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األداء اإلسرتاتيجي األمريكي حيال انتنظيماث اإلسالميت
ً
يف انشرق األوسط ( األخىان ادلسهمني وداعش أمنىرجا)

ـ.د عمي فارس حميد



ـ.ـ وسناء محمد إبراىيـ



ادلهخص

إف طبيعة اإلستراتيجية األمريكية حياؿ التنظيمات اإلسالمية في الشرؽ األوسط

تتخذ مجاالت ونماذج مختمفة .وىذه اإلختالفات ىي نتيجة لطبيعة العوامؿ المحيطة
بمجاؿ ىذه التنظيمات فضالً عف المصالح التي تحدد إستراتيجية األداء لكؿ واحدة منيا.

وألف ىذه التنظيمات تتعامؿ عمى وفؽ مبادئ ثابتة فأنيا ال تأخذ بالحسباف مكانة الحيز
الذي تنتمي إليو ،تعددت السموكيات التي تمارسيا الواليات المتحدة حياليا ولـ تعد

متشابية عمى تشابو واختالؼ التنظيمات في منطقيا الفكري والعممي ،غير إف طبيعة
المقاربات الجيوبوليتيكية ىي التي تأخذ اعتبارىا اإلستراتيجي في األداء السياسي

لمواليات المتحدة األمريكية.

كلية العلوم السياسية  /جامعة النهرين

E.mail : Ali _fars44@yahoo.com

كلية العلوم السياسية  /جامعة النهرين

E.mail Wasnaa628@gmail.com
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ادلقذمت:

منذ أحداث الحادي عشر مف أيموؿ  2002ومنطقة الشرؽ األوسط تشيد تحوالت

واسعة في األداء اإلستراتيجي األمريكي تكاد أف تطاؿ نمطية التوازنات التقميدية التي

سادت مرحمة التسعينيات مف القرف المنصرـ ،وىذا التحوؿ ال يعد نتيجة منطقية ليذه
األحداث فحسب بؿ يرتبط بطبيعة الترتيبات التي خمفتيا الحرب في أفغانستاف والعراؽ
والتي سعت مف وراءىا الواليات المتحدة الى صياغة أنموذجيا مف خاللو.
ومما الشؾ فيو أف طبيعة المسارات التي تبنتيا اإلستراتيجية األمريكية كانت وال زالت
محفزة لعمميات التغيير في منطقة الشرؽ األوسط ،إذ ساىمت ىذه الترتيبات مف إحداث
تحوالت واسعة في األنماط التقميدية التي كانت تحكـ ىذه التفاعالت ،السيما إذا ماأخذنا

بالحسباف طبيعة التأثر بالحراؾ اإلجتماعي والشعبي الذي ساىـ في تغيير األنظمة
السياسية في كؿ مف تونس ومصر وليبيا ،فضالً عف األحداث التي تجري في اليمف

وسوريا ،وبالتالي كاف ليذا التبدؿ في بنية النظـ السياسية في المنطقة ،دو ارً في

صياغة أنماط جديدة لألداء اإلستراتيجي مع التنظيمات واألنظمة الصاعدة في المنطقة

والتي يعد اإلسالميوف جزءاً منيا وىذا ما تستيدؼ الدراسة التعامؿ معو.

وفي ضوء ىذه المعطيات فإف ىنالؾ جممة مف اإلشكاليات التي تسعى الدراسة الى

التحرؾ مف خالليا ،فالتطورات والتبدالت اإلستراتيجية التي تشيدىا المنطقة والتي تتسـ

بكونيا غير مستقرة ،فضالً عف كونيا غير متشابية مف حيث الخصائص تجعؿ الباحث

أماـ تناقضات متداخمة ومعقدة كما والحاؿ مع التعامؿ األمريكي حياؿ داعش في سوريا
والعراؽ ،وبالتالي فاألنماط المتناقضة مف الممارسات مع التنظيمات اإلسالمية تشكؿ أىـ

إشكاليات ىذه الدراسة.

واستناداً الى ىذه اإلشكاليات فإف الدراسة تفترض بأف األداء اإلستراتيجي لمواليات

المتحدة ال يستند الى التعامؿ األيديولوجي والفكري بقدر تعاممو مع ما تؤمنو ىذه
التنظيمات مف مصالح إستراتيجية الييا ،األمر الذي يفرض مسارات غير ثابتة في ىذا

المجاؿ .ومف ىنا تـ تقسيـ البحث إلى اآلتي :حيث يناقش المبحث األوؿ :التطور
الفكري لمحركات اإلسالمية (اإلخواف المسمميف والقاعدة أنموذجاً) ،أما المبحث الثاني فقد
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خصص لدراسة الواليات المتحدة والتنظيمات اإلسالمية ( مقاربات وسياسات) ،في حيف
ناقش المبحث الثالث مستقبؿ األداء اإلستراتيجي األمريكي حياؿ التنظيمات اإلسالمية.
ادلبحث األول :انتطىر انفكري نهتنظيماث اإلسالميت

