


 1 

 سالميون والقضية الفمسطينيةاإل

 سالميين من القضية الفمسطينيةمريكية عمى مواقف اإلتأثير السياسات األ

 1شرقية إبراىيمد. 

 

 :مقدمة

دائمًا  في جميع زياراتو لمواليات المتحدة األمريكية، كان الرئيس المصري السابق حسني مبارك يرد  
أثبتت األيام  .": "أنا أو اإلسالميينالتعديل من سياساتوو إلصالح اعمى طمب المسؤولين األمريكيين لو ب

 .فعاًل في الحكمبديمو ن و اإلسالمي حيث صار ،أن مبارك كان عمى صواب

مقارنة مع التحديات في زمن الثورات العربية كتاتوريات المرحمة األسيل يربما يكون مسمسل قمب الد
وألقت بظالليا  ،فاجأت الجميعبي مجموعة من الحقائق أفرز الربيع العر التي ستتبع تغيير األنظمة. فقد 

كيفية والسرعة قميمي والدولي. الواليات المتحدة األمريكية دىشت لمصناع القرار عمى المستويين اإلعمى 
وأفاقت عمى حقيقة جديدة مفادىا أنو بات من الضروري ليا التعامل  ،نالتي سقط بيا حمفاؤىا التاريخيو 

التي  ،قراطيةو غير آبية بمنظومة القيم الديم ،ىادنت األنظمة الديكتاتورية في قمعيا القوى التي ىذهمع 
 الخارجية.  تياعمى سياس ومن المفترض أن تترك آثاراً  ،قامت عمييا الواليات المتحدة

االستراتيجيات  أقممةوصار من الضروري  ،منيا بالنسبة ألمريكا ن حقيقة ال مفر  اإلسالميو بات 
ووجدوا أنفسيم ضمن معادلة واحدة مع  ،أيضاً  اإلسالميينسرعة التغيير فاجأت لمتعامل معيا. األمريكية 

ليس من موقع المعارضة  ،عمييم التعاطي مع سياساتياوبات لزامًا  ،الواليات المتحدة ،خصميم التقميدي
 ولكن من موقع السمطة ىذه المرة.  ،كما ىي العادة

يتمنى المرء ما كل ما  ،ولكن ،معادلة بالوجود في مثل ىذه يرغبكا ن وأمرييسالمياإلمن  لم يكن كل  
سارعت يدركو. القضايا الشائكة بين الطرفين ىائمة وعمى رأسيا السؤال األصعب: المسألة الفمسطينية. 

وعمييم االلتزام بيا، ال بل  ،ىذا الممف في منيمأن ىناك توقعات  إلى اإلسالميينالواليات المتحدة لتنبيو 

                                                           
 قطر –لية في جامعة جورجتاون ، وأستاذ النزاعات الدو الدوحة - زميل السياسة الخارجية بمعيد بروكنجز 1

sharqieh@gmail.com 



 2 

بدورىم بمورة سياسة  اإلسالميينلذا وجب عمى  ؛نو اإلسالمين ىامش المناورة قد يكون أضيق مما يتخيمو إ
 مرحمة الممارسة.  إلىانتقمت  إنواستراتيجيات واضحة لمتعاطي مع الضغوطات األمريكية 

ال تبدو نية وأمريكا حول المسألة الفمسطي اإلسالميينأن المواجية بين  إالصعوبة الموقف  من رغمبالو 
 إلىلموصول قد يعمل الطرفان من خالليا  ،ةأرضية عمل مشتركإذ ما زال ىناك  ،حتمية بالضرورة

إن كان  اآلنحتى وليس من الواضح  ،ىذه المسألة، ولكن ىناك ثمن ليذه التفاىماتتفاىمات معينة حول 
 ن الجاىزية التامة لدفعو. لدى الطرفي

وحول المسألة  ،وأمريكا بشكل عام اإلسالميين بينالمستقبمية قة ىذه الدراسة تحاول استقراء العال
والضغوط األمريكية حول المسألة  ،مع السياسات ناإلسالميو وكيف سيتعامل  ،الفمسطينية بشكل خاص

  .الفمسطينية

 إلىبأمريكا، ثم تتطرق  اإلسالميينمنطمقات أساسية ضرورية لفيم عالقة تستعرض الدراسة في البداية 
تسمط الدراسة الضوء عمى المنيجية  ذلك)المطالب المتبادلة(، وبعد  ؟طرف من اآلخر ذا يريد كل  ما

 نو اإلسالمي، والتحديات التي سيواجييا اإلسالمييناألمريكية والسياسات التي ستتبعيا في الضغط عمى 
ح بعض الحمول أو ول الدراسة طر االمسألة الفمسطينية، وأخيرًا تح في تعاطييم مع أمريكا فيما يخص  

 تجنب مواجية قد ال يرغب الطرفان بحدوثيا.يم في ات حمول ربما تسبداي

 ،بمراجعة التصريحات الرسمية الصادرة عن اإلدارة األمريكيةقام الباحث  لإلجابة عمى ىذه التساؤالت
كبر عمى أكيز بتر و ، 3122يناير  كانون الثاني/والمسألة الفمسطينية منذ  باإلسالميينوالتي ليا عالقة 

 )وقت اقتراب وصول اإلسالميين لمسمطة(. ، 3122أغسطس آب/ التصريحات التي صدرت بعد 

ووزارة  ،بيضلتمك التصريحات الصادرة عن البيت األ خاصاً  عممية المراجعة والبحث أعطت اىتماماً 
البيانات التي تمت  بدرجة ثانية المسؤولين الفاعمين في مجمسي النواب والشيوخ.و  ،الخارجية األمريكية

 والمؤتمرات الصحفية. ،والبيانات ،رسوالشيادات في الكونج ،والمقابالت ،تمراجعتيا شممت الخطابا
مع الضغوط األمريكية، فقد أجرى الباحث  وكيف سيتعاطون ،اإلسالميينباإلضافة لذلك ولفيم موقف 

