركع الكاليات المتحدة  كالشرؽ األكسط )الكاليات المتحدة األمريكية(

مركزا فكريا كبحثيا مف العالـ العربي كأكركبا  20صبلح العربي أكثر مف كبالتالي يبمغ عدد شركاء مبادرة اإل
كالكاليات المتحدة األمريكية، كينشر مكقع المبادرة دراسات كأبحاث تعالج القضايا السياسية كاالجتماعية 

                                                           
(496 )

 مبادرة اإلصبلح العربي عبر الرابط التالي: 
reform.net-http://www.arab  

http://www.arab-reform.net/
http://www.arab-reform.net/
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احثيف كاالقتصادية في الببلد العربية بيدؼ بناء مجمكعات عمؿ في دكؿ مختمفة كتطكير شبكة كاسعة مف الب

 .كالنشطاء ممف يتقاسمكف الرؤل اإلصبلحية

نشرت عدة تقارير مف بينيا "البلمركزية كمستقبؿ الدكلة في سكريا" ككذا تقرير بعنكاف "الكصكؿ إلى 
المعمكمة: معركة مف أجؿ مجتمع مفتكح في العالـ العربي"، "حالة المعمكمات في مصر: نحك تفعيؿ الحؽ 

الديمقراطية العربي"، "اإلصبلح الدستكرم في المراحؿ االنتقالية"، كمف التقارير التي الدستكرم"، مقياس 
 (*)"نجد تقرير بعنكاف "البلمركزية كمستقبؿ الدكلة في سكريا 2016أصدرتيا مؤسسة اإلصبلح العربي عاـ 

داعية السكرييف  حيث تفحص مبادرة اإلصبلح العربي البلمركزية كنظاـ سياسي لمدكلة المستقبمية في سكريا
لتجاكز الفكارؽ الطائفية التي خمقيا نظاـ األسد كتكضيح نمكذج المركزية يعكس ماضي سكريا كالحقائؽ 

 الراىنة.

شكؿ الدكلة  خطرفي كرقتيا إلى خطة بعيدة المدل لبلمركزية ، كتحذر مف  صاحبة ىذا التقريرتدعك 
مة عميقة فيجب التعامؿ مع تطمعات الكرد كشعب المستقبمية، حيث الدكلة المركزية متيالكة، كتعيش أز 

باعتبارىا تطمعات مشركعة، فحسب رأييا ينبغي عمى المجتمعات السكرية االلتزاـ في تحقيؽ طمكحاتيـ 
بالخكض في مفاكضات مبنية عمى اعتبارات كمصالح عممية، كليس فقط عمى أسس التطمعات القائمة عمى 

يدرالية خيارا مناسبا لمحالة السكرية ، كلكف الدكؿ الفيدرالية الحقيقية لدييا أساس اليكية القكمية، كقد تككف الف
منظكمة مف المؤسسات الفعالة كالمتمرسة في المركز ذات قدرة عمى تنظيـ عبلقات سميمة مع كؿ أقاليميا 

مختمفة، فكجكد مؤسسات مركزية أكثر ديمقراطية كفعالية يزيد كيقكم مف فرص الدكلة لطمأنة مجتمعاتيا ال
 كتعزيز االنتماء إلى مجتمع كطني كاحد.

كيقدـ رياض عمي منظكرا قانكنيا لممركزية ، كيتقصى بعض النماذج التي يمكف تبنييا في سكريا 
 المستقبمية، أما أالف كريستناخت، فيعرفنا عمى مسار البلمركزية في فرنسا البمد الذم عاش ذات مرة  حكـ 

                                                           
مف إعداد بسمة القضماني كرياض عمي، أالف كريستناخت )أعضاء مبادرة  23/12/2016صدر ىذا التقرير في  ( *)

 اإلصبلح العربي(.
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كيرل أف التنظيـ المناطقي في سكريا نسخة طبؽ األصؿ عمى الشكؿ (، 1981-1789شديد المركزية )
 (497).الفرنسي

 المطمب الثالث: التحديات التي تواجو مراكز التفكير األمريكية والعربية 

قبؿ التطرؽ إلى التحديات التي تكاجو مراكز التفكير األمريكية نشير إلى أنو مف خبلؿ عقد مقارنة   
يمكف القكؿ أف  ىذه  11/9السياسة األمريكية في المنطقة العربية بعد أحداث  بيف أفكار ىذه المراكز ك

المراكز كالمؤسسات الفكرية حققت نجاحا في تسكيؽ أرائيا كأبحاثيا لدل صناع القرار األمريكي ، كبالتالي 
 مراكزىا الفكرية .بعض بعض السياسات األمريكية كانت حصيمة أراء ك طركحات 

الذم كضع كي يصؼ ككريا  ذلؾ كثيرة لعؿ أبرزىا مصطمح ''محكر الشر ''كمف األمثمة عمى 
حد معاقؿ الفكر المحافظ في مدينة نيكيكرؾ كىك معيد عراؽ ك إيراف بيذا الكصؼ صدر مف أالشمالية كال
( كىك أحد مفكرم معيد (David Fromm(كىك الكندم دافيد فركـ  (Manhattan Instituteمانياتف 

( المحسكبة عمى  Weekly Standard كي ،كىك كاتب في دكرية ''كيكمي ستاندار'' )المشركع األمري
جؿ تبني سياسة التعبئة مف أككاف لؤلفكار التي صدرت عف برككينجنز دكر كبير في  (498)المحافظيف الجدد

ك كاف كراء  العقكبات عمى ما يعرؼ ب '' الدكؿ المارقة '' كالتي أدرجت العديد مف الدكؿ العربية في قائمتيا،
 .شكيبلت الدفاع كالسياسة الخارجيةتأسيس مجمس األمف القكمي األمريكي ك ت

( الذم تبنتو إدارة Preemptive stickكلعؿ مف الميـ اإلشارة إلى أف مفيكـ الضربة االستباقية )    
الكاليات ف تقع مستقببل مف خبلؿ قياـ راؽ بيدؼ درء األخطار التي يمكف أالرئيس بكش ك طبؽ في الع

المتحدة بعمؿ انفرادم ىك مفيكـ كضعو مشركع القرف األمريكي الجديد كىذا المركز المعقؿ الرئيسي 

    (499).لممحافظيف الجدد

باالضافة الى تطبيؽ الفكضى الخبلقة كالقكة الذكية  خبلؿ الحراؾ العربي دكف اف ننسى تبني أفكار 
 .ـ الحضارات التي نظر ليا ىنتغتكفصدا

                                                           
 لبلطبلع أكثر أنظر التقرير عبر المكقع االلكتركني لمبادرة اإلصبلح العربي:  ( 497)

reform.net-http://www.arab  

(498)
 . 49-48ص:-سابؽ ،صالمرجع البراىيـ بف عبد الرحمف اليدلؽ ، ا 

(499 )
 .49 :نفس المرجع، ص 

http://www.arab-reform.net/
http://www.arab-reform.net/
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خبلؿ دراسة قاـ بيا نيممي كماؿ األمير تكصؿ إلى كضع مؤشرات لقياس فاعمية مراكز التفكير كمف 
 لعدة دكؿ بينيا في الجدكؿ التالي :

  : مؤشرات فاعمية مراكز التفكير في بعض الدول(01)جدول رقم ال

الواليات  بريطانيا تركيا أستراليا الصين مصر

 المتحدة

 المؤشر

 المساهمة في * *    *

 صنع القرار

زيادة عددها  * *    *

 باستمرار

عمل خبرات  * * * * * *

 بارزة بداخلها

تنوع في  * *    *

 النشاط

تنوع في  * *    

 مصادرالتمويل

ظاهرة راسخة  * *    

 في المجتمع

مجموع  6 6 1 1 1 4

المؤشرات 

 االيجابية

في تشكيؿ الرأم العاـ كصكرة االخر : دراسة لحالة مركز ،'' دكر المراكز البحثية نيممي كماؿ األمير :المصدر
بلعات الرأم العاـ كاتخاذ استط :كرقة بحثية مقدمة لممؤتمر الدكلي، اسات اآلسيكية بجامعة القاىرة ''الدر 

 .16، ص:2007فيفرم  8-6بيف النظرية ك التطبيؽ،  :القرار

كؽ عمى الدكؿ األخرل ك يرجع ذلؾ ك بريطانيا تتف يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف الكاليات المتحدة األمريكية   
في كؿ مف الدكلتيف كالذم أدل إلى تطكر  ك تكفر المناخ المبلئـ لمعمؿ لى تطكر ظاىرة مراكز التفكيرإ

، لكننا ال نؤيد فكرة نيممي كماؿ األمير عمى أف مراكز التفكير المصرية مف ثـ زيادة فاعميتياطريقة أدائيا ك 
  لقرار نظرا لمتحديات التي تكاجييا، ك التي سيتـ التطرؽ إلييا فيما بعد.تساىـ في صنع ا

 التحديات التي تواجو مراكز التفكير األمريكية :الفرع األول

، عندما رأل 2001تحكلت العداكة إلى نزاع مفتكح بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر عاـ 
المحافظكف الجدد فرصة التياـ األكاديمييف المختصيف بشؤكف األكسط، ليس باعتماد مناىج دراسية متحيزة 
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نشر  ،11/9/2001كحسب، بؿ بتمثيؿ نكع مف "الطابكر الخامس" الفكرم، كبعد كقت قصير مف أحداث 

تقريرا تحت عنكاف "كيؼ تحتؿ جامعاتنا الكاليات المتحدة، كما يمكف ، (*)المركز األمريكي لؤلمناء كالخريجييف
 فعمو بيذا الشأف؟"

يكرد التقرير أمثمة تظير تقصيرا في السمكؾ الكطني لدل أساتذة الجامعات، كتكصؼ األخيرة، بأنيا 
( رئيس Martin Kramerالكقت عينو أصدر مارتف كرايمر )الحمقة الضعيفة في الحرب عمى اإلرىاب، كفي 

تحرير مجمة "ميدؿ إيست ككاترلي" كتابا بعنكاف "أبراج عاجية عمى الرماؿ: فشؿ الدراسات األمريكية الشرؽ 
أكسطية"، حيث اعتبر أف المؤسسات األكاديمية المستعدة لمدفاع عف العالـ الثالث أعمت عيكنيا عف 

تي تعاني منيا المنطقة، كمف ثـ أطمؽ دانياؿ بابيس كىك زميؿ لكرايمرك مف المحافظيف األعراض الخطيرة ال
الجدد، كالذم عينو بكش رئيسا لمعيد السبلـ األمريكي "كامبكس كاتش"، كىك مكقع عمى االنترنت مخصص 

فات عف لرصد مؤشرات التحيز ضد الكاليات المتحدة في مراكز الدراسات الشرؽ أكسطية، تقريرا كنشر مم
األخطاء السياسية التي ارتكبيا بعض ألمع األساتذة ، كدعا التقرير الطبلب إلى رفع تقارير عف 

 (500).أساتذتيـ

لمعرفة تأثير  (**)3077ىذا إلى غاية صدكر قانكف الدراسات الدكلية في التعميـ العالي تحت رقـ 
مراكز الدراسات الدكلية الممكلة مف الحككمة عمى األمف القكمي، يشجب المحافظكف الجدد سيطرة غير 
الغربييف في ىذا المجاؿ قائميف إف معظـ الباحثيف الشرؽ أكسطييف ىـ مجرد ناطقيف باسـ إيديكلكجيات 

إلى إحداث ثكرة في الجامعات، حيث يضع كلذلؾ ىدؼ القانكف المشار إليو  -حسب قكليـ–ببلدىـ اإلرىابية 
 الباحثكف ثقميـ في محاربة اإلرىاب، كلخدمة المصالح األمريكية.

مثؿ جامعة ىارفارد، شيكاغك،  2004أفريؿ  15لقد أرسمت مراكز أبحاث في جامعات مرمكقة في 
ع الباحثيف مف كتابة برنستكف، ستانفكرد كياؿ، إلى مؤسسات فكرد كرككمفي رسائؿ عمى التكجو الجديد في من

                                                           
كىك مجمكعة مركزىا كاشنطف شاركت في تأسيسيا ليف تشيني زكجة نائب الرئيس ديكتشيني كالسينانكر  ( *)

 الديمقراطي جكف ليبرماف.
 .96-95 :ص –سابؽ، ص المرجع السمير التنير،  ( 500)
حيث يطمب المزيد مف الدعـ  2003أكتكبر  21الذم صادؽ عميو مجمس النكاب األمريكي باإلجماع في  ( **)

 ىلمسياسة الخارجية األمريكية، حيث استمع أعضاء الككنغرس إلى إفادات عف التأثير السمبي لمكاتب إدكارد سعيد عم
 مراكز الدراسات الشرؽ أكسطية التي كصفت بأنيا جيكب تضمر معاداة منحطة لؤلمركة.
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ما يريدكف بحجة الحرب عمى اإلرىاب، كعدكا ذلؾ أمرا مكجيا إلى منع الحرية األكاديمية، خاصة بعدما تبيف 

 .(501)أف ما نشركه المحافظكف الجدد عف العراؽ كانت كميا معمكمات كاذبة

األمريكية عمى صانع القرار لحد تقديـ في إصدار قرارات  األبحاثاعتدنا أف نسمع عف تأثير مراكز 
بشأف قضايا معينة، لكف في اآلكنة األخيرة نجد العديد مف الدكؿ األجنبية تكجو تقارير مراكز التفكير 
األمريكية لصالحيا عبر تبرعات سخية تصب بالنياية لصالح التقارير التي تتخذ بمكجبيا اإلدارة األمريكية 

( تحت عنكاف القكل الخارجية New York Timesرية ىذا ما اكتشفتو صحيفة نيكيكرؾ تايمز )قرارات مصي
( رافعة الغطاء عف Foreign Powers by influence at think tanksعبر التأثير عمى مراكز التفكير )

ؤثر في ك تدؼ أف تصدر تقارير تدعـ مكاقفيا أدكلة لتسعة مراكز أبحاث كتفكير أمريكية بي 57تمكيؿ 
قرارات البيت األبيض كالككنغرس لصالح قضايا خاصة بيذه الدكؿ، كيشير التقرير إلى أف التبرعات أك شراء 
كالء مراكز األبحاث ثـ مع مراكز بحث مؤثرة في كاشنطف مثؿ: معيد برككينغز كمركز الدراسات 

كمراكز أخرل ، ككؿ كاحد منيا  اإلستراتيجية كالدكلية، كالمجمس األطمنطي، كمعيد دراسات الشرؽ األكسط،
تمقى دعما مف حككمات أجنبية إلعداد أكراؽ بحث السياسات كتنظيـ ندكات كلقاءات مع المسؤكليف الكبار 

 (502).مف الحككمة األمريكية

مريكية تشكؿ كؿ دكؿ القارات تقريبا: األ األبحاثالتي تـ الكشؼ عف تمكيميا لمراكز  57الدكؿ اؿ 
فريقيا كالشرؽ األكسط )المنطقة العربية( منيا آسيا كأكركبا  دكؿ عربية منيا خمسة  9كأمريكا البلتينية كا 
دكلة أسيمت في  64، كاف حجـ الدكؿ المتبرعة اكبر حيث بمغ 2011مراكز ، كفي عاـ  7خميجية تمكؿ 

ر أمريكي، كلكف مميكف دكال 92و ىذه المراكز بحكالي الكاليات المتحدة، كيقدر ما تمقت مركزا في 28دعـ 
المبمغ قد يككف أعمى نظرا لعدـ التفاصيؿ المالية عف طبيعة كشركط العقكد التي عقدت بينيا كبيف الدكؿ 

 (503).األجنبية

                                                           
 .99 :سابؽ، صالمرجع السمير التنير،  ( 501)
حككمات أجنبية تبرعت لمراكز أبحاث أمريكية لمتأثير عمى صناع القرار"، )تاريخ النشر: " ،عادؿ القاضي ( 502)
 ( عبر الرابط:2/3/2017تاريخ االطبلع: )(، 2014سبتمبر 8

riew.php?id=12506≠sthash.yohqolxd.dpuf -http://www.almuslimon.net/article 
(503 )

 .2نفس المرجع، ص  
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كىذه األمكاؿ ال تذىب بطبيعة الحاؿ مف يد الدكؿ إلى مراكز التفكير األمريكية مباشرة، كلكنيا تسمـ 
غالبا كاحدا مف جماعات الضغط المعركفة ىناؾ، لعؿ أىميا  ليا عبر شريؾ لكؿ دكلة في كاشنطف، كيككف

(، ألنو منظمة غير ربحية ، كيعتمد عميو صناع Center Global developmentمركز التطكير الدكلي )
السياسة في الككنغرس كالحككمة إلعداد تقارير كأبحاث مستقمة كأكاديمية تظير الكثائؽ التي نشرتيا "نيكيكرؾ 

 مف قطر كاإلمارات العربية المتحدة المتيف تعتبراف استمرار الكجكد األمريكي في الخميج ميما تايمز" أف كبل
، كخاضت حربا لتشكيؿ الرأم العاـ األمريكي، كاإلمارات التفكيرألمنيا القكمي، تنافستا عمى دعـ مراكز 

أكثر مف مميكف دكالر أمريكي العربية المتحدة مثبل دعمت مركز الدراسات اإلستراتيجية كالدكلية كقدمت لو 
لممساعدة في بناء مقر المركز الجديد بزجاجو المشع كالجدراف الفكالذية، كالذم ال يبعد مقره سكل أمتار عف 

مميكف دكالر عمى مدل  14.8عمى التبرع لمركز برككينغز بمبمغ  2013البيت األبيض فيما كافقت قطر عاـ 
في الدكحة العاصمة القطرية كدعـ مشركعا حكؿ العبلقات األمريكية  أربعة أعكاـ، حيث فتح المركز فرعا لو

 .(504)مع العالـ اإلسبلمي

رغـ الدراسات العديدة التي حاكلت قياس المبمغ المالي الذم تمقتو المراكز المحافظة كالتقدمية، فقد ثبت 
صعكبة تصنيؼ ىذه المراكز أف الميمة صعبة، بالنظر إلى العدد اليائؿ لمراكز التفكير الكاجب احتسابيا، ك 

مف ناحية الطيؼ اإليديكلكجي، فشمت عدة دراسات في أف تحدد بشكؿ قاطع القدرات المالية لمراكز التفكير 

 .(505)التقدمية كالمحافظة

 كحكؿ أسباب قبكؿ ىذه المراكز لتبرعات أجنبية، يعكد إلى:

 األخيرة.ضركرات التنافس فيما بينيا بعدما تضاعؼ عددىا في السنكات  -

 تراجع القركض التي تمنحيا الحككمية األمريكية ليذه المراكز. -

( أف اتفاقيات الدكؿ األجنبية مع مراكز التفكير Joseph Sandlerكيقكؿ المحامي جكزيؼ ساندلر )
أخطر مف اتفاقيا مع جماعات الضغط ، كىي تشير لمتأثير الكبير الذم تمارسو مراكز التفكير عمى اإلدارة 

                                                           
(504 )

 . 4: ، صسابؽالمرجع العادؿ القاضي،  
(505 )

 James G.Mc Gann, Think Tanks and policy advice in the United states : Academics, advisors and 

advocats, Op.cit, p 48. 
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األمريكية عمى أساس أف جماعات الضغط تقدـ خدمات كيتكقع منيا الدفاع عف قضايا ىذه الدكلة أك تمؾ، 
 لكف مراكز البحث تمبس لباس الحياد األكاديمي كالمكضكعية لكنيا تخمت عف ذلؾ مف خبلؿ نشاطاتيا.

 التحديات التي تواجو مراكز التفكير العربية :الثانيالفرع 

 مراكز التفكير العربية، إال أنيا تكاجو عدة عراقيؿ نذكر منيا:رغـ كثافة نشاطات 

 أوال: االفتقار إلى الموضوعية واالستقاللية في العمل

مما الشؾ فيو أف قيمة مراكز التفكير تكمف في حياديتيا كاستقبلليتيا كمينيتيا كال تتحقؽ ىذه المينية 
كاختيار أجندتيا البحثية، كلف يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ إال بيامش كبير مف الحرية لتحديد أكلكيات عمميا 

لى حرية في نشاطو دكف الخضكع  تكفير تمكيؿ غير مشركط، كما يحتاج الباحث إلى استقبللية في عممو، كا 
 لكصاية.

مف خبلؿ تأطير عدة  االبحاثإف الرقابة الممارسة مف طرؼ األنظمة العربية عمى أعماؿ مراكز 
كتحديات قكانيف عمميا كسيرىا، في حيف تكجد مراكز التفكير العربية التي تفضؿ عدـ  ت ليذه المراكزاأجند

العمؿ كفقا لركابط مع الحككمة لكف ىذه األخيرة تعيد تنظيميا في بعض الحاالت بالمحافظة عمى ىذه 
سساتي ، فميس ىناؾ ما يسمى بالعمؿ المؤ (506)الركابط عمى شكؿ حماية سياسية دكف إدارة أك ترشيد عمميا

المستقؿ، فإف كاف ىناؾ ما يمت إلى ذلؾ بصمة، فإنيا بشكؿ أك بآخر تقع تحت طائمة أجيزة الدكلة 
كلكائحيا، ناىيؾ عف األحزاب السياسية كىذا الجانب يقع تحتو ما يسمى بالسقؼ الديمقراطي أم مقدار 

ممنكح لمكصكؿ إلى المعمكمات  الحرية الممنكحة لمنخب كالمثقفيف ، فميس ىناؾ بكؿ تأكيد ما يكفي مف مجاؿ
لى البحث العممي المكضكعي دكف قيكد سياسية أك فكرية مف جية أخرل، كىك ما تفتقده معظـ  مف جية، كا 

 .(507)العربية التفكيرمراكز 

 
 

                                                           
 Ibrahim Ezzat, Op.cit, p 11.(506 )  

سياـ في صناعة القرار ىاشـ حسف حسيف الشيكاني، مراكز األبحاث العربية كسبؿ تطكيرىا باتجاه اإل ( 507)
 .302 :سابؽ، صالسياسي، مرجع 
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 ثانيا: مشكمة التمويل
فالتمكيؿ ىك مفتاح البحث، كمف دكنو يتعذر عمى الباحثيف انجاز المطمب ، أك فتح مؤسسة بحثية 
كتجييزىا باألثاث المكتبي كغيره، إف الباحث يحتاج إلى استقرار مادم كتفرغ كامؿ لنشاطو البحثي، كقد 
تفضي ىذه العراقيؿ بالباحث إلى المجكء إلى ببلد أخرل عمى غرار البمداف األكركبية حيث يمكنو أف يحظى 

 بركاتب مغرية تقدميا لو مراكز التفكير.

اءات اليكنسكك، كتقارير التنمية اإلنسانية العربية صكرة غير مبيجة عف تقدـ األرقاـ الكاردة في إحص
( ةبالمائ 0.1كيفية تعاطي الكطف العربي مع البحكث، فنسبة التمكيؿ العربي لمبحث العممي تتراكح بيف )

بالمائة( لمجمؿ الكطف العربي كتدخؿ ضمنيا النفقات اإلدارية، في حيف تصؿ في السكيد كفرنسا  0.3ك)
بالمائة مف المكازنات العامة، أما في إسرائيؿ فيصؿ اإلنفاؽ عمى البحكث العممية إلى ما يكازم  3مثبل إلى 

بالمائة مف المكازنة المخصصة لمتعميـ  30بالمائة، مف المكازنة العامة لمدكلة، كما يكازم  47
تماعي كالقضايا المتعمقة باحث عربي يبحث في المجاؿ السياسي كاالج 5000،كىناؾ ما يقارب (508)العالي

مؤسسة بحث التي تغطي الشؤكف الكطنية  85منشكر عمى قكاعد منتظمة عبر 2000بالشرؽ األكسط، 
كالعالمية، كىذا العدد يعتبر صغير مقارنة مع آالؼ الباحثيف الذيف يديركف أعماؿ حكؿ الشؤكف الكطنية 

 .(509)كالدكلية في كاشنطف كحدىا

اكز التفكير تأتي مف المؤسسات الغربية، كلما لو تأثير إيجابي مف الناحية كارد المالية لمر مأكبر ال
المالية لكف لو تأثير سمبي مف خبلؿ رسـ ىذه المؤسسات الغربية ألجندات معينة داخؿ المراكز الفكرية 

 العربية.

 مميكف 15في كؿ عاـ تتمقى مؤسسات بحث السياسة العامة في الشرؽ األكسط العربية ما يقارب 
مميكف دكالر كالمنظمات الدكلية األمريكية بما فييا البنؾ  5( حكالي Fordدكالر، حيث يمنح صندكؽ فكرد )

 .(510)مميكف دكالر، كالباقي مصدره محمي 3مميكف دكالر، االتحاد األكركبي يمنح  2الدكلي يمنح 

 

                                                           
 .164 :سابؽ، صالمرجع المحمد صادؽ إسماعيؿ،  ( 508)

 Ibrahim Ezzat, Op.cit, p 12
.(509 )

  

Idem , p- p :11-12
 (510  )
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 ومن أىداف التمويل األمريكي لمراكز التفكير العربية:

السياسي لمرؤساء األمريكييف يممس االتفاؽ في النظرة النفعية لفمسفة التمكيؿ، إف المتأمؿ لمخطاب 
 (511) :فالرئيس األمريكي ريتشارد نيكسكف يبيف فمسفة التمكيؿ الغربي مف خبلؿ قكلو

« let us remember that the main purpose of American aid is not help other, but to help 

ourselves » 

 أف نتذكر أف الغرض الرئيس لممعكنة األمريكية ليس مساعدة الشعكب كلكف مساعدة أنفسنا". يجب"أم 

بعد ىذا التصريح بأكثر عقديف مف الزمف، أكضح الرئيس ريتشارد نيكسكف في كتابو نصر ببل حرب 
يمكف كبالتالي ، (512): "أف الككنغرس لف يقر المعكنة ما لـ تحقؽ المصالح األمريكية بكضكح"1999عاـ 

 تحديد أىداؼ التمكيؿ الغربي عمكما كاألمريكي خصكصا لمراكز التفكير العربية مف خبلؿ ما يمي:

اليدؼ األكؿ ىك جمع أكبر قدر ممكف مف المعمكمات عف البمد المتمقي لمتمكيؿ الغربي كخاصة مف 
لمخابرات المركزية: "إف ( مدير ككالة اStanfild Tirnerطرؼ أجيزة المخابرات مثمما يقكؿ ستانفيمد تيرنر )

الحصكؿ عمى المعمكمات بالنسبة لبمد مثؿ أمريكا ميـ لمغاية، فالكاليات المتحدة دكلة نشاط عالمي، كلذا فيي 
 (513).تحاكؿ التكاجد في كؿ بقعة مف العالـ"

فسياسة جمع المعمكمات ليا كزف استراتيجي في التكجو الخارجي األمريكي كخدمة لؤلمف القكمي 
ي بصفة خاصة، فالمؤسسات التمكيمية تستخدـ ىذه المساعدات لدعـ بحكث كدراسات تقدـ عف األمريك

 المجتمعات العربية التي يراد اختراقيا.

أما اليدؼ الثاني فإنو يتمثؿ في قراءة كتحميؿ المعمكمات مف قبؿ باحثيف كمفكريف محمييف مف خبلؿ 
د، كمف األمثمة عمى ذلؾ نجد كزارة الدفاع األمريكية ككزراء تقديميـ تقارير مباشرة عف األكضاع الداخمية لمببل

الخارجية كككالة المخابرات األمريكية كمفت مئات الباحثيف النجاز دراسات حكؿ الظكاىر الدينية في المشرؽ 
                                                           

(511 )
القاىرة: المركز العربي لمدراسات اإلنسانية،  التمويل الغربي وشراء الفكر في العالم العربي،الييثـ زعفاف،  
 .14 :، ص2010

 .14 :، صنفس المرجع ( 512)
، القاىرة: مركز الدراسات العربي األكركبي ، صناعة القرار السياسي األمريكيلممزيد أنظر: منصؼ السميمي ( 513)

 .273 :، ص1997
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 العربي كاإلسبلـ السياسي، ككانت الفئة األكثر استغبلال لذلؾ فئة األكاديمييف العرب المتكاجديف بالكاليات
 المتحدة األمريكية، كقادة األبحاث في الجامعات العربية.

اليدؼ الثالث: تكجيو الشؤكف الداخمية لدكلة المتمقي كفقا لممصالح الغربية كاألمريكية كفي ضكء ىذا 
اليدؼ يتـ طرح أجندات غربية تسير عكس ديف كثقافة كأعراؼ المجتمع الذم ينتمي إليو الباحثكف كالمراكز 

 .(514)ربية، مثمما يحدث في قضايا المرأة كالميبرالية كالتبلعب في التعميـ الدينيالبحثية الع

اليدؼ الرابع: طرح األفكار الغربية بمساف باحثيف كمفكريف محمييف كال يتحقؽ ىذا اليدؼ إال مف خبلؿ 
كاألمريكييف تكجيو اىتمامات الباحثيف العرب نحك مشركعات بحثية ممكلة مف طرؼ الغرب بصؼ عامة 

 بصفة خاصة.

ي أكقات األزمات كذلؾ خكفا مف فكريف كالباحثيف كالكتاب العرب ففاليدؼ الخامس: تكميـ أفكاه الم
مياجمة الدكؿ المتسببة في األزمة، كمف أبرز األمثمة التي كممت فييا األفكاه: أزمة الرسكـ الدانماركية 

 ،ارؾ مف بيف الدكؿ الممكلة لممراكز الفكرية العربية حيث الدانم -صمى اهلل عميو كسمـ-المسيئة لمرسكؿ

المؤسسات التمكيمية الدكلية التي تدعـ الباحثيف كالمراكز الفكرية  األمريكية مف أنشط(*)تعد مؤسسة فكرد
العربية، كمف أىدافيا المعمنة: نشر قيـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالثقافة في البمداف الفقيرة، لكف لـ يقتصر 

شاطيا عمى الجانب الخيرم فقط إنما ارتبط نشاطيا بشكؿ مباشر مع المخابرات األمريكية كما يؤكد ذلؾ ن
لؤلكاديمي األمريكي جيمس  "شكرة بعنكاف "مؤسسة فكرد كككالة االستخبارات األمريكية المركزيةنالدراسة الم

األمريكية تستخدـ المؤسسات الخيرية ( حيث أكد أف ككالة االستخبارات المركزية James Petrasبيترا )
 باعتبارىا قناة فعالة لتكجيو مبالغ كبيرة مف الماؿ لمشركعات الككالة.

كما يقكؿ كذلؾ: "تاريخ تعاكف كتشابؾ مؤسسة فكرد مع ككالة المخابرات المركزية في السعي لتحقيؽ 
شكؿ جيد"، كفي تعميقو عمى العبلقة بيف ىيمنة الكاليات المتحدة األمريكية عمى العالـ ىك اآلف حقيقة مكثقة ب

مؤسسة فكرد كالمخابرات األمريكية في عالـ اليكـ خاصة بعد سقكط الشيكعية يقكؿ "جيمس بيترا": "في الفترة 
 ما كاف األمر خبلؿ الحرب الباردةالحالية تطرح كاشنطف المكضكع بأنو اإلرىاب أك الديمقراطية تماما ك

                                                           
 .18 :سابؽ، صالمرجع الالييثـ زعفاف،  ( 514)
(* )

 فكرد" كالذم كاف مالكا لشركة فكرد لمسيارات.أسسيا "ىنرم  
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كفي كمتنا الحالتيف اإلمبراطكرية األمريكية تقكـ بتجنيد تمكيؿ منظمات كاجية، الشيكعية أك الديمقراطية، 
مثقفيف كصحافييف، كمؤسسة فكرد إحدل المؤسسات التي تتعاكف مع الحككمة كتقكـ بدكرىا في تشكيؿ 

 .(515)الغطاء الثقافي في الحرب الباردة الجديدة"

التمكيؿ المحايد الذم يمكف أف يأتي مف إف مشكؿ التمكيؿ ىي مشكمة متعددة األبعاد حيث يغيب 
الدكلة عمى شكؿ مخصصات البحث العممي كبالتالي تقع المراكز بحبائؿ التمكيؿ األجنبي بكؿ أشكالو مما 
يدفعيا في المحضكر كالمشبكه كمف األمثمة عمى ذلؾ تعرض "مركز البحكث التطبيقية كالدراسات النسكية" في 

عدات مالية مف ىكلندا كالياباف ككندا، كما أشيع عنو بنقؿ تقاليد جامعة صنعاء الذم حصؿ عمى مسا
اجتماعية غريبة عف المجتمع العربي، كما ينافي األعراؼ العربية كاإلسبلمية مما أثار حفيظة األكساط 

 .(516)االجتماعية كالدينية

بي، كلذلؾ فيك ال كبالتالي فالتمكيؿ األجنبي ييدؼ إلى التأثير في مجريات التغيير في المجتمع العر 
يخضع لقاعدة العمؿ الخيرم كعميو فإننا نعارض التمكيؿ األجنبي بالشكؿ الذم ترسمو المؤسسات الداعمة لو 

 ألنو قد يحمؿ في طياتو نيات سيئة كأىداؼ مرسكمة في تكجيو مراكزنا الفكرية.

 ثالثا: ضعف آليات التعاون والشراكة الحقيقية بين مراكز التفكير

الدكلية،  التفكيرمراكز تفكير العربية فيما بينيا كبيف تكفر قنكات اتصاؿ كتنسيؽ بيف مراكز الأم عدـ 
 فكجكد مثؿ ىذا االتصاؿ يسيؿ عممية نقؿ الخبرات، كتأسيس شراكة معرفية.

أمريكية إلرساء فرؽ بحث متككنة مف عدد التخصصات المكممة بعضيا -تتجو المراكز البحثية األكرك
( في فرنسا  التي تجمع مئات الباحثيف مف جنسيات Maison de l’hommeاإلنساف ) بعضا مثؿ دار

مختمفة، أنجزت أعماال تحميمية ذات قيمة عالية، فإننا نسجؿ غيابا شبو كامؿ لمثؿ فرؽ البحث ىذه في 
ذا أضفنا إل يو الكضع عالمنا العربي، كىذا ما يترجـ تيميش باحثينا المطمؽ عمى صعيد الخريطة المعرفية، كا 

                                                           
(515 )

 .25 :سابؽ، صالمرجع الالييثـ زعفاف،  

ياـ في صناعة القرار ىاشـ حسف حسيف الشيكاني "مركز األبحاث العربية كسبؿ تطكيرىا باتجاه اإلس ( 516)
 .303: سابؽ، صالمرجع الالسياسي"، 
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الناتج عف ىجرة مئات آالؼ مف الخبراء كالعمماء الباحثيف ليتـ احتضانيـ مف جانب المؤسسات كالمراكز 

 (517).كالمخابر الدكلية

كالمراكز يضاؼ إلى ذلؾ تسجيؿ ضعؼ في التنسيؽ بيف المراكز الفكرية العربية كالقطاع الخاص 
 صعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات. األكاديمية في الجامعات، ك غياب التفكير الجمعي ك

 رابعا: التوجو الفكري

الكثير مف المراكز الفكرية تخمط بقصد أك بغير قصد ما بيف دكر مراكز التفكير كبؤرة لمتفكير 
سمطة كالتخطيط كما بيف دكر الحزب السياسي، حيث نجد الكثير منيا تحكؿ إلى منبر تعبكم ألفكار ال

 يديكلكجي كسياسي  لحزب سياسي معيف.إمتداد إالسياسية الحاكمة أك أصبحت 

 الفرع الثالث: سبل تطوير مراكز التفكير العربية

إف مراكز التفكير العربية في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في ارتباطيا اإلدارم كالتنظيمي، كدكرىا في 
دكرىا بمكاجية التحميبلت التنمية كتحميؿ السياسات، كمستكل مساىمتيا في معالجة قضايا المجتمع، كتفعيؿ 

 المغرضة التي تقكـ بيا المراكز الفكرية الغربية عامة كاألمريكية خاصة.

إذ ينبغي أف نعمؿ عمى استقطاب أفضؿ العقكؿ البشرية لمكاجية متطمبات التطكير كتحديات العصر 
قضايانا، كفي ضكء  ك الذم تعيشو، كما أنيا بحاجة إلى تبني آليات عمؿ أكثر مركنة كتفاعبل مع مشاكمنا

ىذه المعطيات ، نمتمس الحاجة إلى كضع إستراتيجية يككف فييا لمراكز األبحاث الدكر الفاعؿ في تحديد 
المشاكؿ كالمكاضيع التي تتطمب اتخاذ القرارات، كما يتكجب عمى المراكز أف تستعيد دكرىا التي أنشأت مف 

، كخبليا تفكير عميقة، تعمؿ إلنضاج المشاريع العممية، أجمو ، كأداة فعالة إلنتاج المشاريع اإلستراتيجية
 كبالتالي فإف سبؿ تطكير مراكز  (518)،كبمكرة اإلشكاالت القائمة كدراستيا كفؽ تكامؿ منيجي عممي انسجامي

                                                           
(517 )

 .305ص: سابؽ، المرجع ال ىاشـ حسف حسيف الشيكاني ، 

(518 )
، الواقع الراىن وشروط االنتقال إلى فاعمية أكبر دور مراكز األبحاث في الوطن العربي:خميد كليد محمكد،  

 .39 :، ص2013الدكحة، قطر: المركز العربي لؤلبحاث، كدراسة السياسات، يناير 
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 (519) التفكير العربية يمكف حصرىا في النقاط التالية:

فقناعة المجتمع بمؤسساتو العممية كالعممية التي تستثمر  :ربط البحوث األكاديمية بالواقع العممي - 1
نتاجات ىذه المراكز يعد عامبل أساسيا في استمرار عمميا، إذ أف ىذه الجيات تعد بمثابة مراكز التغذية 

 العكسية لجميع النتائج العممية التي كصمت إلييا ىذه المراكز.

 رية المعرفية والحركة المعطاة:منح مراكز التفكير مستوى أعمى من سقف الح -  2   

كما يجب في ىذا السياؽ التحرر مف قيكد سرية المعمكمات، كيتطمب ذلؾ إصدار تشريعات تحمي 
 ،أف ما ستنجزه ىك لخدمة المجتمعكتسيؿ عمييا الكصكؿ إلى البيانات المطمكبة باعتبار  التفكيرعمؿ مراكز 

الرأم كالحركة كعدـ إلزامو بضكابط قد ال تصمح إال  كىذا الكبلـ ينطبؽ عمى الباحث كفرد مف حيث حرية
 لرجاؿ الشرطة.

: قد يككف الحديث عف التمكيؿ الكطني كالعربي لممراكز البحثية مرتبطا التمويل الوطني - 3
باإلصبلح السياسي، فبل يمكف الحديث عف تمكيؿ حككمي مع غياب حككمة منتخبة، ال تفرض 

 خطكرة عف تمؾ التي تفرضيا الحككمات كالمؤسسات األجنبية.عمى ىذه المراكز برامج قد ال تقؿ 
يقكؿ المؤرخ محمد قنطارم في ىذا الصدد: "إننا في أمس  :في مجال عمل المراكز الميني - 4

الحاجة لعقمنة نظراتنا إلى التاريخ كالكاقع لنساعد أصحاب القرار السياسي عمى اتخاذ المكقؼ 
نما يقكـ بتحميميا كمقارنتيا  المناسب، فبل يكفي لمباحث أف ينقؿ المعمكمات كالبيانات فقط، كا 

مستقبمية تساعد متخذم القرار عمى اإلحاطة بأم مسألة لمكصكؿ إلى نتائج كسيناريكىات 
مطركحة، كمساعدتو في أف يككف قراره رشيدا كمتناسقا يتـ ذلؾ بطرح تصكرات كخيارات بديمة 

 (520)لديو"
ضرورة تبني مراكز التفكير إستراتيجية االنفتاح وتطوير العالقات مع الييئات  - 5

سكاء كانت ىيئات تشريعية أك تنظيمات سياسية أك حككمية، دكائر عممية،  :والمؤسسات األخرى

                                                           
 لبلطبلع أكثر انظر: ( 519)

ياـ في صناعة القرار السياسي"، كسبؿ تطكيرىا باالتجاه اإلسىاشـ حسف حسيف الشيكاني:"مراكز األبحاث العربية 
 .312 -310 :ص -سابؽ، صالمرجع ال
 .311-310 :ص -، صالمرجع نفسو ( 520)
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الباحثيف، المحمميف السياسييف، الصحافة ككسائؿ اإلعبلـ مف أجؿ الكصكؿ إلى شبكة ىامة تتعاكف مع 
 المراكز.

باإلضافة إلى ىذه السبؿ يمكف أف نضيؼ كذلؾ ضركرة استقطاب الكفاءات العممية البحثية  - 6
في الكميات المختمفة، كاالتصاؿ بيـ كتكميفيـ برفد مراكز البحكث في إطار البحث الناجح كالمتميز،  المكجكدة

 كمراعاة التكقيت الجيد إلصدارىا بيدؼ تنمية المجتمع.
كمف المشاريع التكحيدية لمراكز التفكير كالبحث العربية قد لخصيا مركز الخميج لمدراسات اإلستراتيجية 

 (521):نذكر
الجيكد بيف مراكز التفكير العربية بكؿ أنكاعيا لمكاجية تحديات كقضايا األمة العربية الكبيرة  تنسيؽ -

كالمتشعبة، تمؾ الميمة التي ال يستطيع مركز بحثي بمفرده أك مجمكعة محدكدة مف المراكز ميما 
 بمغت إمكانياتيا أف تقـك بياـ بفردىا.

عرب في كؿ األقطار العربية مما يساعد عمى تقريب المساىمة في التقاء المفكريف كالباحثيف ال -
ثراء حكار عربي كاسع حكؿ مجمؿ القضايا السياسية كاالقتصادية التي تيـ األمة  كجيات النظر، كا 

كالتنسيؽ  فؿ ىك خطكة في الطريؽ إلى التعاك االعربية عمى اعتبار أف التعاكف العربي في أم مج
 بلقا مف المجاالت غير السياسية.بدأ انطلعربي المشترؾ الذم يجب أف يا
تركيز جيكد مراكز التفكير المختمفة، كعدـ تشتيتيا تجاه القضايا المختمفة التي تيـ األمة، كذلؾ مف  -

خبلؿ تنسيؽ الندكات كالمؤتمرات كحمقات المناقشة كالمشركعات البحثية لضماف تكرارىا تجاه المكضكع 
 ي الرؤل.في الرأم كالتنكع فعمى االختبلؼ الكاحد، دكف أف يؤثر ذلؾ 

تكفير قاعدة مف البيانات كالمعمكمات عف العالـ العربي في كؿ المجاالت، تمكف الميتميف  -
بالشؤكف العربية كالدكلية كالمتابعيف ليما مف االعتماد عمييا بدال مف المجكء إلى مصادر أخرل غير عربية ، 

 ك مصالح معينة عمى حساب األمة العربية.كمات مغمكطة أك كاذبة لتحقيؽ أىداؼ أقد تقدـ معم
مجاراة حركة التطكر عمى المستكل البحثي في العالـ كاالستفادة مف تكنكلكجيا المعمكمات أك ما  -

يطمؽ عمييا "ثكرة المعمكمات" مف خبلؿ الكمبيكتر كشبكة االنترنيت، حتى ال يتجاكزنا العصر بآلياتو المختمفة 
قرار، كالتنسيؽ بيف جميع مراكز التفكير العالمية كاإلقميمية في إجراء دراسات التي ال تعرؼ الثبات أك االست

                                                           
دور لبلطبلع أكثر عمى آراء الباحثيف كالمفكريف في ىذا المجاؿ انظر: ميدم شحادة، صالح بكر الطيار،  ( 521)

 .88-79 :ص –، ص1999، بيركت: دار ببلؿ، رمراكز الدراسات العربية في صناعة القرا
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مشتركة تعيف عمى تقريب كجيات النظر خاصة في إطار ما يعرؼ بالنظاـ العالمي الجديد الذم تبلشت فيو 
 المسافات.