إف عممية البحث في المضاميف الفمسفية والفكرية لممرتكزات التي إنطمقت مف خالليا

التنظيمات اإلسالمية في التعامؿ مع البيئة السياسية واإلجتماعية ىي عممية ذات أبعاد
معقدة ومتداخمة وذلؾ لكونيا مرتبطة بطبيعة التناقضات المنيجية في تفسير األحكاـ
والسيما وارتباط بعضيا باإلجتياد المتناقض وما يقود إليو مف تفسيرات تحمؿ مف
خالليا مالمح األداء السموكي حياؿ األمة والمجتمع.
ادلطهب األول :األخىان ادلسهمني ..مقذماث فكريت غري مكتمهت

يعد تنظيـ اإلخواف المسمميف أوؿ تنظيـ إسالمي جماىيري لميقظة اإلسالمية

الحديثة ،أسسو الشيخ حسف البنا في عاـ 2928ـ .وبعد مضي خمسة سنوات عقد
اإلخواف مؤتمرىـ األوؿ في القاىرة عاـ  2911وأقر فيو النظاـ الداخمي لمتنظيـ والذي
تـ تقسيمو إلى مجموعة مف التشكيالت والتقسيمات تضمنت( :األسرة) وىي أصغر

وحدة تنظيمية والتي تتكوف مف خمسة أشخاص ،ثـ (الشعبة) التي ترتبط بمكتب

المنطقة وىذه ترتبط بػ (المكتب اإلداري) الذي يرتبط بػ (المركز العاـ) والخاضع لسيطرة

المرشد العاـ (.)2

ويعد تنظيـ األخواف المسمميف مف حيث المحتوى الفكري مف التيارات األكثر انتشاراً

في العالـ ،حيث إف نجاح الشيخ حسف البنا في بناء جماعة منظمة كاف لو األثر
األكبر في إستقطاب شريحة واسعة مف النخب المصرية ،إذ تميزت األطر الفكرية التي

تبناىا البنا في اعتماد منيجية اإلسالـ لمتعامؿ مع القضايا السياسية واإلجتماعية وىذا

ما وصفو البنا بنفسو نحف لسنا دعاة ثورة ولكننا دعاة حؽ" ،واكمؿ (اليضيبي) المرشد
الثاني لمجماعة ىذا المسمؾ بقولو المشيور" :نحف دعاة ولسنا قضاة" ،ويتبنى االخواف

المسمموف في الدعوة إلى اهلل األسموب القرآني "ادع الى سبيؿ ربؾ بالحكمة والموعظة
()2

الحسنة وجادليـ بالتي ىي احسف"

في ثالث مراحؿ(:)1

 ،ويتضح مف غايات واىداؼ الجماعة انيا تتدرج

 الدعوة إلى اهلل سبحانو وتعالى والى دينو بالحكمة والحسنى.
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 االىتماـ بمبدأ التربية واالخوة في اهلل.
 الجياد في سبيؿ اهلل إلعالء كممتو والعمؿ عمى إعادة الخالفة اإلسالمية وتطبيؽ
شرع اهلل سبحانو وتعالى في األرض.

ومع ذلؾ التوجو يالحظ مف خالؿ قراءة الفكر السياسي التنظيمي لألخواف
المسمميف وجود م المح لإلنعطاؼ ،حيث كاف لتبني سيد قطب مفيوـ "الجاىمية" الذي
يعني عدـ اإليماف باألحكاـ الشرعية الالزمة لمفرد في معاممتو ،أو تمؾ األنظمة التي

تعتمد عمى المناىج والتشريعات المناىضة لمشريعة اإلسالمية وتحاربيا دو ارً في تبني
إتجاه العنؼ كنتيجة منطقية إلختالؼ القراءات بيذا الجانب(.)4

وبالتالي فإف الميوؿ الفكرية والعممية لمتنظيـ إستندت بشكؿ كبير الى تبني مفيوـ

الثورة أو إزالة األنظمة المعادية لإلسالـ ولعؿ ىذا التوجو الذي تركز في أفكار أبو
األعمى المودودي وسيد قطب فيو الجياد مف اجؿ الدفاع المادي واألخالقي عف األمة،

عف طريؽ الثورة إل زالة أي عقبة تواجو الدعوة اإلسالمية ،واقامة حكـ اهلل ومحاربة

المعتديف الذيف اغتصبوا ىذا الحكـ ،لذلؾ فكؿ نظاـ يستند إلى الكفر والطاغوت يجب

إبادتو (.)5

ومع ذلؾ فإف اإلنتقاالت المتعاقبة في الفكر اإلخواني كاف ليا األثر في صياغة

السمفية الجيادية والتي تشكؿ األساس الفكري لتنظيـ القاعدة ،فالسمفية الجيادية تمثؿ
محاولة لمتوفيؽ بيف السمفية والحنبمية وفكر سيد قطب (الجيادي) فضالً عف السرورية

التي تعد ىي األخرى مقاربة لمتوفيؽ بيف اإلخواف المسمميف والسمفية ،وىذه المقاربات

جميعيا أنتجت الطابع العقيدي السمفي والطابع السياسي القطبي والذي بمور السمفية

الجيادية (.)6

وخاض التنظيـ منذ نشأتو صراعات كبيرة مع السمطات السياسية التي حكمت

مصر ،وكاف لموقفيا المتشنج دو ارً في العديد مف القضايا العربية والمحمية كاف أبرزىا