 واإلسيام ،إثراء النقاشالدور الكبير في كان إلجاباتيا  ،مميزة إسالميةمع قيادات مجموعة من المقابالت 
وأعقد  ،في الحكم اإلسالميينالذي سيكون بالتأكيد من أصعب ما يمكن أن يواجو  ،فيم ىذا الموضوعفي 

 .ما يمكن لالستراتيجيات األمريكية التعامل معو
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 :اإلسالميينساسية لفهم عالقة أمريكا مع أمنطمقات 

 إلىمن التطرق  فيما يخص المسألة الفمسطينية ال بد   اإلسالميينم دقيق لعالقة أمريكا بمن أجل في
د اتجاىاتيا يتحدتساعد عمى و  ،التي تؤثر بشكل العالقة حاضراً  األساسيةمجموعة من المنطمقات 

فاعالت العالقة العام لت اإلطاركونيا تصيغ قوالب سياسية تحدد  ضروريىذه المرتكزات فيم . مستقبالً 
 . سالمييناإلاألمريكية مع 

حدث يقة مفادىا أن الربيع العربي قد أحقيتمثل في  اإلسالميينالمنطمق األول لفيم عالقة أمريكا مع 
 النظام الدكتاتوريمثل التي  ،ن التركيبة البنيوية القديمةأو  ،العربيالنظام السياسي تغييرات بنيوية في 

. نحن إذًا أمام تركيبة بنيوية جديدة بيع العربياألقل في دول الر وذلك عمى  ،والى األبد انتيت، قد جوىرىا
ىذا الموقع عمى أسس  إلىوىم وصموا  ،الالعب األساسي فيو ناإلسالميو يمثل  ،لنظام سياسي جديد

 وبطريقة منتخبة.  ،قراطيةو ديم

ال بل  ،تتعامل معيا كحقيقةو  ،ن أمريكا قد وصمت إلى ىذه القناعةيجدر التأكيد بأوفي ىذا المضمار 
المتعمقة بالشرق األوسط يجب أن تصمم عمى الجديدة الحقيقة بالنسبة ليا أن رسم السياسات األمريكية  نإ

أن  و. الوجو اآلخر ليذه الحقيقة ىوليس من الوارد القفز عنيا ،أن اإلسالميين حقيقة يجب التعامل معيا
لمنظام يبة البنيوية الجديدة من الترك ،شرعي منتخب، بأنيم جزء أصيل نفسيم يعون تماماً أاإلسالميين 
عن طريق ذلك بفعل وصوليم إلى الحكم و  ،وأن أمريكا ال تممك إال أن تتعامل معيم ،العربيالسياسي 

صناديق أي  ،قراطيات الغربيةو نفس المبادئ التي تنادي بيا الديمعبر و  ،الثورات الشعبية العارمة
 االقتراع. 

درجة  أمريكا ال يدركون إلى أي  و  قة ىو أن كال اإلسالميينالجزء الثالث وربما األىم من ىذه الحقي
 ،تجاه اآلخر لموصول إلى أرضية لمتفاىم كل   ،سيتوجب عمى الطرفين فييا التعديل بمواقفيم التقميدية

 تجنب صدام قد يكون جوىرة المسألة الفمسطينية.و 

وبدون منازع عندما يدور  ،القيادي جميورية مصر العربية الدورالمنطمق اآلخر يتمثل باحتالل 
. يخص القضية الفمسطينية بالتحديد مافي األمريكيةبالواليات المتحدة  اإلسالميينالحديث عن عالقة 

ن ليو عظم التصريحات الصادرة عن المسؤ م أنىذا الموضوع يرى بوضوح  أدبياتفالباحث في 
العربي تشير بالتحديد لما يمكن  الربيع إسالمييوالتي تختص بالدور المستقبمي لحكومات  ،األمريكيين

 ؟وكيف سيؤثر ذلك عمى عالقة الواليات المتحدة بالمنطقة ككل ،لمدور المصري القيام بو بيذا المجال
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 ،ليبياو  ،تونس إسالمييا يتوقعونو من عم   األمريكيين ولينؤ المسيالحظ غياب كبير في تصريحات  
. السبب "إسرائيل"شكل العالقة المستقبمية مع  أو ،نيةفيما يخص المسألة الفمسطي سوريةحتى  أو ،اليمنو 

 ولينالمسؤ كذلك عدم توقع و  ،ليبياو  ،عن فمسطين مثل تونس وراء ذلك ربما يكون لبعد ىذه الدول جغرافياً 
. التركيز عمى الدور اإلسرائيميالخارجية تجاه النزاع العربي  قيام ىذه الدول بتغيير سياستيا األمريكيين
كذلك الموقع و  ،الذي ربط مصر بفمسطين واإلقميميبحكم الدور التاريخي  ،يوجد لو ما يبرره إذاً المصري 

 ما يتبع ذلك من شكل العالقة مع حركة حماسو  ،الجغرافي المتميز والحيوي عمى خطوط التماس مع غزة
 معبر رفح وغيرىا. و 

لة أمصر وموقفيا من المس ص  يخالمعمن فيما  األمريكيالذي يظير في الموقف  األبرزالسبب  ولعل  
في  اإلسالميون" مما قد يفعمو المزمن األمريكيوالقمق  ،"إسرائيل"الفمسطينية ىو وجود معاىدة السالم مع 

 .اإلسرائيمية - السمطة" مع معاىدة السالم المصرية

القة نفسو حول شكل الع األمريكيالضوء عمى التباين في الموقف  إلقاءمن  بد   في ىذا المضمار ال
 فيما يخص النزاع العربي إليويصموا  نأالذي يمكن  والحد   ،السمطة بإسالميي أمريكاتربط  أنالتي يجب 