ترل الباحثة أف الكثير مف مراكز التفكير العربية تابعة لجامعات أك مؤسسات رسمية كبالتالي فيي      
تحاد عربي مالـ تحصؿ عمى المكافقة مف السمطات العميا، األمر الذم يمنعيا الدخكؿ في أم إليست مستقمة، 

المرجكة مف ىذه المراكز الفكرية كبالتالي إمكانية التنسيؽ بدؿ االتحاد في العمؿ كال يمكف تحقيؽ األىداؼ 
العربية في ظؿ التمكيؿ الغربي ليا، كبالتالي االستقبللية المالية شرط مف شركط تحقيؽ األىداؼ المرسكمة 

 في خدمة القضايا العربية.

إف تخمؼ الدكؿ العربية قد انعكس عمى تخمؼ الناحية العممية، كالتي امتدت آثاره إلى محدكدية 
، فضبل عف انخفاض أعدادىا، فميداف عمميا كتأثيرىا بقي محدكدا، كاقتصرت دراساتيا فكيرالتكتخمؼ مراكز 

عمى الجكانب الكصفية كالعامة غالبا، الف إجراء بحكث عميقة تحتاج إلى قاعدة بحثية تفتقر إلييا أغمب 
رشيؼ دكف أف تتاح الدكؿ العربية، فضبل عف أف نتاجات ىذه المراكز قد تجد طريقيا إلى رفكؼ المكاتب كاأل

مكررة لما مكجكد في الغرب أك لما ىك قائـ في دكؿ  زالفرصة المبلئمة الستثمارىا كقد جاءت ىذه المراك
أخرل ربما تككف مجاكرة، األمر الذم جعميا أقؿ فاعمية كتفتقد إلى األصالة ألنيا ستككف أقؿ تفاعبل مع 

 (522).البيئة المحيطة بيا، كأقؿ اىتماـ بمشاكميا

الطبيعة التسمطية لؤلنظمة السياسية في المنطقة، ككذلؾ نكعية التعميـ الرديئة يعتبراف كأحد أبرز إف 
 (523).العقبات أماـ ظيكر غرؼ تفكير حقيقية كفعالة ذات إنتاج شامؿ في صنع القرار

كلـ  فباإلضافة إلى المعيقات كالمصاعب التي تكاجييا المراكز البحثية، فيي لـ تأخذ مكانيا الحقيقي،
تمارس دكرىا الحيكم في المشاركة في صناعة القرار، أك في تقديـ المشكرة أك الدراسات لمتخذم القرار، ليس 

 ألنيا عاجزة عف أداء تمؾ الميمة، بؿ ألنيا لـ تنتدب ألداء تمؾ الميمة.

 

                                                           
ىاشـ حسف حسيف الشيكاني، "مركز األبحاث العربية كسبؿ تطكيرىا باتجاه االسياـ في صناعة القرار  ( 522)

 .301 :، صمرجع سابؽالسياسي"، 
 .8 :سابؽ، صالمرجع الصالح زياني،  ( 523)



 : المظاىر و التداعيات11/9/2001الفصل الثالث: السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
 

305 
 

  ( 524)كؿ مراكز التفكير بقكلو: التحديات التي تكاجو Jams G.McGannك يمخص لنا 

«The challenge facing all Think Tanks is how to achieve and sustain their independence so 

they can speak " Truth to power" ». 

استقبلليتيا عندما تقكؿ الحقيقة  تثبتك  تحرزأف التحدم الذم يكاجو كؿ مراكز التفكير ىك كيؼ "أم 
 العربية في ظؿ السقؼ الديمقراطي الضئيؿ.ده صعب المناؿ في الدكؿ ، ك ىذا مانج"لمسمطة

نائب رئيس مؤسسة '' أمريكا الجديدة ''كالخبير المحنؾ لدل ( (Steven Clemonsنشر ستيفف كميمكنز
إف مراكز التفكير أصبحت  » :فيو العديد مف مراكز التفكير مقاال بعنكاف '' فساد مراكز التفكير '' إذ قاؿ

فيو المتبرعكف عمى نحك مطرد ثير سياسي يتكقع أإقتصاد سرم أك ثاف ذم تشريكة بإرادتيا في إنشاء 
 (525)».ىدافيـ أنجازات سياسية تساىـ في تحقيؽ إ

لكف رغـ ىذه التحديات نجد الكثير مف مراكز التفكير األمريكية تبكأت مكانة ميمة نظرا لمنشاطات 
راند" التي سنحاكؿ التعرؼ عمييا ك عمى دكرىا التي تقكـ بيا لصالح اإلدارة األمريكية لعؿ أبرزىا مؤسسة "
 مف خبلؿ الفصؿ الرابع. 11/9في صنع السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 

 

                                                           
( 524) James G.McGann , Think Tanks and Policy advice in the United States, op.cit, p: 141. 

)
. 169: سابؽ، صال  مرجعالتكماس ميدفيتز،   525 ( 
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في الكاليات المتحدة األمريكية إلى درجة المبالغة مف جية تزايد االىتماـ بمراكز التفكير  لقد
، حيث شيدت ىذه المرحمة حركة فكرية 11/09/2001كالتخصص مف جية أخرل خاصة بعد أحداث 

، إرىابكاسعة لدل النخب األمريكية المختمفة نحك تشكيو صكرة العرب كالمسمميف عمى أساس أنيـ مصدر 
لسياسية بؿ استندت إلى بحكث كدراسات نظرية تحاكؿ تعبئة الرأم العاـ كلـ يقتصر األمر عمى الخطابات ا

سبلمياألمريكي كالعالمي عمى مناىج جديدة قائمة عمى العداء كاالستعداء لكؿ ما ىك عربي   .كا 

كبعض النخب لتحقيؽ عزلة فكرية كقكة  اإلعبلـكفي تحالؼ كبير بيف مراكز التفكير األمريكية ككسائؿ 
كمعرفة كذلؾ في إطار الحرب التي  تسامحمف سمـ ك  اإلسبلـحقيقي عف القيـ التي يحمميا كاسعة كتضميؿ 

عمى الدكؿ العربية عمى أساس أف الحرب مع  ''راند ''مراكز التفكير األمريكية كعمى رأسيا مؤسسة شنتيا
فصؿ التطرؽ ي المقاـ األكؿ كبالتالي نحاكؿ في ىذا الف -حسب تعبيرىـ–المسمميف اآلف ىي حرب فكرية 

في صنع السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث  ''راند ''إلى دكر مؤسسة
كتطكرىا ثـ معرفة تكجيات ''راند  ''نشأة مؤسسةحكؿ مف خبلؿ ثبلثة مباحث يدكر فحكاىا  11/09/2001

رج في المبحث األخير إلى ، ثـ نع11/9مف بعض القضايا العربية بعد أحداث  ''راند ''كمكاقؼ مؤسسة
في صنع السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث  ''راند ''محاكلة تقييمية لتأثير مؤسسة

11/09/2001. 
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 المبحث األول: مؤسسة "راند": نشأتيا وتطورىا
كزارة الدفاع األمريكية، منذ ب مع القيادتيف المدنية كالعسكرية في ثمراكز التفكير عف كبعض عممت 

بداية عيدىا حكؿ مختمؼ القضايا بدءا مف التكنكلكجيات الجديدة كصكال إلى التخطيط كالعمميات العسكرية، 
 كاليدؼ مف ذلؾ ىك حماية المصالح األمريكية كالتصدم لمتيديدات المختمفة.

اإلستراتيجية األمريكية لدراسة المكضكعات اإلستراتيجية كمكضكعات  التفكيرمراكز قائمة طكيمة مف      
األمف القكمي األمريكي كترجع أىمية األفكار المنشكرة كالتي يتـ تركيجيا مف خبلؿ ىذه المراكز إلى أف 
القائميف عمى صياغة تمؾ األفكار إما في طريقيـ إلى السمطة أك ذكم عبلقات مؤثرة عمى السمطة بحكـ 

قات التاريخية الشخصية أك بحكـ التكجيات السياسية المتكافقة مثؿ مركز المعمكمات التابع لكزارة الدفاع العبل
، كذلؾ  1997األمريكية كالذم يقكـ بنشر قكائـ التنظيمات اإلرىابية في كؿ أنحاء العالـ ك تحديثيا منذ عاـ 

كاليات المتحدة األمريكية مما يساعد الحككمة مع الشرح كتكضيح القدرات كالنيات كالكسائؿ التي تيدد بيا ال
األمريكية في اتخاذ التدابير المالية ك القانكنية ك كالمادية البلزمة لممحافظة عمى مكاطنييا في الخارج ك 

 (526)الداخؿ .

تعد مؤسسة "راند" مف مراكز التفكير القميمة التي تتعامؿ مع القضايا ذات الطبيعة العسكرية 
غالبا ما تستعيف بيا المؤسسة العسكرية األمريكية لمكاجية التحديات األمنية، لكف ىؿ ما زاؿ كالمخابراتية، 

مجاؿ عمميا مقتصرا عمى ىذا الجانب فقط أـ أنيا تعدت إلى مجاالت أخرل؟ ىذا ما سنتعرؼ عميو مف 
 خبلؿ ىذا المبحث.

 ية.ثحالمطمب األول: نشأة مؤسسة "راند" وأجندتيا الب
 نشأة مؤسسة "راند"الفرع األول:  

سكرم الع انبعمى تككيف كاستخداـ الخبراء الذيف ليـ صمة مباشرة بالجالثانية الحرب العالمية أثرت 
الحككمة مف الميندسيف  التماساتتـ التكفؿ بالبحث الفيدرالي كالتطكير مف خبلؿ ، حيث 1945-1940منذ 

 كالعمماء لتطكير كسائؿ تقنية كعسكرية.
                                                           

،القاىرة :المكتبة  اإلرىاباألمريكية في مجال مكافحة –ىيكل العالقات العربية جياد عكدة ، :لممزيد أنظر ( 526)
 .68 :ص ،2010 ،1،ط األكاديمية
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"مف بيف رجاؿ الحككمة، Nexusجديدة تشكمت خارج ىذه الرابطة في نكسكس " تفكيرة مراكز عد
 "Mitre–(، مؤسسة "ميتر 1942لمتحميبلت ) Navalبما في ذلؾ مركز نافاؿ األكاديمييفرجاؿ الماؿ، 

التي تتزعـ الشعار الرئيسي ليذه الحركة  المؤسسة(، في حيف 1961) Hudson(، معيد ىدسكف 1958)
ىي "راند"، التي أخذت اسميا باإلنجميزية مف عبارة البحث كالتطكير، ككاف "مشركع راند" االسـ األكؿ الذم 

في  ظيرتتعد "راند" مؤسسة غير ربحية، كظفت خبراء مدنييف كاستراتيجييف،  (527)،1943عرفت بو سنة 
ية الثانية لتقديـ المشكرة لمقكات األمريكية عمى أساس تعاقدم، عمى نطاؽ السنكات التي تمت الحرب العالم

كاسع لمشؤكف الميمة، حيث العمكـ الحديثة كالتكنكلكجية تجعؿ الصراع معقدا، حيث المصالح تميز ذلؾ لتبقى 
ا عمى حدة التكنكلكجيا التي تحتاجيا لكضع المخططات، كتنظـ العمميات مف خبلؿ المشكرة التي يقدمي

حيث كانت قيادة الجيؿ الجديد مف مراكز التفكير المتعاقدة  ،(528)العمماء المدنييف كالمختصيف في التكنكلكجيا
كبناء عمى مبادرة  1945مع الحككمة مف طرؼ مؤسسة "راند" في سانتا مكنيكا بكالية كاليفكرنيا في أكاخر 

 ''ميندسيف مف شركة (Frank Collbahom) كـي، كفرانؾ ككلب(Arther Raymond)كبل مف آرثر ريمكند 
القائد العاـ لمقكات الجكية كالشخصية ( Henry H. Arnold)لمطيراف، الجنراؿ ىنرم آرنكلد'' دكغبلس 

 ''مع شركة إبراموـ تمبلييف دكالر كقيمة عقد  10الشعبية مف ىيئة ركزفمت لؤلركاف المشتركة، ثـ اقتراح 
كغيرىا مف التقنيات الجكية  (V2) ( كV1ع راند" لدراسة صكاريخ )ك ر لتمكيؿ "مش'' ( Douglasدكغبلس )

 (529).العابرة لمقارات

لمتعرؼ عمى األكجو األكلى لتاريخ مؤسسة "راند"، البد مف النظر إلى ما كراء الحرب العالمية الثانية، 
التقنية التي شممت مجاؿ كلتنكع النشاطات البحثية الناجمة ليا كمف بينيا التطبيؽ األكلي لعمميات البحث 

جعمتيا  1942الرادار كالحرب ضد الغكاصات، حيث اختراع تقنيات الحرب ضد الغكاصات في مارس 
 (530).تتفرغ لعمميات البحث في الكاليات المتحدة التي المنظمة الفعالة

                                                           
(527)

Thomas Medvetz, op.cit, p : 70. 
(528)

Elliott Duong Mai, Rand  in southeast Asia : An history of the Vietnam war Area, USA : Library of 

Congress Cataloging in publication data,  2010 p 1. 
(529) 

Donald E –Abelson, A capital idea : Think tank and U.S foreign policy op.cit, p 75. 
(530) 

Smith Bruce L.R, The Rand Corporation : Case study of a non profit advisory corporation, 

London : Oxford University press, 2013, p : 35. 
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قكات تكترت خبلؿ السنكات العشر المكالية، كدعمت ال ''دكغبلس''إف العبلقة بيف القكات الجكية ك
الجكية انتزاع مشركع "راند" مف "دكغبلس" نتيجة قمقيا مف أف ىذه األخيرة باتت أكثر حرصا عمى تحقيؽ 

ىماؿ المساىمة في الدفاع عف الكاليات المتحدة  .الربح، كا 

لكف رغـ العقبات الصعبة الميددة لممشركع منذ البداية، فإف القكات الجكية رحبت بإنشاء مؤسسة 
، تـ دعـ 1948مام  14ربحية ممتزمة بالحفاظ عمى الدفاع األمريكي كاالنشغاالت األمنية، في مستقمة غير 

مميكف دكالر مف األمكاؿ المتبقية مف مشركع  5مميكف دكالر كحكالي  1"راند" باستثمار رأس ماؿ أكلي قدره 
كاليات المتحدة راند مف أجؿ تكسيع كترقية األىداؼ العممية كالتعميمية ككؿ ذلؾ مف أجؿ أمف ال

 (531).األمريكية

ارتكزت مؤسسة راند عمى البحث األكاديمي كاالبتكار، كقد كاف كاحدا مف مشاريعيا األكلى دراسة 
 1948لمطائرات عاـ  ''دكغبلس ''كمية عف شركة'' راند ''قمر صناعي في الفضاء، انفصمت  إطبلؽ إمكانية

مؿ مجاالت المبلحة، الفضاء الخارجي، تكنكلكجيا شكذلؾ لتككف أكثر استقبللية، ثـ كسعت راند نشاطاتيا لت
، تعرؼ 1945تقرير منذ عاـ  10.000المعمكمات، الدفاع، األمف، الذكاء الصناعي، كقد نشرت أكثر مف 

محايد كالذم مف شأنو سيضفي صكرة مف الدقة  المؤسسة نفسيا عمى أنيا مستقمة كغير حزبية، ذات كضع
أف اىتماميا بالدفاع كاألمف أكثر حيث  إالكالبراغماتية لعمميا، كعمى الرغـ مف قياميا بتطكير مجاالت بحثيا 

 (532).المجاؿكانت مكجية الستخداميا في ىذا  2012تيا عاـ نيمف ميزا 50%

ع بيف القكات الجكية األمريكية كمؤسسة كعقد مكق 1945كبالتالي فإف مؤسسة "راند" كلدت في 
"دكغبلس" لمطائرات لتطكير سبلح الطيراف األمريكي، كأختير لذلؾ العقد مؤسسة "دكغبلس" ، كبعد ذلؾ بنحك 
ثبلثة سنكات انفصؿ مشركع ذلؾ العقد )راند( عف مؤسسة "دكغبلس" ليسجؿ في كاليفكرنيا كمؤسسة مستقمة 

ككاف  (Research And Developmentمف جممة البحث كالتطكير )كىك الحركؼ األكلى  غير ربحية،
 كما سبؽ كأشرنا إلى ذلؾ. 1948مام  14ذلؾ في 
 

                                                           
(531) 

Donald Abelson, op.cit, p : 75. 
(532)

Olivier Urrutia, op.cit, p :14. 
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 المحاور البحثية لمؤسسة راندالفرع الثاني: 
بدأت مؤسسة "راند" بمشركع تطكير طائرات دكغبلس التابعة لسبلح الجك األمريكي، ثـ تطكرت بعد 

مثؿ الفضاء، كالشؤكف العسكرية األخرل، كفي الستينات الميبلدية ذلؾ لتشكؿ تخصصات عممية أخرل 
حدثت نقمة نكعية في طبيعة أبحاث مؤسسة راند، إذ بدأت جديا باالىتماـ بالقضايا االجتماعية كالسياسية 
كاألمف الداخمي، حتى باتت بحكث مؤسسة راند: الشؤكف الدكلية، األمف القكمي، الصحة، الرعاية الصحية، 

ة كالبيئة، التعميـ، العدالة المدنية، سياسة الطفؿ، الفنكف، السكاف كالشيخكخة، السبلمة العامة، العمـك الطاق
كاألمف الداخمي النقؿ كالبنية التحتية، القكل العاممة كبنية العمؿ،  اإلرىابكالتكنكلكجيا، أخطار المخدرات، 

 (533).نذ بدايتياباإلضافة إلى الجانب العسكرم الذم برزت فيو مؤسسة راند م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تقرير مؤسسة راند: اسبلـ حضارم ديمقراطي،  اإلسبلـ الذم يريده الغرب،صالح بف عبد اهلل الحساب الغامدم،(533)

، مذكرة ماجستير، جامعة أـ القرل، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، قسـ -دراسة تحميمية  –شركاء كمكارد كاستراتيجيات 
 .43 :صق، 1436الدعكة كالثقافة االسبلمية، 
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 : التنظيم الداخمي لمؤسسة راند(01)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Case study of a Non profit advisory  The Rand Corporation: Smith, Bruce L.R, Source

Corporation, London : Oxford University Press, 2nd edition, 2013, p : 149. 

الشكؿ أف مؤسسة "راند" مجزأة إلى احدل عشرة قسما تقنيا: المكجستيؾ، الرياضيات، الفيزياء، يبيف ىذا 
عمكـ األرض، العمكـ االجتماعية، نظاـ العمميات، ىذه األقساـ التقنية تـ تنظيميا حسب الميارات المحترفة 

 كدة، كليا فكائد تتمثؿ في:عكس األفكار العممية مثؿ البرنامج االستراتيجي، أسمحة الفضاء، الحرب المحد

(534) 
تسييؿ تكظيؼ العماؿ المحترفيف، حيث القيادة العميا ليا تفكيض لتكظيؼ خبراء البحث في كؿ  -1

 قسـ مف ىذه األقساـ.

                                                           
(534)

 Smith Bruce L.K, op.cit, p-p 148-149. 

 عموم
 األرض

 مجمس األوصياء

 المجمس التنفيذم

 مكتب الرئيس مجمس اإلدارة مجمس البحث

الفمك عمم  

 اإلعبلـ اآللي

 التحميبلت القيمة

 اإلقتصاد

 االلكتركنيؾ

 المكجستيؾ

 الرياضيات

 عمـ االجتماع الفيزياء

 نظام العمميات
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لمؤسسة مف التفكير بأػنيا يتـ تنظيميا مف طرؼ المجمكعات الماىرة التي تمنع أم قسـ مف ىذه ا -2
 لدراسات حكؿ مكضكع معيف.اتحتكر 

ر القميمة التي تتعامؿ مع القضايا ذات الطبيعة العسكرية كالمخابراتية، غالبا يفكتمف مراكز ال''راند  ''تعد
ما تستعيف بيا المؤسسة العسكرية األمريكية لمساعدة الجيش في كيفية مكاجية التحدم الذم تمثمو قضايا 

مايكؿ ريتش" بأف خبرة راند في دراسة كاألمف القكمي، كيعترؼ نائب المدير التنفيذم لراند " اإلرىابمثؿ 
عاما، يتـ االستعانة بيا مف قبؿ صانعي القرارات كذلؾ مف أجؿ  30كالتي تصؿ إلى قرابة  اإلرىابقضايا 

، كىذا التصريح يعني أف بعضا مف مؤسسات الفكر قد اإلرىابيةتطكير منيج شامؿ لمكاجية اليجمات 
رار بالمعمكمات كالتحميؿ المنيجي إلى العب فاعؿ في عممية تخطت دكرىا مف مجرد مراكز يزكد صانع الق

صنع القرار ذاتو بؿ ربما قد يصؿ األمر ألف تككف البلعب األكثر تأثيرا بما لدييا مف النفكذ الذم يتعزز مع 
 (535).المعرفة كالخبرة

 األخيرة باالعتماد عمى ىذه ىذه تعتبر ىذه المؤسسة العقؿ المفكر لكزارة الدفاع األمريكية، حيث تقكـ
الدراسات الخاصة باألسمحة األمريكية كأنظمة الدفاع المختمفة، كتقكـ بإجراء الدراسات  إعدادالمؤسسة في 

 إستراتيجيةبناء عمى تعاقد مع كزارة الدفاع حيث تتـ االستعانة بتمؾ الدراسات في تقييـ األسمحة كتطكير 
لحساب كزارة الدفاع دكف  ''راند''ادة تبقى الدراسات التي تعدىا مؤسسة أمريكا العسكرية كاألمنية، كفي الع

نشر، كبالتالي ينحصر مجاؿ تأثيرىا ضمف دائرة صغيرة مف صانعي القرار السياسي خاصة العسكرم 
تمتنع عف الخكض في قضايا السياسة الخارجية ذات األبعاد  ''راند''أف ىذا ال يعني أف مؤسسة  إالكاألمني، 

الكاقع بإرجاء دراسات تحميمية حكؿ سياسة أمريكا تجاه مناطؽ العالـ  في العسكرية، إذ تقكـغير 
 (536).المختمفة

مؤسسة راند كجدت لنشر معطيات كاستجكاب صانعي القرار األمريكي حكؿ النقاط األساسية لتطكر 
تماعية، كالدليؿ عمى ذلؾ تبكأ الدكلة، تكجياتيا العسكرية كالتكنكلكجية امتدت إلى المشاكؿ االقتصادية كاالج

                                                           
 المتابعجمة م، '' أميمة عبد المطيؼ، "مراكز الفكر األمريكي، راند: نمكذج لمتفاعؿ مع المؤسسة العسكرية (535)

 .19 :، ص2005، مركز الكاشؼ لمدراسات االستراتيجية، مام االستراتيجي
(536)
 .122 :ربيع، محمد عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص 
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( الذيف ناال جكائز Thomas Schelling( كتكماس شمينغ )Edmund Phelpsس )بإدمكند فم ''كؿ مف
نكبؿ في االقتصاد إدارة ىذه المؤسسة، كرغـ أف الصحة العمكمية كالتعميـ أصبحا مف أكلكياتيا لكف ىذه 

 (537).أكثرالمؤسسة بقيت مرتبطة بالمسائؿ الدفاعية كاألمنية 

تدير مؤسسة راند ثبلثة مراكز تفكير ترعاىا كزارة الدفاع كتمكليا الحككمة الفيدرالية، كىذه المراكز 
تديرىا منظمات خاصة ال تبغي الربح بمكجب عقكد طكيمة األمد، كىي تطكر كتحافظ عمى خبرات كقدرات 

 أساسية تيـ الذيف يرعكنيا، كتعمؿ في سبيؿ المصمحة العامة.

سبلح الطيراف مف االحتفاظ بالمساىمات العممية اليائمة خبلؿ الحرب العالمية  ''راند'' إنشاءف كقد مك
لؤلبحاث حكؿ القكة الجكية قامت بو راند، مكؿ سبلح  أكسعالثانية كتكسعة نطاقيا، ككجزء مف برنامج 

كقد تناكلت بعض  -سابقا–الطيراف عممية لتطكير أبحاث تحميمية رائدة بيدؼ فيـ طبيعة االتحاد السكفياتي 
 .السكفيتيةكالعقيدة كاألنظمة العسكرية  اإلستراتيجيةتطكر  ''راند''أبحاث 

كسياستو الخارجية  السكفيتيكما طمب سبلح الطيراف أيضا دراسات تحميمية حكؿ اقتصاد االتحاد 
 (538).كبرامجو العممية كالتكنكلكجية مف بيف مكاضيع كثيرة أخرل

 لمقياـ بأبحاث حكؿ الصيف، ك'' راند ''الطيراف، ثـ مكتب كزير الدفاع مؤسسة كسرعاف ما قصد سبلح 
كمع أف ىذه  ،ركبا الغربيةك ركبا الشرقية كالياباف، كجنكب شرؽ آسيا، كالشرؽ األكسط كأمريكا البلتينية، كأك أ

الطيراف كلباقي ، إال أنيا ضمنت لسبلح السكفيتيالدراسات كانت أصغر حجما مف التحاليؿ الخاصة باالتحاد 
تشكيمة كاسعة مف المكاضيع،  حكؿ  مف األبحاث  ةدكائر الحككمة األمريكية كالرأم العاـ مجمكعة مستقم

كشممت ىذه المكاضيع القكة االقتصادية كالقدرات العسكرية، كالثكرات المسمحة كنكايا الييمنة كاالحتماالت 
 (539).في الكثير مف البمداف كالمناطؽ حكؿ العالـ الممكنة لقياـ قيادات جديدة تستطيع خبلفة سابقاتيا

                                                           
(537)

 Paul Etienne de Bayser, „‟ La Rand corporation ; Observation des Think Tanks‟‟, published on 

31/12/2006, consulted on : 4/6/2017, avaible online : http://www.oftt.en/think-tanks/monographs/article/la-

rand-corporation.  
 مجمة المتابع، ''مؤسسة راند: كيؼ تتفاعؿ مؤسسات الفكر كالرأم مع المؤسسة العسكرية ''مايكؿ د. ريتش، (538)

 .47 :، ص2005، مام االستراتيجي

 47 :نفس المرجع، ص (539)

http://www.oftt.en/think-tanks/monographs/article/la-rand-corporation
http://www.oftt.en/think-tanks/monographs/article/la-rand-corporation
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مجمكعة مف األبحاث لحساب الجيش كالمؤسسات االستخباراتية كعممت كزارة الدفاع  ''راند ''كطكرت
عمى تنكيع مصادر أبحاثيا باالعتماد عمى مراكز تفكير أخرل عمى غرار مجمس العبلقات الخارجية، مؤسسة 

 .''يزانتربرامعيد ''ك '' برككينغر''

تمعب مراكز التفكير التابعة لمؤسسة "راند" كالممكلة فيدراليا دكرا خاصا في المساعدة عمى تمبية 
مشركع سبلح  (540) :ىي احتياجات الجيات الراعية ليا في كزارة الدفاع إلى الدراسات التحميمية، كىذه المراكز

الذم يخدـ في األساس مكتب كزير الدفاع  الطيراف، مركز آركيك التابع لمجيش، كمعيد أبحاث الدفاع القكمي
 كىيئة األركاف المشتركة كككاالت الدفاع.

تقـك ىذه المراكز بإدارة برامج مكسعة متعمقة بالحاجات األمنية الناشئة كتطكير استراتيجيات كتكتيكات 
 كمفاىيـ جديدة لمعمميات كتطبيؽ تكنكلكجيات جديدة.

مجمكعة كبيرة مف الكتب كالدراسات عمى مدار العاـ، ك تساىـ عبر ىذه  ''راند''كما تصدر مؤسسة 
 اإلدارةفي تكجيو السياسة األمريكية ككضع خريطة لمتعامؿ مع كؿ القضايا التي يمكف أف تكاجو  اإلصدارات

ؿ األمريكية في تعاطييا مع القضايا الداخمية كالخارجية، نذكر مف ىذه الدراسات كالكتب الميمة عمى سبي
 (541) المثاؿ ال الحصر:

 .2002"ما بعد القاعدة" دراسة في مجمديف صدرت عاـ  -
 دكلة فمسطينية ناجحة. إقامةالمساعدة عمى  -
 دعـ جماعات المسمميف المعتدلة. -
 الشرؽ األكسط. في المرحمة االنتقالية نحك الديمقراطية -
 فكككياما. دراسة لفرانسيس –نياية التاريخ  -
 الشمالي: األىداؼ، الطرؽ كالتطبيؽ.تحديث النظاـ الككرم  -
 أمة ال يمكف غزكىا: معرفة عدكنا، تقكية أنفسنا. -

                                                           
 .48-47ص:  –سابؽ، ص المرجع المايكؿ د. ريتش،  (540)
 .36 :، ص2008(، 01، العدد )إستراتيجيةدراسات "مراكز الدراسات األمريكية كصناعة القرار"،  (541)
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 المسمحيف نككيا. اإلقميمييف ءاألعداتحدم  -

 كغيرىا الكثير مف الكتب كالنشريات كالدراسات المتنكعة.

كقد برزت قدرات "راند" عمى االبتكار كتطكير نظـ التكنكلكجيا، كأدل الجمع بيف االحتياجات المدنية 
كالعسكرية بالمؤسسة إلى تطكير تكنكلكجيا أنظمة الطيراف، أنظمة تكنكلكجيا المعمكمات، أنظمة الذكاء 

اند": األنترنيت، نظاـ االصطناعي، عبلكة عمى األنظمة العسكرية، كمزيد مف األمثمة عف مساىمات "ر 
كاجييا جيش الكاليات المتحدة عند تعييف المستخدميف، تقييـ يالتسجيؿ االلكتركني، تحميؿ المشاكؿ التي 

تدخبلت الكاليات المتحدة في العراؽ كأفغانستاف، تحميؿ فعالية المدارس البديمة، تقييـ االستراتيجيات في 
 (542).دكلة فمسطينية إقامةالحرب عمى المخدرات، تحديد أساسيات 

 إعادةكجدت الكاليات المتحدة نفسيا دكف عدك، لذا بات لزاما عمييا  السكفيتيكبعد انييار االتحاد 
التفكير في سياستيا الخارجية، كبالتالي أصبحت تحت تأثير مراكز التفكير كاألبحاث المحافظة سكاء في 

بكش بدائؿ قكية ألفكارىـ،  إدارة، كقد كجدكا في تعريؼ الرىانات الجديدة أك في تنفيذ األعماؿ العسكرية
مكضكعا لعدة أفكار منيا أطركحة صداـ الحضارات التي كضعيا صامكيؿ  كاإلسبلميكيمثؿ العالـ العربي 

 (543) .نتغتكف المثاؿ األكثر نجاحاى

كعمى ىذا الصعيد، تتميز "راند" عف بقية مراكز التفكير كاألبحاث المحافظة بتطكر التحميؿ الخاص 
لئلرىاب مركزة عمى العكامؿ االجتماعية كالنفسية، محاكلة ضبط أسباب المعاداة الشديدة لؤلمريكييف بيذه 

لعنؼ السياسي كالنفسي ، كانت قد أجرت بحكثا حكؿ ا2006المنطقة مف العالـ، كبالفعؿ مع حمكؿ عاـ 
ليذا النكع مف الصراع، كفي تقرير  متياءمبللئلرىاب، مكضحة عدـ نجاعة أساليب المكافحة التقميدية كعدـ 

"الحرب بكسائؿ أخرل" تقترح "راند" رؤية جديدة في الفكر االستراتيجي األمريكي تنبني عمى فيـ بكاعث ىؤالء 
 باحث المكالية.، ك ىذا ما سنتعرؼ عميو في الم(544)الخصـك

                                                           
(542)

 Olivier Urrutia, op.cit, p 15. 
(543)  "

La stratégie militaire des Etats –Unis en Irak,revue par la Rand '', op.cit, p : 2. 
(544) 

Idem , p : 2. 
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لؾ ذكلئلشارة فإف العديد مف دراسات "راند" تنشأ مف تكافؽ في اآلراء بيف المتعامؿ كالمؤسسة البحثية، ك 
مف خبلؿ المفاكضات الرسمية كغير الرسمية، يتـ التكصؿ إلى اتفاؽ ميـ حكؿ ما ينبغي دراستو، مما يعكس 

 تي يمكف كينبغي القياـ بيا. بخصكص البحكث ال ''راند''،كتقييـ (545)مصالح المتعامؿ

 لمؤسسة راند و المادية المطمب الثاني: القوى البشرية

عالـ في عاـ  200بدأت مؤسسة "راند" بعدد قميؿ مف العمماء، ثـ كصؿ ذلؾ العدد إلى أكبر مف 
دكلة  50عضكا مف 1850، ك تضـ (546)مكظؼ 1500، كفي السبعينات الميبلدية كصؿ العدد إلى 1948

الصينية، العربية، لغة مف بينيا:  80ه، كما تستخدـ مف المتحصميف عمى الدكتكرا %53مف العالـ، منيـ 
 (547) .الفرنسية، اليابانية، الككرية، الركسية، كاالسبانية، الفارسية

 لمؤسسة راند فريق العملالفرع األول: 

انضـ إلى "راند" عبر تاريخيا الطكيؿ شخصيات عممية كسياسية كفكرية، سكاء كباحثيف أك مستشاريف، 
المؤسسة، األمر الذم حقؽ لمؤسسة "راند" مكانة بيف مؤسسات  إدارةأك عمى ىيئة أعضاء في مجمس 

عالما متحصبل عمى جائزة نكبؿ ككذا انضماـ  30سنة الماضية، أكثر مف  60كخبلؿ  ،(548)البحكث األخرل
 دكنالد رامسفميد، كفرانسيس فكككياما كغيرىـ. ،شخصيات سياسية كفكرية بارزة، مثؿ: ىنرم كيسنجر

 

 

                                                           
(545)

Smith Bruce L.R, The Rand Corporation : Case study of a non profit advisory corporation, USA : Harvard 

University  Press, reprint 2013, p 165.3 

 
 المقدمة مف طرؼ نشرات تعريفية بمؤسسة راند اإلحصائياتحسب (546)

(547)
 Rand corporation Annual report 2017, p 48, published on 14/5/2018. (consulted on : 20/12/2018) ; 

https://www.rand.org/pubs/corporate_pubs/CP1-2017.html 

 
(548)
 .42 :صالح بف عبد اهلل كالحساب الغامدم، مرجع سابؽ، ص 
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 الدرجات العممية لباحثي مؤسسة "راند" :(11)الشكل رقم

 
Source: Rand corporation Annual report 2017, p 48, published on 14/5/2018. (consulted on : 20/12/2018) ; 

https://www.rand.org/pubs/corporate_pubs/CP1-2017.html 

نبلحظ مف خبلؿ ىذا الشكؿ أف النسبة الكبيرة كانت لفئة المتحصميف عمى الدكتكراه ، ثـ تمييا الفئة 
ى الماستر ، ثـ الفئة المتحصمة عمى البكالكريا بنسبة أقؿ، كىذا دليؿ عمى أف مكظفي مؤسسة المتحصمة عم

راند يتميزكف بخبراتيـ المتنكعة كيمثمكف ثقافات عديدة كيغنكف فريؽ عمميـ بخبراتيـ العممية كالمينية، كالشكؿ 
 المكالي يبيف تعدد التخصصات العممية.

 التخصصات العممية ألعضاء مؤسسة راند (:21)الشكل رقم

 
Source : Rand Corporation Annual report 2017; op.cit, p 48. 

ىناؾ مناصب عديدة تستقطب بيا مؤسسة "راند" الباحثيف كالعمماء لبلنضماـ إلى فريقيا البحثي، 
فمثبل: باحث متفرغ، كباحث غير متفرغ )متعاكف(، استشارم، استشارم متعاكف، كعضك في مجمس األمناء 
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 ر عمى سبيؿ المثاؿ:كالعامميف بيا نذك إلييامراكزىا البحثية كغير ذلؾ، كمف أبرز المنضميف  احدمأك في 

(549) 
الحرب العالمية  إباف( القائد األعمى لمجيش األمريكي Henry H. Arnoldأرنكلد ) ىنرم الجنراؿ -

 الثانية، كالمؤسس األكؿ لمؤسسة "راند".
(: عالـ فيزيائي، عمؿ كمستشار في "راند" في الفترة Luis Walter Alvarezلكيس ألفاريز ) ركالت -
 ـ.1968، كحصؿ عمى جائزة نكبؿ في الفيزياء عاـ 1966كحتى  1945ما بيف 
(: مف كبار العمماء كالخبراء االقتصادييف في مؤسسة راند، Kenneth Arrowجكزيؼ أرك ) ثكين -

 .   2007، حصؿ عمى جائزة نكبؿ لمسبلـ عاـ 1948كالتحؽ بيا كمستشار منذ عاـ 
 .2011إلى غاية  1989جيمس تكمسكف: ترأس مؤسسة "راند" مف  -
(: عالـ اقتصاد، عمؿ كمستشار في مؤسسة "راند" مف عاـ Paul Samuelsonبكؿ سامكيمسكف ) -
 .1970، كقد حصؿ عمى جائزة نكبؿ لمسبلـ في االقتصاد عاـ 1990حتى عاـ  1948
(: عالـ اقتصاد، عمؿ ما يقارب الخمسيف عاما في Thomas C. Schellingتكماس شيمينج ) -

 .2005ائزة نكبؿ في االقتصاد عاـ مؤسسة "راند"، كحصؿ عمى ج
، كىك 1950(: مف كبار باحثي "راند"، التحؽ بيا عاـ Samuel Cohenصامكئيؿ ككىيف ) -

 .1958ركنية عاـ نتمخترع القنبمة ال
، 1969إلى غاية  1961(: مستشار في مؤسسة "راند" مف Henry Kissingerىنرم كيسنجر ) -

الخارجية في فترة الرئيسيف نيكسكف كفكرد، كمستشارا لمسياسة  كىك سياسي أمريكي بارز، شغؿ منصب كزارة
 الخارجية في فترة الرئيسيف كينيدم كجكنسكف.

في مؤسسة "راند" مف  اإلستراتيجية(: مدير الدراسات James Schlesingerجيمس شيمزنغر ) -
لؾ في الفترة (، ككزير الطاقة كذ1975-1973، ككزير دفاع أمريكا في الفترة )1969إلى غاية  1961

(1977-1980.) 

                                                           
  www.rand.orgلبلطبلع أكثر أنظر مكقع راند عمى شبكة األنترنت، )549(
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-1981(: رئيس مجمس ادارة "راند" لفترتيف األكلى )Donald Rumsfeldدكنالد رامسفيمد ) -
-2001( كالثانية )1977-1975(، ككزير دفاع أمريكا لفترتيف األكلى )1996-1995(، الثانية )1986
2006.) 
-1991عضك في مجمس أمناء مؤسسة "راند" في الفترة ) (:Condoleezza Rice)ككندكليزاريس -
 (.2009-2001(، كمستشارة األمف القكمي األمريكي ثـ كزيرة خارجية أمريكا في الفترة )1997
(: مف أشير كأبرز المفكريف السياسييف األمريكييف، Francis Fukuyamaفرانسيس فكككياما ) -

 أمناء مؤسسة "راند"مؤلؼ كتاب "نياية التاريخ"، ىك عضك في مجمس 
(: عالـ اقتصاد ناؿ جائزة نكبؿ في االقتصاد عاـ Oliver Williamsonأكليفر كليامسك ) -
2009. 
 (: محمؿ سياسي كمؤرخ عسكرمRoberta Wohlstetter) راتركبرتا ككلست -

 مؤسسة راند مجمس إدارةالفرع الثاني: 

تسيـ في عممية صناعة السياسة  يدير مؤسسة راند فريؽ عمؿ خدـ في المؤسسات الحككمية التي
 العامة في الكاليات المتحدة األمريكية.

 مايكؿ دم ريتش :مدير مؤسسة "راند" ورئيسيا التنفيذي(*) (Michael D. Rich بدأ ريتش )
، ثـ التحؽ بالعمؿ بالمؤسسة بدكاـ كامؿ في العاـ التالي كباحث يرتكز 1975كمتدرب عاـ  Randعممو في 

عات المتعمقة باألمف القكمي األمريكي كما أنو تقمد عددا مف المناصب القيادية الرفيعة في عممو عمى المكضك 
Rand ككاف لو دكر فعاؿ في إنشاء مؤسسة أبحاث الدفاع القكمي التابعة لػ "راند"، كىي عبارة عف مركز ،

ىيئة األركاف المشتركة لمبحث كالتطكير يتـ تمكيمو فيدراليا كيقدـ البحث كالتحميمي لمكتب كزير الدفاع ك 
كالقيادات المكحدة كالبحرية كسبلح مشاة البحرية كككاالت الدفاع كىيئة االستخبارات كما أنو ساعد في قيادة 

قطر –تنكع كتكسع "راند" في األسكاؽ العالمية بما في ذلؾ تأسيس مؤسسة "راند أكربا"، ك"معيد راند 
 لمسياسات" ك"راند أستراليا".