قياـ تنظيـ التكفير واليجرة المنشؽ مف التنظيـ بقيادة شكري مصطفى بقتؿ حسيف
الذىبي وزير األوقاؼ في مصر عاـ  2977وبعدىا الرئيس المصري أنور السادات في

عاـ .)7( 2982وىذا ما يجعؿ تنظيـ األخواف المسمميف مف الناحية الفكرية ذو مقدمات
فكرية غير مكتممة قابمة لمتطوير واإلضافة مف حيث األطر الفمسفية الخاصة بالتعامؿ
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مع اآلخريف ،األمر الذي جعؿ التنظيـ أماـ إنتقاالت فكرية مف حيث المضموف ميدت
الطريؽ فكرياً لت ّكوف تنظيمات جديدة مف بينيا حركة التوحيد والجياد والقاعدة.
ادلطهب انثاني.انسهفيت اجلهاديت :مقذماث انصياغت انفكريت نهقاعذة وداعش

ساىمت الصياغات الفكرية المتعددة بعد الشيخ حسف البنا السيما ما يخص

نظريات المجتمع الجاىمي والحاكمية دو ارً ميماً في نشوء السمفية الجيادية والتي تمتزج

أفكارىا كما أسمفنا بالعديد مف القراءات الفمسفية ،إذ يشير أبو مصعب السوري الى أف

البنية الفكرية لمتيار الجيادي ىي معادلة متألفة مف (-:)8

<أساسيات مف فكر اإلخواف المسمميف  +المنيج الحركي لمسيد قطب +الفقو السياسي

الشرعي إلبف تيمية والمدرسة السمفية  +التراث الفقيي لمدعوة الوىابية= المنيج
السياسي الشرعي الحركي لمتيار الجيادي >.

وال يختمؼ العديد مف الباحثيف مف وجود تحوالً فكرياً مف حيث التفكير والممارسة

بيف تنظيمي القاعدة وداعش ،فضال عف ىذا التبدؿ في الرؤى اإلقميمية بشأف تيديد
ا
داعش ،فالتبدؿ الجيوستراتيجي في تطمعات التنظيمات الجيادية السمفية كاف لو
تأثيرً

عمى جميع ىذه التوجيات ،وىذا األمر مرتبط الى حد كبير برغبة العائمة المالكة في
السعودية مف إصالح ىذه التنظيمات مف أجؿ تعزيز مكانتيا في السمطة ،إال إف الواقع

الناتج مف ىذه السياسة دفع الى العكس(.)9

ولعؿ ىذا التوجو الجديد قد جاء نتيج ًة النتقاؿ القراءات الفكرية عند منظري القاعدة

وال سيما ما يسمى "السمفيوف الجدد" ومحاولة تطبيؽ فيـ الحاكمية(*) واعتبار (حكاـ

اليوـ في ردة عف االسالـ وأنيـ قد تربوا عمى غير شرائع االسالـ مع كونيـ يحمموف

تطبيؽ
منو بعض صوره الظاىرية ،وىنا عقوبتو أعظـ مف الكافر أصالً) وىذا النص ىو
ُ
()20
لما ورد في الوثيقة الرابعة مف رسائؿ اإليماف لػ "صالح سرية"  ،والذي يتطابؽ أيضاً
مع ما أورده "أبو مصعب السوري" الذي أعتبر الجياديوف في جميع األنظمة القائمة
بالبالد االسالمية والعالـ العربي أنظمة ردة لكونيا تشرع مف دوف اهلل والحكـ بغير ما

أنزؿ اهلل تعالى بو ،واعتبر جميع الحكاـ في العالـ العربي واإلسالمي بناءاً عمى ذلؾ

كفار مرتديف خارجيف عف ممة االسالـ(.)22
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واستناداً الى ىذا المعطى أخذ التفكير السمفي الجيادي يتجو نحو السعي الى

مغادرة النظرية والفتوى والتوجو نحو إقامة الدولة االسالمية وفقاً لمراحؿ معينة تبنى

التنظير ليا (أبو بكر ناجي) في كتابو إدارة التوحش ،والذي ركز فيو عمى ضرورة

ممارسة المزيد مف التوحش ألف ذلؾ يصب في التمكيف مف اقامة الدولة االسالمية،
()22

فضالً عف رسـ خارطة جديدة تكشؼ المخطط الذي تتبناه داعش في ىذا المجاؿ

( أنظر الخارطة رقـ .)2

.

خارطت رقم ( )1تىضح مالمح احلذود اجلغرافيت انتي تتبناها داعش

**المصدر  :مف خالؿ الرابط http://www.akhbarona.com/world

إذ يبيف (أبو بكر ناجي) وبغض النظر عف التيارات السمفية واالسالمية األخرى

التي كاف ليا مشاريع مكتوبة ،مثؿ االخواف أو تيارات الجياد الشعبية كحركة حماس ،إف
ىذه التنظيمات لـ تحاوؿ تأسيس حالة االدارة إنما ىي نظرية عمى ورؽ ،ولذلؾ يرى
ناجي أف الدولة المستيدؼ تكوينيا ،تمر بمراحؿ داخؿ إدارة التوحش عبر عنيا
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بالمراحؿ :مرحمة شوكة النكاية واإلشراؾ .ثـ مرحمة التمكيف.ثـ مرحمة ادارة التوحش ثـ

مرحمة شوكة التمكيف التي تسبؽ قياـ الدولة(.)21

وبالتالي فإف التطور الفكري لمتيار الجيادي وما أحاط بو مف تطورات إستراتيجية في

منطقة الشرؽ األوسط صاغ مف خالليا معادلة أمنية تستيدؼ إعادة نمط التفاعالت
القائمة ومحاول ًة الربط بينيا وبيف التبدالت السياسية التي تشيدىا المنطقة لخمؽ بنية
جديدة لتوازنات القوى فييا.