مجمس الشيوخ( مواقف صقورية و  ،مجمس النوابالتشريعية ) السمطات وليمسؤ  يأخذفبينما  .اإلسرائيمي -
 إلى األمريكيةوالخارجية  األبيضالسمطة التنفيذية كالبيت  ليؤو مس، يميل أحياناً وبدون ضوابط متطرفة 

حول صياغة  اإلسالميينلمتعاطي مع  اً استعدادإذ يبدون  ،دبموماسيةو  ةماتيبراج أكثراتخاذ مواقف 
ما في مواضيع سي   ال ،فات لدييملمكثير من التخو  إخفائيمعدم من رغم بال ،تفاىمات مستقبميةو  عالقات
  بالنسبة ليم. أولويةالتشريعية والتنفيذية عمى كونيا جمع فرعي السمطة التي ي   ،"إسرائيل"من أمثل 

 وعالقتيم اإلسالميينالتشريعي والتنفيذي في الواليات المتحدة من  ينولرؤية التباين في موقفي الجياز 
 الين ويست)تشريعي( والنائب عن والية فموريدا  ،رس الجميوريبفمسطين نورد ما كتبو عضو الكونج

  :في مصر حيث يقول ناإلسالمييبمناسبة فوز 

 وقيل مصر، إلى السمطة في المسممين صعود اإلخوان من أوباما حذ ر بعضنا إدارة عام، قبل
 الثورة وأصبح شبح تحققت توقعاتنا فقد أما اليوم،. وخارجون عن السيطرة حينيا أننا متشائمون

. الرئاسية لالنتخابات مرشحاً  يقد موا لن المسممون إ نيم اإلخوان قال .المشؤوم نصب أعيننا اإليرانية
 دعمنا لتأكيد بحاجة نحن اآلن. كابوس إسالمي راديكالي ليس إال العربي الربيع أن   الواضح من

عمى مستوى السياسة الخارجية  ت غتفر ىذه زل ة ال .فيو لبس ال بشكل "إسرائيل"و لممسيحيين األقباط
 عن مصر، األمريكية الخارجية المساعداتإلى قطع  أوباما باراك الرئيس إلدارة أوباما. أدعو
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 اإلسالمية السياسية الكيانات وجميع المسممين اإلخوان من والتنصل االنتخابات، ىذه بنتائج التنديد
  .2المتطرفة

وأكثر  أيدلوجية تخاذ مواقف أقل  ا ،وليس دائماً  ،في المقابل يغمب عمى ممثمي السمطة التنفيذية
. الدافع األساسي في رسم 3القضايا التي تواجو سياسية أمريكا الخارجية تجاه ماتيةوبراجبموماسية د

بغض النظر عن  ،الطرق فاعمية لتحقيقيا وأكثر ،سياسات السمطة التنفيذية ىو المصمحة الوطنية
الخصم. ىذا الموقف يظير في تصريحات الناطق باسم البيت األبيض "جي كارني" الذي يؤكد  أيدلوجية

. "فقط من خالل مواقفيم وىم في السمطة وليس عمى أساس انتمائيم الديني حزاب تتم  بأن "محاكمة األ
  خب مرسي باالتفاقيات الدولية":توىو بيذا الصدد يثني عمى "التزام الرئيس المن

 أساس عمى واألحزاب األفراد عمى الحكم عن قمتو بما أخرى مرة أذكرك أن أود :كارني السيد
 في أنو ببساطة أشير أن وأود .الدينية انتماءاتيم من بدالً  مناصبيم نيتسممو  حالما تصرفاتيم

 الوفاء ستواصل مصر أن مرسي المنتخب الرئيس اعترف األحد، يوم المصري الشعب إلى خطابو
 من أنو نعتقد ونحن. كبيرة أىمية ذات بالطبع، وىي، "إسرائيل" مع أبرمتيا التي بالمعاىدة بالتزاماتيا
 واألمن السالم إحالل في الريادي مصر دور لعب تواصل أن المصرية مةلمحكو  الضروري
 وبناء الجديدة الحكومة مع الرسالة ىذه عمى التأكيد في نستمر وسوف. المنطقة في واالستقرار
 .4األساس ىذا عمى مشاركتنا

                                                           
2
  White House urges Muslim Brotherhood winner in Egypt vote to respect minorities, site of Fox News, 

24/6/2012, http://www.foxnews.com/politics/2012/06/24/white-house-urges-muslim-brotherhood-winner-in-

egypt-vote-to-respect-minorities/  
 النص كما ورد بالمغة األصمية:

“A year ago there were those of us who warned the Obama Administration of a Muslim Brotherhood 

takeover in Egypt. We were castigated as alarmists and loose cannons. Today our predictions have come to 

reality and the ominous specter reminding us of the Iranian revolution is evident. The Muslim Brotherhood 

claimed they would not run a presidential candidate. Clearly the Arab Spring is nothing more than a radical 

Islamic nightmare. Now we need to unequivocally reiterate our support to the Coptic Christians and Israel. 

What an incredible foreign policy faux pas by the second coming of President Jimmy Carter, the Obama 

Administration. I call upon President Barack Obama to cut off American foreign aid to Egypt, denounce the 

results of this election, repudiate the Muslim Brotherhood, and all radical Islamist political entities.” 