                                                           
حصؿ ريتش عمى البكالكريا مف جامعة كاليفكرنيا كدكتكراه في القانكف مف جامعة كاليفكرنيا، لكس أنجمس، عضك  (*)

 في مجالس ادارة العديد مف منظمات السياسات كالخدمات كلجانيا االستشارية.
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عمى التركيز عمى التكسع في  2011ش" منذ أف أصبح الرئيس كالمدير التنفيذم عاـ كلقد حرص "ريت
بتكار كمساعدة صناع القرار عمى البقاء مطمعيف عمى رثيا مف اإلإعماؿ "راند" مشجعا المنظمة لتمد تأثير أ

 Rand – Pardeeالمستجدات، حرص "ريتش" طكاؿ فترة عممو عمى أف يككف داعما متحمسا لكمية 
لمدراسات العميا كىي أكبر برنامج لمدكتكراه في تحميؿ السياسات العامة عمى مستكل العالـ، حيث قاـ بتدريس 

 (550).ليـ، كما ترأس العديد مف المجاف اإلرشادطبلب الدراسات العميا كتقديـ 

 أندركىكيف:نائب الرئيس األول(*) (Andrew Hoehn ىك النائب األكؿ لمرئيس في البحث )
كالتحميؿ في مؤسسة راند، حيث يتكلى مسؤكلية جميع األبحاث كالتحميبلت األمريكية كضماف الجكدة 

عامبل لدل "راند" في مجاؿ البحث، عمؿ ىكيف فيما سبؽ نائبا لرئيس  950عمى  كاإلشراؼكالتكظيؼ 
Rand كتكظيؼ المكظفيف  لئلستراتيجيةبحث كتحميؿ  إجراءى كمديرا لمشركع القكات الجكية، حيث أشرؼ عم

دارةكالتدريب   (551).كتعاليـ إستراتيجيةكمدير لبرنامج  Randالمكارد، كلقد انضـ في البداية إلى  كا 
حيث تكلى  اإلستراتيجيةبؽ، تكلى "ىكيف" منصب المساعد المنتدب لكزير الدفاع لمشؤكف فيما س

الدفاع األمريكية، كعمميات التخطيط كالتقييـ لمقكات كتخطيط  إستراتيجيةمسؤكلية تطكير كتنفيذ 
السياسات بعيدة المدل، كفي كقت سابؽ، عمؿ كمدير رئيسي لمشؤكف االستراتيجية كمدير لممتطمبات 
في مكتب كزير الدفاع، كما عمؿ "ىكيف" قبؿ االنضماـ إلى الحككمة، كمحرر مساعد، كمف الجدير 

لمدراسات العميا، كأستاذ مساعد في  Rand-Pardeeؿ السياسات في كمية بالذكر أنو أستاذ في تحمي
لمدراسات الدكلية المتقدمة كما أنو عضك في مجمس  ''جكنز ىكبنكف''في مدرسة  اإلستراتيجيةالدراسات 

بيتسبرغ  ''العبلقات الخارجية كالمجمس االستشارم لمركز األمف األمريكي كمجمس الزائريف في جامعة
 ات العميا لمشؤكف العامة كالدكلية.لمدراس''
 السفير تشارلز ريز  :نائب الرئيس الدولي(Charles Ries)  ىك نائب الرئيس الدكلي في مؤسسة
Rand حيث يشرؼ عمى مكاتب "راند" الدكلية كالحضكر الدكلي المتزايد، تتركز أبحاثو عمى اقتصاديات ،

                                                           
(550)

 Rand Leadership : Michael D. Rich, (consulted on : (8/6/2017) 

http://www.Rand.org/ar/about/leadership.htm 
كدرجة الماجستير في الشؤكف العامة كالدكلية  كالس''بالدكيف ''حصؿ عمى البكالكريا في العمـك السياسية مف كمية (*)

 مف جامعة بيتسبرغ.
(551)

 Rand  leadreship : Andrew R.Hoehn, consulted on : 8/6/2017. 

http://www.Rand.org/ar/about/leadership.htm  

http://www.rand.org/ar/about/leadership.htm
http://www.rand.org/ar/about/leadership.htm
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، منصب نائب الرئيس التنفيذم 2010في  Randالتي حصؿ عمييا مف  اإلجازةالتطكير، كقد تكلى خبلؿ 
 .(552)(Clinton Bush Haïti Fund)لصندكؽ كمينتكف بكش ىايتي 

( لكبار مسؤكلي االقتصاد كجائزة الشرؼ المتميزة Cordell Hullتمقى "ريز" جائزة كزارة الخارجية )
 –لمعبلقات األمريكية  Rockwell Schnabel، كجائزة Presidential Meritorions Serviceكجائزة 

الجيش عف  إدارةاألكركبية، كالعديد مف جكائز الشرؼ العميا، كما أنو تمقى جائزة الخدمة المدنية المتميزة مف 
 خدمتو في العراؽ، كىك عضك في مجمس إدارة أكاديمية الدبمكماسية األمريكية.

 ةنائب الرئيس في بحوث وأساليب السياسات الناشئ: 

Susan L. Marquisسكزاف إؿ ماركيز 
لمدراسات   Rand- Frederick ىي عميدة كمية (*)

كىي شركة  LMIرئيس تشغيمي لدل  Padree، حيث عممت قبؿ انضماميا إلى "راند" كنائب (**)العميا
لبحرية ابمكتب رئيس عمميات التشغيؿ  ت، التحق2002إلى  1997استشارية حككمية غير ربحية: مف عاـ 

كمديرة منتدبة في البداية لقسـ التقييـ كمف ثمة كرئيسة منتدبة مساعدة لمعمميات البحرية، كما عممت في 
كمديرة في قسـ الدعـ التخطيطي كالتحميمي كمديرة لمجمكعة  1997إلى  1994مكتب كزير الدفاع مف عاـ 

 . (553)تحميؿ كتقييـ البرنامج إدارةكتحميؿ المعمكمات في  إدارة

 (Rand locations) في العالم راند فروع مؤسسة

   عبر العالـ كىي كما تكضحيا الخريطة: مؤسسة ليا فركع مؤسسة "راند" عبارة عف 

 

 
                                                           

(552)
Rand  leadreship , Op.Cit. 

حصمت عمى الدكتكراه في الشؤكف العامة كالدكلية مف جامعة برينستكف، كتعمؿ حاليا كرئيسة لممجمس االستشارم (*)
 لمدرسة ككدركيمسكف بجامعة برينستكف. 

كىي أكبر برنامج لمدكتكراه في تحميؿ السياسات العامة في الكاليات المتحدة، كىي كمية السياسات الكحيدة التي (**)
 يقع مقرىا في مؤسسة ألبحاث السياسات العامة.

(553)
Pour savoir plus voir : Rand leadership, op.cit. 



 الفصل الرابع: دور مؤسسة راند في صنع السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
              11/9/2001 
               

 

323 
 

 فروع مؤسسة راند عبر العالم خريطة :(2الخريطة رقم )

 
La source : Rand corporation,( consulted on : 20/2/2017), available online :  

http://www.rand.org/about/glance.html 

( يشمؿ سانتامكنيكا، كاليفكرنيا، مراكز ادارتيـ، North America Locationمكقع شماؿ أمريكا ) -1
فيرجينيا،  أرليتك،(،Pardee Rand Graduat school)لمدراسات العميا Pardee الحـر الجامعي كمدرسة

 بيتسبرغ، )نينسمفانيا(، بكستكف )ماساشكسات(، ساف فرانسيسكك )كاليفكرنيا(.
 في نيك أك رلياف، لكيزينيا.( The Rand Gulf policy Institute) المعيد السياسي لراند الخميج -2

 : يتمركز في كؿ مف كامبريدج )المممكة المتحدة( برككسؿ )بمجيكا(.Rand Europeراند أكركبا  -3
 .: تكجد في كانبيراRand Australiaراند أستراليا  -4

 ''راند ''مصادر تمويل مؤسسةالفرع الثالث: 

عف طريؽ جمع األمكاؿ مف المؤسسات الخاصة كالشركات كاألفراد  ياتمكيؿ مراكز التفكير نشاطات
راتيا كممتقياتيا مف بيع منشك  إيراداتكعقكد الحككمة كمداخيؿ اليبات، باإلضافة إلى ذلؾ فإنيا تتحصؿ عمى 

http://www.rand.org/about/glance.html
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كبرامجيا، يختمؼ برنامج التمكيؿ مف مؤسسة إلى أخرل، لكف جميع مراكز التفكير تسعى المتبلؾ قاعدة 
 (554).تمكيؿ متنكعة لتتجنب أف تككف معتمدة بشكؿ مفرط عمى مصدر تمكيؿ أك جية مانحة كحيدة

الربح الذم تحققو بؿ بقدرتيا عمى تشكيؿ الرأم العاـ  بيامشال تقيس نجاحيا  التفكيرإف مراكز 
ما تككف بجماعات الضغط أػك مجمكعات  أشبوكالتأثير في رسـ السياسات، كقد أصبحت في الفترة األخيرة 

 المصالح التي تتنافس لزيادة نفكذىا السياسي.

بشكؿ سريع منذ نشأتيا كأبرز جكانب ذلؾ التطكر في الجانب المالي حيث  ''راند ''لقد تطكرت مؤسسة
قدرىا مميكف دكالر، بدأت بو  ةمنحبمبلييف( مع مؤسسة "دكغبلس" ك  10)بدأت بما تبقى مف قيمة العقد 

مميكف دكالر، ثـ ازداد ليصؿ  222بمغ انفاقيا أكثر مف  1966، كفي عاـ 1948مؤسسة راند عمميا عاـ 
 (556)2017مميكف دكالر عاـ  318.7كتفكؽ مداخيؿ المؤسسة  ،(555)مميكف دكالر 60إلى  1975في عاـ 

 كىي مكزعة كالتالي:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(554)

James G. Mc Grann, Think tanks and policy advice in the United States : Academics, advisors and 

advocates, op.cit, p : 46. 
 . 42 -41: ص -سابؽ، صالمرجع الصالح بف عبد اهلل الحساب الغامدم،  (555)

(556)
Rand corporation Annual report 2017, op.cit, p : 49. 
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 (Randمؤسسة ) إيرادات: توزيع (31)الشكل رقم

 
Source: Rand Corporation Annuel report 2017, p49. , consulted on : 20/8/2017, available 

online : http://www.rand.org/about/galance.htm. 

ادارة نصيب مؤسسة "راند" كانت مف  مدا خيؿاألسد مف  صةأف ح مف خبلؿ ىذا الشكؿ نبلحظ 
 64.42األمريكية لمدفاع كالككاالت األمنية بقيمة  كاإلدارةمميكف دكالر  66.57 قيمةالصحة كالككاالت ب

 مميكف دكالر. 50.00مميكف دكالر ككذا القكات الدكلية األمريكية بقيمة 

أف الكثير مف التساؤالت حكؿ  إالربح، مع أف مؤسسة "راند" تعتبر نفسيا منظمة بحثية ال تيدؼ لم
عبلقتيا بالمؤسسات الرسمية كتحديدا بالبنتاغكف ككزارة الدفاع األمريكية، كمرد ذلؾ إلى أف "راند" ركزت الجزء 

، كبالتالي تختمؼ الجيات (557)األكبر مف مكاردىا في البداية عمى البحكث الخاصة بالدفاع كاألمف القكمي
 اإليراداتسة "راند" ما بيف شركات كمؤسسات مالية كجماعات ضغط كغيرىا، كىذه الداعمة كالممكلة لمؤس

تأتي كذلؾ مف عكائد عقكد البحث التي تنفذىا ىذه المؤسسة مع القطاعيف العاـ كالخاص، كمف تبرعات 
 األفراد، كالمؤسسات الخيرية كمؤسسة فكرد ككذا النشاطات المتعمقة بتسكيؽ الكتب كالمجبلت كغيرىا.

                                                           
 . 35 :، مرجع سابؽ، صإستراتيجية دراسات"مراكز الدراسات األمريكية كصناعة القرار"،  (557)

http://www.rand.org/about/galance.htm
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عمى المطالبة بميزانية أكبر كتنظيـ جديد  11/9/2001ف مؤسسة "راند" ركزت نشاطيا بعد أحداث إ
كالتكيؼ مع التيديدات التي تمحقيا جماعة بف الدف كتنظيـ القاعدة  اإلرىابليياكميا مف أجؿ محاربة 

مك المؤسسة عمى العالـ كلتبرير ضركرة تضخيـ ميزانية مؤسسة "راند" ركز محم في بالمصالح األمريكية
 (558).غير التقميدية التي يقـك بيا تنظيـ القاعدة تاليجكمالمتكيؼ مع  اإلستراتيجيةالخيارات  إيجادضركرة 

 أىمية مؤسسة راند ومكانتيا في الواليات المتحدة األمريكية المطمب الثالث:

أما فيما يتعمؽ بأىمية مؤسسة "راند" كمكانتيا، فقد كصفتيا مكسكعة السياسة بأنيا "أكبر مراكز 
في الكاليات المتحدة األمريكية" ككصفتيا أيضا المكسكعة العربية العالمية بأنيا:  اإلستراتيجيةالدراسات 

ت المتحدة، خاصة تمؾ المتعمقة "مؤسسة غير ربحية لمبحكث، تقكـ بدراسة مشكبلت السياسة المختمفة لمكاليا
باألمف القكمي، أما مؤسسة "راند" فتصؼ نفسيا بأنيا مؤسسة بحثية مستقمة، ال تيدؼ لمربح، كأنيا ليست 

 (559).بجامعة كليست بمؤسسة لبلستشارات اإلدارية، كلكنيا تجمع بيف إمكانيات االثنتيف

سات القائمة عمى الشؤكف الخارجية ك كما تعد مف أكبر المؤسسات األمريكية عراقة مف بيف المؤس
شؤكف الدفاع كربط تمؾ الشؤكف بصفة عامة بإستراتيجية الكاليات المتحدة األمنية ك العسكرية ، كما أنيا 
مؤسسة ال تيدؼ لمربح بؿ تساعد في تطكير السياسة كعممية صنع القرار كذلؾ مف خبلؿ األبحاث التي 

رض ليا الكاليات المتحدة ك العالـ ، كتيدؼ مف كؿ ذلؾ إلى العمؿ تقدميا لمكاجية كافة الظركؼ التي تتع
 (560)عمى ازدىار كتقدـ الكاليات المتحدة كاستمرارىا في سياسة السيطرة ك الييمنة .

فمؤسسة "راند" منذ نشكئيا عممت عمى مساعدة المصالح األمنية األمريكية في العصر النككم، 
دراسات ميمة في تحميؿ  اىيئة أركاف سبلح الجك، كنشر لصالحيكحصمت بعد نشكئيا عمى دعـ مالي مف 

النظـ كالتفاكض االستراتيجي كقد شكمت ىذه المفاىيـ األسس التي تبنت عمييا الكاليات المتحدة األمريكية 

                                                           
 .403 :سابؽ، صالمرجع المصطفى صايج،  (558)

 .44 :سابؽ، صالمرجع الصالح بف عبد اهلل الحساب الغامدم،  (559)
عبلء إبراىيـ رجب ، ''دكر المراكز البحثية األمريكية في عممية صنع القرار السياسي ، دراسة حالة مؤسسة   (560)

 ( تاريخ االطالع: 2018جوان  22)راند '' 

8/8/2018 :http://www.acrseg.org/40792 
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كمؤسسة "راند" تشارؾ في إدارة  ،(561)سياستيا الدفاعية كمفيكمي الردع كاالحتكاء طكاؿ سنكات الحرب الباردة
ر مف المراكز التي تعنى بصنع القرار في الكاليات المتحدة األمريكية، كتيتـ المؤسسة بجكدة العمؿ كثي

 (562) كتكضح معايير كمبادئ لكؿ مف يعمؿ في ىذه المؤسسة، بحيث ترتكز في عمميا عمى المبادئ التالية:

 المساعدة عمى تحسيف السياسات ككضع القرار مف خبلؿ البحث كالتحميؿ. -
 ـ باستيداؼ المصمحة العامة.االلتزا -
 الحرص عمى نكعية كمكضكعية العمؿ. -

لقد كاف ألبحاث مؤسسة "راند" دكر ميـ إباف الحرب الباردة حيث كانت تكصؼ في أدبيات السكفييت 
بأنيا "أكاديمية لمدمار كالمكت"، ككاف ليا دكر كذلؾ في الحرب الفيتنامية مف خبلؿ كضعيا الحتماالت 

 (563) " بأنيا:Jean –Loup Samaanلحككمة األمريكية، ككما يصفيا "جيف لكب ساماف الحرب كمساعدة ا
، كنحف نقدـ كثائؽ تركيجية لممنظمة، اإلرىاب"منذ ثبلثيف سنة، كانت الرائدة عالميا في البحث كالتحميؿ حكؿ 

 11الجديدة بعد كمسارات فردية لخبراء تمكنكا مف تحقيؽ انتصارات مينية عمى ضكء االنشغاالت السياسية 
 سبتمبر".

تقارير عديدة عف الكضع في  إصدارىامعراؽ مف خبلؿ لدكرا في فترة االحتبلؿ األمريكي كلعبت 
 العراؽ، كبالتالي لعبت مؤسسة "راند" دكرا بارزا كمؤثرا في الشأف األمريكي.

 (،PRGSلعميا )لمدراسات ا Rand – Pardeeفيي اليكـ أشبو بالمنظكمة البحثية المتكاممة، فمدييا 
كىي أكبر برنامج لمدكتكراه في تحميؿ السياسات العامة في الكاليات المتحدة، كىي كمية السياسات الكحيدة 
التي يقع مقرىا في مؤسسة ألبحاث السياسات العامة، يكتسب الطبلب ميارات النظرية كالتطبيقية التي 

لة كالصحة كالتعميـ كالبيئة كالكثير مف المكاضيع تمكنيـ مف معالجة القضايا الصعبة كالفقر القكمي كالعدا
 .(564)كاألخرل

                                                           
(561)

 Michael Rich , „‟Rand : How think Tank interactwith the military '', U.S, Foreign policy agenda : An 

electronic journal of the U.S departement of state, N° : 03, November 2002, p 24. 
 .345سابؽ، ص: المرجع الرندة عمكاف حسيف،  (562)

(563)
 Jean – Loup Samaan, op.cit, p 139. 

(564)
 Pour en savoir plus sur « PRGS » voir :http://www.prgs.edu 

http://www.prgs.edu/
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 (565) لدييا عدة مشاريع بحثية أخرل عبارة عف معاىد كمراكز مثؿ:

مركز "راند" لمسياسات العامة في الشرؽ األكسط، معيد "راند" لمعدؿ المدني، معيد "راند" لبحكث الدفاع 
"راند أركيك" ألبحاث الجيش، كغيرىا، كلدييا باإلضافة إلى مقرىا الكطني، معيد "راند" لسبلح الطيراف، مركز 

الرئيس في سانتا مكنيكا بكالية كاليفكرنيا مكاتب أخرل في كؿ مف فرجينيا كبنسمفينيا ككاشنطف كبيتسبرغ كليك 
ببمجيكا، أكرليانز، كلدييا كذلؾ ثبلثة فركع رئيسية خارج أمريكا في كامبريدج بالمممكة المتحدة، كفي برككسؿ 

 كفي الدكحة بدكلة قطر.

تعمؿ راند عمى مكاجية التحديات التي تيدد المصالح األمريكية في جميع أنحاء العالـ، كتمتـز بعممية 
مراجعة صارمة كدقيقة لكؿ ما يصدر عنيا مف منشكرات كقكاعد بيانات أك تكصيات عامة، كالمؤسسة عمى 

بعض األحياف التحميبلت التي تقدميا بمجاؿ  يا، كقد تشفع فيأتـ االستعداد أف تعمؿ في أم مجاؿ يطمب من
في بعض  ''راند ''مفيكـ المصمحة، كقد تقـك مؤسسة الحمكؿ التي ترتكز عمى دراسات نابعة  مفكاسع مف 

النتائج  إببلغالمناسبات بصياغة التكصيات السياسية أك تأييدىا، غير أف ما يبقى عيدا ثابتا عمى راند ىك 
كخدمة حككمية، كالتي في غالب األحياف تككف عمى شكؿ شيادات يدلي بيا خبراء مف  إليياصؿ التي تتك 

 (566).مؤسسة "راند" أماـ الككنغرس األمريكي

كالزالت راند كسابؽ عيدىا تكاجو التحديات في جميع أنحاء العالـ مف خبلؿ العمؿ عمى ثبلثة محاكر 
ديدة لجمع المعمكمات كتقسيـ خريطة العالـ إلى أقاليـ كىي تتكقع القضايا المحتممة كالبحث عف طرؽ ج

ت الخدمات التي تقدميا ىذه المؤسسة احتياجات صناع القرار األمريكي في دلتحديد ردة الفعؿ المناسبة، كتعد
ضائي ككذا في مجاؿ تحميؿ النظـ كالحاسبات الرقمية فالكقت الحاضر لتحقيقيا انجازات في مجاؿ النظاـ ال

 ات كاالنترنيت كمجاالت البرمجة الديناميكية كالخطية كغيرىا.كاالستخبار 

كتحمؿ راند سجبل تاريخيا مف االنجازات في مجاؿ تطكير استعماؿ الكمبيكتر فقد صمـ مكظفك "راند" 
كصنعكا أحد أكائؿ أجيزة الكمبيكتر، كيرجع ليـ الفضؿ في تطكير أكؿ أنظمة المحطات الطرفية عمى 

                                                           
 .44 :سابؽ، صالمرجع الصالح بف عبد اهلل الحساب الغامدم،  (565)
 ( عبر الرابط:1/6/2017"ماذا تعرؼ عف مشركع راند األمريكي"، )تاريخ االطبلع:  (566)

http://alfeth.com/vb3/showthread.php?t=30538 

http://alfeth.com/vb3/showthread.php?t=30538
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تقنية االتصاالت التي أصبحت القاعدة لشبكة الحاسكب الحديثة، كمؤخرا تـ زيادة رقعة االنترنيت كاختراع 
مجاالت البحث التي تقكـ بيا مؤسسة "راند" لتشمؿ مجاالت جديدة كاألعماؿ الحرة كالتعميـ كالقانكف كالعمـ 

  (567).الحديث

ما سبؽ قكلو عف مكانة كأىمية مؤسسة "راند" في الكاليات المتحدة األمريكية، فإف اسـ  إلىباإلضافة 
"راند" ىك االسـ الذم يكاد يككف في األدبيات األمريكية مرادفا لتعبير "مصنع أفكار" كما نقكؿ "ككداؾ" 

تابع لمؤسسة كاف اسميا بالنسبة لمكاميرا "كسنجر" لماكينات الخياطة، كشاؿ لمبنزيف، كقد بدأت راند كمشركع 
"دكغبلس لصناعة الطائرات"، قبؿ اندماجيا مع شركة مماثمة أخرل لتصبح "ماكدكنالد دكغبلس" المؤسسة 

 (568).العمبلقة في الصناعات الحربية

إلى أف انفصمت عنيا فيما بعد، ثـ ما لبثت أف تعددت مجاالت بحثيا، كأصبحت ذات مكانة ميمة في 
: "إف مراكز التفكير تممؾ األفكار كالخبرات (Howard Wiarda) يارداكاردا ك ى صنع السياسات كما يقكؿ

ال يممككف الكقت  أكالمسؤكلكف الحككميكف  إليياكالمعرفة المتخصصة، كالرؤية بعيدة المدل التي يفتقر 
ة، كتقديـ الكافي ليا، كما تقكـ ىذه المراكز بالعمؿ كالبحث األساسي الضركرم، كاستكشاؼ الخيارات السياسي

التكصيات المعممة التي ال يمكف لمحككمة تقديميا مف تمقاء نفسيا، كما تسعى ىذه المراكز إلى كضع أفكارىا 
في شكؿ جذاب قابؿ لمترجمة إلى مقترحات سياسية محددة كمكجية إلى الجميكر كصناع السياسات عمى حد 

ف تظاىرت باالستقبللية كالحيادية،  (569)سكاء" كىي مراكز في أحضاف ككالة االستخبارات األمريكية حتى كا 
فإف ىذه المراكز تعيش في أحضاف ككالة المخابرات األمريكية أك البنتاغكف، كيعمؿ بيا خبراء كبار مرتبطيف 

 Danielleنيـ دانياؿ بيماف )باإلدارة األمريكية كالبنتاغكف كبككالة االستخبارات المركزية األمريكية م

Bimane خبير بشؤكف االرىاب في الشرؽ األكسط مف جامعة جكرج كاشنطف، كمنيـ كينيث آـ بكالؾ )
(Keneeth Boulak خبير بشؤكف األمف القكمي، الشؤكف العسكرية كالخميج العربي، الذم عمؿ في مجمس )

                                                           
(567)

 pour  en savoir plus voir : 

Willis H. Ware, Rand and the information evolution : A history in essays and vignettes, Rand 

corporation, 2008. 
، تاريخ النشر 4395سالـ لعريض، "مراكز البحكث األمريكية أػك مصانع صنع القرار"، الحكار المتمدف، العدد:  (568)
 ، عمى الرابط:1/11/2017، تاريخ االطبلع: 16/3/2014

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=405748 
(569)

 Howard. Wiarda, op.cit, p : 31. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=405748
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( مختص في مكافحة Brosse Ridal) ؿريد األمف القكمي كككالة االستخبارات المركزية، كمنيـ بركس
ب آسيا في الذم شغؿ منصب مستشار كبير لدل أربعة رؤساء أمريكييف حكؿ الشرؽ األكسط كجنك  اإلرىاب

( عاما في ككالة االستخبارات المركزية األمريكية 29تغؿ لمدة تسعة كعشريف )شمجمس األمف القكمي، كا
 (570).كغيرىـ

الدفاع في برامج التخطيط العسكرم كنظـ التسميح الجكم كتقنياتيا المتجددة، تساعد مؤسسة "راند" كزارة 
( Peter Jhon Awadجكف عكاد ) كفييا باحثكف عرب مختصكف في ىذا المجاؿ مف بينيـ المبناني بيتر

ة الذم كانت تجاربو العممية المتعمقة بصناعة الطائرات مف دكف طيار الدكر الكبير في تطكير اختراع الطائر 
مف دكف طيار عمى أساس أنيا األفعؿ كاألقؿ  خسارة في حاؿ اصطيادىا، كما يسعى إلى تطكير مكاصفات 

منذ سنكات  إسرائيؿالطيار اآللي ليصير أكثر ذكاء، كقد تسممت صناعة الطائرات مف دكف طيار ىذه إلى 
 فطكرتيا حتى أصبحت أكثر فتكا كدقة كما تـ استخداميا في ىجكميا عمى غزة.

انت مؤسسة "راند" أكؿ مف دشف معالـ السياسات العامة لئلدارة المقبمة قبؿ انتخاب ترامب كرئيس ك
لمكاليات المتحدة بإطبلقيا العناف لسباؽ التسمح بإصدارىا دراسة تبشر فييا بالتأـز كالصداـ المقبؿ في شرؽ 

استعرضت  2016ؼ شير أكت آسيا بعنكاف "الحرب مع الصيف: التفكير باالحتماالت فكؽ العادية" منتص
سبلح البر األمريكي الخيارات المتاحة الناجمة عف نشكب حرب بيف دكلتيف  إعدادىاالدراسة التي شارؾ في 

 (571).نكييتيف دكف أدنى مباالة بالعكاقب الكارثية التي ستطاؿ شعكب الكاليات المتحدة كالصيف كبقية العالـ

تعد  حيثند ليا مكانتيا بيف مراكز التفكير العالمية، كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف مؤسسة را
األمريكية إلى تبني بعض مقترحات مؤسسة راند، حيث تتسـ  اإلدارةمركز فكرم في العالـ، لذلؾ تميؿ  أكبر

القرار مف خبلؿ تقديـ مقترحات عممية كخطط جاىزة  تقاريرىا بقكة الفكر كجرأة الطرح كمخاطبتيا لصانع
 معمقة عمى يد نخبة مف الخبراء كالباحثيف مف جميع أنحاء العالـ. رؤية عممية كدراسات لمتنفيذ مف خبلؿ

                                                           
 .1 :سابؽ، صالمرجع السالـ لعريض،  (570)
 لبلطبلع أكثر أنظر: (571)

: االطبلع، تاريخ 7/1/2017سميماف منذر، "مراكز األبحاث ترسـ خريطة سياسات ترامب المقبمة"، )تاريخ النشر: 
 (، عبر الرابط:1/11/2017)

http://www.almayadeen.net/butterfly.effect/783778/09.  

http://www.almayadeen.net/butterfly.effect/783778/09
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 المبحث الثاني: مؤسسة راند والقضايا العربية: التوجيات والمواقف

بأسباب اقتصادية أك سياسية فحسب،  كاإلسبلميال يمكف تفسير التخكؼ الغربي مف العالـ العربي 
الغربية تدرؾ أف الحرب مع المسمميف اآلف ىي حرب  التفكيرم جعؿ مراكز الذ اإلسبلـكلكنو الخكؼ مف 

 يبدؤكفعمى درجة مف القكة تجعميـ كؿ، بؿ كيركف أف المسمميف فييا فكرية حسب تعبيرىـ في المقاـ األ
، كيبيف في (572)بدءا مف األطراؼ البعيدة كاتجاىا إلى القمب الذم يمثمو العالـ العربي اإلسبلـحربيـ عمى 

"أف التاريخ يظير أف األفكار المدافع عنيا بقكة قد تككف غير شعبية في Kaganeىذا السياؽ "كاغاف، 
، كيغير رؤية 2001سبتمبر  11األصؿ كلكنيا قد تصبح البد منيا عندما يطرأ عامؿ محفز مثؿ ىجمات 

أم العاـ كما يظير في االستطبلعات العالـ لؤلمة، كمف ذلؾ ال يعكد األمر يتعمؽ بالتكيؼ مع متطمبات الر 
كاضعي دراسة  (R.Delgado)كريتشارديمغادك (G.Stefannsic)" لجاف ستيفانسيؾ"كلكف بقكلبتيا، كبالنسبة 

عف عمؿ مراكز التفكير األمريكية حيت اعتبراىا أنيا أصبحت سبلحا سياسيا يستعمؿ استراتيجيا عمى المدل 
 (573).البعيد

 واإلسالمي  ؤسسة "راند" بالعالم العربيالمطمب األول: اىتمام م
مركز السياسة  مف الجكانب التي تبيف مدل اىتماـ مؤسسة راند بالعالـ العربي ك اإلسبلمي أنيا تدير

" الذم يركز عمى التطكير السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم CMEPPالعامة لمنطقة الشرؽ األكسط "
 (574) أربعة أىداؼ رئيسية يسعى إلى تحقيقيا كىي: كالتقني في الشرؽ األكسط، كقد حدد المركز

 السياسي كاالجتماعي. اإلصبلحدعـ  -
 تعزيز التفاىـ المتبادؿ بيف شعكب الشرؽ األكسط كالكاليات المتحدة األمريكية. -
 تشجيع الحؿ السممي لمصراع في المنطقة. -
 كضع برامج لمساعدة الشباب في الشرؽ األكسط. -

                                                           
 (: عبر الرابط:1/6/2017(، تاريخ االطبلع )1/4/2010"، )2007منتديات شبكة األلككة، "تقرير راند  (572)

http://www.alukah.net.  
 48 :سابؽ، صالمرجع الستيفف بكشيو، مارتيف ركيك،  (573)
 ، عبر الرابط:1/6/2017مكسكعة المعرفة، "مؤسسة راند"، تاريخ االطبلع:  (574)

http://www.marefa.org 

http://www.alukah.net/
http://www.marefa.org/
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الذم كاف يشغؿ منصب نائب مستشار األمف القكمي  David Arounكيدير المركز "دافيد آركف" 
لمرئيس جيمي كارتر، كالذم سبؽ أف عمؿ كمبعكث مف قبؿ البيت األبيض إلى أجزاء متعددة في العالـ، كما 

كس" السفير األمريكي في العراؽ، ك"رام ماب يعمؿ كؿ مف "بكؿ بريمر" القائد السابؽ لقكات التحالؼ المؤقتة
 (575).في المممكة العربية السعكدية كعضكيف في المجمس االستشارم لممركز

كتشارؾ مؤسسة راند الحككمة القطرية مشركعا لتطكير مناىج التعميـ القطرم مف خبلؿ تكفير خبراء 
 مختصيف في ىذا المجاؿ.

، عندما بدأت راند في سمسمة مف المشاريع مع 2000راند إلى أكائؿ عاـ  ةتعكد مشاركة قطر لمؤسس
قطر لمعيد راند "قادة الحككمة كالفكر في قطر لبحث مجمكعة مف القضايا السياسية العامة، تشكمت مؤسسة 

احة ثنيف مف البعثات ذات النطاؽ الكامؿ لمكارد "راند" التحميمية كالمتإرساؿ إمع  2003في عاـ  "لمسياسات
لصانعي القرار في الشرؽ األكسط شماؿ افريقيا، كأجزاء مف جنكب آسيا، كلمعمؿ عمى بناء قدرات األفراد 
كالمؤسسات القطرية مف خبلؿ تقديـ العمؿ كالتدريب لكسب الخبرات التي تعرض ليا عمى غرار مؤسسة راند 

  (576).لمتحاليؿ السياسية

و أماـ الحككمات ائيؿ ريتش قائبل: "يسمح لتكسيع نشاطحيث يبيف الرئيس التنفيذم ليذا المعيد ميك
التساؤالت حكؿ التعميـ ليست بعيدة عف  (577)فريقيا"إر الشرؽ األكسط جنكب آسيا كشماؿ عب، كأكساط العمؿ

مجمكعة األحكاـ تـ التفكير فييا جماعيا أك فرديا مف  إطار، أصبح المكضكع في اإلستراتيجيةالرىانات 
 اإليديكلكجية طرؼ المنظمات الحككمية األمريكية لػ "محاربة األصكلية عند المصدر" كفقا لمفيكـ "ضد

ال لتكضيح حركية إصمت عمييا مؤسسة "راند" لـ تنجز المساندة لئلرىاب"، كمف جية أخرل، العقكد التي ح
شرؽ األكسط عف طريؽ األمركة المالية كالفكرية لمنظاـ التعميمي عبر الجامعات جيكية ممتدة إلى ال

كالككيت، إمارة شرج كاألردف، باإلضافة  أبك ظبياألمريكية المشيكرة في بيركت كالقاىرة، باإلضافة إلى دبي، 

                                                           
 .، المرجع السابؽمكسكعة المعرفة (575)
 ( عبر الرابط:1/6/2017(، تاريخ االطبلع )2015مام  1أسماء سعد الديف، معيد راند قطر لمسياسات، ) (576)

http://www.almrsa.com 
(577)

 Jean-Loup Samaan, op.cit, p : 171. 

http://www.almrsa.com/
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لقطر كجامعة  إلى ذلؾ قامت دبي بتأسيس المدينة الفكرية كالمدينة األكاديمية نظير المدينة التعميمية
George Masson  (578).العربية المتحدة اإلماراتفي 

تشكيؿ المنطقة كفؽ الرؤية  إعادةيعتبر كالدة فرع لمؤسسة راند في قطر مركزا ىاما لممساىمة في 
األمريكية، كيزعـ ىذا التعاكف أف ىدفو مف أجؿ حؿ لمقضايا السياسية بحياد كامؿ بانتياج األسمكب العممي 

يجاد حمكؿ مف خبلؿ تطبيؽ أفضؿ الممارسات الدكلية المستخدمة في البحكث مف أجؿ معالجة كالتحميؿ إل
 بصفة عامة.  العربية قضايا السياسة العامة الخاصة بقطر كالمنطقة

 11/9رير مؤسسة "راند" قبل أحداث تقاالفرع األول: 

، كبالتالي يمكف كاإلسبلميلقد ساىمت مؤسسة "راند" في رسـ السياسات األمريكية تجاه العالـ العربي 
ىي تمؾ المتعمقة بالعالـ العربي  إنماأبرز تقارير كبحكث مؤسسة "راند" في الجانب السياسي  أفالقكؿ 

 كمف بيف التقارير نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: كاإلسبلمي

 (579) التقارير نجد:مف بيف ىذه 

 .1970تقرير "سياسة الكاليات المتحدة في الشرؽ األكسط: القيكد كالخيارات"،  -
 .1978االقتصادية لمبمداف العربية"،  اإلمكانياتتقرير " -
 .1979 "،تقرير "الرجاؿ كاألسمحة في الشرؽ األكسط: العامؿ البشرم في تحديث الجيش -

، قبؿ أحداث الحادم عشر مف 1999إلى عاـ  كاإلسبلـكيعكد اىتماـ مؤسسة "راند" بالشرؽ األكسط 
مجمكعة  توأعدالذم الجديد"  اإلرىابكتابا بعنكاف "مكاجيات  المؤسسةسبتمبر بنحك عاميف، حيف صدر عف 

 .1998تانزانيا عاـ  ينيا كمف الخبراء األمريكييف كذلؾ بعد تفجير سفارتي الكاليات المتحدة األمريكية في ك

 .1993تقرير األمف في شماؿ افريقيا: التحديات الداخمية كالخارجية  -
 .1996تقرير "الجزائر: الدكلة األصكلية القادمة،  -

                                                           
(578)

Jean-Loup Samaan, op.cit, p : 171-172. 
 .51 :سابؽ، صالمرجع الصالح عبد اهلل الحساب الغامدم،  (579)
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 .1993تقرير: الديناميكية السياسية كاألمف في شبو الجزيرة العربية في التسعينات  -

 11/9أحداثتقارير مؤسسة "راند" بعد الفرع الثاني: 

إف تقارير مؤسسة "راند" عديدة، لكننا نحاكؿ أف نركز عمى دراسة التقارير المتعمقة بالعالـ العربي 
كتحميميا لمكقكؼ عمى خمفياتيا كدكرىا في رسـ السياسة الخارجية األمريكية خاصة أف تمؾ  كاإلسبلمي

د اخترنا مف بيف ىذه التقارير التي أصدرتيا التقارير ليست ببعيدة عف قرارات االعتماد كالتنفيذ األمريكية كق
 ىذه المؤسسة التقارير التالية:

الذم يعد أكؿ كأبرز  :(2003) "شركاء وموارد واستراتيجيات: حضاري ديمقراطي إسالمتقرير " -
فكريا، حيث كضع برنامجا عمميا  اإلسبلميتقرير لمؤسسة "راند" يعمف صراحة ضركرة تغيير العالـ 

ستراتيجية  الية.تمف التفصيؿ ليذا التقرير في المباحث ال بنكع لتنفيذىا عمى أرض الكاقع كسيتـ التطرؽ كا 

صفحة،  145صفحة منيا  217كالذم يقع في  (:2007) "بناء شبكات مسممة معتدلة"تقرير 
، كأثار ضجة حينيا، ككاف ييدؼ إلى رسـ خطة متكاممة 2007تتضمف الدراسة كالتكصيات الصادرة عاـ 

ياسة األمريكية في العالـ أجمع كخاصة منطقة الشرؽ األكسط، كقد قدـ تعريفا أمريكيا خالصا لمفيـك لمس
 (580).االعتداؿ، فالمسمـ المعتدؿ ىك مف يرفض الشريعة كيؤمف بالعممانية

التي  اإلجراءاتكيتضمف  2008صدر عاـ  :"السياسي في تركيا اإلسالمكتاب بعنوان: "صعود  -
 ينبغي عمى الكاليات المتحدة اتخاذىا لمحفاظ عمى تركيا مستقرة كديمقراطية كصديقة.

، يسعى إلى 2014صدر عاـ  :تقرير بعنوان: "ليبيا بعد القذافي: الدروس واآلثار المستقبمية" -
، كيحمؿ األكضاع العامة كدكر 2011تقكيـ السنتيف األكليتيف في ليبيا بعد مقتؿ معمر القذافي في أكت عاـ 

 .األمف في فترة ما بعد انتياء الحرب في ليبيا إرساءالمجتمع الدكلي، كما يركز عمى عكاقب الفشؿ في 

                                                           
، تاريخ االطبلع: 23/5/2012عبد اهلل الدكيش، "بحث في تقارير مؤسسة راند األمريكية"، تاريخ النشر:  (580)

 ، عبر الرابط:2/5/2017
http://www.dd-sunnah.net/forum/showtheread.php?t=150891 

http://www.dd-sunnah.net/forum/showtheread.php?t=150891


 الفصل الرابع: دور مؤسسة راند في صنع السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
              11/9/2001 
               

 

335 
 

: كيؼ يمكف ألزمة البلجئيف السكرييف أف تحسف مف آفاؽ ''تقرير: "من االستقرار السمبي إلى االيجابي
( كذلؾ بناء عمى طمب ككالة استخبارات مشاة Ben Connable) "بيف ككنابؿ"أعده  (581)مستقبؿ األردف"

إلعداد دراسة كيؼ يمكف لمكاليات المتحدة أف تحسف  2013في أكاخر  البحرية األمريكية مف مؤسسة راند
دعميا لؤلردف باعتبار ىذه األخيرة حميفا ميما مما يعني أف استقرار األردف أمر حيكم بالنسبة لمتحالؼ 

تأثير البلجئيف السكرييف في استقرار  إمكانيةيدرس ىذا التقرير مدل  ،اإلسبلميةدكلة الدكلي ضد تنظيـ ال
يف تشكؿ تحديا عمى المدل أنو بالرغـ مف أف أزمة البلجئيف السكري إليياتكصؿ  األردف كمف النتائج التي

 المدل البعيد.لتحسيف التكقعات األمنية كاالقتصادية كاالجتماعية لؤلردف عمى  ةصال أنيا فر إالقريب 

، ىذا كاإلسبلميىذه األمثمة فقط لكـ كبير مف التقارير التي أصدرتيا مؤسسة "راند" عف العالـ العربي 
أك ما يسمى باإلنجميزية  إصدارىاباإلضافة إلى التقارير المكجزة التي تحرص ىذه المؤسسة عمى 

(Summary reports كىذه األخيرة يمكف أف تككف اختصارا لتقرير ،) ،طكيؿ أك أنيا تقرير مستقؿ جديد
 كاليدؼ منيا ىك تسييؿ األمر لصانعي القرار الذيف ال يجدكف الكقت الكافي لقراءة التقارير الطكيمة.

رغـ أف مؤسسة "راند" ترفع شعار االستقبلؿ كعدـ الربحية كمعنى االستقبلؿ أم أنيا ال تتبع الحككمة 
أنيا ال تتحرل  إالأنيا ليست تجارية تسعى إلى الربح، أك ألم جية أخرل، كمعنى عدـ الربحية أم 

المكضكعية حيث يؤكد "دكنالد أبمسكف" قائبل: "تتجو الشركات الكبرل كالمؤسسات الخيرية التي تسعى إلى 
 إنتاجة العامة إلى المؤسسات البحثية التي تماثميا في الذىنية، كتستطيع أثير عمى المكاقؼ العامة كالسياسالت

، كيؤكد كذلؾ عمى خطكرة اعتماد مراكز التفكير في الدعـ (582)ة مبلئمة في الكقت المناسب"بحكث سياس
عمى الشركات كالمؤسسات الخيرية، إذ يمكف أف يؤدم عدـ التكافؽ بيف أجندة المانحيف كبيف سياسية 

( The American Entrepriseالمؤسسة البحثية إلى نتائج خطيرة، كما حصؿ لمعيد أمريكاف أنترابرايز )
العديد مف المؤسسات الخيرية اليمينية بسياسة المعيد  إقناعفي منتصؼ الثمانينات حينما فشؿ مديره في 

 .اإلفبلسالمحافظة مما أدل إلى سحب تمؾ المؤسسات دعميا عف المعيد، ككانت النتيجة أف أشرؼ عمى 

                                                           
 لبلطبلع عمى محتكل ىذا التقرير بالمغة العربية، تصفح الرابط التالي: (581)

https://www.rand.org/ar/publications.html.  
 .54 :سابؽ، صالمرجع الالغامدم، صالح بف عبد اهلل الحساب  (582)

https://www.rand.org/ar/publications.html
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بعدـ كجكد  إثباتياأف االستقبللية يمكف  لكف يجب التمييز بيف االستقبللية كمسألة المكضكعية، حيث
أم ارتباط ظاىر أك تبعية بيف مركز التفكير كأم جية حككمية أخرل، أما المكضكعية فتعتمد عمى الحجج 

 كالبراىيف العممية إلثبات كجكدىا أك عدميا.