ادلبحث انثاني :انىالياث ادلتحذة وانتنظيماث اإلسالميت ( مقارباث وسياساث)

أثار التحوؿ السياسي الذي شيدتو األنظمة العربية أواخر عاـ  ،2020والسيما في

تونس ومصر جممة مف اإلشكاليات في التفكير اإلستراتيجي األمريكي ،إذ كاف مف
النتائج المترتبة عمييا صعود التنظيمات اإلسالمية الى السمطة لتشكؿ أنموذجيا
السياسي في المنطقة السيما وصعودىا كقوة سياسية في أكثر مف دولة األمر الذي

جعميا تحتؿ حي ازً ميماً في التفكير اإلستراتيجي األمريكي حياؿ المنطقة وجعميا أماـ
ترتيبات جديدة مف حيث التعامؿ لـ تكف موجودة قبؿ ىذه التطورات.

ادلطهب األول :انتنظيماث اإلسالميت يف اإلدراك اإلسرتاتيجي األمريكي

لـ يكف التبدؿ الذي شيدتو إستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث

الحادي عشر مف أيموؿ 2002ـ مجرد مف التعامؿ مع صياغات جديدة سوؼ تتعامؿ
معيا في المستقبؿ القريب ،فإستراتيجية التفكير في التنظيمات اإلسالمية وما يتعمؽ
باإلسالـ السياسي ىو محط تفكير القادة في الواليات المتحدة منذ أف أطمؽ "ىنتنغتوف"
نظريتو حوؿ صداـ الحضارات والخطر الموصوؼ باإلسالـ كميدد لممصالح اإلستراتيجية

األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط ،أو في المناطؽ التي يتواجد بيا اإلسالـ(.)24

ومف أجؿ أف ال تكوف إستراتيجية األمف القومي لمواليات المتحدة موجية نحو
اإلسالمييف فقد أكدت الكثير مف تصريحات مسؤولي اإلدارة األمريكية في إدارة الرئيس

"جورج بوش اإلبف" وكذلؾ الرئيس "باراؾ أوباما" عمى اف "أصدقاءنا المسمميف الكثر
ليسو أعداء الواليات المتحدة بؿ اف عدونا ىي الشبكة الراديكالية المؤلفة مف إرىابييف
وكؿ الحكومات التي تساندىـ" ومف أجؿ إثبات ىذا التصور في العقؿ اإلستراتيجي
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اإلسالمي ،لـ توزع الواليات المتحدة األمريكية تيديداتيا في ىذا المجاؿ عمى أساس
أيديولوج ي فقط ،كي التحسب بأف إستراتيجية األمف القومي األمريكي موجية لإلسالـ
فقط ،ولذلؾ يالحظ أف محور الشر الذي يشكؿ التحدي اإلستراتيجية لمييمنة األمريكية

يضـ ايراف اإلسالمية وكوريا الشمالية الشيوعية ونظاـ صداـ حسيف البعثي

العمماني"( .)25وقد صاغت ىذه األطر مرتكزات لألداء اإلستراتيجي الغربي بشكؿ عاـ

تجاه اإلسالـ السياسي فالوجود األوروبي ومساعيو الى بناء المقاربات اإلستراتيجية

ىي ليست بعيدة كذلؾ عف ىذا المجاؿ.
ولعؿ ىذا األمر يفسر المقاربة النظرية بيف الدوؿ الفاشمة واإلرىاب بعدىا مصدر

أخر لمتيديد تجاه اإلستراتيجية األمريكية في الشرؽ األوسط ،فالربط مف الناحية
اإلستراتيجية بيف ضعؼ الدولة عمى اإلدارة وتنامي الجماعات المتمردة يفسر أثر ىذه
المقاربة ،ويستنتج (ستيفف سايموف ودانييؿ بايمف) بأف نشاط الجماعات اإلرىابية يرتبط

بطبيعة األجيزة األمنية وقدرتيا عمى احتواء وحصر نشاط ىذه الجماعات كما ىو الحاؿ

مع السعودية التي تحوي جماعات في غاية التطرؼ( .)26ويرى (ستيفف كرانسر) بأف مف
أبرز التحديات التي تواجيا الواليات المتحدة ىو ما يتعمؽ باألنظمة الضعيفة والتي
وصفيا بأنيا تمؾ الدوؿ التي التمتمؾ القدرة عمى تطوير مؤسساتيا لكي تتعامؿ مع
التيديدات المتنامية في داخميا ،وبالتالي فإف الحاجة ىنا تبرز في كيفية تطوير

مؤسسات ىذه األنظمة لكي تكوف أكثر قابمية في تقميؿ الخسائر التي تواجو المصالح

اإلستراتيجية العالمية(.)27

وقد جاء ىذا التصنيؼ ليرسـ المالمح اإلستراتيجية التي تتعامؿ معيا الواليات

المتحدة وفقاً لممنظومة الفكرية ليذه التنظيمات ،وىذا الجانب لو تأثير كبير عمى
الخيارات اإلستراتيجية التي سيتبناىا صانع القرار األمريكي في ىذا المجاؿ.