يمكن استثناء بعض رموز المحافظين الجدد من ىذه المواقف والذين كان ليم مواقف أيدلوجية جامدة في إدارة الرئيس  3
 .بوش االبن

4 Press Gaggle by Press Secretary Jay Carney en route New Hampshire, 6/25/12, site of The White House, 

25/1/2012, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/06/25/press-gaggle-press-secretary-jay-carney-

en-route-new-hampshire-62512  
 النص كما ورد بالمغة األصمية:

“MR. CARNEY: Again, I would point you to what I said about judging individuals and parties on their 

actions once in office rather than their religious affiliations. And I would simply note that in his address to 

the Egyptian people Sunday, President-elect Morsi acknowledged that Egypt would continue to uphold its 



 6 

يعطي  ال بأس بو من الجياز التنفيذي األمريكي اً رؤية العمل السياسي الواقعي الذي يسود قطاع
ما فيما يتعمق بالمسألة ال سي   ،لإلسالميين التخاذ مواقف معينة تناسب برامجيم اً ولو بسيط اً ىامش

 فقط بسبب انتمائيم الديني.  األمريكية اإلدارةبحيث ال يشعرون بأنيم مستيدفون من قبل  ،الفمسطينية

الذي  ،القيمي – راع المصمحيالصمع الواليات المتحدة المستقبمية أخيرًا يساعدنا في فيم العالقة 
 الولسونيةالمبادئ  إلىوالممتدة جذوره  ،عانت منو السياسة الخارجية األمريكية طوال العقد الماضي

 . (9999-9991 ويمسون وودرو)المنسوبة إلى الرئيس األمريكي 

لمتمثمة المصمحة ا إلىأعطت الواليات المتحدة األولوية في سياستيا الخارجية بموجب ىذا الصراع 
 الشعوب بتقرير المصير وحق   ،قراطيةو عمى حساب دعم القيم والمثل الديم ،باالستقرار في الشرق األوسط

، وذلك كما يظير في اعتراف وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليسا 5المبادئ الولسونية إلييالتي دعت ا
 مدى عمى المتحدة، الواليات بالدي، ت"سعقالت:  حينمارايس في خطابيا في الجامعة األمريكية بالقاىرة 

 نحقق لكننا لم األوسط، الشرق في ىنا المنطقة، في قراطيةو الديم حساب عمى االستقراروراء  عامًا، 01
 .6"منيما أياً 

السمطة تقف السياسة  إلى اإلسالميينوقد أصاب النظام السياسي العربي تغيرات بنيوية أوصمت  ،اليوم
كانت الواليات المتحدة ستستمر بسياساتيا القديمة  إذاد نقطة مفصمية ستحدد فيما الخارجية األمريكية عن

 ،الوعي بيذه المسألة بالتحديد إلسالميينلومن الميم  ،التي اعترفت بيا رايس أو ستنيج منيجًا جديداً 
في أوسع  حقيقي لممصمحة مقابل القيم سيظير بشكلما أن االختبار الال سي   ،لصياغة مواقف تتواءم معيا

 في صياغة الموقف األمريكي لممرحمة القادمة.  اإلسالميينيم موقف المسألة الفمسطينية وسيس
 

                                                                                                                                                                                     
treaty obligations -- a treaty that is, of course, of great importance is the one that it has with Israel. We 

believe it is essential for the Egyptian government to continue to fill Egypt’s role as a pillar of regional 

peace, security and stability. And we will continue to emphasize this message with the new government and 

structure our engagement accordingly.” 

محسن محمد  " في،ينيوأزمة المشروع الوطني الفمسطالواليات المتحدة " ،براىيم شرقيةإ :لممزيد حول ىذا الموضوع، انظر 5
ركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، )بيروت: م أزمة المشروع الوطني الفمسطيني واآلفاق المحتممةصالح )محرر(، 

3124) . 
6 Rice calls for Mid-East Democracy, site of BBC, 20/6/2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/4109902.stm 

 ية:النص كما ورد بالمغة األصم
“For 60 years, my country, the United States, pursued stability at the expense of democracy in the region, 

here in the Middle East, and we achieved neither.” 
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 :اإلسالميون وأمريكا والمطالب المتبادلة

من  فيما يخص المسألة الفمسطينية؟ لإلجابة عمى ىذا التساؤل ال بد   اإلسالميينماذا تريد أمريكا من 
 بأمريكا.  اإلسالميينضمن العالقة الكمية التي ستربط  المسألة الفمسطينية إلىالنظر 

وكذلك  ،بما فييا القضية الفمسطينية ،سينعكس عمى القضايا جميعيا اً أمريكي - اً إسالمي اً ن تفاىمإإذ 
متصريحات ل الباحث مراجعةكما أشرنا سابقًا حول و األمر عمى توتر العالقة بين الطرفين.  ينطبق

بدرجة و  وزارة الخارجية األمريكيةو  البيت األبيض بما في ذلك ،دارة األمريكيةالرسمية الصادرة عن اإل
موعة من المطالب نتيجة المراجعة مج النواب والشيوخ؛ فقد أظيرت يولين الفاعمين في مجمسؤ ثانية المس

 ،السمطةوالتي يريدونيا من إسالميي الربيع العربي الذين يصمون إلى  ،ولون األمريكيونالتي ذكرىا المسؤ 
 :حسب ىؤالء المسؤولين قد شمل ذلكو 

 .احترام المعاىدات الدولية بما فييا معاىدة السالم المصرية مع إسرائيل .9

 .بنود كامب ديفيدبااللتزام  .9

واالستقرار  ،والسالم ،والمحافظة عمى دور القيادة في تحقيق األمن ،تحمل دور الشريك األمني .1
 .اإلقميمي

 .مقاومة اإلرىاب في القرن اإلفريقيو  ،انتشار األسمحةو  يبالمساىمة في جيود منع تير  .4

 .واالستقرار إلى منطقة سيناء ،واألمن ،إعادة القانون .5

فساح المجال أمام المنافسة السياسيةو  ،القبول بالتعددية السياسية .6  .ا 

 .احترام حقوق األقميات .7

 .احترام حقوق المرأة .8

  .والعمل السماح ليا في التسجيلو  ،إسقاط التيم الموجية إلى المنظمات األىمية .9

 .احترام حقوق اإلنسان العالمية .91

القضية الفمسطينية حيث يقول الرئيس  مطالبيم العمل الجاد لحل  ضمن أما بالنسبة لإلسالميين فيقع 
في مقدمتيا و  كافة قضاياىا المصيرية المصري محمد مرسي "إن نيوض األمة العربية مرىون بحل  

سياسي حقيقي ينيي كافة مظاىر االحتالل لألراضي الفمسطينية  لتي تحتاج لحل  القضية الفمسطينية ا
 . 7والعربية"