 أما عف مؤسسة "راند" فيي تكتب بجكار اسميا كشعارىا:

Objective analyses, Effective solutions 

 أم: تحميؿ مكضكعي، حمكؿ فعالة

كفي التعريؼ بنفسيا تكرد "راند" أف لدييا معايير عالية الجكدة في البحث كالتحاليؿ، كأف لدييا ستة 
ركائز ثابتة تعتمد عمييا في كافة الدراسات كالمشاريع كىي: الجكدة، المكضكعية، التعاكف المتعدد، 

 المرنة، العبلقة المستديمة بالعمبلء. التخصصات، االبتكار، األطر الزمنية

 (583) كعف ركيزة المكضكعية تضيؼ مؤسسة "راند" بأنيا تمتـز بالمكضكعية لكي تضمف ثبلثة أمكر ىي:   
 تقييمات غير متحيزة ككاقعية. -
 كقائع كليس افتراضات. -
 خيارات متعددة مرفقة بشركحات كاضحة. -

ستتضح مف خبلؿ  كاإلسبلميمكضكعية كحيادية تقارير مؤسسة "راند" عف العالـ العربي   مدل لكف
 المنطقة مف العالـ. دراسة بعض التقارير التي أصدرتيا حكؿ ىذه

 .11/9المطمب الثاني: موقف مؤسسة "راند" من القضايا العربية بعد أحداث 

تعد مراكز التفكير مف أبرز سمات المجتمع المدني كالسياسي األمريكي لما ليا مف تأثير مباشر أك 
غير مباشر عمى مراكز صنع القرار في الكاليات المتحدة، سكاء عمى المستكل الداخمي أك الخارجي، كىك ما 

                                                           
 :االنترنيتينظر: مكقع مؤسسة "راند" عمى شبكة  (583)

http://www.rand.org 

http://www.rand.org/
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ة كالشرؽ األكسط بصفة ربية بصفة عامعيظير بصكرة كاضحة بالنسبة لمسياسة األمريكية في المنطقة ال
 خاصة.

، يمكننا دراسة بعض التقارير التي 11/9كلمعرفة مكقؼ مؤسسة "راند" مف القضايا العربية بعد أحداث 
 نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: ياأصدرتيا ىذه المؤسسة كمف أىم

 ربية السعودية باإلرىابعتيام المممكة الإقضية الفرع األول: 

التي تتعاكف مع مف مراكز التفكير  مؤسسة راند أفنائب الرئيس التنفيذم  "مايكؿ د. ريتش" يرل
كالكظيفية، لكف تمؾ  اإلقميميةريا عمى المكاضيع صكانت تركز ح حيث ككاالت الدفاع كاالستخبارات

 اإلرىابالمنظمات بدأت تدعى أيضا لمساعدة المؤسسة العسكرية في معالجة التحديات الجديدة في مجالي 
أػكثر مف ثبلثيف عاما، بمساعدة صانعي  اإلرىابمؤسسة "راند"، الذيف درسكا  باحثيف القكمي، كيقكـ كاألم

، كيقكمكف في الكقت نفسو بكـ متزايد اإلرىابيةالسياسة عمى تطكير أسمكب تحميمي شامؿ لمتصدم لميجمات 
 (584).مف األبحاث حكؿ قضايا أخرل لحساب حككمات مختمفة حكؿ العالـ

ة '' راند '' تـ تناكؿ اإلرىاب كعدك غير تقميدم يتطمب رؤية غير تقميدية ك إستراتيجية غير ففي مؤسس
مسبكقة ، فأعداء اليكـ ) اإلرىابيكف ( ىـ أعداء ديناميكيكف متنكعكف منظمكف ، ال يمكف التنبؤ بيـ ، كما 

يتصفكف بالسككف ك التجانس ك ك قدرة عمى التخفي خبلفا ألعداء األمس الذيف (fluent)أنيـ يتميزكف بميكنة 
الجمكد ، لذلؾ يرل '' برياف جينكر " في مقالة بعنكاف '' إعادة تعريؼ العدك : العالـ تغير ك لكف عقميتنا لـ 
تتغير " أنو حاف الكقت لتبني اقتراب شامؿ ك كاسع ك غير تقميدم لمكاجية اإلرىاب ك عدـ الرككف إلى 

 (585)''.المنظكر القديـ

                                                           
مايكؿ د. ريتش، "مؤسسة راند: كيؼ تتفاعؿ مؤسسات الفكر كالرأم مع المؤسسة العسكرية"، دكر مؤسسات  (584)

 .  28 :الفكر كالرأم في السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة، مرجع سابؽ، ص
عبد العظيـ بف صغير ،''معضبلت الحرب األمريكية عمى اإلرىاب خبلؿ حكـ الرئيس جكرج بكش االبف (585)

 . 424 :ص ،2016، جكاف  15، العدد  مجمة دفاتر السياسة والقانون''، 2000-2008
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األمريكية عمى السياسة الخارجية األمريكية حياؿ السعكدية ىك  التفكيرمى تأثير مراكز كأبرز مثاؿ ع
بكضع تقرير في منتيى الخطكرة، إذ أشار التقرير إلى دكر  2002قياـ مؤسسة "راند" لؤلبحاث في سبتمبر 

ئرة األعداء سعكدم رسمي داعـ لئلرىاب مما يخرج السعكدية مف دائرة أصدقاء أمريكا، بؿ كيضعيا في دا
المرشحيف لمنصب العدك المحتمؿ ثـ تسربت الحقا معمكمات تفيد عف نصح التقرير بضركرة اتخاذ تدابير 

 .(586)اإلرىاببكصفيا المدرجة في قائمة رعاة  إيراففعمية ضد السعكدية، كمف بعدىا 

تحت عنكاف "تقرير  2002أكت  6حيث أف التقرير الذم نشرتو صحيفة الػ "كاشنطف بكست" في 
األمريكييف بأف  كليفؤ المس، أكصى ''ليـ إنذاريصكر السعكدييف بأنيـ أعداء كيحث البنتاغكف عمى تكجيو 

كؿ النفط كأمكاليا مكاجية العقكبات باالستيبلء عمى حق أك اإلرىابلمسعكدية لمكؼ عف دعـ  إنذارايكاجيكا 
تغيير النظاـ في العراؽ سيؤدم إلى تغيير  أفالمستثمرة في الكاليات المتحدة األمريكية، كيشير التقرير إلى 
حسب  – "المتطرفة" اإلسبلميةداعـ لمحركات  في السعكدية التي تشكؿ مشكمة كبرل بسبب دكرىا كممكؿ ك

ي كذلؾ بأف تكقؼ جميع التصريحات المعادية لمكاليات باإلضافة إلى ذلؾ فإف تقرير"راند" يكص(587)-رأييـ
بما في ذلؾ ىيئة االستخبارات  "اإلرىاب"المتحدة كإلسرائيؿ كأف تقدـ لممحاكمة كؿ المتكرطيف في سمسمة 

 أمريكيةالسعكدية، كبيذا يعيد التقرير إلى األذىاف ما تسرب في عقد السبعينيات عف كجكد خطة طكارئ 
طة كاتنغا"، تقضي بأنو في حالة حدكث تغير في نظاـ الحكـ في الرياض، تشجع تحت اسـ رمزم ىك "خ

الكاليات المتحدة األمريكية انفصاؿ المنطقة الشرقية حيث تكجد حقكؿ النفط، عف السعكدية، كتعترؼ بيا 
 ة.حا بالتيديد ضد السعكدييالكاليات المتحدة األمريكية كتقكـ بحمايتيا، حيث يعتبر ذلؾ التسريب تمك 

صفحة خصصت لمسعكدية تحت عنكاف "نتائج  28صفحة عمى  900يحتكم ىذا التقرير المؤلؼ مف 
بكش أف ىذا الجزء لـ  جكرج كلكر إدارةكمناقشة كسرد حكؿ بعض قضايا األمف القكمي الحساسة"، قالت 

ينشر ألسباب تتعمؽ باألمف القكمي، إذ يتحدث عف السياسة السعكدية في دعـ األصكلية، كامتناع السمطات 
 . 1996عف شف عمميات مضادة لتنظيـ القاعدة كعدـ التعاكف مع كاشنطف في ىذا المجاؿ منذ عاـ 

                                                           
أيمول  11السياسة الخارجية األمريكية حيال المممكة العربية السعودية بعد أحداث دانا عمي صالح البرزنجي،  (586)

 .94 :، ص2009، مركز كردستاف لمدراسات االستراتيجية، 2001

 .224 :نفس المرجع، ص (587)
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كما يقكؿ  إجابتيفكىذا السؤاؿ يحتمؿ  ؟لذاتلكف السؤاؿ المطركح ىك لماذا المممكة العربية السعكدية با
عامر مصباح في كتابو "العبلقات األمريكية السعكدية في عصر التحكالت": "أحدىما اليدؼ ىك ابتزاز 
السعكدية، الدكلة النفطية الثرية ذات االحتياطي النفطي األكبر في العالـ، كالحصكؿ عمى تنازؿ أكثر، كالدفع 

ا عمى صناعة النفط كاالستجابة لممطالب األمريكية النفطية داخؿ "أكبؾ" بيدؼ باتجاه رفع الحككمة يدى
دكالرا لمبرميؿ لممحافظة عمى مستكل رفاه المكاطف األمريكي، كالحفاظ  10الحصكؿ عمى النفط بأقؿ مف 

)عمى استمراريتيا في االقتصاد األمريكي مف الرككد" 588 تياـ السعكدية إأما اليدؼ الثاني يكمف في  (
إلبعاد  اإلسرائيميكالسياسية الدكلية عمييا ىك تعبير عف الجيد  اإلعبلميةبالذات، كتركيز الحممة  "باإلرىاب"

السعكدية عف الساحة األمريكية، كزعزعة مكانيا لدل الرأم العاـ األمريكي كداخؿ شبكة االقتصاد األمريكي، 
صة في بعض الكاليات االنتخابية، ففي االنتخابات كتفكيؾ كتدمير نفكذىا في الكاليات المتحدة األمريكية، خا

م جكرج بكش االبف، ر يك مترجيح الكفة لصالح المرشح الج اإلسبلميةاستطاعت الجالية  2000الرئاسية لعاـ 
بي ئبو ليبرماف" كىك أحد أقطاب المك ت معو ضد "ألغكر" المرشح الديمقراطي الذم كاف ناقفكك 

عات ليا أعداء داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية، خاصة عمى صعيد جما ، كبالتالي السعكدية(589)الصييكني"
بي الييكدم الذم يمتمؾ نفكذا كاسعا في األكساط الجامعية كمراكز الضغط، كعمى كجو الخصكص المك 

التفكير، األمر الذم يفسر تأثير ىذه األكساط سمبا عمى صناع القرار األمريكي في خياراتو حياؿ السعكدية، 
 تأثيرىا عمى الرأم العاـ األمريكي. ككذا

 (2003) احتالل العراقالفرع الثاني: مؤسسة راند و قضية 

لتنفيذ سياسة أبرز المراكز الفكرية في الكاليات المتحدة األمريكية،  مسرحاكانت أفغانستاف كالعراؽ 
لحماية المصالح األمريكية  ةاإلستراتيجيكالتي أصبحت أفكارىا بمثابة البرنامج الذم استنبط منو بكش عقيدتو 

كمف ثـ فبل جداؿ في دكر ىذه المراكز في صنع كتكجيو السياسة الخارجية ابتداء مف تصكر المكاقؼ كتحديد 
 األعداء القائمة كالمحتممة إلى تحديد البدائؿ، األىداؼ ككسائؿ تنفيذىا.

                                                           
 . 205، ص: 2008، الجزائر: دار ىكمة، السعودية في عصر التحوالت –العالقات األمريكية عامر مصباح،  (588)
 .205 :نفس المرجع، ص (589)
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اف مطمبا أساسيا لمشركع القرف ففي العراؽ نجد أف عمؿ ىذه المراكز استمر إلى ما بعد التدخؿ الذم ك
ما بعد الحرب عمى العراؽ حيث أعمف الككنغرس في مارس  بإستراتيجيةاألمريكي، حيث تمت بمكرة ما سمي 

عف مشركع دراسة في شكؿ مسح شامؿ تتضمف اقتراحات سميت "فريؽ دراسة العراؽ" أك ما عرؼ  2006
مف كمركز الدراسات ه المجنة المعيد األمريكي لؤلىاممتكف"، كإلنجاز الدراسة استدعت ىذ –بمجنة بيكر 
إلى انجاز تقرير سمي "تقرير فريؽ دراسة  2006ديسمبر  6كالدكلية انتيت ىذه الدراسة في  ةاالستراتيجي

 (590).العراؽ"

طير كمتدىكر، كليس ىناؾ مف مسار يستطيع ضماف خكقد جاء في التقرير: "الكضع في العراؽ 
 (591) في اآلتي: إيجازىاالنجاح، لكف يمكف تحسيف االحتماالت"، كما تضمف مجمكعة مف المبلحظات يمكف 

يف في الشرؽ األكسط، يكاشنطف حكارا مع خصكميا الرئيس إجراءاعتماد دبمكماسية جديدة تقـك عمى  -
يراف سكريا كالسيما  لئلدارة األمريكية أف رفضت الحكار معيما. ، كالمتيف سبؽكا 
التكصية بكجكب تغيير تركيز القكات األمريكية في العراؽ مف دكر قتالي إلى دكر داعـ كمساند  -

ألؼ جندم في العراؽ بنسبة  140لمقكات العراقية، كيعني ذلؾ خفض القكات األمريكية البالغ عددىا 
 النصؼ.
الكاليات المتحدة أف تقدـ التزاما مفتكحا، كيكصي بسحب ينبو التقرير إلى أنو ال يجب عمى  -

 .2008الكحدات القتالية األمريكية في العراؽ تدريجيا بحمكؿ عاـ 
 إطارعنيا، كما شكمت أساسا  اإلعبلفإف أبرز تكصيات ىذا التقرير قد جرل اعتمادىا حتى دكف   

مف العاـ  أكتاالتفاؽ األمني في العديد مف جكانبو، كالذم جرل التحضير إلنجازه خبلؿ شير 
2008. 

عمى الرغـ مف أف إدارة الرئيس باراؾ أكباما قامت بسحب قكاتيا مف العراؽ إال أنو ك بمجرد انسحاب 
القكات األمريكية مف العراؽ زاد تردم األكضاع األمنية في المنطقة ك بركز تنظيـ الدكلة اإلسبلمية 

                                                           
 مجمة العموم القانونيةشمسة بكشنافة، "تأثير مراكز الفكر في الكاليات المتحدة عمى صنع السياسة الخارجية"،  (590)

 .207-206 :ص –، ص 2017(،جانفي 05الجزائر، العدد ) –الكادم  –، جامعة حمة لخضر والسياسية
، األردف: عممية صنع القرار في السياسة الخارجية، الواليات المتحدة األمريكية أنموذجايمي، نعأحمد نكرم ال (591)

 .553: ، ص2015، 1دار زىراف لمنشر كالتكزيع، ط
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ريكي في المنطقة مف الذم استدعى تدخؿ قكات التحالؼ كىك ما أعاد طرح فكرة التكاجد العسكرم األم
 تحت شعار '' الحؿ المتأصؿ لئلرىاب ''. 2016حتى نياية  2014جديد ابتداء مف منتصؼ عاـ

 (592) . ("War by other meansتقرير مؤسسة "راند": "الحرب بوسائل أخرى ) -

بعد خمس سنكات مف احتبلؿ الكاليات المتحدة لمعراؽ، كسقكط نظاـ صداـ حسيف، كاجو البمد حربا 
أىمية كتزايد االعتداءات، كفي قمب ىذا العنؼ، يعبر المكاطنكف العراقيكف عف رفضيـ لمكجكد األمريكي، 
نما جيش احتبلؿ، مما أدل إلى التحاؽ الكثير بمعسكر المتمرديف كظيكر  كالذم لـ يعد يعتبر جيش تحرير كا 

ج مف ىذه الدكامة كثيرا مف األفكار حركات تطرفية، كما أكجد عجز الكاليات المتحدة عف تأميف البمد كالخرك 
بعنكاف "الحرب بكسائؿ  2008عاـ  بمراكز التفكير كاألبحاث األمريكية، حيث نشرت مؤسسة "راند" تقريرا

العسكرية لمكاليات المتحدة  اإلستراتيجيةتعريؼ  إعادةبإمرة كزارة الدفاع، ييدؼ إلى  أخرل" كىك تقرير
 (593) .بالعراؽ

ضا شامبل لسمسمة مف الدراسات الباحثة في أسباب التمرد المسمح العراقي ككسائؿ كيعد ىذا التقرير عر 
المستخدمة مف قبؿ  اإلستراتيجيةمكاجيتو، كال يدعي كاتبكه أنيـ قد أتكا بحؿ فكرم، إال أنيـ يبرزكف قصكر 

سنكات الحرب بالعراؽ كأفغانستاف ليقترحكا مقاربة جديدة لمصراع، ات المتحدة كما يستخرجكف حكصمة الكالي
عسكرية بحتة، بؿ تتضمف أبعادا مدنية كسياسية، ترتكز عمى التحميؿ   إعدادىاالتي تـ  اإلستراتيجيةكلـ تعد 

 النفسي كاالجتماعي لمعصياف المسمح، حيث أنو مف المعركؼ أف االستعماؿ الكحيد لمقكة العسكرية قد يشجع
 (594).كيشرع ذريعة مناصرم الجياد

كبالتالي فإف تقرير "الحرب بكسائؿ أخرل" أكد عمى الركابط الكثيقة التي تجمع مؤسسة "راند" بكزارة 
 الدفاع كالمجمع العسكرم الصناعي األمريكي، كليس ىذا التقارب جديد.

لضخمة المخصصة مف خبلؿ الميزانيات ا 11/9كما استفاد المركب الصناعي العسكرم مف أحداث 
 لمتسمح كالتجييزات.  

                                                           
(592)

Rand Corporation, ''War by other means : building complete and balanced capabilities for 

counterinsurgency'', published 2008, available online : 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs...2008/rand...592.pdf.  
(593)

 '' La stratégie militaire des Etats- Unis en Irak revue par la Rand '', op.cit, p : 2. 
(594)

Idem, p 1. 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs...2008/rand...592.pdf
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 لتخفيض االعتماد عمى القوة المفرطة حسب تقرير راند  األمريكية  : تقوية القدرات(41)لشكل رقما
 "الحرب بوسائل أخرى"                 

La source: David C. Compert and other, War by other means : Building complete and balanced 

capabilities for counterinsurgency, Rand National defense research institute ; Library of congress 

Cataloging in publication data ; 2007 ; p70. 

االتجاه الذم يجب عمى الكاليات المتحدة  الذم جاء في تقرير ''الحرب بكسائؿ أخرل '' يبيف ىذا الشكؿ
حسب -'' اإلسبلمي دالتمر  ''(، إذا أرادت القضاء النيائي عمىB( إلى )Aاألمريكية أف تتحرؾ كفقو مف )

تككف منسجمة مع المصالح  اإلسبلميكالمساىمة التدريجية في تككيف شرعية الدكلة في العالـ  -تقرير راند 
 األمريكية . األمنية

كحسب راند، فإف حماية الشعب يجب أف تصبح اليدؼ األكؿ لمنشاطات األمريكية في سبيؿ الحصكؿ 
كتكصي مؤسسة "راند"  -حسب رأييا –مكافحة العصياف المسمح  إطارعمى دعـ فعاؿ مف طرؼ الشعب في 

، كما أنيا  بضركرة تعزيز التعاكف مع الشعب العراقي لتحسيف نكعية المعمكمات، كتفعيؿ تقاسـ المعمكمة
 تدعك إلى تطكير التعاكف كتحديد تكازف عادؿ بيف المياـ المدنية كالعسكرية.
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 The Iraq effect: The Middle 2010تقرير: تأثير العراق: الشرق األوسط بعد حرب العراق، 

East after The Iraq war 

كما بعدىا في منطقة الشرؽ أصبح االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ محطة تاريخية بارزة يؤرخ لما قبميا 
 ؼف تستشر أالغربية كاألمريكية التي تحاكؿ  األكسط عمى كجو الخصكص، كقد تعددت الدراسات كالتقارير

الصراع، كمف أحدث تمؾ التقارير تقرير "تأثير العراؽ الشرؽ األكسط بعد  إليومستقبؿ المنطقة كما سيؤكؿ 
، كفي ما يمي أىـ األفكار المطركحة في ىذا 2010اـ ، الذم صدر عف مؤسسة "راند" ع(*)حرب العراؽ"

 (595) التقرير:

بعد  إيرافعمى الرغـ مف أف االضطرابات الداخمية في  إيرافتحكؿ تكازف القكل في المنطقة لصالح  -
 عمى المناكرة خارجيا بشكؿ ممحكظ. إيراف، ربما تككف قد قيدت قدرة 2009االنتخابات الرئاسية عاـ 

تكسيع  فجو عقبات أكبر تحكؿ دك عمى اغتناـ الفرص كفرتيا حرب العراؽ، كلكنيا تكا إيرافتعمؿ  -
استغمت كبميارة الثغرات  إيرافمما ىك مكجكد كمفترض، كال يكجد ىناؾ شؾ مف أف  أكثرنفكذىا في المنطقة 

 .يمياإلقمالحاصمة في أعقاب غزك العراؽ، كما نتج مف ذلؾ مف ىزة قكية في النظاـ  اإلستراتيجية
كخمؽ انطباعا لدل  إيرافكقد عممت تمؾ األحداث عمى تصاعد نظرة العكاصـ العربية تجاه بركز  -

 كبشكؿ أكسع التشيع ىك اآلف الجانب الفائز كالمتفكؽ. إيرافالرأم العاـ العربي مفاده أف 
 لممعارضة مف األنظمة العربية السنية فقد تضمنت إجماعلـ يسفر عنو  إيرافإف بركز كنيكض  -

استجابة الدكؿ العربية إليراف آليات مثؿ االرتباط كالكقاية كتحقيؽ التكازف، كقد استجابت األنظمة العربية 
 بطرؽ كأشكاؿ مختمفة كمتناقضة في كثير مف األحياف. إيرافكجماىيرىا لصعكد كبركز 

عربي  3400ربي مف خبلؿ استجكاب عفإف التقرير مف خبلؿ استطبلع لمرأم العاـ ال اإلطاركفي ىا  
في العراؽ كجد أف  كاإليرانيحكؿ الدكر األمريكي  2007مارس  20إلىفيفرم  26خبلؿ الفترة مف 

في العراؽ، كما  اإليرانيالرأم العاـ العربي يرل أف التأثير األمريكي معادؿ أك أكثر ضررا مف التأثير 
 يبينو الشكؿ المكالي:

                                                           
الجكية في الكاليات المتحدة، كمف المساىميف فييا فردريؾ كيرم، داليا داساكام،  اتأعدت ىذه الدراسة لصالح القك  (*)

 جيسيكا كاتكنز، جيفرم مارتيني، ركبرت جكني
(595)

Frederic Wehrey and other ,'' The Middle East after the Iraq war '', 2010 available online : 

http://www.rand.org/pubs/monographs/mg892. 

http://www.rand.org/pubs/monographs/mg892


 الفصل الرابع: دور مؤسسة راند في صنع السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 
              11/9/2001 
               

 

344 
 

 واألمريكي في العراق اإليرانينظرة الرأي العام العربي نحو الدور  :(15)الشكل رقم

Source : Frederic Wehrey and other, "The Iraq effect : The Middle East after the Iraq war", Rand 
project Air force, p 31, published on 2010, (consulted 2016/2017), available online :  

http://www.rand.org/pubs/monographs/mg892.  

العربي انقسـ منذ احتبلؿ العراؽ بالغمكض كعدـ التحديد، كأنو  اإلقميميكما أكضح التقرير أف المحيط 
يراف ا  إف الكاليات المتحدة األمريكية ك عمى الرغـ مف صعكد المخاكؼ مف تآكؿ النفكذ األمريكي في المنطقة، ف

 خرجتا مف ىذا الصراع باعتبارىما القكتيف الرئيسيتيف في المنطقة، كذلؾ في ظؿ أنظمة الحكـ العربية، كفي
 في المنطقة. اإليرانيظؿ افتقاد فاعؿ نشيط يقكـ بدكر مكازف لمدكر 

كقد زاد الغمكض كعدـ اليقيف بشأف نكايا الكاليات المتحدة كقدراتيا في المنطقة مف تقبؿ الدكؿ  -
المحمية لممساعدة مف الصيف كركسيا، كقد رافؽ مرحمة فكضى ما بعد الغزك في العالـ العربي تآكؿ الثقة في 

مفاده تكرط الكاليات المتحدة في العراؽ، كتبدك ركسيا  إدراؾيات المتحدة كضامف أمني، كنبع ذلؾ مف الكال
 فاعمة كنشطة في تحدم الييمنة كالنفكذ التقميدية األمريكية.

األنظمة العربية ترل أف تقديـ المساعدة الركسية كالصينية ىي كسيمة مكممة، كال تحؿ محؿ نظاـ  -
 ادة الكاليات المتحدة.األمف التقميدم بقي

http://www.rand.org/pubs/monographs/mg892
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كقد أبرزت الحرب الكعي كالمعرفة باليكية الشيعية كالسنية، كمع ذلؾ كفي كثير مف األحياف عممت  -
يقاؼاألنظمة عمى استغبلؿ تمؾ الكالءات لتشكيو سمعة المعارضيف   .اإليرانيالنفكذ  كا 

حك الفيدرالية إلى تحريؾ ، كاالندفاع البلحؽ لؤلكراد العراقييف ن2003أدل قياـ غزك العراؽ عاـ  -
 الفاعمية الكردية في الدكؿ المجاكرة.

               تويتر" و الشام عمى في العراق اإلسالميةتقرير "راند: دراسة شبكات مؤيدي ومعارضي تنظيم الدولة  -

، نشرت مؤسسة راند بحثا بعنكاف "دراسة شبكات مؤيدم 2016في منتصؼ شير أكت مف العاـ 
في العراؽ كالشاـ عمى تكيتر"، كىي الدراسة التي تـ تكفير مكارد كبيرة ليا،  اإلسبلميةكمعارضي تنظيـ الدكلة 

ر االنترنيت كسبؿ التصدم ليا، التي ترد عب اإلرىابيةكأشارت نتائج ميمة، ليا األثر البالغ في تقييـ المخاطر 
تركزت منيجية تمؾ الدراسة في تتبع التغريدات التي تؤيد "داعش" أك تعارضيا عمى مكقع "تكيتر" في الفترة 

ألؼ  771مميكف تغريدة صادرة عف  23، حيث أمكف رصد 2015أفريؿ  30إلى  2014جكاف  1مف 
مبلييف تغريدة، في  4.5مؤيدة لػ "داعش" لـ يتجاكز  التي اعتبرتيا الدراسة التغريداتحساب، كرغـ أف عدد 

 (596).المؤيدة كاف أكبر كأكثر فاعمية التغريدياتمعارضة، فإنو يبدك أف  تغريدهمميكف  18.8مقابؿ 

يعتقد الباحثكف الذيف أجركا الدراسة أف أسباب فاعمية التغريدات المؤيدة تكمف في كتيرتيا، كسبؿ 
عبر استخداـ التقنيات الحديثة، كبناء عمى ىذه الدراسة فإف الحساب المؤيد يصدر التركيج االلكتركني ليا، 

 فقط لمحساب المعارض. تغريده 40يكميا في المتكسط، مقابؿ  تغريدة 60نحك

رل أف العمؿ بيا يمكف أف يحد مف تع بعض التكصيات التي ضكفي ىذا الصدد، فإف دراسة "راند" ت
كاسعة لمصمحة التنظيـ حيث تكصي "راند" باستخداـ معارضي التنظيـ عمى عمميات التجنيد كاالستقطاب ال

 29" لقد غيرت "داعش" اسميا رسميا في اإلسبلمية"تكيتر" نمكذج "داعش" في مقابؿ نمكذج "تنظيـ الدكلة 
ي مف "تنظيـ الدكلة االسبلمية في العراؽ كالشاـ" إلى "تنظيـ الدكلة االسبلمية"، كذلؾ رغبة ف 2014جكاف 

 ضـ أعضاء كأتباع مف أنحاء مختمفة.
                                                           

(، تاريخ 1/6/2017) الكطني الدرعمجمة ياسر عبد العزيز، "كيؼ نربح معركة االنترنيت مع االرىابييف"،  (596)
 :(: عبر الرابط16/6/2017االطبلع )

http://nationshield,ae/home/details/research.  

http://nationshield,ae/home/details/research
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يجب أيضا  لتغريداتيـ كما كمف بيف تكصيات "راند" في ىذا الصدد ضركرة تكثيؼ معارضي التنظيـ 
 أف تكاصؿ الحككمات المعنية جيكدىا في غمؽ الحسابات المؤيدة لمتنظيـ.

 الفرع الثالث: مؤسسة راند و الحراك العربي

 الحراؾ العربي نحاكؿ دراسة بعض التقارير مف بينيا:لمعرفة مكقؼ مؤسسة راند مف 

 (:2014) (597)"تقرير "نماذج الشراكة الجديدة في قطاع األمن والعدل: تداعيات الثورات العربية

كحسب ىذا التقرير فإف المعنييف بتصميـ برامج التعاكف األمني األمريكية كتنفيذىا في منطقة الشرؽ 
يجدكف أنفسيـ عند مفترؽ طرؽ، حيث تزامنت التحكالت الكبرل التي ( MENAاألكسط كشماؿ افريقيا )

طرأت عمى المشيد السياسي في العالـ العربي مع االعبلف عف تحكالت عمى صعيد سياسات األمف الخارجي 
كالقكمي األمريكي كمع الحراؾ العربي يكاجو التعاكف األمني األمريكي عدة تحديات، كيكاجو الذيف يشرفكف 

رة الخارجية األمريكية تحديا مزدكجا تمثؿ في: "فيـ ال يطمب منيـ بمكجب المراجعة لمدبمكماسية عمى كزا
نما يطمب منيـ  كالتنمية كتكجييات السياسة الرئاسية كضع تصكر لممساعدة األمنية بأساليب جديدة فحسب، كا 

األمريكية القائمة منذ  راتيجيةاإلستالقياـ بذلؾ في منطقة تشيد تقمبات كبيرة، حيث تتحكؿ جكانب الحسابات 
النظر في التزاماتيا األمنية في  إعادةالجديد الكاليات المتحدة إلى  اإلقميميفترة طكيمة، فمف جية يرغـ المناخ 

الخاصة  اإلستراتيجيةمنطقة الشرؽ األكسط كالتساؤؿ عما إذا كانت الشراكات الحالية تتماشى مع مصالحيا 
في مسيرتيا المستقبمية كما مع مصالح األمـ الشريكة ليا )...( إف حقيقة ظيكر كاقع اقميمي جديد تكفر حافزا 

                                                           
شارؾ في انجازه كؿ مف: مايكؿ ج. ماكنيرني، جنيفر د.ب. مكركني، بيتر ماندافيؿ، تيرم ىايغف في مركز  (597)

سياسات الدفاع كاألمف الدكلي التابع لمعيد راند لؤلمف القكمي الذم يختص بإنجاز األبحاث الخاصة بشؤكف الدفاع 
لسياسات الخارجية، األمف القكمي، أجيزة كمنظمات كاألمف القكمي لمصمحة الكاليات المتحدة كالتحالؼ الدفاعي، ا

 االستخبارات، لبلطبلع عمى محتكل التقرير بالمغة العربية، أنظر:
http://www.rand.org/ar/publicationshtm.  

http://www.rand.org/ar/publicationshtm
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كفرصة إلعادة النظر كربما إلعادة مراجعة أساليب ممارسة األعماؿ الراسخة منذ زمف بعيد في العالـ 
  (598).العربي"

باعتباره ضركرة استراتيجية  اإلصبلحنصر ميـ فيو بعنكاف ستكقفنا عاكعند قراءتنا لمحتكل ىذا التقرير 
ركز فيو أصحاب ىذا التقرير عمى فترة الحراؾ الذم شيدتو العديد مف  كدكر مساعدة قطاع األمف" حيث

جراءاتالدكؿ العربية خاصة تكنس، مصر، ليبيا، اليمف كسكريا كالبحريف  الدستكرم في المغرب  اإلصبلح كا 
يجاد أسمكب جديد لممارسة األعماؿ في الشرؽ إالمتحدة إلى التشديد عمى ضركرة  حيث سعت الكاليات

األمريكية في المنطقة تتطكر في ضكء األحداث األخيرة التي شيدتيا  اإلستراتيجيةاألكسط أم أف الحسابات 
قرار كاألمف األمريكية بشأف االست اإلدارةالنظر في بعض افتراضات  إعادةالمنطقة العربية كبالتالي ضركرة 

ف كانت المصالح األمنية األمريكية  (599):في العالـ العربي كما أثار انتباىنا في ىذا التقرير العبارة التالية "كا 
شكؿ متزايد، فقد تـ إذا غرس بذكر عدـ االستقرار في بتعتمد عمى صمكد األنظمة االستبدادية غير المستقرة 

مف  إقميميةفإف الحاجة إلى حككمات  تعتمد عميو لسنكات مف الزمفالنظاـ نفسو الذم كانت الكاليات المتحدة 
 .ذات مغزل يصبح حجر األساس في ضماف االستقرار عمى المدل الطكيؿ" إصبلحاتأجؿ الشركع في 

سياسات الدفاع "كىذا اعتراؼ صريح مف قبؿ معدم ىذا التقرير مف طرؼ نخبة تعمؿ لصالح مركز 
التابع لمعيد راند لؤلمف القكمي الذم ييتـ بالدفاع كاألمف لمقكمي لمصمحة الكاليات المتحدة  "كاألمف الدكلي

األمريكية كانت تؤيد في السنكات الماضية أنظمة عربية استبدادية عمى حساب  اإلدارةاألمريكية بأف 
ذا التقرير مف خبلؿ لمتدخؿ في المنطقة كالدليؿ عمى ذلؾ ما جاء في ى الديمقراطية التي اتخذتيا كشعار

ستعداد إالعقكد دعـ القادة الذيف ىـ عمى األمريكية المتتالية عمى مدل عدد مف  اإلداراتالقكؿ: "فقد فضمت 
يبلء أم اعتبار يذكر لسمككيـ إية األمريكية في المنطقة مف دكف لمتعاكف عمى مستكل تقدـ المصالح األمن

                                                           

اكنيرني كآخركف، "نماذج الشراكة الجديدة في قطاع مايكؿ ج. ملئلطبلع عمى نص التقرير بالعربية انظر:  (598) 
 : (20/11/2017تاريخ االطبلع: )، 2014األمف كالعدؿ: تداعيات الثكرات العربية"، تاريخ النشر 

http://www.rand.org.  
 .5 :، صنفس المرجع (599)

http://www.rand.org/
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كاـ مف السخط الشعبي ازاء الحككمة غير الفعالة كغير عمى المستكل المحمي، في الكاقع فقد بمغت أع
 (600) .الخاضعة لممحاسبة في نياية المطاؼ إلى نقطة مف الغمياف الكاضح"

الجديدة كذلؾ لدمج عمؿ الدبمكماسية ( *)3Dكاقترح ىذا التقرير مقاربة جديدة بعنكاف المقاربة الثبلثية 
االرتباطات  إمكانيةأيضا  اإلستراتيجيةكالتنمية كالدفاع في السياسة الخارجية األمريكية حيث تعرض ىذه 

خارج نطاؽ قطاعي األمف كالعدؿ أم ربط التعاكف األمني  اإلصبلحالشرطية بيف المساعدة األمنية كجيكد 
 .بإصبلحات ديمقراطية كسياسية أكسع

تكاجو الكاليات المتحدة مجمكعة مف التحديات كالفرص في مجاؿ تعزيز الشراكات في قطاع األمف 
كعمى خمفية الحراؾ العربية، أصدرت الحككمة األمريكية  إفريقياكالعدؿ في منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ 

قد تكصؿ الباحثكف في تكجييا سياسيا مرتبطا بالمساعدة الخارجية عمكما، كمساعدة قطاع األمف خصكصا، ك 
نماذج شراكة جديدة تساعد عمى تعزيز التعاكف في قطاع األمف كالعدؿ كالتركيج لئلصبلح  إيجادراند إلى 

عبر أنحاء العالـ العربي كخارجو، كبالتالي، فقد عممكا عمى صياغة نمكذج التخطيط لمشراكة المعززة الذم 
داـ المساعدة كنفكذ إلرغاـ الشركاء عمى القياـ بما يركز عمى تحسيف التخطيط التعاكني عكضا عف استخ

 سريع التطكر. إقميميتريده الكاليات المتحدة كاالستمرار في تحقيؽ المصالح األمريكية في سياؽ 
 :ةالسوري األزمة -

بعنكاف "خطة سبلـ لسكريا، حيث  2015باإلضافة إلى التقارير السابقة، كضعت رؤية تحميمية عاـ 
طبيعة الدكلة السكرية التي قد تنشأ مف الصراع، كتركز عمى الخطكات البلزمة لتأميف كقؼ  تركز عمى تحديد

 دكبينيز  النار كالحفاظ ذلؾ لفترة طكيمة، شارؾ في انجاز ىذا المنظكر التحميمي كؿ مف: جيمس إطبلؽ

 

                                                           
 .5 :، صالسابؽ مرجع، المايكؿ ج. ماكنيرني كآخركف(600)

كالتي  diplomacy, development, defenseتمثؿ أحرؼ الداؿ الثبلثة األحرؼ األكلى مف المصطمحات االنجميزية:  (*)
 .تعني الدبمكماسية كالتنمية كالدفاع
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(James Dobins)(*) فيميب غكردكف ،Philip Gordon))(**) ( جيفرم مارتينيJeffrey 

Martini)(***) 

المسار األكؿ ىك التركيز  (601) كحسب ىذا المنظكر التحميمي، فإف ىناؾ مساريف لمسبلـ في سكريا:
 إصبلحعمى تسكية اتفاؽ سياسي شامؿ بيف األطراؼ السكرية المتحاربة كالرعاة الخارجييف، بما في ذلؾ 

 إعادةمؤسسات الدكلة، كتشكيؿ حككمة جديدة، ككضع خطة لبلنتخابات مع كقؼ إلطبلؽ النار كبداية 
مزيد مف  إجراءالنار فكرا، كالذم سيعقبو  إطبلؽعمار أما المسار الثاني ىك الكصكؿ التفاؽ لكقؼ إلا

 المفاكضات عمى شكؿ الدكلة السكرية كالحككمة المعاد تشكيميا.

، فإف أفضؿ حؿ لكقؼ المذبحة في سكريا ىك القبكؿ بالمناطؽ المتفؽ عمييا، كرنظكحسب ىذا الم
 كالتي تأخذ بعيف االعتبار االنقسامات العرقية كالطائفية.

صكر تثبلث مناطؽ في سكريا: كاحدة متجاكرة جغرافيا، كاثنتيف غير متجاكرتيف،  إنشاءيتضمف اقتراح 
، كالتي ستككف جيبا متجاكرا يسيطر عميو النظاـ، كيمتد (03رقـ )لخريطة كلى بالمكف البني في االمنطقة األ

ع تركيا بلذقية، ككصكال إلى الحدكد السكرية مالص كطرطكس كبانياس ك مف النكاحي الجنكبية لدمشؽ عبر حم
بينما المنطقة الثانية بالمكف األرجكاني، كالتي ستككف منطقة كردية غير متجاكرة  عمى ساحؿ البحر المتكسط،

 إقميـضـ الجزء الشمالي مف التضاريس شرؽ حمب إلى الحسكة كالقامشمي، ككذلؾ شماؿ غرب الببلد، كىك ت
يقع بالفعؿ تحت السيطرة الكردية، أما المنطقة الثالثة بالمكف األخضر، كالتي تتألؼ مف قسميف مف األراضي 

 بالمكف ي تقع تحت سيطرة داعشالتي تسيطر عمييا المعارضة إلى حد كبير، كتصكر المنطقة الرابعة كالت

                                                           
 شغؿ كرسي األستاذية لشؤكف األمف كالدبمكماسية في مؤسسة "راند"، كىك مساعد سابؽ لكزير الخارجية. (*)
عضك في مجمس العبلقات الخارجية، كقد شغؿ منصب منسؽ البيت األبيض لشؤكف الشرؽ األكسط كشماؿ  (**)

 .ة لمشؤكف األكربية بمؤسسة "راند"( كمساعد كزير الخارجي2015-2013افريقيا، كمنطقة الخميج العربي )
في مكتب كزارة الخارجية لعمميات  2014محمؿ في شؤكف الشرؽ األكسط بمؤسسة "راند"، كقد أمضى عاـ  (***)

 النزاعات كتحقيؽ االستقرار.
(601)

 Rand Corporation, '' A peace plan for Syria '', Arabic translation, 2015, (consulted on : 20/06/2017), 

available online : 

http://www.rand.org/t/pe182 
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حيث تشمؿ عمى ما تبقى مف الببلد، كتقع ىذه المنطقة الرابعة  -في حدكد تاريخ الدراسة – األصفر 
تحت ادارة دكلية تتكلى طرد "داعش" بشكؿ تدريجي عمى يد تحالؼ مكافحة داعش الدكلي، كتدار المناطؽ 

النار، كسيقع عمى القكل الخارجية كالتي تدعـ  إطبلؽ الثبلثة األخرل مف قبؿ مف يسيطر عمى االقميـ كقت
يرافىذا الفصيؿ أك ذاؾ ضماف االلتزاـ بكقؼ اطبلؽ النار كىكذا تضمف ركسيا  التزاـ النظاـ، بينما تضمف  كا 

ة، عمى أف تتعاكف نيركيا كاألردف التزاـ المعارضة السالكاليات المتحدة االلتزاـ الكردم في حيف تضمف ت
 (602).اؼ الخارجية لطرد "داعش"جميع األطر 

 سوريا حول السالم فيخريطة المناطق المقترحة من طرف مؤسسة "راند"  :(03)رقم الخريطة

 
Source: Rand Corporation ;‟‟ A peace plan for Syria „‟ ,Arabic translation , 

2015(consulted on 20/6/2017), available online:Http://www.rand.org/t/pc182. 

مف طرؼ مؤسسة "راند" عمى تقسيـ سكريا مف خبلؿ  يتةما نستنتجو مف ىذا التقرير أف ىناؾ نية مب
 كضع الخطط كخارطة الطريؽ التي تساعد الكاليات المتحدة عمى تنفيذ ما تنكم القياـ بو.