يرتبط التفكير اإلستراتيجي لمواليات المتحدة بجممة مف الكتابات التي تعاممت مع ىذا

الصعود والتي مف ب ينيا كتابات "آصؼ بيات" التي تناوؿ فييا االسالموييف كتعبير ليذا

التحوؿ ( ، )28ومف ىذا األساس يالحظ إف معيار التعامؿ مع ىذه التنظيمات ىو ينطمؽ
مف تصنيفيا الى قوتيف(:)29
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األولى :ينتمي إلييا جماعة األخواف المسمميف ويعبر عنيا أحزاب الحرية والعدالة
والوسط في مصر ،وحزب حركة النيضة في تونس ،حزب العدالة والتنمية في المغرب.

الثانية :ينتمي إلييا األحزاب السمفية والتي تمثؿ األحزاب والتيارات التي خرجت مف رحـ

الدعوة السمفية كالنور والفضيمة في مصر ،وجبية اإلصالح التونسية في تونس.
إف المقاربات الخاصة بصعود التيارات اإلسالمية في دوؿ الثورات واالنتفاضات

العربية تشكؿ امتداداً تطبيقياً لمتقارير الصادرة عف مراكز البحوث األمريكية والتي دعت

منذ عاـ  2006إلى دعـ التيارات المعتدلة منيا السيما تمؾ التي تمنح المرأة حقوقيا
وحقوؽ األقميات الدينية األخرى والحوار بيف األدياف والمعتقدات ومناىضة اإلرىاب

وأشكاؿ العنؼ غير الشرعية( ،)20وىذا ما يستدعي التفكير أيضاً بالدالالت المنيجية التي
بدأت الواليات المتحدة مف خالليا ضبط المتغيرات المحتممة في حاؿ وصوؿ ىذه القوى

إلى السمطة وىو ما يدلؿ كذلؾ عمى أثر عممية االستشراؼ التي بدأت تراود الذىنية

اإلستراتيجية األمريكية في ادارة الرئيس األمريكي األسبؽ (جورج دبميو بوش) ،فضالً
عف اإلندفاع األوروبي نحو المنطقة الذي كاف يستيدؼ تأطير ومنيجة بعض الفاعميف

السياسيف في المنطقة وفي مقدمتيـ التنظيمات اإلسالمية (.)22

وبالتالي كاف ليذا التحوؿ النظري صياغات تكتيكية واستراتيجية بدأت تتعامؿ مف

خالليا الواليات المتحدة مع التيديدات المنتشرة عالمياً ،حيث كاف لصعود االسالـ

السياسي بعد ثورات "الربيع العربي" جانباً مف التفكير اإلستراتيجي األمريكي مف حيث
المعاممة ،وقد كشفت وزيرة الخارجية األمريكية "ىيالري كمينتوف" بأف الواليات المتحدة

األمريكية سوؼ تتعامؿ مع األحزاب االسالمية الصاعدة في تونس ومصر إف تقيدت

بقواعد المعبة السياسية (.)22

إف ممارسة الدعـ وتبني المقاربات الفكرية بشأف ىذه التنظيمات لـ يكف في مسار

واحد ،فالجغرافية السياسية كانت ىي المعيار الذي يحدد التعامؿ اإلستراتيجي معيا،
فضالً عف المصالح اإلستراتيجية األمريكية التي ساىمت في رسـ الصياغات
اإلستراتيجية في ىذا المجاؿ.
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ادلطهب انثاني :األداء اإلسرتاتيجي األمريكي حيال انتنظيماث اإلسالميت

تسعى الواليات المتحدة األمريكية الى توظيؼ المتغيرات الناتجة عف التبدالت

اإلقميمية بطريقة إستراتيجية تنتقؿ مف خالليا بإتجاه إدارة التغيير بدالً مف أف تكوف
طرفاً فيو ،وىذا ما جعميا تكوف بعيدة بعض الشي في خياراتيا أثناء عممية التغيير،

فالخيارات اإلستراتيجية التي تبنتيا إدارة الرئيس "باراؾ أوباما" مع ىذا التحوؿ بقيت

ممتزمة بالعقيدة المثالية الى حد كبير واستمرت باإلعتقاد بأف التوسع باألنظمة
الديمقراطية ما زالت تشكؿ أحدى ركائز سياستو الخارجية ،لكنو مع ذلؾ كاف فريؽ
الرئيس "أوباما" يطبؽ ىذه الخيارات بحذر كبير وبراغماتية عالية ،ويحاوؿ قدر اإلمكاف