                                                           

 
 http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2012/september/5/5326392.aspxانظر بيذا الخصوص:  7

http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2012/september/5/5326392.aspx
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ن اإلسالميين يبحثون عن تغيير "جوىري" في السموك السياسي األمريكي تجاه بأ من الواضح جداً 
قة مع مكن ليا أن تصوب العالن تغييرات شكمية من المأتعتقد بالمنطقة، فإذا كانت الواليات المتحدة 

قد يطال نواحي متعددة من  حقيقياً  نو من الواضح بأن العالقة بين الطرفين ستشيد توتراً إاإلسالميين ف
جراء التعديل المطموب و  مثل في القضية الفمسطينيةتالتغيير الجوىري ىنا ي أوجو التعاون بين الطرفين. ا 

 .في السياسة األمريكية لمحاولة دفعيا بشكل أو بآخر

تغير أنماط السموك الثقافية والقيمية التي من أمريكا يتمثل ب اإلسالميينخر الذي يبتغيو المطمب اآل
الواليات المتحدة ن "أتنتيجيا الواليات المتحدة تجاه المنطقة العربية. وفي ىذا المضمار يقول مرسي ب

ظيار مزيد من  االحترام لقيمو بحاجة إلى تغيير نيجيا في التعامل مع العالم العربي بشكل جذري، وا 
من و  ،8والمساعدة في بناء دولة فمسطينية، إذا كانت تريد أن تتجاوز عقودا من الغضب المتراكم ضدىا"

عمى ليس و  ،الواليات المتحدة عمىالتغيير بمسؤولية البدء اإلسالميين يمقون بالميم ىنا مالحظة أن 
وإلنعاش  ،ات مع العالم العربيإن األمر بيد واشنطن إلصالح العالق، حيث يضيف مرسي "أنفسيم

 .9"حجر الزاوية لالستقرار في الشرق األوسط التحالف مع مصر، الذي كان طويالً 

المسألة الفمسطينية  من أمريكا بما يخص   ناإلسالميو من المطالب األخرى التي يريدىا  ىناك مجموعة
نياء الحصار عمى ق طاع غزة ليس فقط من الجانب وأخرى مرتبطة بيا مثل فتح معبر رفح بشكل دائم وا 

وبشكل مباشر  ،بموماسياً ود ،ى دعم حركة حماس مادياً والقدرة عم ، ولكن الجوانب األخرى أيضًا،المصري
 إلىولكن وبالنظر وبالمحصمة النيائية التخمص من جميع التزامات اتفاقية كامب ديفيد.  ،ال غموض فيو

 اإلسالميينحاجة  أيًا لمحاجة المتبادلة بين الطرفين، ونظر  ،بأمريكا اإلسالميينالعالقة الكمية التي تربط 
 ن عمى تقديم تنازالت ضمن حدود معينة. يعمل الطرفافمن المتوقع أن  يح،والعكس صحألمريكا 

وعدم تعرضيا ألي خمل  ،وبالتحديد مصر ما زالوا يطمحون باستمرار المساعدات المالية ،نفاإلسالميو 
اىتماميم ما زال ينصب  ن جل  إفي المنطقة إذ  عدم التصادم مع أمريكا إلىنى أد ىم بحاجة كحد  وكذلك 

ما أن شعار الثورة ال سي   ،قراطيو عمى األجندة الداخمية المتمثمة بالقضايا االقتصادية والتحول الديم
 . ،ذىان "عيش، حرية، عدالة اجتماعيةاألالمصرية ما زال حاضرًا ب

                                                           
ومتوفرة عمى الرابط التالي:  33/9/3123 فيدلى الرئيس مرسي بيذه التصريحات لصحيفة النيويورك تايمز أ 8

-for-terms-out-spells-morsi-mohamed-leader-http://www.nytimes.com/2012/09/23/world/middleeast/egyptian

ties.html?pagewanted=all-arab-us 
9
 المصدر نفسو.  

http://www.nytimes.com/2012/09/23/world/middleeast/egyptian-leader-mohamed-morsi-spells-out-terms-for-us-arab-ties.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2012/09/23/world/middleeast/egyptian-leader-mohamed-morsi-spells-out-terms-for-us-arab-ties.html?pagewanted=all
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ستشكل صمام  والتي ،العارمة في المنطقة اإلسالميينقوة  إلىسة ىي بحاجة مافأمريكا  ،بالمقابل
وىو "االستقرار" إذ ال استقرار بدون  ،ستراتيجية األمريكية في منطقة الشرق األوسطاألمان ألىم بنود اال

لالستقرار وتزويد أمريكا لممال والنفوذ في  اإلسالميينتزويد عمى قناعة بيذا األمر.  وأمريكا ،إسالميين
تقديم "تنازالت معقولة" أو ما يمكن أن يطمقوا عميو "الواقعية  إلىالطرفين لشرق األوسط سيدفع ا

 أيضًا. الصعد األخرى لكن عمى و  ،عمى صعيد القضية الفمسطينيةليس فقط  ،السياسية"

من مرونة في الطرفان  إليوالذي يمكن أن يذىب  الحد  بمن الصعب جدًا التنبؤ بالوقت الحالي 
أن يمكن  انظرة تقريبية لم إلقاءيحاول  (9.9) التاليعمى أي حال، فالشكل لتجنب الصدام.  يممطالب

 الطرفان عمى المدى المنظور:  إليويتوصل 

 
الطرفان عمى المدى المنظور،  إليوافترضنا بأن ىذا الشكل عمى األقل قريب مما يمكن أن يتوصل  إذا

ستراتيجيات التي وما ىي اال ؟طرف عمى تحقيق أىدافو فالسؤال الذي يبرز إذًا ىو كيف سيعمل كل
عالقة وما ىي التحديات التي ستواجو مثل ىكذا  ؟و الخاصةتن من أجل فرض أجندسيستخدميا الطرفا