                                                           
(602)

Pour en savoir les détails de ce projet voir :  

http://www.rand.org/t/pe182. 

http://www.rand.org/t/pe182
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نجد المنظكر التحميمي بعنكاف "منع كمف المنظكرات التحميمية األخرل التي جاءت بيا مؤسسة "راند" 
( ككاثميف Andrew Parasilitiالذم أعده كؿ مف أندركباراسيميتي ) 2017انييار الدكلة في سكريا" عاـ 

تطرح ىذه الدراسة تساؤالت حكؿ السبؿ التي  Becca Wasser)(، كبيكا كاسر Kathlen Reedyريدم )
أفضؿ الظركؼ الممكنة لتييئة مرحمة ما بعد  إيجادفي يمكف مف خبلليا أف تساىـ السياسات األمريكية 

مف جية كالحفاظ عمى مؤسسات الدكلة  اإلرىابيةالصراع في سكريا، كالتي مف شأنيا ىزيمة المجمكعات 
 (603).الحرب إلنياء إقميمي إجماعالسكرية مف جية أخرل، السيما مع غياب 

األىداؼ ىك عبر التعاكف مع ركسيا كالعمؿ مف كحسب ىذا المنظكر فإف السبيؿ األمثؿ لتحقيؽ ىذه 
س المستخمصة مف التدخؿ خبلؿ مجمس األمف كدعـ المؤسسات المركزية لمدكلة السكرية عمى أساس الدرك 

عادةفي العراؽ كأفغانستاف حيث أف مسائؿ األمف كالحككمة األمريكي  في مرحمة ما بعد الصراع  ماراالع كا 
 كزية بالدكلة.في سكريا تستدعي كجكد سمطة مر 

يكجد منيج بديؿ لتناكؿ الشأف السكرم الذم يقضي باعتبار الكاليات المتحدة الخطكات الركسية 
ك معادية لممصالح األمريكية، كبالتالي يجب الضغط عمى ركسيا  أنياالمتخذة لدعـ األسد عمى  كاإليرانية

نشاءقكل المعارضة السكرية المعتدلة لايراف لئلطاحة ببشار األسد مف خبلؿ التعزيزات العسكرية  منطقة  كا 
 ر طيراف أك منطقة آمنة في شماؿ سكريا أك عف طريؽ ضربات عسكرية ضد الحككمة السكرية.حظ

بشار   كحسب ىذا المنظكر فإف ىذا االفتراض خطير كمحفكؼ بالشككؾ حيث قد يجبر التصعيد
ضعاؼمع تحجيـ مؤسسات الدكلة السكرية، كاألطراؼ الداعمة لو عمى التمسؾ أكثر بمكاقفيـ  األسد  كا 

في الكقت ذات، كال تستطيع ىذه الخطة كذلؾ التعامؿ مع العبلقة بيف  اإلرىابيةالتركيز عمى المجمكعات 
قكل المعارضة السكرية "كجبية فتح الشاـ"، باالضافة إلى التحفظات التركية حكؿ "قكات سكريا الديمقراطية"، 

 أكثر المجمكعات المسمحة المدعكمة مف الكاليات المتحدة نشاطا في سكريا.

 

                                                           
 عبر الرابط: 2017أندرك باسيميتس كآخركف، منع انييار الدكلة في سكريا"، مؤسسة راند،  (603)

http://www.Rand.org 

http://www.rand.org/
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في العراق والشام  اإلسالميةلمكافحة الدولة  إستراتيجيةند" بعنوان: منظور تحميمي لمؤسسة "را
 A strategy to counter ISIL as a transrégional threat(2017) إقميميكتيديد عبر 

( جيفرم مارتيني Lynn E. Davisشارؾ في انجاز ىذا المنظكر التحميمي كؿ مف ليف إم، دايفس )
(Jeffrey Martiniككيـ كراجي ،)( فKim Cragin حيث تركز ،)المقترحة لمتعامؿ مع تنظيـ  اإلستراتيجية

، كالحاجة إلى اعطاء األكلكية ألمف األمريكييف إقميميفي العراؽ كالشاـ كتيديد عبر  اإلسبلميةالدكلة 
 .الداخمي 

األكلكية لؤلمف الداخمي األمريكي مف خبلؿ محاكلة الحد مف  إعطاءذا المنظكر ضركرة ىكجاء في 
في العراؽ كالشاـ كتنظيـ القاعدة في نطاؽ أبعد مف سكريا كالعراؽ، كباألخص  اإلسبلميةجاذبية تنظيـ الدكلة 
األكلكية  إعطاءالغربية "كعمى كجو الخصكص، يتكجب عمى الكاليات المتحدة  كأكربافي أمريكا الشمالية 

في العراؽ كالشاـ عمى تجنيد مقاتميف أجانب مف الغرب  اإلسبلميةد اآليمة إلى الحد مف قدرة الدكلة لمجيك 
كالبمداف األخرل التي تعفى مف شرط الحصكؿ عمى تأشيرة دخكؿ، تـ تنفيذ الكثير مف ىذا المجاؿ، فقد 

نكنية المعتمدة لدييا، بحيث العمؿ القا إطاراتالدكؿ األعضاء فييا مف أجؿ تعديؿ  عممت األمـ المتحدة مع
يصبح تجنيد مقاتميف أجانب كالسفر إلى الخارج مف أجؿ القتاؿ غير قانكنييف عمى حد سكاء، كيتكجب عمى 
الكاليات المتحدة البناء عمى ىذه الجيكد كتكسيع المساعدة التقنية لتشمؿ البمداف المعنية بحيث تصبح قادرة 

نما أيضا بالنسبة لمعائديف"عمى جميع معمكمات المسافريف مسبقا ل  .(604)يس فقط لدل السفر إلى الخارج، كا 

تقييـ كيفية تحقيؽ التكازف بيف أىداؼ  إعادةكحسب ىذا المنظكر فإف الكاليات المتحدة بحاجة إلى 
كالسياسية لؤلكراد، كضركرة أخذ  اإلقميميةفي العراؽ كالشاـ كالطمكحات  اإلسبلميةحممة مكافحة تنظيـ الدكلة 

كة في حممتيا العسكرية احذر مف األساليب األمريكية التي تدعـ كحدات حماية الشعب الكردم كالشر ال
في العراؽ كالشاـ ألف ذلؾ سيعمؿ عمى تقكيض المصالح األمريكية في  اإلسبلميةلمكافحة تنظيـ الدكلة 

                                                           
"، منظكر إقميميفي العراؽ كالشاـ كتيديد عبر  اإلسبلميةلمكافحة الدكلة  إستراتيجية"ليف إم، دايفس كآخركف،  (604)

 (1/2/2018( ) تاريخ االطبلع 2017)تاريخ النشر:  15 :صتحميمي لمؤسسة راند، 
http://www.Randcorporation.org/t/pe228 

http://www.randcorporation.org/t/pe228
http://www.randcorporation.org/t/pe228
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ىذه الفرصة مف أجؿ تكسيع أراضييـ،  (*)اكتساب دعـ عربي سني لمحممة العسكرية، حيث سيغتنـ األكراد 
كتكاجو الطمكحات الكردية أيضا خطر اندالع صراع خطير بيف األكراد كتركيا في سكريا كبيف األكراد 

 كاالئتبلؼ الحاكـ بقيادة شعبية في العراؽ. 

 المطمب الثالث: رؤية  مؤسسة "راند" لإلصالح العربي

مف المنطقة التي تحكلت مف كجية النظر  اإلرىابالسعي األمريكي إلى اجتثاث أسباب  إطارفي 
األمريكية مجمكعتيف  اإلدارةكراىية ، كمرتعا لمتطرؼ"، طرحت  أيديكلكجيةاألمريكية، إلى "تربة خصبة لنمك 

كجب المجمكعة األكلى لمديمقراطية كعبلج لنقص الحرية، كىدفت المجمكعة الثانية إلى ر مف السياسات: 
 (605).اكمة مف خبلؿ ربطيا باإلرىابتعريؼ قيمة المق إعادة

السياسي حيث تتـ عممية تحكيؿ اتجاىات  اإلسبلـكمف جية أخرل عممت الكاليات المتحدة عمى تكجيو 
في أداء  إلياماالعربي األكثر  اإلسبلـالسياسي العربي، كغير العربي الحقا بتأثير مف  اإلسبلـكقكة كرصيد 

السياسي في العالـ حسب األبحاث األمريكية مف قكة مضادة ألمريكا كالغرب كالكياف  اإلسبلـحركات 
الصييكني إلى قكة يمكف تكجيييا ضد أىداؼ معادية ألمريكا كالغرب كالكياف الصييكني، تحت ذرائع سياسية 

فقات في ص اإلسبلمييفمضممة ينسجيا خبراء في صناعة القضايا كالحكادث مف خبلؿ تقاطع مصالح مع 
تقكـ عمى "تسميميـ السمطة مقابؿ محاربة األعداء كالمنافسيف المشتركيف"، كتبديؿ ما ىك عدك استراتيجي 
كتحكيمو إلى عدك تكتيكي"، كتحكيؿ ما ىك خصـ أك منافس تكتيكي إلى عدك استراتيجي"، كما ىك حاصؿ 

 (606).بنظر بعض العرب إسرائيؿإلى عدك خطير بدؿ  إيرافمف تحكيؿ 
مؤسسة "راند" العديد مف التقارير التي تخص الشأف العربي كالشرؽ األكسط لمساعدة صانعي أصدرت 

 القرار في الكاليات المتحدة األمريكية، ككاف مف أىـ تمؾ التقارير نذكر:
 

                                                           
بالمائة  92ككانت نتيجتو  25/9/2017ك مف األمثمة عمى ذلؾ االستفتاء عمى استقبلؿ كردستاف العراؽ يـك  (*)

لصالح االستقبلؿ ك لقد رفضت حككمة العراؽ االتحادية شرعية االستفتاء ك أصدرت المحكمة االتحادية العميا العراقية 
 .2017ر نكفمب 20قرارا بعدـ دستكرية انفصاؿ إقميـ كردستاف في 

 .187: سابؽ، صالمرجع الأحمد رجب،  إيماف (605)
 .107 :سابؽ، صالمرجع الحسف محمد الزيف،  (606)
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 شركاء وموارد واستراتيجيات"  ،حضاري ديمقراطي إسالم راند تقريرالفرع األول: 
Civil Democratic Islam : partners, ressources, strategies 

 Cheryl Benardالباحثة ) إعداد، ككاف مف 2003عف مؤسسة "راند" عاـ  (607)صدر ىذا التقرير
أمريكية  إستراتيجية، كيقع التقرير في اثنتيف كسبعيف صفحة حيث يعد ىذا التقرير بمثابة (*)بينارد" "شيريؿ(

عف خفايا التكجيات  اإلجاباتميف، كىك عمى درجة عالية مف األىمية، كفيو الكثير مف ملمتعامؿ مع المس
 األمريكية تجاه المسمميف عمكما، كفي القمب منيـ السمفيكف.

 :(608)كيشتمؿ التقرير عمى تمييد مختصر، كأربعة فصكؿ كأربعة مبلحؽ عمى النحك التالي
 كألىداؼ الكاليات المتحدة األمريكية نحك اإلسبلمي: كبو تكصيؼ عاـ لحالة العالـ التمييد ،
 ، كدكر ىذا التقرير كأىميتو في تحقيؽ تمؾ األىداؼ.اإلسبلـ

 كبعد التمييد يأتي مختصر التقرير، كىك ممخص دقيؽ لما كرد في التقرير مف تفصيؿ كنتائج.
 عاصر" كفي كعنكانو "تحديد المكضكعات: مدخؿ إلى المجاالت الفكرية لئلسبلـ الم :الفصل األول

، كاختصرىا اإلسبلميىذا الفصؿ عرض التقرير بالتفصيؿ لما يزعـ أنيا قضايا مختمؼ عمييا في العالـ 
 كذلؾ في جدكؿ يكضح باختصار تمؾ القضايا كاآلراء حكليا.

 
 

                                                           
(607)

Cheryl Benard ,"Civil democratic Islam : Partners, ressources, strategies „‟, Rand corporation, available 

online : 

http :www.rand.org/pubs/mongraph-reports/MR1716.html 
، كىي متزكجة مف "زلمام 1953بينارد" بمدينة نيكأكلينز بكالية لكزيانا جنكب الكاليات المتحدة عاـ  كلدت "شيريؿ(*)

"بكش ( ككذلؾ أحد أبرز السياسييف األمريكييف في فترتي رئاسة 2000-1993خميؿ راد" أحد أبرز باحثي "راند" )
 االبف".

كتاب "حككمة اهلل:  1984ت مع زلمام خميؿ زاد" عاـ فبدأ اىتماميا بدراسات الشرؽ منذ كقت مبكر، حيث أل
، كما حازت عمى كاإلسبلميالجميكرية االسبلمية في ايراف"، كبعد التحاقيا بمؤسسة "راند" زاد اىتماميا بالعالـ العربي 

" لؤلبحاث االجتماعية، كجائزة دكنالد، كىي عضك في العديد مف المجاف عدة جكائز مف بينيا: جائزة "ثيكدركيرم
 الحككمية كاألكاديمية االستشارية.

  :Cheryl Benard , op.cit لبلطبلع اكثر انظر (608)
 .63 :سابؽ، صالمرجع الصالح بف عبد اهلل الحساب الغامدم،  - 
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 الديمقراطي"، كفيو عرض  اإلسبلـكعنكانو "حيازات البحث عف شركاء لتعزيز  :الفصل الثاني
، التقميديكف، المجددكف(، كالتي رغـ أنيا (*)التقرير تفصيبل لمفئات الفكرية األربع )العممانيكف، األصكليكف

، باإلضافة إلى الصكفية التي ألحقيا بيذا الفصؿ، ككنيا شريكا مناسبا  اإلسبلميةتمثؿ التكجيات  اليـك
 لمغرب.
 كاضحة لتطكير  إستراتيجيةالمقترحة كفيو كضع التقرير  اإلستراتيجيةكعنكانو  :الفصل الثالث

 االسبلـ، بحيث يصبح حضاريا ديمقراطيا يتماشى مع الغرب.

 باإلضافة إلى أربعة مبلحؽ.

ييف عمييـ ككجكب دعـ التقميدة األصكلييف كاستئصاليـ كالقضاء حيث أكصى التقرير بكجكب محارب
كا بمبادئ األصكلييف، كليصمكا إلى مستكل األصكلييف في الحجة كالمجادلة، ككتثقيفيـ كنشر أعماليـ، ليشك

يجب تشجيع االتجاىات الصكفية كبالتالي الشيعية، كيجب دعـ كنشر الفتاكل "الحنفية"  اإلطاركفي ىذا 
الفئة  لتقؼ في مقابؿ "الحنبمية" التي ترتكز عمييا "الكىابية" كأفكار القاعدة كغيرىا، مع التشديد عمى دعـ

، كما أكصى التقرير بدعـ العممانييف بحذر، أم أنو دعـ مبلءمة العممانية (609)المنفتحة مف ىؤالء التقميدييف
مكقؼ  اإلسبلميذات طابع سياسي أصبل، كككف العممانية تشكؿ في العالـ  اإلسبلـ، ككف اإلسبلميلمعالـ 

كمعتدليف:  (*)ممانييف إلى عممانييف راديكالييفأقمية ال يمكف التعكيؿ عمييا، كبناء عمى ىذا تـ تقسيـ الع

                                                           
سمسمة نشرات سميت "األصكؿ أك األساسيات"، كالتي األصكلية: كممة جاءت في األدبيات الغربية مف عنكاف  (*)

(، كمصطمح األصكلية يعني في بيئتو األصمية: "فرقة مف البركتستنت، تؤمف 1915-1910ظيرت في أمريكا )
بالعصمة الحرفية لكؿ كممة في الكتاب المقدس، يدعي أفرادىا التمقي المباشر عف اهلل، كيعادكف العقؿ، كالتفكير 

 ف الى استخداـ القكة كالعنؼ لغرض ىذه المعتقدات الفاسدة.العممي كيميمك 
أما ىذا التقرير يعرؼ األصكلييف بأنيـ: "الذيف يرفضكف القيـ الديمقراطية كالثقافة الغربية المعاصرة، كيريدكف قياـ 

 ".اإلسبلميةدكلة جبرية متعصبة، يقصد دكلة الخبلفة، تحقؽ ليـ نظرتيـ المتطرفة لمشريعة كاألخبلؽ 

 .39 -38: ص -سابؽ، ص المرجع الطو بكر،  امرت (609) 
: رجاؿ الكنيسة راديكالية إلى(، كقد ظيرت في بداية األمر لئلشارة Radicalismالراديكالية: كىي تعريب لمكممة )(*)

صرارىـالغربية في مكاجية التحرر السياسي كالفكرم كالعممي في أكركبا أم تعصبيـ كتصمبيـ  تعمى األصكؿ  كا 
 القديمة دكف تجديد، كمف معانييا السائدة: التطرؼ.
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الراديكاليكف: ىـ المتأثركف باألفكار اليسارية المعادية ألمريكا، كلذلؾ ال ينبغي دعميـ، أما المعتدلكف فيـ 
 (610).الذيف يركف فصؿ الديف عف الدكلة كحصره في المجاؿ الشخصي، كىؤالء ينبغي دعميـ

دعيـ التقميديف ضد األصكلييف لنظير لمجمكع المسمميف كالمتدنييف ككذلؾ كحسب التقرير فإنو "يجب ت
 كلمشباب كالنساء مف المسمميف في العرب ما يمي عف األصكلييف:

عبلقات كاتصاالت مشبكىة ليـ كغير قانكنية،  إظياركعف تفكقو كقدرتو،  اإلسبلـدحض نظريتيـ عف 
ىشاشة قدرتيـ في الحكـ كتخمفيـ، تغذية  إظيارالتكعية عف العكاقب الكخيمة ألعماؿ العنؼ التي يتخذكنيا، 

ييف لمبحث عف جميع المعمكمات كالكسائؿ التي تشكه سمعتيـ كفسادىـ ك عكامؿ الفرقة بينيـ، دفع الصف
نماكأبطاؿ  إظيارىـدرة احتراـ ليـ كألعماليـ أك أم با إظياركنفاقيـ كتجنب  كجبناء كمخبكليف كقتمو  كا 

 .(611)كمجرميف كي ال يجتذبكا أحدا لمتعاطؼ معيـ"

المطمكب مف  اإلصبلح إحداثكبالتالي نستشؼ مف ىذا التقرير أنو الحؿ حسب أصحابو أنو ال يمكف 
ير، كيجب محاربة األصكلييف ألنيـ يعادكف الذم يقؼ سدا منيعا أماـ محاكالت التغي اإلسبلـدكف فيـ 

ف بما يسمى بالجياد كيدخؿ في ىذا الباب السمفيكف السنة كأتباع ك كيتمسك -حسب رأييـ–الديمقراطية كالغرب 
 تنظيـ القاعدة كالمكالكف ليـ كالمتعاطفكف معيـ كالكىابيكف.

 (2007) معتدلة" إسالمية"بناء شبكات  راند: تقريرالفرع الثاني: 

، يمكف 2007في مارس  (612)معتدلة" إسبلميةبعنكاف: "بناء شبكات  اأصدرت مؤسسة "راند" تقرير 
 سيكؿ. بيتر، ، لكيؿ شكارتزبيناراعتباره مكمبل لمتقرير السابؽ، كقد شارؾ فيو كؿ مف: أنجؿ راباسا، شيريؿ 

 اإلسبلميفي معظـ أنحاء العالـ اعتبر أف الصراع المكجكد حاليا  ككاف الجديد في ىذا التقرير أنو
 عبارة عف حرب لؤلفكار، ككذا دعكتو إلى استخبلص الدركس مف تجربة الحرب الباردة كتحديد صحتيا 

                                                           
 .40 -39ص:  -سابؽ، صالمرجع الطو بكر،  تامر (610)
 ( عبر الرابط:1/5/2016عبد اهلل الدكيش، "بحث في تقارير مؤسسة "راند" األمريكية"، تاريخ االطبلع: ) (611)

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=150891.  
(612)

Cheryl  Benard and other , “ Building Moderate Muslim Networks”, Rand : Center for Middle East 

public policy, 2007, available online : 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pabs/monographs/2007/Rand-MG574.pdf.  

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=150891
http://www.rand.org/content/dam/rand/pabs/monographs/2007/Rand-MG574.pdf
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 (613).معتدلة إسبلميةالمعاصر كضركرة تطكير سبؿ تشييد شبكات  اإلسبلميفي مكاجية العالـ 

 كانت الدراسة مكضكع ىبة مف طرؼ مؤسسة سميت ريتشاردسكف 
(Richardson Foundation Smith)  مف طرؼ ىنرم سميث  1935التي تأسست عاـ

ريتشاردسكف، حيث لعبت ىذه المؤسسة دكرا كبيرا خبلؿ الحرب الباردة مف خبلؿ تدعيميا البحث المتعمؽ 
 (614).بمقاكمة الشيكعية كتنمية اقتصاد السكؽ

غـ مف تمثيميـ أقمية بيف صفكؼ يتناكؿ التقرير أيضا أسباب ىيمنة األصكات الراديكالية بالر 
 المجتمعات المسممة، كيبيف كذلؾ أف تفكؽ الجماعات الراديكالية المنشكدة يعكد إلى الماؿ كالتنظيـ.

كقد قدـ التقرير تكصيات محددة كعممية لمحككمة األمريكية بأف تدعـ قياـ شبكات كجماعات تمثؿ 
 اإلسبلمية، لكي تتصدل ألفكار كأطركحات التيارات اإلسبلميالتيار العمماني كالميبرالي كالحضارم في العالـ 

 اإليديكلكجياتبتشكيو  إالالتي يصنفيا التقرير بالجممة بأنيا متطرفة، كيرل التقرير أنو لف تككف الغمبة عمييا 
 المتطرفة في أعيف معتنقييا كمؤيدييا. 

العالـ االختبلفات األساسية بيف أجكاء الحرب الباردة كاألجكاء التي تسكد  (11)يكجز الجدكؿ رقـ
 حسب تقرير راند "بناء شبكات إسبلمية معتدلة". االسبلمي في الكقت الراىف

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
(613)

Jean-Loup Samaan, op.cit, p 141. 
(614)

Idem, p 142. 
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  حسب تقرير راند "بناء شبكات  اإلسالميةالشبكات  إنشاءالتحديات التي تواجو  :(11)الجدول رقم
 "سالمية معتدلةإ                  

 الشرؽ األكسط اليـك الحرب الباردة 
غير قكم تاريخيا، لكنو في حالة  قكم تاريخيا دكر المجتمع المدني

 تطكر
العداء بيف الكاليات  -

 المتحدة كالمجتمع المستيدؼ 
الحككمة  –
 المستيدفة

عداء مفتكح بيف االتحاد *
السكفييتي كالكاليات 

 المتحدة.
الغربية  المجتمعات*

 محبذة.
تنظر دكؿ أكربا الغربية *

إلى الكاليات المتحدة عمى 
 أنيا محررة.  

ترل الحككمات المتسمطة مف  -
شركاء الكاليات المتحدة األمنييف في 

ريكية، الشرؽ أف تنمية الديمقراطية األم
نشاء الشبكات المعتدلة  مر سيؤدم أكا 

 إلى عدـ االستقرار في المنطقة.
ال ينظر إلى الكاليات المتحدة  -

 أنيا محررة. 

 ند إلى الديفتتس قكية ركابط فكرية كتاريخية.
التكجيات لمجية 

 المناىضة
 تستند إلى الديف عممانية

طبيعة الشبكات 
 المعادية

 دكف سيطرة مركزية تخضع لسيطرة مركزية

 أكثر تعقيدا أقؿ تعقيدا التحديات السياسية
Source: Cheryl Benard and other , ''Building Moderate Muslim networks '' ;Rand :Center 

for Middle East public policy , 2007,p:xvi, available online : 

http:// www.rand.org/content/dam/rand/public/monographs/2007/rand-MG574.pdf 

 إسبلميةشبكات  إنشاءأف " -حسب رأيو–" يؤكد Jean Loup Samaanكنجد "جيف لكب ساماف "
، فإف الكاليات المتحدة اإلرىابمعتدلة يمكف تحديد ثبلثة نقاط تشابو بيف سياؽ الحرب الباردة كالحرب ضد 

تكاجو اليكـ بيئة جيكسياسية مضطربة كمزيج مف التيديدات الجديدة كالمتعددة، ثـ ظيرت بنية مؤسساتية 
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: قسـ ، كمجمس األمف الكطني ككؿ ذلؾ كما ىك CIAاألمف الداخمي، قسـ الدفاع،  جديدة لمتعامؿ معيا اليـك
الحاؿ خبلؿ الحرب الباردة، الكاليات المتحدة دخمت في الحرب كالتي ىي في آف كاحد حرب مسمحة كحرب 

المتطرفكف مصداقيتيـ في نظر الشعب  اإليديكلكجيكفأفكار، كالتي سيتحقؽ فييا النصر النيائي عندما يفقد 
إلى الصراع  إضافة أفكاربمعنى أف الصراع ىك صراع  (615)التي يتمقاىا، كفي عقكؿ مف يناصرىـ ضمنيا"

لف يتـ فقط عمى الساحات األمنية أك العسكرية، كلكف أف  اإلرىابالعسكرم أك األمني كأف حسـ المعركة مع 
م يحتاج إلى االستفادة مف ر كلففي ساحة األفكار، كما يرل التقرير أف ىذا الصراع ا اإلسبلميييـز الفكر 

 ب السابقة، كمف أىميا تجربة الصراع الفكرم مع التيار الشيكعي خبلؿ فترة الحرب الباردة.التجار 

يكصي التقرير أف تيتـ الكاليات المتحدة بصناعة كدعـ شبكة مف التيار العمماني كالميبرالي ممف تنطبؽ 
 .اإلسبلميريكي، كأف تستخدـ ىذه الشبكة في مكاجية التيار بالمفيـك األم اإلسبلميعمييـ شركط االعتداؿ 

 خصائص المسممين المعتدلين حسب التقرير:

باألبعاد األساسية لمثقافة  اإليمافتعرؼ ىذه الدراسة المسمميف المعتدليف بأنيـ مف يشارككف في 
المعترؼ بيا دكليا كاحتراـ التنكع كقبكؿ المصادر  اإلنسافالديمقراطية، كيتضمف ذلؾ تأييد الديمقراطية كحقكؽ 

 .(616)المشركعة مف العنؼ غيركاألنماط األخرل  اإلرىابغير الطائفية لمقانكف كرفض 

 الديمقراطية:  -

الميبرالية، كقكؿ أف الشرعية السياسية تنبع  في التقاليد الغربية يعد االلتزاـ بالديمقراطية طبقا لتصكرىا
الشعب التي يجرل التعبير عنيا مف خبلؿ انتخابات حرة كديمقراطية، مف القضايا الجكىرية المحددة  إرادةمف 

لممسمميف المعتدليف، كيؤمف بعض المسمميف بكجية النظر السائدة في الغرب بأف القيـ الديمقراطية تتميز 

                                                           
(615) 

Jean –Loup Samaan, op.cit, p 142. 
، إستراتيجيةدراسات ، ''اند األمريكيةر صبرم، "خارطة طريؽ أمريكية لبناء شبكات مسممة معتدلة، مؤسسة  ةمرك  (616)

 . 67 :، ص2007(،جكيمية 4العدد )
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تدلكف آخركف أف الديمقراطية بطابع عالمي كال ترتبط بأطر ثقافية أكدينية بعينيا في حيف يرل مسممكف مع
 (617).اإلسبلميةداخؿ العالـ المسمـ البد كأف تعتمد عمى أساس التقاليد كالنصكص 

، خاصة تمؾ اإلسبلميةكيحمؿ دعـ الديمقراطية في طياتو ضمنيا معارضة األفكار الخاصة بالدكلة 
 .إيرافا بنفسيا، مثمما الحاؿ في التي تجيز ممارسة السمطة السياسية مف جانب نخبة دينية قامت بتعييف نفسي

: كىنا تشير الدراسة إلى أف أحد الفركؽ القبول بالمصادر غير المذىبية في تشريع القوانين -
 أفالمتطرفيف كالمعتدليف ىك المكقؼ مف مسألة تطبيؽ الشريعة، تؤكد الدراسة  اإلسبلمييفالرئيسة بيف 

 (618).اإلنسافتتناسب مع مبادئ الديمقراطية، كال تحتـر حقكؽ  ال التفسيرات التقميدية لمشريعة
: في ىذا الصدد تشير الدراسة إلى أف المعتدليف أكثر قبكال احترام حقوق المرأة واألقميات الدينية -

بالنساء، كاألقميات المختمفة دينيا، كيركف احتراـ حقكؽ النساء بأف األكضاع التمييزية لمنساء كاألقميات في 
 النظر فييا. إعادةالقرآف يجب 

المعتدليف يؤمنكف كما ىك  يف: تؤكد الدراسة عمى أف اإلسبلميعوالعنف غير المشرو  اإلرىابنبذ  -
الحاؿ في معظـ األدياف بفكرة "الحرب العادلة"، كلكف يجب تحديد المكقؼ مف استخداـ العنؼ كمتى يككف 

 مشركعا أك غير مشركع.    

 اإلستراتيجيةقيمة تقرير "بناء شبكات مسممة معتدلة" من الناحية 

دة فييا يتعمؽ بالرؤية الفكرية األمريكية حكؿ يشير تقرير "راند" إلى تحكالت مممكسة كمتصاعدة في الح
، ككذلؾ مع العالـ المسمـ، كرغـ أف التقرير يقدـ مقترحات، كال يممي أك يقرر سياسات اإلسبلـالتعامؿ مع 

 أف ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تجعؿ ليذا التقرير قيمة ىامة. إالبعينيا لصانع القرار األمريكي، 

التقرير الذم استغرؽ ثبلثة أعكاـ لبلنتياء  إعدادكمف ىذه العكامؿ ما يبلحظ مف الجيد العممي في 
 .اإلسبلمياألمريكية إلى المساعدة في مجاؿ التعامؿ مع العالـ  اإلدارةمنو، كقكة أفكار التقرير ككذا حاجة 

                                                           
(617) 

Cheryl Benard and other, op.cit, p :66 
، تاريخ النشر مجمة البياف"، 2007: قراءة في تقرير راند اإلسبلميباسـ خفاجي، "المفيـك األمريكي لبلعتداؿ  (618)
 عبر الرابط:( 20/2/2017تاريخ االطبلع :  )،19/1/2014

http://ar.islamway.net.  

http://ar.islamway.net/
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داخؿ المؤسسة السياسية  ''راند ''كما أنو مف المعركؼ أف ىناؾ مساندة فكرية قكية ألفكار مؤسسة
، كىذه   األمريكية عمى كجو الخصكص. اإلدارةاألمريكية بالعمـك

كما أف عددا مف المراكز الفكرية اليمينية المتطرفة تساند ىذه الدراسة، كتدعك ألفكار مشابية ليا 
مرحمة القادمة، أيضا، مما يشكؿ ضغطا كبيرا في اتجاه اعتماد ىذه المقترحات عمى شكؿ سياسات أمريكية لم

 .(619)ىامة إستراتيجيةككؿ ذلؾ يجعؿ ليذا التقرير قيمة 

عمى  التفكيرمراكز ، كشاركيا العديد مف 2001بتمبر األمريكية بعد أحداث س اإلدارةلقد حرصت  -
نما المكاجية ىي فقط ضد التيارات المسمحة التي اإلسبلميالتأكيد أػنيا ليست في حالة حرب مع العالـ  ، كا 

، اإلسبلمية، كمعيا العديد مف التيارات اإلسبلميىاجمت الكاليات المتحدة األمريكية، تصكرت شعكب العالـ 
مشكبلت الصداـ الفكرم  اإلسبلميحة سيككف كافيا لتجنيب العالـ مسمعدـ مساندة التيارات ال إعبلفأف 

حدكث  أظيرتم مع الكاليات المتحدة كالغرب، كلكف األعكاـ التي تمت أحداث سبتمبر كالحضارم كالعسكر 
العداء كالتخكؼ  إظيارآخر في الفكر األمريكي، كىك االنتقاؿ مف معاداة التيارات المسمحة فقط، إلى  ؿتحك 

 .كاإلسبلمي، أك في العالـ العربي كأكرباسكاء في أمريكا  اإلسبلميمف معظـ تيارات العمؿ 

إلى جيكد أمريكا في تقميؿ مكجة التطرؼ، كيشير إلى أف الدعكات  2007يركز تقرير مؤسسة راند 
الديمقراطية قد تسببت في خسائر حقيقية لمكاليات المتحدة، ألنيا قد تأتي باإلسبلمييف إلى السمطة، كىك ما 

األمريكي عمى الجيكد  نفاؽاإللمكاليات المتحدة، كينبو إلى أىمية  اإلستراتيجيةيتعارض مع المصالح 
، فإنشاء اإلسبلميمف أجؿ منافسة التيار  اإلسبلميكالخدماتية في منطقة الشرؽ األكسط كالعالـ  اإلنسانية

، سكاء كانت قكافؿ طبية أك اإلسبلميةمؤسسات عممانية تقدـ نفس الخدمات التطكعية التي تقدميا المنظمات 
ساس ركج لو التقرير مستشيدا بمقكلة لمنسؽ السبلـ السابؽ في كفالة يتيـ أك دعـ أسرم كغيرىا، ىدؼ أ

 .  (620)الشرؽ األكسط دينيس ركس الذم صاغ مصطمح "الدعكة العممانية"

                                                           
(619)
 .47 :سابؽ، صالمرجع الباسـ خفاجي،  
تاريخ )، 14/9/2007؟، "ىؿ ىك الحؿ ! بمكاصفات أمريكيةالمعتدؿ"  اإلسبلـ" ،اند" األمريكيمركز "ر  (620)

 : متحصؿ عميو، (14/8/2017االطبلع: 
http://Khelafah.wordpress.com.  

http://khelafah.wordpress.com/
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 تقرير مؤسسة "راند": التحول الديمقراطي في العالم العربي: توقعات ودروس مستفادة الفرع الثالث: 

 من حول العالم.              

، حيث جاءت ىذه الدراسة التي أسفرت عف خركج ىذا 2012عاـ ''راند ''نشرتو مؤسسة  (621)ىك كتاب
شكر لمنكر كنتاج لبرنامج مؤسسة "راند" المتكاصؿ لؤلبحاث القائمة عمى المبادرة الذاتية، كيتـ دعـ مثؿ نالم

 ''راند ''عقكدىذه األبحاث بصكرة جزئية، بكاسطة الجيات المانحة لمؤسسة "راند"، ككذا مف مخصصات 
لؤلبحاث المستقمة كالتطكير عف تشغيؿ مراكز األبحاث كالتطكير التابعة ليا كالممكلة فيدراليا مف كزارة الدفاع 

ىذا البحث داخؿ المركز الدكلي لمسياسات األمنية كالدفاعية بقسـ بحكث األمف القكمي  إجراءاألمريكية، تـ 
 (622).راند ''التابع لمؤسسة

في تأليفو كؿ مف "لكريؿ إم ميمر" ك"جيفرم مارتيني" لمعرفة الظركؼ كالقرارات التي  مف المشاركيف 
الديمقراطية في الدكؿ التي تمر بمراحؿ انتقالية سياسية، ككذا التعرؼ عمى  إرساءيمكف أف تؤثر عمى نجاح 

ي يمكف لممجتمع الدكلي الديمقراطية في العالـ العربي، كاقتراح الحمكؿ الت إرساءالتحديات التي تكاجو عممية 
 مساعدة الدكؿ التي تمر بظركؼ التحكؿ السياسي.

ىذا التقرير مف طرؼ مؤسسة راند تحت عنكاف "آفاؽ الديمقراطية في العالـ العربي"  إيجازكتـ 
اليزابيث جكنسكف" حيث تـ التركيز فيو عمى النقاط  –بمشاركة كؿ مف "لكريمميممر"، "كبت جيجميك"، "اريف 

 .ة األساسي

المناىج المتعمقة بالسياسة الدكلية التي  حكؿكمف جية أخرل كضع ىذا المكجز بعض التكصيات 
 (623)تساعد عمى االنتقاؿ إلى الديمقراطية في الدكؿ العربية كمف بيف ىذه التكصيات نذكرىا بإيجاز:

                                                           
(621)

 Laurel E. Miller and other , '' Democratization in the arab world : Prospects and lessons from around 

the globe '',18/7/ 2012, available online :  

https://www.rand.org/pubs/monographs/MG1192.html 
(622)

Idem, p4. 
 طبلع عمى تفاصيؿ التكصيات، أنظر:لبل (623)

 .4-3 :ص –سابؽ، ص المرجع المكجز لمؤسسة راند: "آفاؽ الديمقراطية في العالـ العربي"، 

https://www.rand.org/pubs/monographs/MG1192.html
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كاليمف كبعض التخطيط لتقديـ المساعدة كالمشكرة باستمرار عمى المدل الطكيؿ خصكصا في ليبيا  -
 الدكؿ التي تكاجو تحديات بناء مؤسسات الدكلة.

التركيز عمى المساعدات األجنبية المكجية لبناء المؤسسات كالعمميات الديمقراطية، مف خبلؿ دعـ  -
المستقمة كجمعيات مكافحة الفساد كمراقبة  اإلعبلميةاالنتخابات كبناء المجتمع المدني، كدعـ المؤسسات 

 .اإلنسافحقكؽ 
دعـ ترسيخ المراقبة المدنية عمى المؤسسات األمنية مف خبلؿ المساعدة عمى تحكيؿ المؤسسات  -

العسكرية كأجيزة األمف الداخمية إلى مؤسسات مينية، كالمساعدة في تطكير اليياكؿ البرلمانية كىياكؿ الرقابة 
 ة.األخرل مف خبلؿ المساعدة األمنية، االتفاقيات األمنية، التدريبات المشترك

ىياكؿ يعزز كيدعـ كؿ منيا اآلخر حيث أف بعض الدكؿ العربية فإف الحصكؿ عمى  إنشاءتشجيع  -
أكثر مف الحصكؿ عمييا مف خبلؿ اتفاقيات  ساغأمر مست إقميمية ةممنظمساعدة مف دكؿ غربية مف خبلؿ 

 ثنائية. 

ديمقراطي لمدكؿ نبلحظو مف خبلؿ مناىج السياسات التي قد تحسف فرص النجاح لمتحكؿ ال الكف م
التي تمر بالمرحمة االنتقالية أف مؤسسة "راند" تشجع التدخؿ الخارجي لنشر الديمقراطية كفقا لممنظكر 
األمريكي لكف في حقيقة األمر فإف ذلؾ ليا أىداؼ خفية كما يقكؿ محمد مراد: "الديمقراطية التي تركج ليا 

الحكاجز كالسدكد التي تحكؿ دكف  إلغاءبالنتيجة إلى  الكاليات المتحدة ليست أكثر  مف حمبلت دعائية تيدؼ
المالية، فالكاليات المتحدة في عصر  المتراكمةالمبلئمة لحركة دائمة مف  اتخالمناحرية رأس الماؿ كتكفير 

العكلمة، تعيش حالة مف التحكؿ في مفاىيـ الديمقراطية مف ديمقراطية الطبقة الرأسمالية التي عرفتيا الدكلة 
ديمقراطية الشركة العمبلقة التي باتت تقؼ فكؽ  إلىية خبلؿ القرنيف التاسع عشر كالعشريف السياد
 .(624)الدكلة"

 .(625) أما أبرز أىداؼ المشركع األمريكي في مجاؿ تشجيع الديمقراطية في الدكؿ العربية تتمثؿ في:

 أف تككف النخبة المحمية الحاكمة عمى صمة بأمريكا كالغرب كمكالية ليا. -
                                                           

 .375 :سابؽ، صالمرجع المحمد مراد،  (624)
 .376 :نفس المرجع، ص (625)
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 تككف المؤسسات منفتحة لمشاركة المكاطنيف كلكف بطرؽ حصرية كاضحة.أف  -
أف تجرم االنتخابات بشفافية لكف ضمف خيارات مخطط ليا سمفا، بحيث ينبغي التأكد مف أف  -

 النخبة التي تخكضيا ىي كحدىا المسمكح.
كؿ إلى قكة يكجو الرأم العاـ بشكؿ دقيؽ مف خبلؿ الرقابة الذاتية كاستطبلعات الرأم التي تتح -

 تييمف عمى خيارات الناس.
أف تككف الحياة العامة غير مسيسة، بحيث يتـ الفصؿ بيف ما ىك سياسي كما ىك اقتصادم،  -

فالسياسة تدار بكاسطة محترفيف كبكاسطة مؤسسات المجتمع المدني في حيف يتحكؿ بقية الناس عمميا إلى 
ط ليا بدقة، كيشتغمكف بأمكرىـ الحياتية كىمكميـ متفرجيف يشارككف بيف الحيف كاآلخر في انتخابات مخط

 المعيشية. 
خمؽ قكل سياسية كحزبية متعددة حتى يشاع أف المناخ السائد ىك مناخ ديمقراطي، لكف ىذه القكل  -

كاألحزاب ىي مجمكعات شديدة التأييد كالكالء لمكاليات المتحدة كلمغرب عمكما لتككف في النياية جزءا مف 
 (626).ي ضد قكل األصكلية كاليسار العمماني"الكفاح" السياس

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .376 :سابؽ، صالمرجع المحمد مراد،  (626)
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 المبحث الثالث: حدود التأثير لمؤسسة "راند" في صنع السياسة الخارجية األمريكية 
 11/9القضايا العربية بعد أحداث  تجاه               

، تبدأ بتطكير خطة أبحاث طكيمة األمد تتـ ةإف عممية تحديد برنامج األبحاث ىي عممية تفاعمي
كالضباط العاميف أك المدنييف  ''راند ''األبحاث في كليؤ مسمراجعتيا سنكيا، كتسمح المناقشات المتكاصمة بيف 

 لتطكير برنامج أبحاث سنكم في الدراسات المنفصمة كالتي يصادؽ عمييا مجمس استشارم رفيع المستكل .

ك ألدقيقة كاألبحاث العممية لتحسيف اء مؤسسة "راند" ىك القياـ بالدراسات اإف اليدؼ األساسي مف إنش
عطاء كجيات النظر كالخيارات  تشكيؿ السياسات األمريكية كعمميات صنع القرار السياسي كالعسكرم، كا 

 األكلكيات التي تحددىا الحككمة األمريكية.بكالبدائؿ، لكف جدكؿ أعماؿ مؤسسة "راند" مرىكف 

األمريكية تجاه  و القوانين  عمى مستوى السياساتحدود تاثير مؤسسة'' راند ''المطمب األول: 
 11/9القضايا العربية بعد أحداث 

دخكؿ المحافظيف الجدد إلى دكائر صناعة القرار في السياسة  2001قد سجمت أحداث سبتمبر 
كنية الجديدة"، كالتي ترتكز عمى مبدأ الخارجية األمريكية تحت مسمى "كلسكنية الخط الصعب" أك "الكلس

الرئيس األمريكي األسبؽ القائـ عمى جعؿ العالـ مكانا آمنا  (Woodrow Wilson)"ككدرك كلسف" 
 (627).لمديمقراطية

تحتؿ معركة األفكار مكقعا متقدما في اإلستراتيجية األمريكية خاصة في حقبة بكش تجاه العالـ 
قؿ العسكرم، كتـ استخداميا عمى امتداد الحرب الباردة لمكاجية حمستكحاة مف الاإلسبلمي، كىي في الحقيقة 

 الخطر الشيكعي.