اإلبتعاد عف فرض األنظمة بالقوة أو مجابية التغيير بالقوة (.)21

ومع ذلؾ فقد وجدت إستراتيجية األمف القومي األمريكي أنيا لف تتأثر كثي ارً مف

صعود األخواف المسمميف في مصر .إذ كاف إدراؾ الواليات المتحدة لطبيعة العالقة
التنافسية بيف األخواف المسمميف واألحزاب السمفية األخرى دو ارً في أف يكوف إتجاه

اإلئتالفات السياسية الداخمية مع قوى غير إسالمية ،وىذا التوجو مف شأنو أف يبعث
برساالت طمأنة الى الخصوـ السياسييف في المنطقة بالتوجيات التي سوؼ تكوف عمييا

مصر(.)24

ولكف ىذه اإلستراتيجية لـ تكف عمى مستوى واحد مف حيث األداء بما يشممو ىذا

العنواف مف معاني يتداخؿ فييا التفكير والتخطيط عالوةً عمى التنفيذ إنما كانت تتحرؾ
وفؽ مداخؿ ومواقؼ مختمفة يمكف التعامؿ معيا مف خالؿ:
ً
اوال :مىقف ادلرتدد ادلتناقض

يمتاز األداء اإلستراتيجي األمريكي وفؽ ىذا المدخؿ بنوع مف التردد وأحياناً الحذر

مف اإلنخراط لتوجيو موقفيا ضد التنظيمات اإلسالمية ،فالخطر الذي ترسخ في ذىنية
القادة في اإلتحاد األوروبي ودوؿ منطقة الشرؽ األوسط مف تيديدات داعش المتنامية

في سوريا ،في حيف كاف موقفيا عمى النقيض بشأف العراؽ إذ سارعت مع القوى
الرئيسة في المجتمع الدولي الى اعالف التحالؼ الدولي ضد داعش لمعمؿ بإستراتيجية

جماعية بشأف تيديدىا الػمتنامي في الػعػػراؽ(.)25
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فعمى الرغـ مف أف داعش في سوريا ىي نفسيا في العراؽ وىي بالقيـ نفسيا
وتتبنى المسارات السموكية نفسيا غير إف الموقؼ األمريكي منيا كاف عمى تناقض
واضح ،وىذا ما يفسر دور الجغرافية في ىذا المجاؿ ،إذ أف سوريا في ىذا الجانب تمثؿ
المنحى الذي يمكف مف خاللو تحقيؽ السالـ في منطقة الشرؽ األوسط كما يشير بذلؾ
"ىنري كيسنجر" ومف غير الممكف أف تتبنى الواليات المتحدة األمريكية أي مقاربة

إستراتيجية لتغيير توازنات القوى في النظاـ اإلقميمي مع إستمرار نظاـ األسد في سوريا

والتي تعني في المحصمة إستمرار قوة محور الممانعة جيوبوليتيكياً (.)26

وبالتالي فإف األداء اإلستراتيجي وفقاً ليذا المدخؿ يتبنى التعامؿ مع التنظيمات

اإلسالمية مف منطؽ التأثير الجيوبوليتكي رغـ تشابو المقومات الفكرية والمادية
لمحركات في المواقع المختمفة ،إال أف المحددات الجغرافية تمارس دورىا بشكؿ كبير في
صياغة ىذا التناقض.

ثانيا :ادلىقف ادلؤيذ انذاعم

عمى الرغـ مف المواقؼ المتناقضة التي تبناىا األداء اإلستراتيجي لمواليات المتحدة

األمريكية حياؿ بعض التنظيمات اإلسالمية بحكـ مكانتيا الجيوستراتيجية في المدرؾ
األمريكي ،يمكف أف نالحظ بعض المواقؼ التي تتسـ بالمرونة والدعـ المحدود كالحاؿ
مع األخواف المسمميف في مصر أو تونس ،حيث كاف لمرغبة في التخفيؼ مف حدة
التبدالت السياسية ومحاولة تشكيؿ مقاربات خاضعة لمحسابات المنطقية ولحماية بعض

الصالت اإلستراتيجية الدور األكبر في تبني ىذا األنموذج ،فمساعي الواليات المتحدة
الى إنتاج الصياغات القديمة بحمة جديدة كاف يشكؿ الخيارات األكثر سيطرة في ذىنية

صانع القرار األمريكي(.)27

ادلبحث انثانث :مستقبم األداء اإلسرتاتيجي األمريكي حيال انتنظيماث اإلسالميت.

بعد الدراسة والتمحيص يتبيف لنا اف التنبؤ بما ىو قادـ او محاولة معرفة

مستقبؿ االداء االستراتيجي االمريكي ىو أمر في غاية التعقيد ،فكما اختمفت

استراتيجيات التعامؿ مع التنظيمات االسالمية تبعا لتاثيرىا الجيوستراتيجي عمى
مصالحيا بالدرجة االساس في المنطقة ،كاف الزما اف يختمؼ مستقبؿ التوجو
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االستراتيجي لمواليات المتحدة حياؿ التنظيمات االسالمية في المنطقة ونخص منيا
(االخواف المسمميف و داعش) والتي ىي محور الدراسة.