يتفاوضون عمى  أنفسيمقد ال يرغب الطرفان فييا قمبيًا ولكنيم سيجدون  وأمريكا، اإلسالميينبين ، جديدة
  ؟حيثياتيا

 

 في مواجهة السياسات األمريكية: ميينتحديات اإلسال

مقاومة الضغوط و  ،من أىم التحديات التي تواجو اإلسالميين في إدارة العالقة مع الواليات المتحدة
 ىو نقص الخبرة لدييم في ىذا المجال.  مالتي ستمارس عميي
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 ،األفراد وتأطيرري والخي ،الجماىيريقبل الربيع العربي عمى العمل  اإلسالميينفقد تركزت معظم خبرة 
نتيجة لمقمع الذي  ،خيرت الشاطر كمثال، خبرة في السجون اإلسالميينراكمت قيادات  كماوالدعوة، 

ىذه العالقات  أكثرما في سي   الحكم والعالقات الدولية ال إدارة .السابقة األنظمة أياديتعرضوا لو عمى 
 اإلخوانلالنضمام لجماعة  أفرادتأطير  عن حساسية وأىمية بالنسبة لدولة مثل مصر تختمف كثيراً 

 تمويني.  أو ،تعميمي أو ،القيام بعمل خيري صحي أو ،المسممين

بل جاءت نتيجة  ،لم تمر بمراحل التطور الطبيعي ليا اإلسالميينلدى السمطة  إلىعممية االنتقال 
 لسياسي في بريطانيا،، مدير معيد الفكر اإلسالمي اعزام التميميالسمطة.  إلىوثبة حادة من السجون 

ىو  يواجو اإلخوان المسممين في مصرالذي بأن التحدي األكبر ويرى " ،كبير مع ىذا الطرح حد   إلىيتفق 
معاىدة السالم التي متغيرات صعبة مثل من االستضعاف إلى الحكم وعمييم كذلك التعامل مع  انتقاليم

  .10"ورثوىا من النظام السابق وال يمكن إلغائيا

 أنوقبل  ،الذين ،تركيا إسالمييكبير عن نظيرتيا لدى  الربيع العربي تختمف لحد   إسالمييتجربة 
 ،ومحافظين ت،خبرة في الحكم الرشيد مثل رؤساء بمديا أكسبتيمالحكم شغموا مناصب  إلىيصموا 

 العربي. الربيع وإسالمي إليوالذي يفتقد  األمروىو  ،األخرى اإلداريةالعديد من المناصب  إلىباإلضافة 

 ،األمريكية تأخذ موضوع المحافظة عمى كامب ديفيد محمل الجد اإلدارةن يظير أمما تبين حتى اآلن 
مما سيضاعف ذلك الضغوط عمى ، ويقع ذلك في صمب سياستيا الكبرى باتجاه الشرق األوسط

 األيدلوجيةوابت ويريدون مراعاة الث ،من جية أمريكاالذين سيعممون عمى تجنب المواجية مع  اإلسالميين
 من جية أخرى. 

كما ىو الحال في الكثير من  ،باإلسالميينمحاولة التوفيق بين المبادئ والضغوط األمريكية قد تدفع 
 ،"ازدواجية الخطاب"ـتبني غير معمن لما يمكن تسميتو ب إلى ،تجارب الشعوب التي مرت بتجارب مشابية

 ،في الغرف المغمقة مع األمريكان اً خطاب اإلسالميونبنى بمعنى أن يت ،أو ربما األصح "ثالثية الخطاب"
 وآخر لمشارع.  ،لقيادة حركة حماس اً وخطاب

وبشكل سريع وجود  ،إذ من الممكن ،يم في تفاقم المشكمةلمستقبل ستساالزدواجية إن وجدت في ا
 سبيل المثالفعمى مخاطبة األمريكان والشارع بنفس التصريح،  اإلسالميينحدث يطمب فيو من قيادات 

                                                           
 .3123 سبتمبرأيمول/ الدوحة،  زام التميمي،أجراىا الكاتب مع ع مقابمة 10
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حالة  إلىأحدث تأخر الرئيس مرسي بإصدار تصريح حول اليجوم عمى القنصمية األمريكية في بنغازي 
 عمى اليجوم. يأخذ مرسي موقفًا حاسمًا جدًا في الرد   ال  ، لقمقيم من أىمع في أروقة اإلدارة األمريكية

 .11وىو جانب "المعرفة" أاكم فيمي ىويدي يضيف بعدًا آخر يزيد من تعقيد مسألة الخبرة في الح
ىم ممتزمون كونيم في  لى أي حد  ا  و  ،بما حصل في السابق اإلسالميينوالمقصود بالمعرفة ىنا ىو عمم 

 النظام السابق. يقول فيمي ىويدي:السمطة باتفاقيات التزم بيا 

 ال ندري ما حصل في السابق وعمى ماذا نحن ممزمون. يقال ىناك بنود سرية لمعاىدة كامب
ديفيد. ال ندري ما ىي ىذه البنود. ال بل ال ندري ماذا يحدث اآلن حيث أن ىناك الكثير من 
األمور الغامضة في التعامل مع الواليات المتحدة وغيرىا. ىناك خطوط مفتوحة ما بين المؤسسة 

ىذه  ذلك بتجاوز مؤسسة الدولة والرئاسة. ويتم   ،العسكرية في مصر ومثيمتيا في الواليات المتحدة
التنظيم أولوية وقبل الحديث عن شكل  اتنظيم بالدرجة األولى ولربما يكون ليذ إلىالعالقات بحاجة 

 ألة الفمسطينية.العالقة مع أمريكا والمس

دخوليم معترك نتيجة ن المييالذي سيواجو اإلسفيما يختص بالمسألة الفمسطينية و  األكبرالتحدي ربما 
وتعريفيا  ،"الواقعية السياسية"ـما يسمى بالمتمثل بالموازنة ما بين  كمن في الجانب الفمسفيي ،الحكم