 

 

                                                           
(627)

Jean Frédéric, Légare- Tremblay, '' les influences idéologique sur la politique étrangère de George W 

.Bush '', Symposium, Octobre 29-30, 2004, p- p : 3-4. 
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 األمريكية تجاه القضايا العربيةعمى مستوى السياسات الفرع األول: 

مف المعمكـ أف إدارة بكش عممت عمى استنساخ الكثير مف أساليب المكاجية التي استخدمتيا منيا 
، كربما اإلدارات  األمريكية السابقة، خصكصا خبلؿ حقبة الحرب الباردة كتطبيقيا عمى العالـ اإلسبلمي اليـك

يعكد ذلؾ إلى ككف فريؽ المحافظيف الجدد، سكاء الذيف أحاط بيـ بكش نفسو، أـ أكلئؾ النافذكف في المراكز 
 دك التأثير بميراث الحرب الباردة.البحثية مثؿ أمريكاف أنتربرايز، ىيريتاج، ىيدسكف، راند، كغيرىا ىـ شدي

أفكار ىذه المؤسسات البحثية كمجمؿ األشخاص النافذيف في إدارة بكش مف إستراتيجيات  تتغذل
المكاجية بمعناىا الكاسع، التي تعد الحرب النفسية كما يسمى "بمعركة األفكار" أحد عناصرىا األساسية ، كما 

ي كالرؤية العامة لفريؽ المحافظيف الجدد سكاء المنبثكف في قمب يمفت االنتباه ىنا ىك أف القامكس السياس
اإلدارة األمريكية أك مجمؿ المؤسسات كالمراكز البحثية يتغذياف إلى حد بعيد مف الحقؿ العسكرم 
كاستراتيجيات المكاجية التي ألفكىا جيدا، تكاجو الكاليات المتحدة األمريكية اليـك بحسب فريؽ المحافظيف 

، مثمما كانت تكاجو قبؿ ذلؾ الخطر "الفاشية اإلسبلمية"أك  "اإلرىاب اإلسبلمي"دكا جديدا اسمو الجدد، ع
، كاستخداـ الكثير مف اآلليات كالشيكعي، كال يمكف ربح ىذه المعركة إال بنقؿ المنازلة الكاسعة إلى ساحة العد

 .(628)مف النجاح كالنجاعة كالكسائؿ التي تـ تجريبيا في حقبة الحرب الباردة، كبينت درجة عالية

الذم جاء بعنكاف: "بناء شبكات مسممة معتدلة"، يحاكؿ إقناع القارئ  2007كمف خبلؿ تقرير راند لعاـ 
، مثمت خطرا حقيقيا عمى األمف االستراتيجي لمكاليات المتحدة األمريكية، 2001أف أحداث سبتمبر مف عاـ 

في منتصؼ القرف الماضي ، كلتأكيد أكجو الشبو مع الحرب الباردة، يرل  السكفيتيكىك ما يشابو الخطر 
معدك التقرير أف الكاليات المتحدة قد لجأت تمقائيا إلى تككيف جياز إدارم ضخـ تمثؿ في إنشاء كزارة األمف 
الداخمي األمريكية، كجمع أجيزة االستخبارات تحت مظمة كاحدة، كىك أمر شبيو بما حدث خبلؿ الحرب 

تككيف كزارة دفاع كمجمس األمف القكمي ككذلؾ ككالة المخابرات  1947الباردة التي شيدت بداياتيا في عاـ 
 المركزية.

                                                           
، بيركت، لبناف: مركز صناعة الفكر الواليات المتحدة بين القوة الصمبة والقوة الناعمةرفيؽ عبد السبلـ،  (628)

 .66 -65 :ص -، ص2015، 4لمدراسات كاألبحاث، ط
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قد تحكلت سريعا إلى مكاجية فكرية تعكس  السكفيتيكما يؤكد التقرير أف طبيعة الصراع مع االتحاد 
 ع العالـ اإلسبلمي.التنافس حكؿ قيادة البشرية في إشارة إلى أف نفس األمر يتكرر م

لكف أكجو عدـ التشابو بيف كاقع الحرب الباردة، كبيف الكاقع المعاصر فيتخمص أيضا في ثبلث نقاط 
 (629) ىي:

 إف الحرب الباردة كانت دكلة في مكاجية دكلة -
 ىناؾ إمكانية التفاكض -
كد كشعكب أراضي كحد السكفيتييمكف معرفة أىداؼ كأطماع الطرؼ المنافس، فبينما كاف لبلتحاد  -

 يجب حمايتيا، فإف التيارات المسمحة التي استيدفت الكاليات المتحدة ليست كذلؾ.
( كجياز المخابرات الدكلية CIAلكف مف جية أخرل فإننا نجد أف جياز المخابرات األمريكي )       

اجيات " ، كفي أجكاء الحرب الباردة كاف يرعياف كيمكالف العديد مف الك M16، 16البريطانية "أـ 
الثقافية كالنشريات الفكرية عمى خمفية مكاجية الشيكعية كتجفيؼ منابعيا، كعمى رأس ىذه المؤسسات 

، كمجمة المقاء (Congress for cultural Freedom)الشييرة مجمس الحرية الثقافية 
(Encounter)  التي جمعت قطاعا كاسعا مف المثقفيف ، كخصكصا مف ذكم الخمفية اليسارية

المناىضيف لمشيكعية، كفعبل ثمة تكجو قكم اليكـ لصنع مؤسسات كشبكات مماثمة في العالـ اإلسبلمي 
بغية إعادة تشكيؿ الحقؿ الثقافي كالتصكرات العامة في المجتمعات اإلسبلمية بما يخدـ االستراتيجيات 

 (630).بية كاألمريكية عمى كجو الخصكصالغر 

يدؼ تحسيف صكرة الكاليات المتحدة في العالـ اإلسبلمي تـ استحداث ميمة مساعد كزير الخارجية بك 
 2005ة مف بكش االبف لمقياـ عمى رأسيا منذ سنة بمدبمكماسية كالشؤكف العامة، كتعييف "كارف ىيكز" المقر ل

الـ اإلسبلمي، كذلؾ بيدؼ تعزيز النشاط الدبمكماسي كحمبلت في محاكلة لتحسيف صكرة أمريكا في الع
 العبلقات العامة.

                                                           
 .22 :سابؽ، صالمرجع الباسـ خفاجي،  (629)

(630)
 pour savoir plus voir : 

Francis Stonor Saunders, Who paid the pipe, CIA and the cultural cold war, London : Granta books, 

1999 
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أما في ممؼ الناشطيف اإلسبلمييف، كمفت اإلدارة األمريكية مؤسسة "راند" مف خبلؿ فرعيا الرئيسي في 
كتـ كضع العالـ العربي في العاصمة القطرية الدكحة بكضع إستراتيجية جديدة لمتعامؿ مع العالـ اإلسبلمي، 

كبمساعدة مف دكلة قطر  2007عدة دراسات ليذا الغرض مف بينيا تقرير "بناء شبكات إسبلمية معتدلة" عاـ 
 دلةلمؤثرة التي تصنؼ بأنيا حركات معتاؿ مع قاعدة الحركات اإلسبلمية كالشخصيات اإلسبلمية صتـ التكا

معيا في أكجو التعاكف كالتدريب كالتمكيؿ، كما أك المستعدة لبلنخراط بمشركع الشبكات المعتدلة، كتـ التباحث 
لعبت النخب الفكرية كالسياسية المصنفة بأنيا ليبرالية كعممانية دكرا في التركيج لفكرة "اإلسبلـ المعتدؿ" عبر 

 (631).مؤسسات خاصة تجتذب كتمكؿ الشخصيات العربية مف خبلؿ المنظمة العربية لمديمقراطية

مام  27ىي منظمة مدنية عربية دكلية مستقمة، تأسست في  أف المؤسسة العربية لمديمقراطية يثح
لمدعكة لمديمقراطية كثقافة بمبادرة مف دعاة الديمقراطية العرب كبمباركة مف دكلة قطر التي جعمت مف  2007

  .عاصمتيا الدكحة مقرا لممؤسسة

الديمقراطية في المنطقة العربية مف خبلؿ دعـ تيدؼ المؤسسة إلى المساىمة في دعـ كتطكير     
قميميا كدكليا.  الييئات كالنشطاء العامميف في ىذا المجاؿ، كتعبئة كؿ المكارد محميا كا 

رحبت الكاليات المتحدة األمريكية بالمبادرة التي تبنتيا قطر إلنشاء المؤسسة العربية لمديمقراطية في    
أىمية إنشاء ىذه المؤسسة كتركيزىا عمى االلتزاـ بتركيج  الدكحة، كأكدت الخارجية األمريكية

 الديمقراطية كتساكم الفرص عبر الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا.

 (632) خكفا مف إشكاليتيف يمكف أف يثيرىما إعبلف ىذه المؤسسة كىما:تكمع ذلؾ أبدل البعض 

 أنيا تنطكم عمى نكع مف التدخؿ في شؤكف الدكؿ العربية األخرل. -1
تييء إمكانية حفز النظاـ العربي الرسمي إلى دائرة دعـ المؤسسات النشيطة في مجاؿ  أنيا -2

 اإلصبلح كمنظماتيا الديمقراطية.

                                                           
 لبلطبلع أكثر أنظر: (631)

 .162 :سابؽ، صالمرجع الحسف محمد الزيف، 

( 7/6/2017"المؤسسة العربية لمديمقراطية" )تاريخ االطبلع:  ،العزب الطيب الطاىر (632)
http://www.qatarconferences.org 

http://www.qatarconferences.org/
http://www.qatarconferences.org/
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 دور قطر كمركز إلسناد االستراتيجيات األمريكية لمتحوالت الديمقراطية العربية

تشير المعطيات إلى جانب مف الدكر المرسكـ لقطر، فبعد إقامة القكاعد العسكرية األمريكية الضخمة 
فرعيا األىـ في العالـ العربي كالشرؽ األكسط في الدكحة، كافتتح معيدا ''راند ''في الدكحة، افتتحت مؤسسة 

باإلضافة إلى المنظمة العربية "برككنغر" كمركز "ساباف" فرعييما في العالـ العربي في الدكحة أيضا، 
 تكاجد فرع لممركز العربي لؤلبحاث كصناعة السياسات.ع لمديمقراطية، م

الدكر المركزم في إجراء  (Qatar Foundation) لكف لمركز أبحاث "راند" كمؤسسة قطر فاكنديشف
الشبكات الميبرالية  بناء األرضية كمد االتصاالت البلزمة لصناعة الشبكات اإلسبلمية المعتدلة ، كرعاية

الديمقراطية، كترتيب أسس التنسيؽ كالشراكة كالتكاصؿ بيف المنظكمتيف تحت إشراؼ القيادة األمريكية 
الكسطى في قطر، خاصة أف مؤسسة راند ىي الذراع البحثي لمبنتاغكف، كليذا كضعت في صمب عمميا 

األفراد كالمنظمات كاألحزاب ضمف  عف Dataتأسيس بنؾ بأسماء الشخصيات كالمفاتيح كقاعدة بيانات 
آلياتيا اإلجرائية كالتشغيمية لمشركاء الذيف سينخرطكف في ىذه اإلستراتيجية عبر السفارات األمريكية أك عبر 
معاىد لمتدريب عمى الديمقراطية أك عبر بعض مراكز األبحاث أك عبر آليات كأساليب الجمعيات كالشبكات 

 .(633)السرية

كدكلة قطر تمسؾ بخيكط ميمة عبر االتحاد العالمي لعمماء المسمميف برئاسة الشيخ القرضاكم الذم 
ي المنطقة كيمثؿ مرجعية لممجمكعات اإلسبلمية المعتدلة مف فلو اتصاالت مع قادة الحركات اإلسبلمية 

ف خبلؿ برنامجيا "بناء خبلؿ فتاكيو المعتبرة "كسطية" كالكسطية ىي الجسر الذم عبرت عميو مؤسسة راند م
طبلؽ الطاقات اإلنسانية، ككذا  شبكات إسبلمية معتدلة"، باإلضافة إلى تدعيـ قطر مؤسسة النيضة لمتغيير كا 
تعتبر قطر ىي مركز اإلعبلـ العربي الصانعة لمسياسات اإلقميمية كالدكلية مف خبلؿ شبكة قناة الجزيرة التي 

مركزا  أنيا الدكحة القطرية تتيـنخبة المثقفيف العرب، كىكذا  كاتب مفالك  يفمحمماآلالؼ مف التستقطب 
 إلسناد السياسات األمريكية في الشرؽ األكسط.

 

                                                           
 .210 :سابؽ، صالمرجع الحسف محمد الزيف،  (633)
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 القضية الفمسطينية:

ذا بحثنا عف  2008تحدث الرئيس األمريكي بكش االبف عاـ  عف ضركرة قياـ الدكلة الفمسطينية كا 
أصدر بيانا مكقعا مف مديره "ركبرت  "الشرؽ األدنىمعيد كاشنطف لسياسات "خمفيات ذلؾ فإننا نجد أف 

( بعنكاف الجدار الجديد قاؿ فيو: "إف الجدار منح األمؿ ألكؿ مرة منذ Robert Chaloufشالكؼ" )
االنتفاضة لمشرؽ أكسطيف في إقامة سبلـ حقيقي بيف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف كشف حممة عمى جكرج بكش 

ية إقامة دكلتيف إسرائيمية كفمسطينية، كىك الحؿ الذم كاد أف يتبلشى بسبب حرب قائبل إف الجدار يجدد إمكان
األلؼ يـك أم االنتفاضة كأف الجدار ىك الحؿ الكحيد ألنو ما كاف يمكف نزع سبلح المنظمات الفمسطينية كلك 

 2005ـ ، كمف جية أخرل استجابة لمخطة التي جاءت بيا مؤسسة "راند" عا(634)عمى يد أكثر المعتدليف"
تكصيات  2005أفريؿ  27ف "الدكلة الفمسطينية الجديدة" المقترحة تقترح الدراسة التي أعدتيا "راند" في أشب

شاممة لنجاح دكلة فمسطينية مستقمة فركزت عمى الحككمة كاألمف الداخمي كالتنمية االقتصادية كالمكارد المائية 
 (635).كالصحة كالتعميـ

لو كضعو مركز مؤسسة راند لمسياسة العامة في الشرؽ األكسط بعنكاف: بينما يقترح تقرير آخر مرفؽ 
"القكس: بنية منيجية لدكلة فمسطينية" ممرا جديدا مف شماؿ الضفة الغربية إلى قطاع غزة سيساعد في تحقيؽ 

 مف التغمب عمى النمك السريع في عدد السكاف. فكلتمكيف الفمسطيني لتقرير األكؿاألىداؼ المحددة في ا

كحسب ىذه الدراسة فإف "القكس الذم يربط بيف قطاع غزة كالضفة الغربية بينما يكحد الضفة الغربية 
بحد ذاتيا، ىك تصميـ ييدؼ إلى تعزيز كياف فمسطيني اقتصادم كسياسي كاجتماعي متماسؾ كمتكامؿ، كما 

 بالعالـ الخارجي، كعمى نأمؿ أف يككف ممتحما، كالقكس ال يرتبط الفمسطينييف فحسب ببعضيـ فقط، بؿ أيضا

 

                                                           
 .89 -88 :ص -،  صالمرجع السابؽجماؿ أبك الراب،  (634)

(635)
 Rand, '' Building à successful Palestinian State '', published on 2006, consulted on : 20/12/2017, 

available online : http://www.rand.org/pubs/monographs/MG14622.htm. 

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG
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المدل الطكيؿ، مف المؤكد أف التنمية االقتصادية الفمسطينية ستعتمد اعتمادا حاسما عمى الصادرات ،  
 (636).ف البنية التحتية التي تربط الضفة الغربية بالمرافئ كالمطارات حيكية لنجاح فمسطيف كدكلة"إلذا ف

نية مستقمة مف بينيا تكفير السبلـ كاألمف كتضع ىذه الدراسة عدة شركط لنجاح دكلة فمسطي
لمفمسطينييف كاإلسرائيمييف عمى حد سكاء كضركرة عدـ تشكؿ الدكلة الفمسطينية أم تيديد عمى إسرائيؿ كتكفير 

 المكارد المالية لبناء دكر الشرطة كالقضاء.

بيا مؤسسة  إف أبرز الدراسات كالتي لكحظ أف البيت األبيض يطبؽ تكصياتيا ىي تمؾ التي جاءت
ت مسممة معتدلة، كلكف اإلدارة األمريكية تراجعت عف ىذه اإلستراتيجية استجابة ا"راند" بعنكاف بناء شبك

 (637):لضغكط عديدة منيا

ؾ" كالذم يعمؿ لحساب السياسة باالكاليات المتحدة الذم يسمى "إي أكال: ضغط المكبي الصييكني في
يفرؽ بيف المسمميف المعتدليف كغيرىـ،حيث يرل أف الكؿ أعداءه، سكاء كالمصالح اإلسرائيمية، كىك بدكره ال 

كانكا ينتمكف إلى القيادات اإلسبلمية أك القكمية، ألف إستراتيجية إسرائيؿ ترل ضركرة استئصاؿ البؤر الني 
 تقاـك االحتبلؿ اإلسرائيمي سكاء كانت قكمية أك إسبلمية.

خابات البرلمانية البلحقة في كثير مف المناطؽ العربية، جعؿ ثانيا: فكز التيارات اإلسبلمية في االنت
عمبلء كككبلء المشركع األمريكي اإلسرائيمي في المنطقة العربية في ضعؼ كتراجع مستمريف، مما أزعج 
الحككمة اإلسرائيمية كبعض النظـ العربية، األمر الذم اقنع اإلدارة األمريكية بضركرة التراجع عف كعكدىا 

 يكتاتكرية كنشر الديمقراطية.بضرب الد

التي  اإلستباقيةفيا مع الحركب ك يأخذ المراقبكف عمى راند مآخذ عدة منيا نزعتيا العسكرية القكية، ككق
شنتيا اإلدارة األمريكية، كما ترتبط المؤسسة بعبلقات متميزة بشركات تصنيع األسمحة كأجيزة االستخبارات، 

 لمؤامرة حتى داخؿ الببلد.مما جعميا ىدفا لمكثير مف نظريات ا

                                                           
(636)

 Pour en savoir plus voir : „‟ The arc : A formal structure for a Palestinian state „‟, Rand, 2005, 

consulted on 20/12/2017, http://www.rand.org/pubs/monographs/MG327.htm/ 
 .242 :سابؽ، صالمرجع الىاشـ حسيف الشيكاني، (637)
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كمف المبلحظ أف اإلدارة األمريكية قد أخذت في اعتبارىا العديد مف التكصيات التي جاءت في تقرير 
الذم أصدرتو مؤسسة "راند" ، كذلؾ عند إعداد إستراتيجية  2010"الشرؽ األكسط بعد احتبلؿ العراؽ" لعاـ 

مف أىـ المبادئ األساسية التي  باراؾ اكباما ، حيث أفاألمف القكمي التي أعمف عنيا الرئيس األمريكي 
ارتكزت عمييا اإلستراتيجية لتنشيط الدكر األمريكي العالمي ىي الضغط عمى األطراؼ اإلقميمية كالدكلية 
الفاعمة األخرل لمقياـ بما عمييا مف مسؤكليات ، كالتعاكف مع اآلخريف كليس ضدىـ ضمف ترتيبات عالمية 

 ضافة إلى تشجيع األنظمة العربية عمى اعتماد المزيد مف سياسات اإلصبلح كجزء مف ، باإل(638)مشتركة

 حممة طكيمة المدل لمكافحة التطرؼ، كضماف فاعمية الشركاء الرئيسييف لمكاليات المتحدة.

كما تعطي اإلستراتيجية الجديدة األكلكية لمدبمكماسية كترتكز عمى "القكة الناعمة" كعمى محاكلة 
، كتجعؿ الخيار العسكرم آخر الحمكؿ، كتشجيع الشراكة الدكلية خارج إطار الدكؿ الحميفة لتشمؿ التكاصؿ

 .دكال كقكل أخرل مثؿ ركسيا كالصيف كاليند

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(638)

، عبر 5/7/2017، تاريخ االطبلع: 2011جكاف  6"الشرؽ األكسط بعد احتبلؿ العراؽ"، السياسة الدكلية،  
 الرابط:

http://www.siyassa.org.eg/newscontent/5/25/1570 

http://www.siyassa.org.eg/newscontent/5/25/1570
http://www.siyassa.org.eg/newscontent/5/25/1570
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 اآللية الناعمة لألداء االستراتيجي األمريكي: (16) الشكل رقم
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داء مف تفقد عمدت إدارة باراؾ أكباما إلى تطبيؽ أسمكب اآلليات الناعمة عمى الصعيد الخارجي إب 
االستراتيجي لمقيـ الثقافية كالمفاىيـ األمريكية كعكلمة االقتصاد ، كالتي ترتكز عمى عممية التسكيؽ 2008عاـ 

 الحر بغية التأثير في اآلخريف عبر الجاذبية األمريكية مف خبلؿ القكة الناعمة.
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كفي ىذا السياؽ يقكؿ "مايكؿ رنر": "إنو لنصؼ قرف ظمت الكاليات المتحدة تستثمر جيكدىا ككؿ 
خؿ دائرة نفكذىا الجيكبكليتيكية، كاشتممت ىذه الجيكد عمى أشياء عديدة منيا إمكاناتيا إلبقاء منطقة الخميج دا

عطاء الحمفاء كميات ىائمة مف السبلح، كأيضا  إسقاط الحككمات المعادية، كتأييد األنظمة المكالية، كا 
ثير الحصكؿ عمى قكاعد كتسييبلت عسكرية، كأخيرا التدخؿ المباشر كغير المباشر في شؤكف المنطقة، كالك

مف ىذه السياسات تضمنت تغيير كانتقاؿ التحالفات مع دكؿ المنطقة كعنؼ متكرر عمى نطاؽ كاسع كفي 
، (639)كاشنطف كانت مبلحقة البتركؿ كالسعي إلى السيطرة عميو أىـ مف حسابات الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف"

كية كالدفاع عف مصالحيا في كىذا ما ينطبؽ عمى المنطقة العربية ككؿ في إطار تحقيؽ الييمنة األمري
 المنطقة.

قد تغذت مف أربعة  11/9بعد احداث بشيء مف اإلجماؿ يمكف القكؿ أف رؤية المحافظيف الجدد 
 (640) عكامؿ رئيسية مترابطة فيما بينيا ىي:

أكال: ميراث الحرب الباردة، كما كلدتو عندىـ مف شعكر عميؽ بأىمية المكاجية الشاممة بشقييا 
يديكلكجي مع "إمبراطكرية الشر"، فيـ يركف أنو لكال إستراتيجية المكاجية الشاممة ىذه التي لعسكرم كاإلا

نيجتيا اإلدارات األمريكية المتعاقبة كخصكصا في حقبة ريغاف، لما كاف مف الممكف دحر الخطر الشيكعي 
 كانتصار المعسكر الميبرالي بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية.

ي في الدفاع عف المصالح األمريكية في خبة كمينتكف، ككسمو بالضعؼ كالتراد الشديد لحقثانيا: االنتقا
برالي ضعيؼ يبحث عف الكفاقات يالعالـ، كاف ىؤالء يركف في الرئيس األمريكي السابؽ مجرد مثقؼ ل

مثؿ ىذه كترضية القكل الدكلية األخرل، أكثر مف خدمة المصالح األمريكية، في كقت لـ يعد ثمة ما يكجب 
التكصيات أصبل بعد أف أصبحت الكاليات المتحدة األمريكية القكة العظمى في العالـ ، كقادرة عمى فرض 

 شركطيا عمى الجميع.

                                                           
، مرجع الطرق إلى عولمة بديمة ديمقراطية في:العراؽ نمكذج لمييمنة األمريكية"محمد رياض، "العدكاف عمى  (639)

 .186 -185: ص -سابؽ، ص
 .77 -76 :ص –سابؽ، ص المرجع الرفيؽ عبد السبلـ،  (640)
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األمريكية، ىكذا تـ التركيز عمى  ةثالثا: صناعة مكاطف خطر جديدة البد مف أف تحشد ضدىا القك 
ي راف كفمسطيف في الساحة الشرؽ أكسطية، باعتبارىا الصيف كركسيا في الساحة العالمية، كعمى العراؽ كا 

ي يتكجب مكاجيتو بكؿ حـز كقكة قبؿ استفحالو كمف ىنا بدأت تتشكؿ الجينات تمكاطف التيديد الجديد ال
في إستراتيجية األمف القكمي التي تـ اعتمادىا رسميا عاـ  تبمكرتاألكلى لنظرية الضربات االستباقية التي 

2002. 

المعاد إنتاجو  (*)فمسفتيـ السياسية كرؤيتيـ العامة لمعبلقات الدكلية عمى الميراث اليكبزم رابعا: تتأسس
في ثكب ما يسمى بالكاقعية الجديدة، فبمكجب ىذه الرؤية مف حؽ القكم أف يفرض قانكنو الخاص عمى 
اآلخريف كيممي عمييـ اإلذعاف لشركطو كأجندتو الخاصة ماداـ صاحب اليد العميا مف جية االقتدار العسكرم 

 كاالقتصادم.

العربي كاإلسبلمي بعد  ـالمخاطر المتأتية مف العال في ىذا السياؽ عمؿ ىذا الفريؽ عمى تضخيـ ك   
أف تبدد الخطر الشيكعي كبالتالي الدعكة إلى تبني سياسة خارجية ىجكمية لقطع الطريؽ أماـ أم قكة 

 جديدة يمكف منافسة القيادة األمريكية أك الكقكؼ في كجييا.

 :ةخارطة طريق أمريكية لتقسيم الدول العربي

دة األمريكية خارطة طريؽ في إطار الحراؾ التي شيدتو العديد مف الدكؿ كضعت الكاليات المتح
بيا، اليمف، يدكيبلت كىي:سكريا، العراؽ، ل 14، كذلؾ لتقسيـ خمسة دكؿ عربية إلى 2011 ذالعربية من

، حيث تعتبر سكريا NewYork Timesالعربية السعكدية، كذلؾ عبر دراسة نشرتيا صحيفة نيكيكرؾ تايمز 
التعددية الدكلة األكلى التي سيمسيا التقسيـ نتيجة الحرب األىمية كاالضطرابات السياسية مع احتماؿ تزايد 

 .الطائفية كالدينية فييا

حيث ستككف ىناؾ ( التي تكضح الدكؿ المعنية بالتقسيـ، 4حسب الخريطة المبينة في الممحؽ رقـ)
لية لبشار األسد كالتي ستككف عمى ساحؿ البحر األبيض المتكسط، دكلة األكراد دكلة العمكييف لممجمكعة المكا

                                                           
 ـ. 17نسبة إلى الفيمسكؼ االنجميزم تكماس ىكبز الذم عاش في القرف  (*)
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في الشماؿ  ىذه الدكلة ستضـ المكاطنيف األكراد العراقييف كالسكرييف، كفي المنطقة الكسطى دكلة السنة كالتي 
 (641).ستضـ السنة العراقييف كالسكرييف كالدكلة الثالثة تككف شيعية في الجنكب

لدكلة الثانية التي سيسمييا التقسيـ ىي األخرل حسب اإلستراتيجية األمريكية كذلؾ ألسباب ليبيا ىي ا
قبمية، ستنقسـ إلى ثبلثة دكيبلت، الدكلة األكلى في الشماؿ الشرقي حكؿ العاصمة طرابمس ، كالثانية في 

 (642).الشرؽ مع بنغازم كعاصمة ليا،كالثالثة ستككف دكلة فزاف

تنقسـ إلى يمف الشماؿ كيمف الجنكب ، كالمممكة العربية السعكدية ستنقسـ إلى ساليمف كمف جية أخرل 
خمسة دكؿ كذلؾ ألىداؼ قبمية كطائفية حيث في الكسط ستتشكؿ دكلة الكىابييف ، كأخرل في الشرؽ حكؿ 

 مكة، المدينة كجدة، كالدكؿ الثبلثة األخرل في الشماؿ، الشرؽ كالجنكب.

ت في ظؿ تفاقـ األكضاع في منطقة الشرؽ األكسط كالصراعات تؤشر األمريكيكف كضعكا سيناريكىا
 عمى أف ىذه المنطقة ستككف أكثر دمكية.

األدنى كضعت مف طرؼ االحتبلؿ الفرنسي كاالنجميزم عاـ  لشرؽلمتذكير أف الخريطة الحالية لدكؿ ا
كية تريد تشكيمة جديدة ليذه بعد اتفاقية سايكس بيكك، التساؤؿ المطركح ىؿ الكاليات المتحدة األمري 1916
يبدك كاضحا أف ىناؾ بعض الدكائر في كاشنطف تعمؿ إلعادة تشكيؿ العالـ العربي كفقا لمصالحيا  ؟المنطقة

، كىذا ما يتكافؽ مع الرؤية التحميمية لمؤسسة "راند" التي جاءت بعنكاف "خطة سبلـ لسكريا" (643)الجيكبكلتيكية
ترتكز عمى مساريف لمسبلـ كيتضمف اقتراح تقسيـ سكريا إلى عدة مناطؽ كما سبؽ دراستو  يكالت 2015عاـ 

 في المطمب المتعمؽ بمكقؼ مؤسسة راند مف القضايا العربية.

 

 

                                                           
(641)

Elyas Nour, „‟ Une stratégie américaine pour diviser 5 pays arabes en 14 petits Etats‟‟, p 1(30/9/2013), 

(consulted on 1/6/2017). 

http://www.algerie-focus-com/2013/09/uneplusieurs-petits-etats . 
(642)

Elyas Nour,Op.cit , p 2. 
Idem, p 2.

(643)
 

http://www.algerie-focus-com/2013/09/uneplusieurs-petits-etats
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 الثاني: عمى مستوى القوانين والقرارات األمريكية المتعمقة بالقضايا العربية  الفرع

يات المتحدة إزاء المنطقة العربية أكثر مف أم مكاف الكاليمارس الككنغرس نفكذا حاسما في سياسة 
أخر في العالـ، كعمى الرغـ مف أف لمرئيس نفكذا كمركنة أكثر في مناطؽ أخرل، إال أف يديو تميبلف إلى أف 

 تككنا مقيدتيف عندما يتعمؽ األمر بالمنطقة العربية.

 (644) نذكر منيا:كىناؾ عدة أسباب لتزايد دكر السمطة التشريعية األمريكية 

إف مساىمة الككنغرس مؤثرة بشكؿ خاص ألف المسائؿ التي تؤثر في الكاليات المتحدة في المنطقة  
اإلسرائيمي،  -تعتبر ذات طبيعة طكيمة المدل كعالمية: المساعدات األمريكية إلسرائيؿ، كالصراع العربي

 كاألمف ككفرة كتكمفة النفط، كتيديد الشيكعية سابقا.

ية المتزايدة لمككنغرس في رسـ السياسة األمريكية تجاه المنطقة العربية ال يمكف فيميا إال في إف األىم
إطار السياسات األمريكية الداخمية، فجماعات الضغط تككف أكثر فاعمية في التأثير في الككنغرس مف 

لمنطقة العربية بيف الرئاسة، كال تكاد تقكـ أم خبلفات بشأف الخطكط العريضة لمسياسات األمريكية في ا
الفرعيف التشريعية كالتنفيذم ، فكبل الفرعيف لو نظرة متشابية تجاه جكىر المصالح األمريكية حماية إسرائيؿ 

مداد النفط.  كا 

نذكر عمى سبيؿ  11/9كمف األمثمة عمى بعض القكانيف األمريكية المتعمقة بالدكؿ العربية بعد أحداث 
 المثاؿ ال الحصر:

 تخدام القوة العسكرية ضد العراققرار تخويل اس -1

يمنح دستكر الكاليات المتحدة الككنغرس سمطة تحديد الكقت الذم تخكض فيو الكاليات المتحدة حربا 
 ضد دكلة أخرل، ففي المادة األكلى، الفقرة الثامنة "يمنح الدستكر األمريكي الككنغرس سمطة: إعبلف الحرب، 

 

                                                           
 .82 :سابؽ، صالمرجع الفكاز جرجس، ( 644)
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 (645).كسف قكانيف تتعمؽ باألسرل في البر كالبحر"كمنح كتب تحديد النكعية كاالنتقاـ، 

فيما يتعمؽ بالكضع مع العراؽ، تقدـ الرئيس إلى الككنغرس طمبا تخكيمو، فمنحو الككنغرس ىذا 
التخكيؿ، كفي مقدمة القرار الذم صدر عف الككنغرس بيذا الشأف، تمت مراجعة العبلقة مع العراؽ منذ حرب 

 الخميج.

مف الدعاية المبالغ بيا ضد العراؽ، كخصكصا فيما يتعمؽ بتيديد العراؽ  كيعد نص القرار نمكذجا
المفترض لمكاليات المتحدة ، يدعـ القرار جيكد الرئيس في العمؿ مع مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة 

 (646).لفرض قرارات المجمس عمى العراؽ، كالتأكيد مف التزاـ العراؽ بيا

السابقة إلى دكر مراكز التفكير األمريكية، كعمى رأسيا مشركع القرف كقد سبؽ كأف تطرقنا في الفصكؿ 
الذرائع، كجاء قرار تخكيؿ  ؽاألمريكي، ككذا مؤسسة "راند" في الدعكة إلى ضرب العراؽ كاحتبللو كاختبل

 ة لئلدارة األمريكية، ككؿ مف يدكر في فمكيا لضربتاستخداـ القكة العسكرية ضد العراؽ ليؤكد النية المبي
 العراؽ.

 (2004قانون محاسبة سوريا ) -2

إف اعتماد حركة المحافظيف الجدد عمى نفكذ مراكز التفكير التي استقطبت عددا كبيرا مف رجاؿ الفكر 
ارتبطكا عضكيا كفكريا بالحركة، يستند عمى ما ليذه المراكز مف النفكذ  الذيف، ينييفكالسياسة األمريكية اليم

كالتأثير لدل اإلدارات األمريكية، فإف أبحاثيا كدراساتيا لعبت دكرا ميما في مسيرة القرار السياسي لئلدارات 
بف عندما تبنت األمريكية المتعاقبة، كىذا ما بدا كاضحا في السمكؾ الذم انتيجتو إدارة الرئيس جكرج بكش اال

 ار المتشددة بدعـ مف تمؾ المراكز ، التي تديف بالكالء لحركة المحافظيف الجدد.فكمعظـ األ

كمف ابرز مراكز التفكير األمريكية التي ساىمت في دعـ سياسة المحافظيف الجدد في الضغط عمى 
سات الشرؽ األدنى، معيد ، معيد التراث، معيد كاشنطف لسياالجديدسكريا نجد: معيد المشركع األمريكي 

                                                           
 

(645)
 U.S.Constitution ;Article 1,Section 8 : Powers of Congress ,available onlie 

http://www.ussconstitution.net/const.pdf
  

 .45 :، ص2003، تر: إبراىيـ الشيابي، دمشؽ: دار الفكر، ضد الحرب في العراقميشيؿ راتنر كآخركف،  (646)
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ىدسكف، المعيد الييكدم لشؤكف األمف القكمي، معيد مشركع القرف األمريكي الجدد، مؤسسة "راند" عممت 
الكاليات المتحدة األمريكية عمى استخداـ مجمس األمف الدكلي كأداة لتنفيذ ما جاء في مشركع القرف األمريكي 

صدار تجاه سكريا، كقد لعبت جماعات الضغط كمراك ز التفكير دكرا ميما في إعداد قانكف محاسبة سكريا كا 
 11، كالذم تـ إقراره مف طرؼ الككنغرس األمريكي في 2004عاـ  1559قرار مجمس األمف الدكلي رقـ 

، كقع الرئيس بكش االبف عمى غمبيةاألصكت مجمس الشيكخ عمى قانكف محاسبة سكريا ب 2003نكفمبر 
تضمف العقكبات التي فرضيا الرئيس جكرج بكش ، 2003ديسمبر  12قانكنا في مشركع القانكف ليصبح 

 االبف عمى سكريا.
مف بيف االدعاءات األمريكية التي اتخذتيا الكاليات المتحدة كذريعة التخاذ ىذا القرار ضد سكريا 

 :(647)نذكر
ف، سعييا المتبلؾ دعـ سكريا لمجماعات اإلرىابية الفمسطينية، ككجكدىا العسكرم المستمر في لبنا
ستقرار في العراؽ أسمحة الدمار الشامؿ، كأعماليا اليادفة إلى تقكيض الجيكد الدكلية بالنسبة إلى بسط اال

عادة إعماره  .كا 

 (648) نذكر: 2004مام  11كفقا لمبياف الذم أصدره البيت األبيض في  القرارأما العقكبات الكاردة في ىذا  

 حظر تصدير منتجات أمريكية. -
 ر استثمار أك عمؿ الشركات األمريكية في سكريا.حظ -
ميبل مف مركز عمميـ في الكاليات  25حظر تنقؿ الدبمكماسييف السكرييف بدائرة نصؼ قطرىا  -

 المتحدة األمريكية.
منع شركات النقؿ الجكم السكرية مف االنطبلؽ أك اليبكط في الكاليات المتحدة األمريكية أك  -

 التحميؽ في أجكائيا.
 تخفيض اتصاالت الكاليات المتحدة األمريكية الدبمكماسية مع سكريا  -
 منع األشخاص أك الكيانات األمريكية مف القياـ بإجراء أية معامبلت ممكية مع الحككمة السكرية -

                                                           
(647)

 disponible online : 

http://whitehouse.gov 

Idem
(648)
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 منع األشخاص أك الكيانات األمريكية مف القياـ بإجراء أية معامبلت ممكية مع الحككمة السكرية. -
 2006ي سن قانون النفط العراقي الدور األمريكي ف -3

كىك مدير ( Vill Karoul)سارع الرئيس بكش االبف بعد احتبلؿ العراؽ إلى تعييف "فيؿ كاركؿ"  
جانفي أمرا  12سابؽ رفيع المستكل لمؤسسة أمريكية ليتكلي إدارة صناعة النفط العراقية، ثـ اصدر بكش في 

ات النفط عمى جميع األنشطة كالتعامبلت الخاصة بالنفط ( منح بمكجبو حصانة لشرك013303تنفيذيا برقـ )
الذم رفع (*) 1483العراقي، كفي اليـك نفسو، كتحت ضغط أمريكي بريطاني اصدر مجمس األمف القرار رقـ 

يداع العائدات في حساب تديره السمطة  يالعقكبات السابقة كسمح لسمطات االحتبلؿ ببيع النفط العراق كا 
 (649).نفسيا

إف أكلى بكادر التطبيؽ العممي لتكجو أمريكا في استغبلؿ نفط العراؽ يتضح في سعي السفير األمريكي 
" لتحقيؽ طمكحات المستثمريف األجانب، الذم تـ تأصيمو في الدستكر العراؽ (Paul Bremer)"بكؿ بريمر 

الحديث، بطريقة تضمف الجديد، مف خبلؿ تأكيده عمى إصبلح االقتصاد العراقي في إطار أسس االقتصاد 
 (650).االستثمار الكامؿ لكؿ ثركاتو، كتنكيع ىذه الثركات ، كتطكر القطاع الخاص

كقد بدا الحديث عف القانكف قبؿ االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ، ككانت أمنية غالية طالما تمناىا كثير مف 
كقد كمفت كزارة الخارجية مسعرم الحرب، ككاف الحديث في بداية األمر عف ضركرة خصخصة قطاع النفط، 

مي سبمتابعة تمرير القانكف، كلما سئؿ المتحدث الر ( Ronald Ginker)األمريكية القانكني ركنالد جانكر
باسـ الخارجية األمريكية عف مساىمة األمريكييف في قانكف النفط العراقي الجديد، قاؿ: "إف رجالنا يساعدكف 

لقد ضغطت اإلدارة األمريكية عمى الحككمة العراقية لسف قانكف  ،(651)العراقييف في كتابة كتمرير القانكف"

                                                           
 . 2003مام  22المنعقدة في  4761استغبلؿ النفط العراقي ، مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ،الجمسة رقـ قرار   (*)

مجمة صنع القرار السياسي األمريكي"،  ف، "جماعات المصالح كالضغط كدكرىا فييسمماف عمي حس (649)
 102 :، ص2009(، 27، العراؽ، العدد )لمدراسات العربية والدولية المستنصرية

حسيف الرشيد، "الثركة النفطية العراقية في السياسة األمريكية"، التقرير االستراتيجي السادس، مركز البياف  (650)
 عبر الرابط 415 :، ص1/1/2015(تاريخ االطبلع: 23/12/2010لمبحكث كالدراسات )

pdf. -7-1-http//www.albayan.eo.uk/Foles/articles/5 
 .416 :، صنفس المرجع (651)             
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النفط كالغاز، كاشترطت في أكثر مف مناسبة أف مساعداتيا لمحككمة العراقية مشركطة بالتطكر السياسي، 
كفي مقدمتو تمرير قانكف النفط كالغاز كاشترط الككنغرس األمريكي الشرط ذاتو مف أجؿ تمكيمو لمعمميات 

في العراؽ، كلـ تكتؼ اإلدارة األمريكية بالقانكف فقط بؿ تدخمت لتكقيع العقكد لصالح شركاتيا  العسكرية
 النفطية الكبرل.

 2016قانون "العدالة ضد رعاة اإلرىاب" مشروع  -4

جراء انتخابات رئاسية جديدة تبنى الككنغرس  قبؿ شيريف مف مغادرة الرئيس أكباما البيت األبيض كا 
. المعركؼ اختصارات "جاستا" الذم (652)النكاب كالشيكخ قانكف "العدالة ضد رعاة اإلرىاب"األمريكي بمجمسيو 

خاصة  11/9/2001يسمح لممكاطنيف األمريكييف بمحاكمة أم دكلة، كما يجيز لعائبلت ضحايا تفجيرات 
 مقاضاة الدكؿ التي يثبت تكرطيا في العممية، كالحصكؿ عمى تعكيضات منيا.

 John) كر الجميكرم جكف ككرنيفت، كالسينا(Jack Chomer)مقراطي جاؾ شكمر كر الدياتقدـ السين

Corneen)  "مى مجمس الشيكخ األمريكي لمتصكيت عميو، كبعد ذلؾ صادؽ عميو عمشركع قانكف "جاستا
نكاب الككنغرس األمريكي ثـ رفع إلى الرئيس األمريكي لممكافقة عميو، بيد أف ىذا األخير أعمف رفضو 

حؽ الفيتك ضد القانكف عمى أساس التخكؼ مف قياـ بعض الدكؿ بسف قانكف مشابو عمى األفراد كاستخدـ 
كالساسة كالجنكد األمريكييف الذيف شارككا في أعماؿ عنؼ أك تعذيب كما حصؿ لسكاف مدينة ىيركشيما 

 اليابانية، كفي الفيتناـ كالعراؽ كغيرىـ.

الفيتك الرئاسي   ؿرات أكباما، كأعاد التصكيت ، فأيد تعطيإال أف مجمس الشيكخ كالنكاب لـ يكترثا بتحذي
. كذلؾ (653)كرا مقابؿ سيناتكر كاحدتسينا 97نائبا، كفي مجمس الشيكخ أيد التعطيؿ  77نائبا، مقابؿ  348
مميارات ، كمشركع القانكف أثار تكترات مع المممكة العربية السعكدية التي ىددت ببيع 2016سبتمبر  28في 

 . صكؿ، إذا تـ تمريرىا ىذا المشركعالخزينة األمريكية لؤلكراؽ المالية كغيرىا مف األمف سندات 

                                                           
(652)

 ''  justice against  sponsors of terrorism act '' ,   ) consulted on 10/1/2017( 

http://www.congress.gov/Bill/114th-congress/senats-Bill/2040.  