وقبؿ الحديث عف المشاىد المستقبمية البد مف القوؿ بأف الواليات المتحدة انما تحدد

استراتيجيتيا في التعامؿ مع التنظيمات االسالمية بناءاً عمى:

 .2مق تضيات المصمحة اإلستراتيجية األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط وتوازنات
القوى فييا.

 .2تحقيؽ اكبر قدر ممكف مف المكاسب االستراتيجية في المنطقة مف دوف تقديـ
خسائر تذكر كي اليتكرر ما حدث في العراؽ وافغانستاف (.)28

 .1تغيير الخارطة السياسية في الشرؽ االوسط بالشكؿ الذي يخدـ مصالحيا
واستراتيجياتيا في المنطقة (.)29

وباختصار يمكف القوؿ اف المحرؾ االساسي الي استراتيجية امريكية مستقبمية

قادمة حياؿ التنظيمات االسالمية في المنطقة انما ىو المصمحة االستراتيجية االمريكية
العميا وكيؼ تحدد ىذه المصمحة اإلعتبارات الجيوسياسية بيذا الشأف.
ومف ىذا المنطمؽ يمكف الحديث عف مستقبؿ االداء االستراتيجي االمريكي حياؿ
التنظيمات االسالمية ( االخواف المسمميف و داعش) مف خالؿ توجييا الرافض لوجود

ىذه التنظيمات ،فقد تعمد الواليات المتحدة في المستقبؿ القريب الى االستمرار في

موقفيا الرافض لتنظيـ داعش في العراؽ مف خالؿ تبنييا التحالؼ الدولي ضد تنظيـ
داعش ،ودعميا لمحكومة العراقية في حربيا ضد داعش ،فضالً عف دعميا المباشر

لمعمميات العسكرية ضد التنظيـ في العراؽ سواء مف خالؿ الضربات العسكرية الجوية

التي تقصؼ بيا المواقع االستراتيجية لمتنظيـ او مف خالؿ السعي لتدريب القوات
المسمحة العراقية لمواجية التنظيـ ب ارً ،فيي تدرؾ باف العمميات العسكرية الجوية لوحدىا
لف تستطيع القضاء عمى التنظيـ ،ويمكف القوؿ كذلؾ اف االستراتيجية االمريكية الرافضة

لمتنظيمات االسالمية والتي تسعى لمحاربتيا في تحالؼ دولي تخضع لعدة مقاربات

إستراتيجية أىميا(:)10

 . 2ىناؾ شكوؾ كبيرة في صالبة التحالؼ الدولي اإلقميمي ضد تنظيـ داعش ؛ عمى
الرغـ مف أف ىنالؾ عشرات الدوؿ التي تشارؾ في الضربات الجوية ،إال أنو في
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المقابؿ ىناؾ تبايناً في رؤية ىذه الدوؿ لمصالحيا ،وال سيما في المنطقة ،فتركيا لـ

تقبؿ بالتدخؿ البري إلنقاذ مدينة كوباني الكردية ،ولـ تسمح خالؿ الفترة األولى مف
الحرب الجوية باستخداـ قواعدىا ،ألنيا تطالب بمقاربة ال تيدؼ فقط إلى التخمص

مف تنظيـ داعش ،بؿ كذلؾ مف الرئيس السوري األسد.
 .2عمى الرغـ مف أىمية الضربات الجوية وتأثيرىا عمى المدى البعيد ،إال أنيا لف تكوف

حاسمة تماماً مف دوف القوات البرية في القضاء عمى التنظيـ وىذا يعد منطقاً

عسكرياً ألف عممية مسؾ األرض تحتاج الى قوات برية أكثر مف القوات الجوية،
ومعضمة التحالؼ تكمف في أف الحديث عف تدريب تشكيالت وقوات في العراؽ

لمواجية تنظيـ داعش اليزاؿ يواجو صعوبات وتعقيدات سياسية وفنية؛ فالحرس
الوطني العراقي المزمع تأسيسو وتطويره يحتاج ألعواـ كي يكوف قاد ارً عمى

المواجية ،والجيش السوري الحر ال يزاؿ ضعيفاً وغير قادر عمى االستفادة مف

إضعاؼ التنظيـ وحصاره عسكرياً وجغرافياً.

 .1وفي تطور ممحوظ لالستراتيجية االمريكية حياؿ المنطقة العربية وباالخص بعد تولي
اوباما الرئاسة االمريكية ،نجد اف ىناؾ تراجع كبير في الرغبة األميركية في التورط
في أية حروب وصراعات أخرى في المنطقة ،وىو ماوعد بو أوباما الرأي العاـ

األمريكي ،والذي يعزز ىذه الرغبة ىو تنامي قناعة جديدة في أوساط المؤسسات
الفكرية والسياسية والسيما مراكز الفكر بأف المنطقة العربية بأسرىا في طور التفكؾ

وانييار المنظومة السياسية الجغرافية ( ،)12التي َّ
تشكمت بعد الحرب العالمية األولى،

وفشؿ الدولة الوطنية العربية ،ما يجعؿ مف محاوالت الحفاظ عمى الوضع القائـ أم ارً

عبر عنو الرئيس األميركي أوباما نفسو ،في لقاء مع
مستعصياً ،وربما ىذا ما ّ
الصحفي األميركي ،توماس فريدماف ،عندما قاؿ" :ما نراه في الشرؽ األوسط وأجزاء
مف شماؿ إفريقيا ىو أمر يعود إلى نظاـ مف الحرب العالمية األولى بدأ يتفكؾ"(.)12