الموقف "عزام التميمي يرى بأن وااللتزام بالمبادئ من جية أخرى.  ،من جية اليالمي والفضفاض جداً 
دم االعتراف بالصياينة المبدئي لإلسالميين ال يمكن المساومة عميو كونو يستند إلى مبدأ عقائدي يمزم بع

ولكن التحدي األكبر ليذا الموقف يمكن رؤيتو بمحاولة اإلجابة عمى التساؤل الخاص  .12فمسطين" في
 . "إسرائيل"ن مع لدرجة التي سيتعاطى بيا اإلسالميو با

والخبير في االتفاقيات الدولية  األردنالمسممين في  اإلخوانجماعة القائد البارز في  رحيل غرايبة،
كانت ىذه االتفاقية غير  إذا خصوصاً  ،معاىدة دولية ال يمكن تعديميا أواقية يرى بأنو ال يوجد ىناك اتف

 . 13وادي عربةو  ،اتفاقيات كامب ديفيد إلىوىو بذلك يشير  ،ممثمة لشعوبيا

وىل  ًا،جديد اً يتطمب توقيع إذاً الموافقة عمى تعديميا، فالتعديل فعاًل ن ىذه االتفاقيات تمت أولنفرض 
 مصري محمد مرسي االستعدادية لتوقيع بروتوكوالت جديدة مع الدولة الصييونية؟سيكون لدى الرئيس ال

                                                           
 .3123سبتمبر أيمول/ ، الدوحة، أجراىا الكاتب مع فيمي ىويدي مقابمة 11
 .3123 سبتمبرأيمول/  أجراىا الكاتب مع عزام التميمي، مقابمة 12
 .3123سبتمبر أيمول/ ، الدوحة، أجراىا الكاتب مع رحيل غرايبةمقابمة  13
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تحديده في مواجيتيم لمضغوط األمريكية بيذا  اإلسالميينالبعد الثالث ليذا النقاش والذي يتوجب عمى 
 ،المجال ىو أي االتجاىات سيخدم القضية الفمسطينية فعاًل ويعطي إجابات فعالة لسياسات االستيطان

ىل ىو االلتزام الصارم بالمبادئ وعدم المساومة عمييا الذي  ؟قضية الالجئين وغيرىا وحل   ،وتيويد القدس
التفريط  إلىماتي الذي قد يؤدي أو النيج البراج ؟دعسياسة االستيطان بدون را إطالق إلىقد يؤدي 

 والتنازل عن المبادئ وعدم الحصول عمى أي مكتسبات استراتيجية بالنياية؟

لكن التحدي الذي و ، ن عمى اإلسالميين اختيار ىذا المنيج أو ذاكأحال  ال يقترح بأي  ذا النقاش ى
 ،الفاصل الذي ال ينتيك المبادئ ىذا التحدي وىو رسم الخط   عمييم ىم وحدىم حل  و  سيواجيو اإلسالميين

 يا قواعدىالكنو بنفس الوقت يسمح بممارسة العمل السياسي ضمن منظومة عمل سياسية دولية لو 
 وبروتوكوالتيا. أسسياو 

 

 :المنهجية األمريكية في التعامل مع اإلسالميين

والحصول  اإلسالميينتحقيق أىدافيا في التعامل مع بالمقابل، كيف ستعمل اإلدارة األمريكية عمى 
ت المتحدة من الميم بداية التأكيد بأن الوالياالمطموب فيما يخص المسألة الفمسطينية؟  منيم عمى التجاوب

أواًل عامل المفاجأة بانفجار الربيع  ،سكراتما زالت حتى بعد عامين من بداية الربيع العربي تعاني من 
وثانيًا ىول االحتجاجات التي حافظت عمى  ،حمفاءىا التقميدين في المنطقة وبالتحديد مبارك العربي ضد  

 جزاء لم تكن تخطر ببال أحد أن تطاليا. زخم قوي لمدة عامين دون انطفاء لوتيرة الثورة التي طالت أ

مع ىذه المتغيرات  ستراتيجية مالئمة لمتعاملاصياغة في ىذه العوامل أدت لوجود تخبط أمريكي واسع 
ستراتيجية األمريكية الجديدة أصعب مكونات اال وتسير بسرعة غير مضبوطة. ولعل   ،التي تطال المنطقة

فية التي يجب فييا التعامل مع اإلسالميين وبالتحديد التعامل معيم لعالم عربي ما بعد ربيعو يتمثل بالكي
 . "إسرائيل"ستراتيجي أمن أمريكا االوىدف  فيما يخص المسألة الفمسطينية

رصد  وبعد مراجعتنا لمتصريحات الصادرة عن المسؤولين األمريكيين خالل العامين الماضيين فقد تم  
والنيج الذي تتبعو بالتعامل مع اإلسالميين  ،ستراتيجية األمريكيةالتي تكون بمجمميا اال العناصرعدد من 

  في الوقت الحالي. بخصوص المسألة الفمسطينية

حسب التغيرات التي وذلك  ،مستقبالً  قابمة جدًا لمتطورأن معالم ىذه االستراتيجية  إلى اإلشارةجدر ت
  :وأىم ىذه العوامل مع المطالب األمريكية. اإلسالميينستحدث في المنطقة وتجاوب 
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 :أواًل: اإلرشاد واإلقناع

الوعظ واإلرشاد وتزيين األمر بالنسبة إلى اإلسالميين في  عمىيعكف المسؤولون األمريكيون ىنا  
قناعات  إيجادالكيفية التي يفترض عمييم التعامل فييا مع ما يخص المسألة الفمسطينية. واليدف ىنا ىو 

في مصمحة اإلسالميين ودوليم  إلسالميين بأن الطريقة التي تبغي الواليات المتحدة رؤيتيا تصب  لدى ا
 . باإلضافة إلى أنيا في مصمحة اآلخرين أيضاً  ،بالدرجة لألولى