 (653)
، )تاريخ االطبلع (11/10/2016،) لمدراسات ، '' العبلقات السعكدية االمريكية بعد قانكف جاستا ''االستراتيجي  الفكر  

:25/7/2018)                  law-jasta-post-relation-s-u-papers/saudi-http:// fikercenter.com/position  

http://www.congress.gov/Bill/114th-congress/senats-Bill/2040
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كمف الناحية القانكنية يؤكد المختص في القانكف الدكلي  احمد سعد عبد اهلل البكعينيف أنو '' إذا كانت 
كؿ األمكاؿ ، ك قد يتـ مف خبلليا تجميد أصسنة 15ؿ قانكف جاستا قد حددت ب فترة التقاضي مف خبل

، فمبدأ المعاممة بالمثؿ مف خبلؿ القانكف قد يعرض رىابيةلمدكؿ ك األشخاص المشتبو بصمتيـ بأعماؿ إ
الكاليات المتحدة األمريكية إلجراءات قضائية جزائية عف العديد مف األعماؿ اإلرىابية ك العممياتية ك 

 (654). لبحريف ك حتى في الداخؿ األمريكي، اسكريا ستخباراتية في الياباف، الفيتناـ، بنما، العراؽ، ليبيا،اال
 (2017مرسوم ترامب حول اليجرة )جانفي 

كافقت المحكمة العميا في الكاليات المتحدة األمريكية عمى العمؿ جزئيا بتنفيذ مرسكـ ترامب حكؿ 
قانكنية ف أى الببلد كقررت المحكمة النظر بشإل اليجرة الذم يحظر دخكؿ مكاطني ست دكؿ إسبلمية

المرسكـ كبذلؾ باإلمكاف تطبيؽ ىذا المرسكـ بحؽ كؿ مف لـ يقـ عبلقة حسف نية مع شخص أك كياف في 
 .(655)الكاليات المتحدة

كيعتبر ىذا القرار انتصارا نسبيا لترامب الذم سبؽ أف عمؽ عدد مف القضاة العمؿ بمرسكمو في إطار 
 ية كمحاكـ استئناؼ.ئداابتمحاكـ 

القرار الذم اتخذتو أعمى سمطة قضائية أمريكية، أنو لف يسمح ألم مكاطف مف سكاف ىذه كيعني ىذا 
الدكؿ الست غير المعركؼ تماما مف قبؿ السمطات األمريكية بدخكؿ األراضي األمريكية، كالدكؿ المعنية 

رار باالنتصار الصكماؿ كاليمف، كما كصؼ ترامب ىذا الق، السكداف، إيراف، ليبيا ،بمرسكـ ترامب ىي سكريا
لؤلمف القكمي، رغـ أف المرسـك القى احتجاجات عارمة داخؿ الكاليات المتحدة منذ اإلعبلف عنو في أكاخر 

 ، كيعتبره المنتقدكف بأنو عنصرم كيستيدؼ المسمميف في انتياؾ لمدستكر األمريكي.2017جانفي 

                                                           
 :، برليف مجمة اتجاىات سياسيةأحمد سعد عبد اهلل البكعينيف ،'' قراءة حكؿ القانكف األمريكي جاستا  '' ،  (654)

 . 134 :ص ،2017(، كانكف األكؿ 1مجمد )المركز الديمقراطي  العربي  ،ال
، 26/06/2017، 24المحكمة العميا األمريكية تسمح بتطبيؽ جزئي لمرسـك ترامب حكؿ اليجرة"، قناة فرانس ''  (655)
 Http://www.France24.comعبر الرابط:( 14/08/2017تاريخ االطبلع )
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ذا بحثنا عف خمفيات ىذا المرسكـ فإننا نجد عدة شيادات قدميا مؤسسة "راند" أماـ مجمس  باحثك  كا 
الشيكخ األمريكي تحذر فييا مف التيديدات التي يشكميا المقاتمكف األجانب في ساحات القتاؿ في سكريا 

 كالعراؽ عمى األمف القكمي األمريكي كمف ىذه الشيادات نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

سكريا كالعراؽ كتداعياتيا عمى الكاليات  شيادة سيث جكنز بعنكاف "المبلجئ اآلمنة لمجيادييف في -
 .2014جكاف  24المتحدة" المقدمة لمجنة األمف القكمي بتاريخ 

شيادة بيف ككنابؿ بعنكاف: "ىزيمة الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ" المقدمة لمجنة العبلقات  -
 2014سبتمبر  17الخارجية بمجمس الشيكخ بتاريخ 

ستراتيجي المتنامي لئلسبلـ المتطرؼ كاإليديكلكجية اإلسبلمية" المقدمة شيادة بعنكاف : "التيديد اال -
 .2015فيفرم 12لمجمس الشؤكف الخارجية بتاريخ 

ديارؾ تككف المعارؾ: التيديد الذم يشكمو الجياديكف األجانب العائدكف مف  شيادة بعنكاف: "بعقر -
كمي في مجمس الشيكخ بتاريخ مف طرؼ "برايف مايكؿ جينكس" مقدمة لمجمس األمف الق ،(656)سكريا كالعراؽ"

كعند االطبلع عمى ىذه الشيادة استكقفتنا الخطة المقترحة العتراض المقاتميف األجانب قبؿ  2015 مما 12
المخابراتية  أف يككنكا قادريف عمى تنفيذ أم عمؿ إرىابي ضد الكاليات المتحدة كالتي تصب كميا في الجيكد

التي تحدد المجمكعات المشتركة في التخطيط لعمميات ضد أىداؼ غربية ككضع قاعدة بيانات الكيانات 
كاألشخاص اإلرىابية كقائمة منع الطيراف كقكاعد البيانات المخابراتية األخرل، نضع سطرا أحمرا تحت عبارة 

اده كضع نظاـ الكتركني لمترخيص بالسفر كىك قائمة منع الطيراف، كنفس الشيء نجده في االقتراح الذم مف
يجعؿ كؿ تأشيرة مطمكبة تخضع لكشؼ عمى قاعدة بيانات اإلرىاب قبؿ منحيا لمشخص، باإلضافة إلى 
اقتراح تصكير الركاب قبؿ رككب الطائرة كبعد الكصكؿ إلى األراضي األمريكية كىك ما تـ التكصية بو في 

 راتية األمريكية األخرل.العديد مف المراكز الفكرية كالمخاب
 

 

                                                           
ؿ برايف مايكؿ جينكس، "التيديد الذم يشكمو الجياديكف األجانب العائدكف مف سكريا كالعراؽ"، ترجمة: نضا (656)

 عبر الرابط: 20/5/2017، تاريخ االطبلع: 2015المصرم، نخبة الفكر، تاريخ النشر مارس 

content/uploads/2015/04/tesimony.pdf  -https//ommahpost.com/wp 
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 : سبل مواجية العرب لتقارير مؤسسة "راند" حول القضايا العربيةنيالمطمب الثا

لقد أعدت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى التقارير الصادرة عف مؤسسة "راند"، ثـ إتاحة الفرصة لمباحثيف 
التي تحاؾ ضد العرب كالمسمميف ، كالمفكريف في العالـ العربي كاإلسبلمي لمتعرؼ عمى األفكار كالخطط 

 كمف بيف المقترحات لمكاجية تمؾ األفكار نذكر:

 الفرع األول: عمى مستوى المفاىيم

تاحتيا -1 : لصانعي القرار في العالـ العربي كاإلسبلمي مف العمماء كالسياسييف ترجمة التقارير وا 
 كالتعاكف كتنسيؽ الجيكد لمكاجية ما جاء في التقرير.

ع الطرح الذم قدمو تقرير مؤسسة راند م: إعداد رد فكرم يتناسب مصطمح االعتدالتحرير وضبط  -2
فيا يتعمؽ بمفاىيـ االعتداؿ،كالتحذير مف اختطاؼ المصطمح مف قبؿ أنصار التحرر كالعممانية  2007

عمى مفاىيـ  كالميبرالية في العالـ العربي كالغربي عمى حد سكاء، أف يؤكد المفكركف كالباحثكف كالعمماء كالدعاة
ة التي دعا إلييا اإلسبلـ، كتكجتيا كسطية األمة المسممة، كحثت عمييا العقكؿ الصحيحة، يقياالعتداؿ الحق

فساد العقكؿ، كمحاربة األدياف  (657).كليس التشريعات العممانية المكجية سياسيا لقمع اآلخر ، كا 
 التصدي لممواجية الفكرية الغربية: -3

يا الككنية الشاممة يمثؿ أحد ثكابت تبسمك الحضارة األمريكية كصبلحيمف المعركؼ أف اإليماف 
الخطاب السياسي األمريكي، كقد تنبو إلكسيس دم تككفيؿ، في كتابو حكؿ الديمقراطية األمريكية 

إلى ىذه الحقيقة،مبلحظا أف األمريكييف يشعركف في قرارة أنفسيـ بأنيـ "الشعب  1830الصادر عاـ 
 المتنكر كالحر"، كىك المعنى نفسو الذم عّبر عنو مفكر أمريكي معاصر، ىكبنجاميفالكحيد المتديف ك 

 (658).بربر بقكلو: "في كامؿ تاريخنا احتفظنا بفكرة أمريكا بريئة في مكاجية عالـ صعب كفاسد"
 
 
 

                                                           
 .55 :سابؽ، صالمرجع الباسـ خفاجي، استراتيجيات غربية الحتكاء اإلسبلـ،  (657)
 .120 :، ص2014، 1، دمشؽ: دار الكتاب العربي، طميندس ثورات الالعنف ،مجدم كامؿ ، جيف شارب( 658)
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 الفرع الثاني: عمى مستوى اإلعالم

عشرات الفضائيات اآلف تنتشر في المنطقة العربية كعناكيف صحفية ال تزاؿ مقركئيتيا متكاصمة، 
كمضاميف إعبلمية مرئية أخرل كثيرة متكفرة لمجميكر كالخطاب اإلعبلمي ىناؾ يراىف عمى مزيد مف 

كر العربي الحضكر أماـ استراتيجيات إعبلمية قكية مف خارج المنطقة العربية تفرض نفسيا عمى الجمي
الكاسع عبر األقمار الصناعية، بعد أف تـ تجييز العالـ كمو اتصاليا كثقافيا، باألنظمة الرقمية كبفكرة العكلمة، 

جة بناء المجتمعات المرئية كتعزيز الديمقراطيات ىك المشيد الذم يحيمنا إلى قراءة أخرل لمخريطة بح
 (659).المتجاكب كثيرا مع حضارة المرئياإلدراكية لمعقؿ العربي المتأثر  أك المتفاعؿ أك 

قائمة عمى أشرطة سمعية بصرية،  (Vedeologieلقد حكلت العكلمة االيدكلكجيا إلى فيديكلكجيا )
فالفيديكلكجيا أكثر ضبابية كأقؿ كثكقية مف اإليديكلكجيات السياسية التقميدية، لكنيا مع ىذا تنجح في زرع 

ازدىار أفكار معينة، ألنيا تجمع بيف الصكت كالصكرة كماليما مف تأثير عمى القيـ الجديدة التي يحتاج إلييا 
طريقة اإلقناع لمجماىير، إنيا إيديكلكجيا تفرض عمى الشعكب اختيارا مستحيبل، إما التقميد األعمى لمغرب 

عف الذم يقطعيا عف ثقافتيا الخاصة، أك سمب اليكية ك ثكرة التشبت باليكية التي تفصؿ ىذه الشعكب 
الحداثة، كىك الغاية التي تبحث عنيا كسائؿ اإلعبلـ الغربية محاكلة ربط الجماىير بكسائؿ اإلعبلـ كمحتكاىا 

 (660).مف عدميا ابغض النظر عف صدقيتي

كفي إطار دفاع الشعكب العربية عف ذاتيتيا يجب مشاركة الجميع في تقديـ الصكرة الصحيحة لمعرب 
كالمسمميف كثقافتيـ كعاداتيـ كتقاليدىـ لمشعكب األخرل، كعدـ ترؾ الفرصة ليؤالء المغرضيف الغربييف عمكما 

عبلـ العربية المكجية بمغات كاألمريكييف خصكصا، كذلؾ مف خبلؿ إنتاج إعبلمي متميز يقدـ عبر كسائؿ اإل

                                                           
، الجزائر: مركز دراسات إستراتيجيةصميحة بكدفة، "حضارة المرئي: ثنائية الذات كالمعنى في البيئة العربية"  (659)

 .71 :، ص2010(، مارس 10، العدد )ةيالتعميمالبصيرة لمبحكث كاالستشارات كالخدمات 

مجمة المستنصرية رعد حميد تكفيؽ صالح البياتي، "أثر البعد الديني في اإلعبلـ األمريكي العكلمي الجديد"،  (660)
 .115 -114 :ص -، ص2012( ، 37، العدد )العربية والدولية لمدراسات
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أجنبية، كعبر شبكة االنترنيت، كمف بيف آليات الخطة اإلعبلمية العربية كاإلسبلمية لمكاجية الحممة الشرسة 
 (661) :ف كرائيا بعض كسائؿ اإلعبلـ نذكرالتي تشنيا بعض مراكز التفكير األمريكية كم

الجيكد العممية مف خبلؿ المؤسسات األكاديمية اإلعبلمية، كالييئات المختصة  افرظتالدعكة إلى  -
بالشؤكف اإلعبلمية في العالـ اإلسبلمي لكضع إستراتيجية إعبلمية متكاممة طكيمة المدل لتصحيح الصكرة 

 المشكىة عف العرب كالمسمميف كقضاياىـ العادلة.

اديمييف تح قنكات لمحكار مع العمماء كالخبراء كاألكالدعكة إلى إقامة منتدل فكرم عالمي يسعى إلى ف
نو إبراز المفاىيـ الصحيحة لئلسبلـ باستخداـ المداخؿ االقناعية الصحيحة أفي الغرب حكؿ كؿ ما مف ش

 لمعرب كالمسمميف، كتفنيد األكاذيب التي دأبت أجيزة الدعاية الصييكنية عمى تركيجيا بصفة دائمة.

ة كالييئات التابعة ليا إلى كضع التشريعات كالقكانيف التي تمنع التطاكؿ دعكة منظمة األمـ المتحد -
 عمى الرساالت كاألدياف السماكية، كتحض عمى احتراـ مختمؼ الطكائؼ كعدـ المساس بعقائدىا.

ضركرة إنشاء جياز إسبلمي لئلنتاج اإلعبلمي يتكلى إنتاج برامج كأفبلـ كتقارير إخبارية كغيرىا  -
الحقيقية لئلسبلـ كالمسمميف، كنقميا لمشعكب األخرل مف خبلؿ القنكات الفضائية كشبكة تتناكؿ الصكرة 

 االنترنيت، كبمغات الشعكب الغربية.
إنشاء شبكة إسبلمية لممعمكمات، يتـ مف خبلليا نقؿ المعارؼ كالمعمكمات في مختمؼ الدكؿ  -

جاالت المرتبطة بتصحيح صكرة اإلسبلـ اإلسبلمية بما يساعد عمى تبادؿ المعمكمات كالخبرات خاصة في الم
 كالمسمميف لدل المجتمعات الغربية.

إف بعض المراكز الفكرية األمريكية تعمؿ عمى حشد اآلراء كالتكجيات مف أجؿ المكاجية مع العرب 
 كالمسمميف سكاء اقتنعنا بذلؾ أك استمر البعض منا في الدعكة إلى الحكار كقبكؿ التعايش.

 

                                                           
(، تاريخ االطبلع 2/10/2010"دكر كسائؿ اإلعبلـ في تصحيح صكرة اإلسبلـ"، منتديات ستارتايمز، ) (661)
 (، عبر الرابط:20/8/2017)

http://www.startimes.com 

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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 ى مستوى اإلمكانيات الماديةالفرع الثالث: عم

تستمـز رصد إمكانيات تتناسب مع  ك المسمميف العرب إف مكاجية اليجمة الفكرية مف الغرب ضد 
بمختمؼ تكجياتيا لدعـ  الدكؿ العربيةطبيعة المكاجية، إننا بحاجة إلى إستراتيجية تكاممية، كأف تتكاثؼ 

 .ضد ما يحاؾ ضدىا المكقؼ العربي

تبذر في مكاضع ال تخدـ مصالح الشعكب العربية ك الميزانيات الكبيرة المخصصة إف األمكاؿ التي 
لشراء األسمحة التي تستخدميا بعض األنظمة العربية لقمع شعكبيا ال بد مف استغبلليا ك تغيير كجيتيا في 

ي ك صالح ىذه الشعكب، فالدكؿ العربية بحاجة إلى تكاثؼ الجيكد لمكاجية ما يحاؾ ضدىا مف غزك ثقاف
 ك استراتجيات لتقسيميا تنسج خيكطيا عمى يد مراكز التفكير األمريكية المغرضة. مفكر 

: اآلفاق المستقبمية لمسياسة األمريكية تجاه القضايا العربيةثالثالمطمب ال     

ىي أف الواليات المتحدة األمريكية كمما أصابتيا  11/9/2001إف الصورة العامة التي منحتيا أحداث   
كانت محؿ معاممة متميزة مف قبؿ العالـ، واتجيت إلى نيج سياسة أحادية متطرفة وتبني مواقؼ  مأساة

انفرادية، وبالتالي فإف اآلفاؽ المستقبمية لمسياسة األمريكية تجاه القضايا العربية يمكف تقسيميا إلى ثالثة 
 ة "راند" في بعض القضايا.سيناريوىات وفقا لمدور الذي ستمعبو في المنطقة ووفقا لرؤية باحثي مؤسس

 الفرع األول: سيناريو تزايد الدور األمريكي في المنطقة العربية

يعود واحد مف كبار الواقعييف الجدد في الواليات المتحدة "جوف ميرشايمر" في مقالة نشرت في العدد     
  (662) (The National Interest)  مف مجمة المصمحة الوطنية 2014األخير عاـ 

ليصؼ الواليات المتحدة بالقوة المعتوىة حيث يياجـ "ميرشايمر" في ىذه المقالة التوسع المفرط مف جانب  
 الواليات المتحدة في التدخؿ في شؤوف العالـ، وىو ما يزيد مف تفاقـ المشاكؿ وليس حميا، والتصرؼ عمى 

 

                                                           

(662)
John Mearsheimer, "America Unhinged", The National Interest, N°: 129, January-February, 2014, p-

p: 9-30 
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 (663).ذرائع واىيةنحو يوحي بأف العالـ كمو يمثؿ "مصمحة وطنية أمريكية" وذلؾ تحت 

ويعطي "ميرشايمر" مثاال عمى ذلؾ بالدور األمريكي المبالغ فيو بخصوص البمداف العربية التي شيدت    
حراكا وتحديدا مصر وسوريا وليبيا، حيث ينتقد "ميرشايمر" الدعاوى التي تزعـ أف التدخؿ األمريكي في ىذه 

 المناطؽ حيوي وضروري_حسب رأييـ_ لعدة أسباب منيا:

ما يحدث في أماكف مثؿ سوريا ومصر ذات أىمية حيوية لمواليات المتحدة، سواء لحماية المصالح  -1
 األمريكية في المنطقة أو لمواجية أعدائيا ىناؾ.

ىناؾ قضية أخالقية لمتدخؿ عمى األقؿ في حالة سوريا، وىي الدفاع عف الشعب السوري مف النظاـ  -2
 ؿ.الذي يشف حربا ضد المواطنيف العز 

دارتيا بنجاح وسيولة. -3  أف الواليات المتحدة يمكنيا معالجة مشاكؿ في ىذه البمداف وا 

وحسب "ميرشايمر" فإف الواليات المتحدة ىي السبب الرئيسي في الفشؿ الذي أصاب السياسة الخارجية 
ود مشكمة األمريكية حوؿ العالـ وليس فقط في الشرؽ األوسط إلى درجة أنيا ىي السبب الرئيسي في وج

اإلرىاب مستدال بذلؾ بفشؿ السياسة األمريكية مف منع وقوع إبادة جماعية في سوريا وفشميا كذلؾ في العراؽ 
 وأفغانستاف.

( فقد أدت السياسات التي Balance of threatوطبقا لرؤية "والت" وألطروحات نظرية توازف التيديد )   
وانتياجيا الستراتيجيات مثؿ الدبموماسية اإلكراىية والحروب  11/9اتخذتيا اإلدارة األمريكية بعد أحداث 

، وعمى العكس تماما 11/9الوقائية واالستبقائية إلى أف يصبح العالـ مكانا أقؿ استقرارا وأمنا عما كاف قبؿ 
ت مثؿ ىذه السياسات إلى تراجع الصورة اإليجابية لمواليات المتحدة عمى مما كانت تأممو ىذه اإلدارة وقد أد

مستوى الرأي العالمي مف جانب، وارتفاع معدؿ شعبية قوى دولية أخرى، وتزايد جاذبيتيا كالصيف واالتحاد 
داد دولة عمى امت 23األوروبي في مخيمة العالـ، فقد أظيرت دراسة قامت بيا جامعة "ماريالند" أف مف بيف 

دوؿ  6دولة تنظر إلى الدور األمريكي في العالـ نظره سمبية، بينما ترى  15العالـ، أظيرت النتائج أف غالبية 
                                                           

(663)
المجمة العربية لمعموم أحمد محمد أبو زيد، "الواقعيوف الجدد ومستقبؿ القوة األمريكية: مراجعة لألدبيات"، -

 28، ص: 2014خريؼ -، صيؼ44-43، العدداف السياسية
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 بالمائة 38فقط أف الدور األمريكي في العالـ إيجابي، فمف يروف إيجابية الدور األمريكي ال تتعدى نسبتيـ 
لدوؿ أقرب حمفاء الواليات المتحدة كبريطانيا يرونو سمبيا، ومف بيف ىذه ا بالمائة 47مقارنة بحوالي 

 (664).والفمبيف

( التي ستبرز خالؿ النصؼ الثاني مف ىذا القرف International Polarityإف نوعية القطبية الدولية )
 : كسمككياتيـسوؼ تؤثر في الوحدات الدولية والفاعميف 

( أي الواليات المتحدة والصيف، فمف المتوقع Bipolarityفإذا تحوؿ النظاـ الدولي إلى نظاـ ثنائي القطبية )
أف تعود أجواء الحرب الباردة مف جديد وبالتالي فإف بعض الدوؿ العربية مثؿ السعودية، مصر، إمارات 
الخميج العربي وسوريا وغيرىا ستكوف ساحة لمحرب الباردة بيف الواليات المتحدة والصيف وربما أيضا روسيا، 

لمقوة العظمى الساعية إلى السيطرة عمى مناطؽ  إستراتيجيةلي ستظؿ الدوؿ العربية ساحة اليند وأوروبا، وبالتا
 استخراج النفط والتحكـ في شرياف المواصالت في العالـ )قناة السويس، مضيؽ جبؿ طارؽ، مضيؽ ىرمز(.

والتحالفات المضادة (، فتسوده التنافسات Multipolarityأما في حاؿ بزوغ نظاـ دولي متعدد األقطاب )
وفي ىذه الحالة فإنو  ...نتيجة سيادة الشعور بعدـ التيقف والشؾ واالرتياب في نيات وتحركات القوى الدولية

العربي سياسة خارجية حذرة لمغاية وعقالنية إلى أبعد الحدود وىادئة إلى حد  الحراؾ سيطمب مف أقطار
عددة القطبية تجعؿ مف احتمالية الوقوع ضحية الحسابات السكوف نظرا إلى أف طبيعة البنية الدولية المت

 (665).والتصورات الخاطئة حقيقة واقعة نتيجة عدـ الثقة والتيقف مف نيات األطراؼ الدولية األخرى

 تراجع الدور األمريكي في المنطقة العربية الفرع الثاني: سيناريو

سبتمبر أف الواليات المتحدة ال يمكنيا أف تقود العالـ بمفردىا ليس  11 أحداث أثبتت سنوات ما بعد    
نما بسبب مكانتيا المعنوية كقوة مييمنة يمكف الوثوؽ في قدرتيا عمى  بسبب تدني قدراتيا االقتصادية فقط، وا 

رى لمواليات قيادة النظاـ الدولي، كما أف التعثر األمريكي في العراؽ كاف نقطة تحوؿ في االستراتيجية الكب
المتحدة األمريكية، فبسبب الحرب عمى العراؽ أصبحت الواليات المتحدة مديونة وتراجعت قيمة عممتيا، 

                                                           
(664)

 14سابؽ، ص: المرجع الأحمد محمد أبو زيد،  

(665)
 32 :، صنفس المرجع  
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، حيث لـ تعد الواليات المتحدة األمريكية كما كانت في السابؽ، فقد أثبتت (666)وتواجو أزمة اقتصادية طاحنة
في تراجع، فزيادة عمى أنيا لـ تستطع أف تحمي  أف الييمنة األمريكية عمى العالـ 2001سبتمبر  11أحداث 

أراضييا مف ىذه التفجيرات بالرغـ مف امتالكيا تكنولوجيا وأجيزة رقابة متطورة، فإنيا فشمت في الدوؿ التي 
(، باإلضافة إلى طمبيا مساعدة كافة 2003(، والعراؽ )2001احتمتيا بعد ىذه األحداث وىي أفغانستاف )

 (667).ظاىرة اإلرىابدوؿ العالـ لمتصدي ل

إف دخوؿ قوى عظمى مثؿ الصيف إلى المنطقة العربية عمى إثر تراجع دور الواليات المتحدة، وبالتالي    
فإف اعتماد الصيف عمى أقطار الخميج العربي في توريد احتياجاتيا المتزايدة مف النفط، ستعمؿ عمى ضماف 

تقوية عالقاتيا عمى الدوؿ المصدرة لمنفط وبناء  وصوؿ البتروؿ إلى أسواقيا وبأسعار منخفضة مف خالؿ
 شبكة مف التحالفات مع القوى اإلقميمية في المنطقة.

عاـ  (668)وحسب التقرير الذي نشرتو مؤسسة "راند" تحت عنواف "الصيف في الشرؽ األوسط: التنيف الحذر"   
وىذه ىي أىمية الشرؽ األوسط فإف الشرؽ األوسط سيبقى أكبر مصدر لمواردات النفطية إلى الصيف،  2016

 بالنسبة لمصيف. اإلستراتيجية

أما بالنسبة إلى روسيا فإنيا ستسعى ىي األخرى جاىدة إلى تدعيـ نفوذىا التقميدي في المنطقة وتجديده    
وعالقاتو الممتدة مع قوى إقميمية كبرى في المنطقة مثؿ: مصر، إيراف  السكفيتي االتحادمستغمة إرث سمفيا 

سرائيؿ حيث لوحظ مساع حثي ة مف جانب روسيا إلحياء اإلمبراطورية الروسية، وتحدي الييمنة األمريكية ثوا 
         كما في األزمة السورية، ومف قبميا أزمة البرنامج النووي اإليراني وحتى في حرب احتالؿ العراؽ 

                                                           
(666)

مجمة العموم القانونية عبد الحكيـ عمار نابي، أبو القاسـ أحمد أبو ىديمة، "المتغيرات الدولية وأثرىا عمى الوطف العربي"،  
 127)د. س. ط(  ص:  (،8العدد )، والشرعية

(667)
، 2016، 1ط ، الجزائر: دار قرطبة، جيوسياسية العالقات الدولية: المتغيرات، القواعد واألدوارعبد الوىاب بف خميؼ،  
 223-222 :ص-ص

(668)
 http:// www.rand.org/t/RR 1229لإلطالع عمى تفاصيؿ ىذا التقرير أنظر:  
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كما أف روسيا بحاجة إلى التنسيؽ والتعاوف مع األقطار العربية المصدرة لمنفط والغاز  (669) 2003عاـ 
 الطبيعي خصوصا العربية السعودية.

اإلدارة األمريكية عمى ضرورة استخداـ القوة عمى  2017يوصي التقرير الذي أصدرتو مؤسسة "راند" عاـ    
قوة اإلرغاـ: مواجية األعداء بدوف حرب ''وما شد انتباىنا عند قراءة ىذا الذي جاء بعنواف:''  (670)اإلرغاـ

التقرير العنصر المتعمؽ باستغالؿ موارد الطاقة حيث جاء فيو:>>تاريخيا، تالعبت الدوؿ العربية وروسيا 
إلى أف  بموارد الطاقة مثؿ النفط والغاز الطبيعي مستخدمة إياىا كوسيمة لإلرغاـ، تشير االتجاىات الحالية

 5المستقبؿ سيكوف مختمفا تماما، فقد ارتفع اإلنتاج النفطي في الواليات المتحدة خالؿ سنوات قميمة مف 
ف كاف  9مالييف إلى أكثر مف  مالييف برميؿ في اليوـ، ارتفع استيالؾ الغاز الطبيعي بشكؿ ممحوظ وا 

ع اإلنتاج في الواليات المتحدة وبمداف نما تركز معظـ ارتفايمعظمو في البمداف غير الغربية مثؿ الصيف، ب
غربية أخرى عمى أدنى التقديرات، ستكوف الواليات المتحدة وحمفاؤىا بمف فييـ الدوؿ غير المنتجة في 
وضعية أقؿ ضعفا، أكثر مف ذلؾ مع تحوؿ الواليات المتحدة إلى مصدر رئيسي لمغاز الطبيعي المسيؿ 

، أي ستحاوؿ الواليات المتحدة مواجية الدوؿ المنتجة (671)جديد<< قد تجد نفسيا مالكة لخيار إرغامي (...)
 والمصدرة لمنفط والتضييؽ عمييا.

ومف جانب آخر ستكوف لمصر في المرحمة القادمة حساسية كبيرة تجاه أي محاولة لزعزعة االستقرار    
في البيئة اإلقميمية المحيطة بيا، وكذا فإف القوى اإلقميمية التقميدية والصاعدة في المنطقة  االضطرابونشر 

العربية عمى رأسيا مصر والسعودية ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي ستقؼ في وجو القوى الدولية وعمى رأسيا 
 الواليات المتحدة إف حاولت العمؿ عمى عدـ استقرار المنطقة العربية.  

                                                           
(669)

 34 :أحمد محمد أبوزيد ، مرجع سابؽ، ص 
(670)

القدرة عمى اإلرغاـ تتضمف العقوبات االقتصادية واإلجراءات السياسية العقابية، والعمميات اإللكترونية، والعمميات  
االستخباراتية السرية والمساعدة العسكرية، والحمالت الدعائية والتضييؽ عمى التجارة أو التحكـ فييا، والحظر عمى البضائع 

واألشخاص، ودعـ المعارضة السياسية، حيث القاسـ المشترؾ بيف ىذه األدوات ىو قدرتيا عمى لوي السياسات وكسر اإلرادات 
 زماـ السمطة أو إرخاء قبضة الدوؿ المعنية عمى

(671)
، تاريخ االطالع: 2017ديفيد يسغومبرت، ىانس بيننديؾ، "قوة اإلرغاـ: مواجية األعداء بدوف حرب"، منشورات "راند"  
 http:// www.rand.org/t/rr 1000، متحصؿ عميو: 23/2/2018
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 استمرار الدور األمريكي في المنطقة العربيةالثالث: سيناريو  الفرع

تعتبر الواليات المتحدة مف الفواعؿ الميمة عمى الساحة الدولية وانطالقا مف مبدأ سعي الواليات المتحدة    
لعدـ بروز أي إيديولوجيا عالمية تنافس سعييا لتعزيز سمطتيا عمى العالـ وبروز حديث عف إقامة حمؼ 

و" عربي أو شرقي أوسطي، فإف الواليات المتحدة في ظؿ حكـ ترامب ستعمؿ عمى جعؿ العالقات بيف "نات
األنظمة العربية أكثر مصمحية، وبالتالي فإف الخطوط العريضة لمستقبؿ السياسات األمريكية في المنطقة 

 العربية تتمثؿ في:

 األنظمة العربية:

ىو األولوية الكبرى لمواليات المتحدة فيما تريده مف األنظمة المزيد مف االنخراط في اقتصاد السوؽ     
العربية، وىذا االنخراط يقتضي ابتعاد األنظمة العربية عف كؿ إيديولوجية قد تدفع إلى الحمائية االقتصادية، 

 (672).لذا فإنو مف المتوقع أف تبذؿ اإلدارة األمريكية مزيدا مف الضغوط في ىذا االتجاه

بالغ األثر في  2008االقتصادية المتردية التي مازاؿ يعانييا النظاـ العالمي منذ عاـ سيكوف لألوضاع 
مستقبؿ السياسات الخارجية لمدوؿ كافة ومنيا الدوؿ العربية والمساعدات الخارجية، ونتيجة لمتدىور 

 .االقتصادي لمدوؿ العربية فإنو سيزداد حجـ السخط الشعبي وتصاعد أعماؿ التظاىر واالحتجاج

وفي ىذا السياؽ نجد مؤسسة "راند" وضعت دراسة مستقبمية آلفاؽ الديمقراطية في العالـ العربي حيث تخمص 
ىذه الدراسة إلى استعراض عدة مناىج تتعمؽ بالسياسات التي قد تزيد مف احتماالت التحوؿ الديمقراطي إذا 

 لنقاط التالية:تبعيا قادة الدوؿ العربية التي تمر بمرحمة انتقالية نمخصيا في ا

 مشاركة اإلعالمييف في العممية السياسية يساعد عمى استقرار المرحمة االنتقالية. -

 التدرج في فرض الرقابة المدنية عمى المؤسسة العسكرية. -

 وضع الدستور بما يخدـ أىداؼ محددة تخص بالدولة. -

                                                           
(672)

مركز الفكر االستراتيجي لمدراسات، "مستقبؿ العالقات العربية األمريكية بعد فوز ترامب"، تاريخ االطالع:  
 http:// www.Fiker center. com، عبر الرابط: 28/12/2017
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 ؽ.تأجيؿ العدالة االنتقالية خاصة عند محاسبة أعضاء النظاـ الساب -

التركيز عمى المساعدات األجنبية لبناء المؤسسات والعمميات الديمقراطية مف خالؿ االنتخابات وبناء  -
 المجتمع الديمقراطي.

(" يخمص ىذا التقرير إلى أنو يمكف 2014وفي دراسة أخرى لمؤسسة "راند" بعنواف "ليبيا ما بعد القذافي )
 ور لتحسيف فرص التوصؿ إلى نتيجة إيجابية في ليبيا مف بينيا:لمواليات المتحدة وحمفائيا القياـ ببعض األم

تدعـ الدعـ لعممية المصالحة الوطنية التي مف شأنيا تكمؿ عممية وضع الدستور وبناء الثقة بيف القوى  -
 القبمية واإلقميمية، وتسييؿ نزع السالح.

 د.تعزيز قوات األمف الوطني في ليبيا ومساعدتيا في تقوية حرس الحدو  -

 مساعدة ليبيا في تقوية اإلدارة العامة بيا. -

اإلعداد إلمكانية التدخؿ مرة أخرى بقيادة األمـ المتحدة، وفي حالة رفض مجمس األمف، فإف حمؼ شماؿ  -
األطمسي واالتحاد األوروبي سوؼ يحتاج إلى التصرؼ بشكؿ مستقؿ أو بالتعاوف مع جامعة الدوؿ العربية 

 .ومجمس التعاوف الخميجي

ونالحظ في النقطة األخيرة مف ىذه النقاط أف مؤسسة "راند" تشجع التدخؿ في األزمة الميبية بأي طريقة    
في إطار "الغاية تبرر الوسيمة"، وال يخفى عمى أحد األىداؼ المرجوة مف ىذا التدخؿ أال وىي تقاسـ ثروات 

 رأسيا الواليات المتحدة.ليبيا النفطية التي تسيؿ لعاب العديد مف الدوؿ األجنبية عمى 

أما بالنسبة لمقضية السورية فإف باحثي مؤسسة "راند" وضعوا خطة مقترحة لسوريا ما بعد الصراع مف    
حيث يرى أصحاب ىذا التقرير أف سوريا ما بعد  (673)خالؿ التقرير بعنواف:"منع انييار الدولة في سوريا"
 الح األمريكية ومنع انييار الدولة في سوريا البد مف:الصراع ستكوف دولة ضعيفة وبالتالي لحماية المص

                                                           
(673)

  28/12/2017كاتميف ريدي وآخروف، "منع انييار الدولة في سوريا"، منشورات "راند"، تاريخ االطالع:  
/ www.rand. org/ar/publications.htmhttp:/ 
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الشراكة األمريكية الروسية في إطار مجمس األمف لتحديد القيود المفروضة عمى األطراؼ اإلقميمية في  -1
عادة اإلعمار في مرحمة ما بعد  سوريا باإلضافة إلى منح الشرعية لوضع خطة نيائية لتحقيؽ االستقرار وا 

 الصراع.

ىنا أف أصحاب ىذا التقرير يولوف أىمية لمدور األمريكي في إعادة إعمار سوريا لفتح مجاؿ  ونالحظ
 االستثمار األمريكي في سوريا.

التنسيؽ العسكري واالستخباراتي بيف الواليات المتحدة وروسيا ضد تنظيـ الدولة اإلسالمية وجبية  -2
 فروف الدعـ ليـ.النصرة، وفرض العقوبات عمى الجيات واألفراد الذيف يو 

السعي لمحصوؿ عمى الدعـ التركي لتسوية مرحمة ما بعد الصراع وذلؾ بمعارضة إقامة أي كياف مستقؿ  -3
 عمى الحدود التركية.

ينبغي لمواليات المتحدة رفض كافة الخطط التي تدعو إلى تجزئة سوريا أو تقسيميا، فقد تؤدي "الحوكمة  -4
ع عمى حساب الدولة السورية إلى إضعاؼ إمكانيات تحقيؽ استقرار طويؿ المحمية" في مرحمة ما بعد الصرا

 األمد.

يبدو أف السياسة األمريكية المقبمة في سوريا ستكوف استمرارا لسياسة أوباما، ولكف بشكؿ أكثر حدة ضد 
ي لبناف النفوذ اإليراني وتساىال مع النفوذ الروسي، تمييدا لعقد صفقة اتفاؽ وطني شبيو باتفاؽ الطائؼ ف

وإلتماـ ذلؾ ستكوف كؿ مف المنظمات الجيادية والميميشيات الطائفية الموالية إليراف ىي موضع االستيداؼ 
 (674).األمريكي سواء بشكؿ مباشر أو عف طريؽ آخريف

ك مف جية أخرل نجد ميرشايمر رائد الكاقعية يرل أنو يجب عمى  الكاليات المتحدة أف تحد مف تدخبلتيا     
العسكرية في مناطؽ المصالح اإلستراتيجية ، بحيث أف مصمحة الكاليات المتحدة األىـ في المنطقة الممتدة 

أم دكلة مف السيطرة عمى  مف شرؽ البحر المتكسط إلى الخميج ىي ضماف تدفؽ النفط بحرية ، ك منع

                                                           
(674)

 المرجع السابؽ.كز الفكر االستراتيجي لمدراسات، مر  
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، فإف ما يحدث غبة في الييمنة عمى منطقة الخميج، كباعتبار سكريا ال تممؾ نفطا أك أم ر مصادر الطاقة
 (675).دةفييا يعتبر ذك أىمية محدكدة لمكاليات المتح

باالستعانة بالنمكذج الجيكسياسي لتبسيط مجمكعة المصالح المتنافسة  "خمدكف خاشانو"قاـ الباحث 
لجيكسياسية كاالقتصادية باستخداـ الرسـ البياني كأداة ىندسية تصكر نقاط القكة في العبلقات الجيكسياسية ا

 (676).لسكريا في عبلقاتيا مع دكؿ أخرل كاالقتصادية

 : المخطط الجيوسياسي و االقتصادي لما قبل االزمة السورية (71الشكل رقم )

 
Source: Khaldoun Khashanaha , „‟ The Syrian crisis :a systemic framework contemporary „‟ , 

Arab affairs , vol .7,n.1, 2014 , p.1. 

 :إلى صنفيف مف الدكؿيشير ىذا الشكؿ  
 .تركيا ،دة األمريكية، االتحاد األكركبيالكاليات المتح :دكؿ اليميف كىي

 .الصيف ،دكؿ اليسار كىي: ركسيا، إيراف
، بينما تغيير النظاـ سيككف كف ىزيمة لميميف كانتصارا لميساراإلصبلح في سكريا سيكيرل الباحث خمدكف أف 

 .سارانتصارا لميميف ك ىزيمة لمي

                                                           
 مجمة دراسات و أبحاث ،قراءة جيكسياسية'' :2011كية بعد السكرية كخارطة المصالح األمري األزمةسمر سحقي ، ''   ( 675) 

 .13 :، ص 2016ديسمبر  ،(25،العدد )
 .12ص:  ،نفس المرجع (676)
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  أما مصر فإنو يعد انتخاب ترامب في صالح النظاـ المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي بحكـ أف ترامب 
مناىض لحركات اإلسالـ السياسي خاصة جماعة اإلخواف المسمميف مما يعني أف فرص تحسف  وموقف
قوية بما يضمف تمقي دعـ مصر دعما سياسيا واقتصاديا خالؿ  يةقات المصرية األمريكية تبقى فرضالعال

الفدرلة دراسة  والية ترامب ومف جية أخرى المسار المستقبمي لمسياسة األمريكية في العراؽ ىو الدفع باتجاه
 وىو ما تعارضو إيراف وحمفاؤىا.

 القضية الفمسطينية:

ذا كاف عيد أوباما الديمقراطي قد أدى     تبقى القضية الفمسطينية ىي القضية المركزية في الشرؽ األوسط، وا 
إلى بعض االنتصارات المعنوية لمفمسطينييف مثؿ توصيات بعض البرلمانات في أوروبا وقرار اليونسكو 

عتبار األقصى آثارا إسالمية فإف حتى ىذه االنتصارات المعنوية قد تشيد تراجعا في عيد ترامب، وقد يقود ا
 (677).ذلؾ إلى مزيد مف تفجر األوضاع في الداخؿ الفمسطيني

ونقؿ  678) )وىذا ما حدث بالفعؿ بعد إعالف الرئيس ترامب عف قرار االعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ   
وبذلؾ فقد دؽ القرار المسمار األخير في  2017ديسمبر  6السفارة األمريكية مف "تؿ أبيب" إلى "القدس" في 

 نعش محادثات السالـ واتفاؽ أوسمو. 

اإلسرائيمي حيث جاء -وبالتالي ال نأمؿ في أف تمعب الواليات المتحدة دورا كوسيط في الصراع الفمسطيني   
المذيف  Stephen Waltوستيفف والت  John Mearsheimerت جوف ميرشيايمر ىذا القرار حسب توقعا
 وأنو يشمؿ   ي اإلسرائيمي في الواليات المتحدةب>>مف الصعب تحديد حدود المو  :كتبا قبؿ عشرة أعواـ أنو

 

 

                                                           
 08 :، صسابؽالمرجع اؿسمر سحقي،  (677)
(678)

دولة في الجمعية العامة لألمـ المتحدة ضد ىذا القرار رغـ التيديدات األمريكية بمنع  128تـ تصويت  
 .المساعدات ليذه الدوؿ
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نحو ائتالفا رخوا مف األفراد والمنظمات الذيف يسعوف حثيثا لتحويؿ بوصمة السياسة الخارجية األمريكية 
 (679).الوجية المؤيدة لمصمحة إسرائيؿ<<

 الحركات اإلسالمية:

يرى الرئيس ترامب في الحركات اإلسالمية بمختمؼ أشكاليا عدوا رئيسيا لمواليات المتحدة، وستقـو إدارتو 
ضافة العديد منيا إلى قائمة المنظمات اإلرىابية، وبالتالي ستواصؿ الواليات  عمى العمؿ عمى تفكيكيا وا 
المتحدة مزيدا مف الضغوط عمى ىذه الحركات خاصة حركة اإلخواف المسمميف في مصر وحركتي فتح 

 وحماس في فمسطيف.