مثؿ تمؾ المعطيات تخمؽ شكوكاً في مدى استمرارية التحالؼ الراىف واستدامتو

وقدرتو عمى التعامؿ مع شروط التفكؾ والفوضى الراىنة ،ومما يعزز ىذه الشكوؾ

ويدعميا تمؾ القراءات االستراتيجية التي تتحدث عف تراجع أىمية منطقة الشرؽ األوسط

سمَّـ المصالح الحيوية األميركية ،بخاصة مع اكتشاؼ النفط بكميات كبيرة في
عمى ُ
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الواليات المتحدة نفسيا ،فضالً عف تزايد أىمية منطقة أسيا الباسفيؾ في التفكير
اإلستراتيجي األمريكي والتي ركزت عمييا بشكؿ كبير وثيقة المبادئ اإلستراتيجية

األمريكية (.)11

ومف كؿ المعطيات السابقة فيمكف القوؿ بأف الواليات المتحدة انما تتحرؾ بأتجاه
مص الحيا بالمنطقة بالدرجة االساس وىي تدرؾ بأف القضاء عمى ىذه التنظيمات اليكمف
في قمعيا عسكريا فقط بؿ يجب القضاء عمى مسببات وجودىا وتناميو في المنطقة.

اف ما يحصؿ في المنطقة العربية انما ىي حالة مف الفوضى الخالقة كما اسموىا
خبراء السياسة االمريكية فالبد مف تغيير الخارطة السياسية وتحويؿ المنطقة الى
دويالت صغيرة تطبيقا لمشروع الشرؽ االوسط الكبير وىذا االمر لف يتـ بدوف المرور

بيذه المرحمة الصعبة عمى جميع البمداف العربية.
وبالتالي فأف التعامؿ اإلستراتيجي مع التنظيمات اإلسالمية في الشرؽ األوسط يرتبط

أساساً ب طبيعة المصالح الجيوبميتيكية وطبيعة النفوذ اإلستراتيجي لكؿ واحدة منيا ومدى
تأثر مصالحيا اإلستراتيجية منيا ،فطبيعة التحدي أو الخطر بالنسبة الى اإلستراتيجية

األمريكية ال يرتبط بالشكؿ بقدر إرتباطو بالمصالح وحركة توازنات القوى في المنطقة
األمر الذي يفسر معظـ التناقضات في األداء اإلستراتيجي األمريكي حياؿ التنظيمات
اإلسالمية في المنطقة وبالتحديد األخواف المسمميف والقاعدة.
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اخلامتت

اف الواليات المتحدة االمريكية تبنت مواقؼ مختمفة مف نفس التنظيمات

االسالموية في المنطقة ،ففي الوقت الذي حاربت فيو داعش في العراؽ ،نجدىا قد
سكتت عف وجوده في سوريا ،ال بؿ ىناؾ مف يدعي بأنيا كانت تدعـ داعش في سوريا
النو يواجو النظاـ السوري ويسعى الى اسقاطو ،اذف مف كؿ ماسبؽ يمكف الحديث عف
استراتيجية متناقضة او بمعنى اصح سياسة إزدواجية قائمة عمى أساس التضاد
والتناقض والتعامؿ مع كؿ جية عمى حدة بحسب التأثير عمى مصالحيا بالدرجة
األساس.

اف وجود التنظيمات االسالموية في المنطقة العربية وتنامييا اقميمياً في ىذا الوقت

بالذات انما ىو نتيجة لضعؼ الحكومات العربية وعدـ قدرتيا عمى تحقيؽ مطالب
المجتمعات في العدؿ والمساواة وتعامميا مع االحتجاجات والمعارضيف بسياسة القمع
والعنؼ ولذلؾ وجدت ىذه التنظيمات ضالتيا في ىذه المجتمعات الضعيفة والساعية

لتحقيؽ مطالبيا.
يمكف القوؿ اننا نراىف عمى عامؿ الزمف في انسالخ ىذه التنظيمات مف المجتمعات

العربية وبالتالي اضعافيا والقضاء عمييا حيث اف الخيار العسكري لوحده ليس كافيا،
وما حصؿ في افغانستاف عاـ  2002عندما شنت الواليات المتحدة حربيا عمييا محاولة
القضاء عمى نظاـ طالباف ومحاربتو لـ تنجح تماما في ذلؾ ،فالحرب وحدىا ال تكفي

ليذه الميمة .إذ ينبغي أف ترتبط الحرب بمقدمات فكرية وعقائدية قادرة عمى مجابية
ىذه األفكار فضالً عف حصر نشاطات المؤسسات المولدة ليذه الجماعات في العالـ
اإلسالمي.
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The nature of the US strategy towards the Islamic movements in
the Middle East take different areas and models .These
differences are due to the nature of the surrounding area of these
movements as well as the interests of the factors that determine
the performance of a strategy for each one of them .Because
these movements are dealing according to fixed principles do not
take into account the position of the space to which they belong ,
numerous behaviors practiced by the United States.
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