 النووي اإليراني وأمن الخميج:

عمى الرغـ مف تصريحات ترامب السمبية تجاه دوؿ الخميج، يبقى االرتباط القوي بيف الدوؿ الخميجية والواليات 
ى تجارة النفط الدولية المسعرة بالدوالر، يجعؿ محاولة أمريكا فؾ ارتباطيا بدوؿ المتحدة وسيطرة األولى عم

 الخميج بعيد المناؿ.

 العالقات الطائفية في الشرق األوسط:

)بعنواف "مستقبؿ العالقات الطائفية في الشرؽ األوسط" 2017نشرت مؤسسة "راند" تقريرا عاـ     680 ) ،
ة المتأنية ليا شد انتباىنا العبارة التي وردت ضمف السيناريو الثالث تضمف أربعة سيناريوىات، وعند القراء

الذي يتحدث عف ارتداد الصراع الطائفي المتصاعد خاصة في اليمف وسوريا إلى صراع إقميمي مف شأنو أف 
يراف لمواجية عسكرية ويقوؿ بيذا الصدد: >>وقد تخمت الواليات المتحدة إلى حد  يييئ العربية السعودية وا 

كبير عف جيودىا الرامية إلى إيجاد حؿ لمصراع واختارت بدال مف ذلؾ السماح لمجيات المتحاربة بإرىاؽ 
                                                           

(679)
اريخ (، ت21/12/2017محمد الشرقاوي، "ما بعد قرار ترامب بشأف القدس: مستقبؿ عممية السالـ في الشرؽ األوسط"، ) 

 :  29/12/2017االطالع: 
http:// studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/12/171220123926906/htm/     

 
 

(680)
، تاريخ االطالع: 2017ولياـ يونغ وآخروف، "مستقبؿ العالقات الطائفية في الشرؽ األوسط"، منشورات مؤسسة راند،  
  .org/ar/publications.htmhttps:// www.rand/، عبر الرابط:29/12/2017
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)بعضيا البعض<< 681 ىو أحد عناصر ''وبالتالي فإف سياسة "ترؾ الجيات المتحاربة تستنفذ بعضيا  (
األمريكية تجاه ما يحدث في اليمف وسوريا وىذا ما يذكرنا بسياسة االحتواء المزدوج  الخارجيةالسياسة 

 األمريكية خالؿ الحرب العراقية اإليرانية السابقة.

المكاءمة بيف تطمعات ترامب ف السيناريك الذم نراه قابؿ لمتحقيؽ مستقببل  في ظؿ إدارة ترامب ىك كبالتالي فإ
ا مف أف النظاـ األمريكي جميكرم مؤسسي كليس ممكيا كمف ككف النظاـ ك المصالح األمريكية انطبلق

األمريكي منظكمة متكاممة ،تتمسؾ كؿ سمطة فيو بصبلحياتيا ، فمف المتكقع أف تعمؿ تمؾ المنظكمة عمى 
 تيذيب سياسة إدارة ترامب المتيكرة كلك بالحدكد الدنيا في ظؿ سيادة الدستكر ك القانكف.

اد قكة مستقببل لممؤشرات نو لف يزدبي في النظاـ الدكلي الحالي إال أقميمي العر رغـ ضعؼ النظاـ اإل
 (682):التالية

 . 2003تفكؾ الدكؿ العربية المشكمة لمنظاـ اإلقميمي العربي كذلؾ منذ   -

 .2010اؾ العربي التي ميزتيا منذ انشغاؿ الدكؿ العربية بإعادة البناء بعد أزمات الحر  -

 تقسيـ خارطة اإلقميـ العربي كفقا لمعطيات ما بعد الحراؾ العربي . احتمالية إعادة -

تشرذـ الدكؿ العربية إف فرضنا أنيا أعادت بناء ذاتيا مف جديد حسب األقطاب في أم سيناريك محتمؿ  -
لمنظاـ الدكلي كىك ما يعيؽ إعادة بناء النظاـ اإلقميمي العربي ، كقد اتضح ذلؾ جميا منذ تأـز العبلقات 

.القطريةالخميجية في ظؿ األزمة  –الخميجية 

                                                           
(681)

 .10 :سابؽ، صالمرجع الولياـ يونغ وآخروف،  

 (682)
كانعكاساتو عمى النظاـ اإلقميمي العربي '' ،  2017يناير  20'' سيناريكىات النظاـ الدكلي بعد عربي الدمي محمد ، 

   .23، ص:  2018( ، يناير 2، العدد ) مجمة اتجاىات سياسية
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حكؿ دكر مراكز التفكير األمريكية  في صنع السياسة  ىاالذم يدكر فحكا ىذه الدراسةمف خبلؿ 
مؤسسة "راند" نتكصؿ مع دراسة نمكذج  11/9/2001عربية بعد أحداث الخارجية األمريكية تجاه القضايا ال

إلى أف لمراكز التفكير األمريكية أثر مممكس عمى السياسة الخارجية األمريكية كطبيعة تكجياتيا كاألدكات 
، ىذه الدراسة مقدمةالتي طرحناىا في  اتالتي تستخدميا في تنفيذىا كعمى ىذا نؤكد ما جاء في الفرضي

 كيمكف التكصؿ إلى النتائج التالية:

فكير األمريكية تمعب دكرا في عممية صنع القرار السياسي األمريكي إذ تؤدم ىذه ف مراكز التإ -
مية صنع القرار المراكز أدكارا تتعدل الطابع البحثي ك الصبغة األكاديمية إلى التأثير في تكجيو عم

 .السياسي األمريكي
القرار الخارجي تأكيد تكاصؿ مراكز التفكير في الكاليات المتحدة األمريكية مع مكاقع صناعة  -

كمكاقع العمؿ السياسي لتبادؿ األفكار كالخبرات، كتبني المشاريع المتعمقة باإلستراتيجية األمريكية كبأمف 
 الكاليات المتحدة القكمي.

استقطاب كاستخداـ كؿ الطاقات البشرية األمريكية ذات الخبرة العالية في حمقات دكائر صنع القرار  -
راسات كالندكات كالحمقات الدراسية التي تصب في بكتقة خدمة المصالح األمريكية مف خبلؿ إثراء البحكث كالد

 .11/9كتنفيذ مخططات صانع القرار األمريكي تجاه القضايا العربية خاصة بعد أحداث 
عطاء بدائؿ كمقترحات  - تعد مراكز التفكير األمريكية بمثابة مراجعات لتقييـ عمؿ اإلدارة األمريكية كا 

 إلى بديؿ صالح لمتنفيذ كفقا لمرؤية األمريكية كصانعي قراراتيا الخارجية.ليا لمتكصؿ 
تعتبر مراكز التفكير األمريكية امتدادا لمسياسة األمريكية كتشاطرىا كظيفة بمكرة كرسـ السياسات  -

بحكـ أنيا تخضع لسيطرة بعض النخب التي ليا نفكذ، كخاصة في مجاؿ صنع السياسة الخارجية األمريكية 
تجاه القضايا العربية بنتيجة تعدد التيديدات االفتراضية التي يمكف أف تمس األمف كالمصالح األمريكية 

كالتركيز عمى  11/9كمحاكلة الكاليات المتحدة التكيؼ مع الرىانات األمنية الجديدة خاصة بعد أحداث 
ما يخص الكسائؿ المستعممة  الصراعات غير المكازية التي ينعدـ فييا التكافؤ عمى المستكل النكعي في

كأنماط األعداء كالقيـ التي يعتنقكنيا في ظؿ تراجع دكر الدكلة في ىذا النمط مف الصراعات حيث لـ تعد 
ىي أساس التفاعؿ التصارعي، بؿ إف الديف كالثقافة كاإليديكلكجيات أصبح ليا دكر حاسـ في ىذا النكع مف 

ؼ األكؿ مف القرف العشريف ىك عصر الحركب العالمية، غتكف أف النصتالصراعات كيعتبر صامكيؿ ىن
كالنصؼ الثاني عصر الحرب الباردة، أما في القرف الحادم كالعشريف فقد بدأ عصر حرب المسمميف عمى 
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" دكما ترتب عمييا بمثابة ىجـك عمى الحضارة الغربية كأف المسمميف ىـ "البرابرة الجد 11/9أساس أف أحداث 
 .عمى حد تعبيرىـ

كدكرىا عمى أف ىناؾ نكعيف مف ىذه المراكز  يصنؼ أغمب الباحثيف  مراكز التفكير الغربية ما ك -
تحميبلت مكضكعية كيسعى كراء الحقيقة دكف إرضاء الحككمة أما الصنؼ  ك األكؿ يقدـ دراسات

 بعض اآلخر يحرص عمى إرضاء الحككمة كيسعى لتبرير ما تقكـ بو كتأييدىا كىذا ما ينطبؽ عمى
 األمريكية. التفكيركز مرا

كما أصبحت مراكز التفكير األمريكية ليست مراكز لمدراسات كاألبحاث مف أجؿ العمـ كالحقيقة، إنما  -
عف  ىذه الدراسةإليو مف خبلؿ  ناتسعى لخدمة سمطة المعرفة في البمداف التي تتبعيا كىذا ما تكصم

فتح مؤسسة راند فرعا ليا في قطر لتمرير أجندات سياسية في ىذا البمد العربي كبقية الدكؿ العربية 
 األخرل.

ك عدة مراكز ممف يجد فييـ األقرب إلى تحقيؽ رؤيتو عبر مده أمريكي مركز فكرم ألكؿ رئيس  -
 .المشاريع البحثية التي يقدمكنيا بخبراء اإلدارة األمريكية أك عبر تبني

قياس قكة ىذه المراكز كتأثيراتيا عمى رسـ السياسة الخارجية األمريكية تبقى تابعة لمنخبة السياسية  -
التي تقكد النظاـ السياسي األمريكي ، كأف المراكز المقربة مف المركب الصناعي العسكرم ذات ثقؿ 

ؼ ألعضاء ىذه كبير في رسـ السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية مف خبلؿ التكاجد المكث
المراكز في االجيزة البيركقراطية : البيت االبيض ، البنتاغكف ، مجمس األمف القكمي ككزارة 

 الخارجية .
لقد أدت التصكرات لدل مراكز التفكير األمريكية دائما ال الكقائع الفعمية الدكر المييمف في صياغة  -

سرائيمي ككاف اإل –لصراع الفمسطيني ف اي تفكير صانعي القرار الخارجي بشأالمكاقؼ العامة ك ف
، كلقد كاف ضماف كجكد قمكب الفمسطينييف رائمييف ضحايا ك أف الكراىية تمؤلسالتصكر العاـ أف اإل

مف إسرائيؿ اليدؼ األمريكي مريكية الشرؽ أكسطية ككاف ضماف أإسرائيؿ دعامة في السياسة األ
 .لسبلـطكاؿ عممية ا

معرضة لبلنييار كالسقكط عمى  األمريكية لمقضية الفمسطينية فإف اسرائيؿحسب رؤية مراكز التفكير  -
األمد البعيد كميددة مف قبؿ العرب كالمسمميف، كما تدعك إلى ضركرة العمؿ عمى إنقاذىا كحمايتيا 
كدعكة صانعي القرار األمريكي إلعداد العدة لذلؾ كمف جية أخرل نجد أف مراكز التفكير األمريكية 
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سسة "راند" خصكصا تحمؿ شعار المكضكعية كاالستقبللية لكنيا عند دراستيا لمقضايا عمكما كمؤ 
اإلسرائيمي ألف إسرائيؿ خط  -العربية تقؼ مع اإلدارة األمريكية خاصة فيما يتعمؽ بالصراع العربي

 أحمر ال يمكف المساس بو.
د مشركع  القرف األمريكي كمف المشاريع التي كجدت حيز التنفيذ في سياسات اإلدارة األمريكية نج -

الجديد الذم كضع الخطط ك االستراتيجيات كتـ تبنييا في عيد إدارة بكش االبف في سياسات متعددة 
 .2003رب األمريكية عمى العراؽ في منيا الح

دعت الكاليات المتحدة أنيا جزء مف الحرب األمريكية عمى اإلرىاب إف الحرب عمى العراؽ كالتي ا -
ىي ترجمة لرؤل أصحاب مشركع القرف األمريكي  11/9/2001ا لما بعد أحداث في إستراتيجيتي

 .اسة المكجيةالجديد ك تمثؿ تناغـ بيف الفكر ك السي
مراكز التفكير الغربية تعتبر امتدادا لتقاليد االستشراؽ الغربي المعركفة إباف مرحمة االستعمار إف  -

فييا ىك تفكيكيا  ف ىذه المراكز البحثية كاألخطر ماالكبلسيكي السابؽ، لكننا اآلف نكاجو مشكؿ جديد م
حتبلؿ األمريكي نجد أنيا فقدت مصداقيتيا بعد اإل ، كعند فحصنا لمراكز التفكير األمريكيةلؤلجندة الكبرل

النزاىة، لكنيا أصبحت مطية تستخدميا اإلدارة  ك لمعراؽ، فبعد أف كانت تدعي أنيا رمز المكضكعية
األمريكية لتمرير سياستيا أك تبريرىا حيث أصدرت بعض المراكز الفكرية األمريكية تقارير مضممة ككاذبة 

 لتبرير الغزك األمريكي لمعراؽ.
كباما عمى إعادة ترتيب أكلكيات سياستو الخارجية في المنطقة العربية مف عمؿ الرئيس باراؾ أ -

العسكرم األمريكي خبلؿ عدـ االستمرار في جعؿ العراؽ ىي القضية األساسية ك عمؿ عمى تخفيؼ الكجكد 
       أما الرئيس ترامب فإنو رفع شعار بذريعة محاربة ''داعش''، إلى العراؽ ك سكريا و عادنفي العراؽ إال أ

رجية كذلؾ بالتراجع عف االىتماـ بقضايا '' أمريكا أكال ''ك بالتالي سيتبنى منظكرا كاقعيا في سياستو الخا
اؾ الذم تعيشو المجتمعات ك الحريات ك حقكؽ اإلنساف تجاه القضايا العربية في ظؿ الحر    الديمقراطية

 . العربية

كتعبأ العديد مف الباحثيف في مراكز التفكير األمريكية لتكريس مقكلة صداـ الحضارات مف خبلؿ 
الصدقية كالقكة التفسيرية لفكرة الصداـ الحضارم في إطار شعار رجؿ الديف التحميبلت التي سعت إلى منح 

 األمريكي "فرانكميف غراىاـ": "إلو اإلسبلـ ليس إلينا كاإلسبلـ ديف شرير كغادر".
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قد أحدثت التصريحات كالتعابير كالشعارات التي كظفتيا مراكز التفكير األمريكية ككردت عمى لساف 
يكييف نقاشا كبيرا ككجد فييا دعاة الصداـ مع العرب كالمسمميف تدعيما لصحة حتمية كبار المسؤكليف األمر 

صحيح ىذه التصريحات إال أف ذلؾ لـ يخفؼ مف تالصراع بيف الغرب كاإلسبلـ، كعمى الرغـ مف المحاكالت ل
 شحنتيا الدعائية الحربية.

لحمبلت كتحالفات لخكض الحرب  إذا عكض الكقكؼ كراء حتمية المكاجية الحضارية كالقياـ بالتعبئة
ضد العرب كالمسمميف بذريعة اإلرىاب ينبغي عمى الكاليات المتحدة األمريكية كالمراكز الفكرية التابعة ليا 
محاربة الفقر كالبلعدالة التي تعيشيا الشعكب العربية كانتياج سياسة عادلة مع مختمؼ الصراعات كالمشاكؿ 

 ية حتى ال تتحكؿ أفكارىـ إلى خطر سياسي عمى العالـ كمو.الدكلية كخاصة في المنطقة العرب

المنطقة العربية محؿ استقطابات دكلية تتقاطع داخميا السياسات  11/9/2001كقد جعمت أحداث 
اإلقميمية مع سياسات الدكؿ الكبرل لكنيا كشفت في نفس الكقت الخمؿ البنيكم لمدكؿ العربية كىذا ما قّكل مف 

ذريعة اإلصبلح العربي كحماية حقكؽ اإلنساف أك بذرائع أخرل كىذا ما رأيناه خاصة في الضغكط الخارجية ب
 ظؿ الحراؾ العربي.

اؽ العرب في الحصكؿ عمى مكقع كمنصؼ كمحتـر خفكعمكما فإف مف بيف األسباب التي أدت إلى إ
مكنت ىذه البمداف العربية مف في الكاليات المتحدة ىك أف البمداف العربية ممزقة كمشتتة كمتناحرة، فنادرا ما ت

بعض الحكاـ العرب بالكاليات المتحدة ل اءك كاالستقالكقكؼ في جبية مكحدة كما زاد الطيف بمة ىك االستنجاد 
 عند طمب المساعدة كبالتالي فتح مجاؿ التدخؿ األمريكي في القضايا العربية.

إف بناء الكعي القكمي العربي الجماعي ال يتأتى إال بالكعي العميؽ ألبعاد اإلستراتيجية األمريكية تجاه 
، كإليجاد إستراتيجية عربية مكحدة لمكقكؼ المحدقةالقضايا العربية عمى مختمؼ األصعدة لمتصدم لؤلخطار 

 كتمزيؽ شعكبيا إلى طكائؼ متناحرة. في كجو مراكز التفكير األمريكية الساعية إلى تفتيت الدكؿ العربية

كبالتالي فالدكؿ العربية أماـ تحديات مختمفة فبلبد مف مراجعة أسباب اليزائـ التي منيت بيا عبر 
عادة تركيبيا ىك الخطكة األكلى كافتقاد  تاريخيا لبلستعداد لمرحمة جديدة كما أف تفكيؾ الظكاىر كتحميميا كا 

ف كجدت فإنيا ال تتكفر ليا النفكذ  كال االعتبار نظرا الستبداد األنظمة العربية الدكؿ العربية لمراكز التفكير كا 
التي ال تمنح ىامشا مف الحرية ليذه المؤسسات كالمراكز الفكرية كالتي جعمت منيا كسيمة لتبرير سياساتيا 
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كتغطية الستبدادىا، في حيف يجب تكجيو مراكز التفكير العربية لمكاجية كؿ ما يحاؾ ضد القضايا العربية 
بية عمكما كاألمريكية خصكصا، ككذا تفادم التمكيؿ الغربي لممراكز العربية ألىداؼ مف طرؼ المراكز الغر 

مقصكدة كمشبكىة ألف ىذا التمكيؿ يعتبر ثغرة مف الثغرات العديدة لتكجيو مراكز التفكير العربية لتنفيذ 
 أجندات أمريكية في المنطقة العربية كتحقيقا ألىدافيا المنشكدة.

في تاريخ الكاليات المتحدة كحاضرىا كأف إمكانيات استحداث ىذا النمط  يـم إف مراكز التفكير مككف
مف المراكز الفكرية في غير البيئة األمريكية ال تؤتي الثمار نفسيا التي شيدناىا في بيئتيا األصمية، كلكننا ال 

 .ي نشأت فيوالتاريخي كالثقافي التنستبعد ظيكر مراكز تفكير مماثمة ليا في غير فضائيا الجغرافي ك 

إف العبلقة المركبة كالمعقدة بيف الفكر كالقكة كالسمطة ما كاف ليا أف تنجح بنسبة معتبرة في الكاليات 
يديكلكجية كىذا  المتحدة األمريكية لكال تكفر المناخ المبلئـ لذلؾ كاعتبار الفكر المستقؿ مصدر قكة معرفية كا 

كفر عمى الشركط المطمكبة اتجاىات القكة التي تتحرؾ في ما يعسر استنبات نظير ليا في بيئات أخرل ال تت
الفضاء األمريكي ليست إال مظيرا مف مظاىر قكة خفية أك ناعمة ىي قكة الفكر، كأف الفكر ال يككف قكيا ما 

نما مؤسسيا تنيض بو تشريعات كتضمف نجاحو بيئة ديمقراطية.  لـ يكف كليد جيد ليس جماعي فحسب، كا 

طرة كضماف المصالح المعرفة لتحقيؽ السي تكظؼ  السمطة كبالتالي فإف السمطة فالمعرفة تؤثر عمى
 ف المعرفة قكة قاد إلى إقامة مراكز التفكير القادرة عمى إنتاج المعرفة.أألف اإليماف ب

كمف جية أخرل تعتبر مؤسسة راند األمريكية نمكذجا عمى القكل الخفية التي تخطط مستقبؿ الدكؿ 
كالشعكب مف خبلؿ اختراقيا لممجتمعات العربية عبر تكاصميا مع مؤسسات المجتمع المدني كمراكز التفكير 

عميا في ىـر السمطة حتى قيؿ أف مؤسسة راند تعطي دركسا كبعض المؤسسات الثقافية، كحتى مع الييئات ال
نما لسائر البمداف األخرل في العالـ. في السياسة الخارجية ليس لببلدىا، كا 
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102         الفرع الثاني: المتغيرات المؤثرة في السياسة الخارجية األمريكية

104          :التفكير االستراتيجي األمريكي مدارسالفرع الثالث

 المطمب الثاني: استراتيجيات مراكز التفكير األمريكية لمتأثير في السياسة الخارجية االمريكية 106
106         الفرع األكؿ: طرؽ تأثير مراكز التفكير عمى السياسة الخارجية األمريكية

113          الثاني: كسائط نفاذ تأثيرات مراكز التفكيرالفرع

114         الفرع الثالث: عبلقة مراكز التفكير االمريكية باألحزاب السياسية

116 

 السياسة الخارجية في صنع األمريكية  مراكز التفكير شكاىد عمى تأثيرالمطمب الثالث: 
 11/09/2001قبؿ أحداث  مريكيةاأل
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116 
         السياسة الخارجية في صنع األمريكية  مراكز التفكير : شكاىد عمى تأثيراألكؿالفرع 
مريكية قبؿ الحرب الباردةاأل

117 
         :السياسة الخارجية في صنع األمريكية  مراكز التفكير شكاىد عمى تأثيرالفرع الثاني 
خبلؿ ك بعد الحرب الباردةمريكية األ

119-193  
الواليات المتحدة األمريكية و مراكزىا الفكرية بعد أحداث  منظورالدول العربية في الفصل الثاني: 

  : بين تعدد الرؤى و وضع االستراتيجيات11/9/2001
 11/9المبحث األول: اتجاىات الفكر االستراتيجي األمريكي بعد أحداث   120
 : الحدث ك المفيـك2001سبتمبر 11المطمب األكؿ:  120
121          2001سبتمبر  11الفرع األكؿ: دالالت أحداث

123          11/9الفرع الثاني: النماذج التحميمية ألحداث
 حسب مراكز التفكيراألمريكية 11/9المطمب الثاني: أكلكيات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث  126
126          :التفكير لمسياسة الخارجية االمريكيةتصكرات العامة لمراكز الالفرع األكؿ

128         الفرع الثاني: المحافظكف الجدد كنخبة سياسية مسيطرة

130          11/9الفرع الثالث: التكجو العاـ لمسياسة األمريكية بعد أحداث
 11/9المطمب الثالث: مكاقؼ مراكز التفكير األمريكية مف أحداث  131
132         11/9األكؿ: مكقؼ التيار اليميني مف مراكز التفكير األمريكية مف أحداث  الفرع
133         11/9تيار الكسط مف أحداث األمريكية ل التفكيرمراكز كقؼ الفرع الثاني: م
134         الفرع الثالث: مكقؼ مراكز التفكير األمريكية لتيار اليسار الميبرالي

 11/9المنطقة العربية في اإلدراك األمريكي بعد أحداث المبحث الثاني:  136
 المطمب األكؿ: أىداؼ السياسة األمريكية في المنطقة العربية 136
136          ة في المنطقة العربيةييكاألكؿ: تطكر أىداؼ السياسة األمر الفرع

138          الفرع الثاني: المنطقة العربية ك األمف القكمي األمريكي

 11/9المطمب الثاني: حدكد الرؤية األمريكية لممنطقة العربية بعد أحداث  140
141          11/9الفرع األكؿ: تصنيؼ الكاليات المتحدة األمريكية لمدكؿ العربية بعد أحداث
142          الفرع الثاني: الحرب الكقائية في السياسة األمريكية
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 حسب دراسات مراكز التفكير األمريكية 11/9العربية بعد أحداث المطمب الثالث: المنطقة  146

146 
         األمريكية تجاه العالـ  ةيكية لمراجعة السياسالفرع األكؿ: دراسات مراكز التفكير األمر

العربي ك اإلسبلمي

148          األمريكيةالفرع الثاني: أزمة التحديث في العالـ العربي حسب مراكز التفكير

 11/9المبحث الثالث: استراتيجيات الييمنة األمريكية عمى المنطقة العربية بعد أحداث  153
 المطمب األكؿ: مشركع الشرؽ األكسط الكبير 155
156         الفرع األكؿ: مفيـك مشركع الشرؽ األكسط الكبير

157          الكبيرالفرع الثاني: مضمكف مشركع الشرؽ األكسط

167          فعاؿ تجاه مشركع الشرؽ األكسط الكبيراألالفرع الثالث: ردكد

 11/9المطمب الثاني: الفكضى الخبلقة ك مشاريع تقسيـ المنطقة العربية بعد أحداث  169

169 
        درالي عبر دعـ القكل يالفرع األكؿ: تطكر فكرة التقسيـ ك التسكيؽ لمشاريع الحكـ الف

(2007 -2001المجتمعية )

179 
         :دعـ مطالب المعارضة الراديكالية باالنفصاؿ السياسي ك الحكـ الدعكة إلى الفرع الثاني

(2011 -2007الذاتي )

182 
         الفرع الثالث: مرحمة الحراؾ العربي ك ظيكر مفيكـ التجزئة داخؿ الحدكد        
(2011- 2018)

184 
الثالث: تكظيؼ القكة الذكية في فرض جدكؿ األعماؿ السياسية األمريكي عمى العالـ المطمب 

 11/9العربي بعد أحداث 
184          الفرع األكؿ: ضبط مصطمح القكة الذكية

187          الفرع الثاني: آليات القكة الذكية

191          الحراؾ العربيالفرع الثالث: التكيؼ االستراتيجي األمريكي مع

194-305  
: المظاىر و  11/9الفصل الثالث: السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث 

 التداعيات 
 2001/ 11/9المبحث األول: مظاىر السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية بعد أحداث  196
 : بيف الثابت ك المتغير11/9الفمسطينية بعد أحداث المطمب األكؿ: السياسة األمريكية تجاه القضية  196
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196 
         :11/9بعد أحداث  السياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية تطكرالفرع األكؿ 


202 

 

   الفرع الثاني: تأثير المكبي اإلسرائيمي ك مراكزه الفكرية عمى السياسة األمريكية تجاه
القضية الفمسطينية

 2003الثاني: احتبلؿ العراؽ عاـ المطمب  208
208          الفرع األكؿ: مشركع القرف األمريكي الجديد ك احتبلؿ العراؽ

211          2003الفرع الثاني: العكامؿ المؤثرة في صنع قرار احتبلؿ العراؽ

 المطمب الثالث: المحافظكف الجدد ك سكريا ك لبناف 216
216         :المحافظكف الجدد ك سكريا الفرع األكؿ

218         )الفرع الثاني: المحافظكف الجدد ك لبناف ) حزب اهلل المبناني

 المطمب الرابع: السياسة األمريكية تجاه الحراؾ العربي 219

219 
        ز ك مجمس العبلقات الخارجية في تحديد أجندة صانعي جالفرع األكؿ: قدرة معيد برككن

األمريكي تجاه الحراؾ العربيالقرار 

223 
         الفرع الثاني: المجاالت التطبيقية لمقكة الذكية في اإلستراتيجية األمريكية تجاه الحراؾ

العربي

227 
سبتمبر  11المبحث الثاني: انعكاسات السياسة األمريكية عمى الدول العربية بعد أحداث 

2001 
 11/9السياسية لمسياسة األمريكية عمى الدكؿ العربية بعد أحداث المطمب األكؿ: االنعكاسات  227
228          11/9الفرع األكؿ: المكاقؼ العربية مف أحداث

230 
         ك الحرب ضد اإلرىاب عمى السياسة األمريكية  11/9الفرع الثاني: انعكاسات أحداث

تجاه قضية الديمقراطية في الدكؿ العربية

 11/9الثاني: االنعكاسات األمنية لمسياسة األمريكية عمى الدكؿ العربية بعد أحداث  المطمب 234
234          2003الفرع األكؿ: تداعيات قرار احتبلؿ العراؽ

239         المغاربي لمحاربة اإلرىاب  -الفرع الثاني: التعاكف األمريكي
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241          األمريكي في الحراؾ العربيتدخؿ الالفرع الثالث: تداعيات 

245 
المطمب الثالث: االنعكاسات االقتصادية لمسياسة األمريكية عمى الدكؿ العربية بعد أحداث 

11/9 
245         الفرع األكؿ: السيطرة األمريكية عمى النفط العربي

252         عمى الدكؿ العربية الفرع الثاني: المساعدات المالية ك الضغكط االقتصادية األمريكية

256         العربية -الفرع الثالث: أثر الحراؾ العربي عمى العبلقات االقتصادية األمريكية

259 
لمسياسة األمريكية عمى الدكؿ العربية بعد الثقافية  ك المطمب الرابع: االنعكاسات االجتماعية

 11/9أحداث 
259          إعادة استحضار الصكر النمطية السمبية عف المسمميفالفرع األكؿ: اإلسبلمكفكبيا ك

270          الفرع الثاني: تزايد عدد البلجئيف العرب ك تداعياتو

272         الفرع الثالث: تغيير المناىج التربكية في الدكؿ العربية

 المبحث الثالث: حدود التعاون بين مراكز التفكير األمريكية و العربية 275
 المطمب األكؿ: صكرة مراكز التفكير األمريكية في العالـ العربي      275
276         الفرع األكؿ: العكامؿ المؤثرة في النظرة العربية لمراكز التفكير األمريكية

277          الفرع الثاني: مراكز التفكير األمريكية المدافعة عف مقاربة السبلـ مع العالـ العربي

 المطمب الثاني: مراكز التفكير العربية    286
287         الفرع األكؿ: مراكز التفكير التابعة لمكتبة اإلسكندرية

288         الفرع الثاني: المركز العربي لمدراسات السياسية ك اإلستراتيجية

289         الفرع الثالث: مبادرة اإلصبلح العربي

 المطمب الثالث: التحديات التي تكاجو مراكز التفكير األمريكية ك العربية    291
292          الفرع األكؿ: التحديات التي تكاجو مراكز التفكير األمريكية

296         الفرع الثاني: التحديات التي تكاجو مراكز التفكير العربية

301 

 

   التفكير العربيةالفرع الثالث: سبؿ تطكير مراكز 
 



 رسالفيــــــــــــــ

 

442 
 

306-398  
  الفصل الرابع: دور مؤسسة راند في صنع السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضايا العربية

  11/9بعد أحداث             
 المبحث األول: مؤسسة راند: نشأتيا و تطورىا     308
 المطمب األكؿ: نشأة مؤسسة راند ك أجندتيا البحثية     308
308         الفرع األكؿ: نشأة مؤسسة راند

311         الفرع الثاني: المحاكر البحثية لمؤسسة راند

 المطمب الثاني: القكل البشرية ك المادية  لمؤسسة راند     317
317         الفرع األكؿ: فريؽ العمؿ لمؤسسة راند

320         الفرع الثاني: مجمس إدارة مؤسسة راند

323          الفرع الثالث: مصادر تمكيؿ مؤسسة راند

 المطمب الثالث: أىمية مؤسسة راند ك مكانتيا في الكاليات المتحدة األمريكية    326
 لمبحث الثاني:مؤسسة راند و القضايا العربية: التوجيات و المواقفا 331
 المطمب األكؿ: اىتماـ مؤسسة راند بالعالـ العربي ك اإلسبلمي     331
333          11/9الفرع األكؿ: تقارير مؤسسة راند قبؿ أحداث
334          11/9الفرع الثاني: تقارير مؤسسة راند بعد أحداث
 11/9المطمب الثاني: مكقؼ مؤسسة راند مف القضايا العربية بعد أحداث     336
337         الفرع األكؿ: قضية اتياـ المممكة العربية السعكدية باإلرىاب

339         ( 2003الفرع الثاني: مؤسسة راند ك قضية احتبلؿ العراؽ)
346         الفرع الثالث: مؤسسة راند ك الحراؾ العربي

 المطمب الثالث: رؤية مؤسسة راند لئلصبلح العربي 353

354 
         الفرع األكؿ:تقرير راند: إسبلـ حضارم ديمقراطي: شركاء ك مكارد ك استراتيجيات
(2003)

356 
 

   ( 2007الفرع الثاني: تقرير راند: بناء شبكات إسبلمية معتدلة) 
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362 

         الفرع الثالث: تقرير راند: التحكؿ الديمقراطي في العالـ العربي: تكقعات ك دركس مستفادة
 (2012مف حكؿ العالـ )



365 
المبحث الثالث:حدود التأثير لمؤسسة راند في صنع السياسة الخارجية األمريكية تجاه   

 11/9القضايا العربية بعد أحداث 

365 
المطمب األكؿ: حدكد تأثير مؤسسة راند عمى مستكل السياسات ك القكانيف األمريكية تجاه    

 11/9القضايا العربية بعد أحداث 
366         تجاه القضايا العربية الفرع األكؿ: عمى مستكل السياسات األمريكية

377          األمريكية المتعمقة بالقضايا العربيةالفرع الثاني: عمى مستكل القكانيف ك القرارات

 المطمب الثاني: سبؿ مكاجية العرب لتقارير راند حكؿ القضايا العربية    384
384         الفرع األكؿ: عمى مستكل المفاىيـ

385         الفرع الثاني: عمى مستكل اإلعبلـ

387          الماديةالفرع الثالث: عمى مستكل اإلمكانيات

 المطمب الثالث: اآلفاؽ المستقبمية لمسياسة األمريكية تجاه القضايا العربية    387
387         الفرع األكؿ: سيناريك تزايد الدكر األمريكي في المنطقة العربية

389         في المنطقة العربية الفرع الثاني: سيناريك تراجع الدكر األمريكي

392         الفرع الثالث: سيناريك استمرار الدكر األمريكي في المنطقة العربية

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاتمال 399
 قائمة المراجع 405
 المبلحؽ 430
 المكضكعات فيرس  436
 فيرس الجداكؿ  444
 فيرس  الخرائط   444

445 
 فيرس األشكاؿ  
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 فيرس المبلحؽ    446
               ممخص    447

الجداول فيرس :ثانيا  

 الرقم عنوان الجدول الصفحة

 01 تصنيؼ مراكز التفكير حسب االستقبللية 37
 02 أنكاع مراكز التفكير 37
 03 التصنيؼ السياسي لمراكز التفكير األمريكية 39
 04 الفرؽ بيف الكاقعية التقميدية ك الكاقعية الجديدة 68
219-220  برككينجنز في تحديد أجندة صانعي القرار في الكاليات المتحدةقدرة معيد  

  األمريكية ك تنفيذىـ القتراحاتيـ
05 

221-222 قدرة مجمس العبلقات الخارجية في تحديد أجندة  صانعي القرار في الكاليات  
ك تنفيذىـ القتراحاتيـ المتحدة  

06 

 07 أفضؿ كجيات استيرادية في العالـ العربي 257
 08 الكاردات األمريكية مف النفط الخاـ ك المنتجات البتركلية مف الدكؿ العربية 258
البمداف الخمسة األكلى في المنطقة العربية مف حيث عدد النازحيف داخميا بسبب  270

 النزاع ك العنؼ
09 

 10 مؤشرات فاعمية مراكز التفكير في بعض الدكؿ 292
الشبكات اإلسبلمية حسب تقرير راند "بناء شبكات التحديات التي تكاجو إنشاء  358

 إسبلمية معتدلة"
11 

الخرائط فيرس :ثالثا  

 الرقم عنوان الخريطة الصفحة
 1 تكزيع مراكز التفكير في العالـ  28
العالـ  عبرفركع مؤسسة '' راند ''  323  2 
 3 المناطؽ المقترحة مف طرؼ مؤسسة '' راند '' حكؿ السبلـ في سكريا  350
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األشكال فيرس :رابعا  

 رقم الشكل عنوان الشكل الصفحة
 01 الدكؿ العشر األكلى في العالـ مف حيث عدد مراكز التفكير  29
مراكز التفكير األمريكية حسب مساراتيـ المينية ك مخطط تكزيع الخبراء في  51

 السياسية
02 

االجتماعي حسب المسارات مخطط ترتيب مراكز التفكير األمريكية في الفضاء  52
 المينية

03 

 04 مراكز التفكير في الفضاء االجتماعي 55
 05 مخطط تكضيحي لصناعة قرار السياسة الخارجية األمريكية 101
 06 كيفية ك آلية تأثير مراكز التفكير عمى السياسة الخارجية األمريكية 108
)كمينتكف، بكش اإلبف، أكباما(شبكة التخطيط السياسي لمرؤساء األمريكييف  154  07 
(2017-2001نسبة الكاردات مف األسمحة لمدكؿ العربية في الفترة ) 237  08 
(2017الدكؿ األكلى مف حيث االنفاؽ العسكرم في العالـ ) 238  09 
 10 التنظيـ الداخمي لمؤسسة " راند" 312
 11 الدرجات العممية لباحثي مؤسسة راند 318
العممية ألعضاء مؤسسة راند التخصصات 318  12 
 13 تكزيع ايرادات مؤسسة راند 325
  تقكية القدرات األمريكية لتخفيض االعتماد عمى القكة المفرطة حسب تقرير راند 342

 "الحرب بكسائؿ أخرل"
14 

 15 نظرة الرأم العاـ العربي نحك الدكر اإليراني ك األمريكي في العراؽ 344
لؤلداء االستراتيجي األمريكي اآللية الناعمة 373  16 
 17 المخطط الجيكسياسي ك االقتصادم لما قبؿ األزمة السكرية 395
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 : فيرس المالحقخامسا

 الرقم العنوان الصفحة

 1 ترتيب الدكؿ األكلى التي تممؾ أكبر عدد مف مراكز التفكير في العالـ  431

 2  2017ترتيب أحسف مراكز التفكير في العالـ حسب جامعة بنسيمفانيا لعاـ  432

 3 خريطة المشركع األمريكي لمشرؽ األكسط الجديد  433

 4 خريطة المشركع األمريكي  لتقسيـ الدكؿ العربية إلى دكيبلت 434
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مريكية تجاه القضايا يكية في صنع السياسة الخارجية األمر البحث حكؿ دكر مراكز التفكير األ يدكر ىذا      
مػػػف خبللػػػو نجػػػد أف  ىػػػذه ، ك  مػػػع دراسػػػة مؤسسػػػة "رانػػػد" كنمػػػكذج  2001سػػػبتمبر  11العربيػػػة بعػػػد أحػػػداث  

المراكز حاكلت استغبلؿ ىذه األحداث لمتأكيد عمى دكرىا في تكجيو السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضػايا 
العربيػػة ، كمػػا أعػػادت تركيػػز أبحاثيػػا أكثػػر نحػػك إنتػػاج األفكػػار التػػي تػػدكر حػػكؿ إعػػادة النظػػر فػػي العبلقػػات 

ايا العربيػػػة محػػػؿ تحمػػػيبلت متعػػػددة حػػػكؿ مسػػػؤكليتيا عػػػف إفػػػراز العربيػػػة كبالتػػػالي أصػػػبحت القضػػػ –األمريكيػػػة 
، كبالتػػالي لمكاجيػػة ذلػػؾ يقتضػػي تغييػػرات فػػي الػػنظـ السياسػػية تػػأثير عمػػى األمػػف القػػكمي األمريكػػياإلرىػػاب كال

 .ماعية كالثقافية لممنطقة العربيةكاالقتصادية كاالجت

يف مػػف التػػدخؿ فػػي المنطقػػة العربيػػة: عمػػى اسػػتخداـ نمطػػ 11/9شػػددت الكاليػػات المتحػػدة بعػػد احػػداث        
  ،: فرض االصبلح السياسيتي العراؽ كليبيا كسكريا كالثانيكؿ يعتمد عمى القكة العسكرية خاصة حالالنمط األ

التي جاءت بػذكرىا مػف أفكػار مراكػز  حيث يعتبر الحراؾ الذم شيدتو المنطقة العربية مقدمة لمفكضى الخبلقة
التفكيػػر األمريكيػػة كتبنتيػػا اإلدارة االمريكيػػة دكف اغفػػاؿ لػػدكر الشػػعكب العربيػػة الميمشػػة فػػي تحريكيػػا كمػػا نػػتج 

 .المزمف كتفاقـ االختراؽ الخارجي عف ذلؾ مف عدـ االستقرار

كاليػات المتحػدة نجػد ''مشػركع القػرف كمف مراكز التفكير التي كاف ليا دكر فػي صػناعة القػرار الخػارجي لم     
 2003ؽ عػػاـ مريكيػػة الحػػتبلؿ العػػرااألمريكػػي الجديػػد'' كمؤسسػػة '' رانػػد'' كالتػػي نسػػجت معػػالـ االسػػتراتيجية األ

مريكيػة لمعديػد دارة األي المنطقػة العربيػة ككػذا تنفيػذ اإلمريكػي فػخطر لمعمػؿ العسػكرم األالذم يعتبر المثاؿ األ
 .خرلبيا المراكز الفكرية األلتي جاءت فكار امف األ

مريكيػة سػكاء عمػى المسػتكل الرسػمي أك صػر اليكيػة التػي تحكػـ التصػكرات األكبصفة عامة نجػد أف عنا      
خر)الغربػػي( فػػي مػػف خػػبلؿ استحضػػار اآل 11/9د احػػداث عمػػى مسػػتكل مراكػػز التفكيػػر أعيػػد استحضػػارىا بعػػ
تػـ  ، كالتػيية المترسخة في المخياؿ األمريكيالصكر النمطمقابؿ األنا )العربي( كما يشكمو مف تيديد كاعتماد 

 .إسقاطيا عمى المنطقة العربية
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Abstract 

        This research addresses the role of US think tanks in the American foreign policy-making 

towards Arab issues after the events of 11 September 2001. It studies the Rand Foundation as a 

model and suggests that these centers tried to exploit these events to emphasize their role in 

guiding the US foreign policy towards Arab issues, and to re-focus their research more on 

producing ideas revolving around the review of US-Arab relations. Moreover, Arab issues 

become the subject of many analyzes on their responsibility for creating terrorism and 

influencing national security. Therefore, to confront this situation,  political, economic, social 

and cultural systems in the Arab region require changes.   

       After the events of 11/9, the United States stressed the use of two types of intervention in the 

Arab region: the first type depends on the military force, especially the cases of Iraq, Libya and 

Syria. The second is the imposition of political reform. The movement witnessed in the Arab 

region is an introduction to the creative chaos grown by American think tanks and adopted by 

the US administration without forgetting the role of marginalized Arab peoples in moving it, the 

resulting chronic instability and the exacerbation of external penetration. 

     The New American Century Project and the Rand Foundation are two of the think tanks that 

played a role in the US foreign policy-making. They laid out the US strategy for the occupation 

of Iraq in 2003, the most dangerous example of the US military action in the Arab region. 

Moreover, the US administration has implemented many ideas suggested by other think tanks.  

      In general, identity elements that govern American perceptions both at the official level and 

at the level of think tanks were re-introduced after the events of 11/9 by invoking the other 

(Western) versus the ego (Arab) with the threat it poses, and adopting stereotypes rooted in the 

American imagination and dropped on the Arab region.   

 