الرىان ىنا عمى أن التأثير في قناعات اإلسالميين من خالل ربط ذلك بالمصمحة الوطنية ىو الضامن 
عمى التعامل بالطريقة األمريكية مع المسألة الفمسطينية؛ وفي ىذا الصدد يقول وليام لمحافظة اإلسالميين 

بيرنز مساعد وزيرة الخارجية األمريكية بأن معاىدة السالم المصرية اإلسرائيمية تقع في عمق المصمحة 
المحافظة  حتيممن مصمو الوطنية المصرية باإلضافة إلى اإلسرائيمية واألمريكية واآلخرين في المنطقة 

سالم عربي  بإيجاداألرضية نحو التقدم باتجاه إقامة دولة فمسطينية، كما أنيا تسيم  وجدعمييا كونيا ت
سرائيمي واسع  واستقرار إقميمي افتقدت لو المنطقة لسنوات طويمة.  ،وا 

 المصريين مصالح في عميقاً  توغمت اإلسرائيمية - المصرية السالم معاىدة أن لنا يبدو
 مصمحة ومن. اآلن حتى عاما ثالثين لمدة المنطقة في وغيرىم األميركيين وكذلك ئيميين،واإلسرا

 التي الفمسطينية الدولة إنشاء في تقدم لتحقيق الالزم األساس لتوفير ذلك عمى الحفاظ المصريين
 نطاق عمى إسرائيمي - عربي سالم لتحقيق أساساً  توفر فيي. جدارة بكل الفمسطينيون يستحقيا

 كثيرة سنوات مدى القميل منو عمى شيدت التي المنطقة في االستقرار إحالل عمى قادر عأوس
 .14جداً 

 

 

                                                           
14 Site of U.S. Department of State, http://www.state.gov/s/d/2012/180455.htm   

 النص كما ورد بالمغة األصمية:
“It seems to us that the Egyptian-Israeli peace treaty has been deeply in the interests of Egyptians, as well as 

Israelis, as well as Americans and others in the region for thirty years now. It is in the self-interest of 

Egyptians to sustain that, because it provides a foundation for progress toward the creation of the Palestinian 

state that the Palestinians so richly deserve. It provides a foundation for the completion of a wider 

Arab/Israeli peace, and it provides for stability in the region, which for too many years has seen too little of 

it.” 
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 :ثانيًا: "شرعنة" المطالب

من  ةلب األمريكياة" عمى المطيستراتيجية األمريكية ىنا إلى إضفاء عامل "الشرعتيدف اال
 تسمك منحنيين: " وىي بذلك إسرائيل"أمن وبالتحديد  ،فيما يخص فمسطين ،اإلسالميين

عمى المستويين الشعبي صمبة إسرائيل" بمبادئ عالمية سامية اكتسبت شرعية دولية "أمن إقران  .9
والتعددية  ،والمرأة ،واألقميات ،كالقول بأن عمى اإلسالميين احترام مبادئ حقوق اإلنسان ،والرسمي
 . "إسرائيل"وأمن  ،السياسية

 إيجادىذه المجموعة من المبادئ العالمية ييدف إلى ضمن  "إسرائيل"عممية إدراج العالقة مع 
متكامل ال وغيرىم بأن ىذه الحزمة من المبادئ مطمب أساسي شرعي  ،وقناعة لدى اإلسالميين ،انطباع
من الشرعية الدولية. عممية الربط تظير في  اً مطموب من اإلسالميين احترامو حتى يصبحوا جزءيتجزأ و 

لسابق لمرئيس أوباما لشؤون الشرق األوسط حيث يقول في تصريح لو تصريح دينيس روس المستشار ا
  :3123أغسطس آب/ في 

المخصصة  والمساحة ،السياسية وتقب ل التعددية ،والنساء ،األقميات حقوق احترام[ المصريين] "عمييم
 بين السالم معاىدة شروط ذلك في بما الدولية، التزاماتيم مفتوحة، كما وعمييم احترام سياسية لمنافسة
سرائيل" مصر  .15وا 

باستمرار نقل اتفاقية السالم المصرية  يحاول المسؤولون األمريكيون"أقممة" التعاون األمني حيث  .9
من إطارىا القطري )دولة لدولة( إلى إطار إقميمي أوسع )ضرورة إقميمية(. أقممة التعاون  سرائيميةاإل -

ستراتيجية أكبر تيدف إلى إعادة تعريف الدور االمصري اإلسرائيمي ىو في حقيقة األمر جزء من 
 ،واستقرار إقميمي ،تعاون أمني يجادستراتيجية ىادفة إلاوربط ذلك بضرورات أمنية  ،المصري في المنطقة

 . إليولطالما عممت السياسات األمريكية جاىدة لموصول 

ولكن بربط  ،فقط حإسرائيمي حول معبر رف -فالحديث ىنا يدور ليس فقط عن تعاون مصري  ،إذاً 
ن بمنظومة أمنية إقميمية ذات جوانب و التعاون األمني المصري الذي من المتوقع أن يقوم بو اإلسالمي

. أفغانستانوالتطرف القادم من  ،ومحاربة تيريب األسمحة ،ضمن غيرىا القرن األفريقي تطال من ،متعددة
 ريا نوالند: خارجية األمريكية فكتو وبيذا الصدد توضح الناطقة باسم ال

                                                           
15 Egypt’s new leaders must accept reality, The Washington Post newspaper, 19/8/2012, 

anan-sami-brotherhood-muslim-19/opinions/35491614_1_morsi-08-http://articles.washingtonpost.com/2012 
 النص كما ورد بالمغة األصمية:

“They [Egypt] must respect the rights of minorities and women; they must accept political pluralism and the 

space for open political competition; and they must respect their international obligations, including the 

terms of Egypt’s peace treaty with Israel.” 

http://articles.washingtonpost.com/2012-08-19/opinions/35491614_1_morsi-muslim-brotherhood-sami-anan
http://articles.washingtonpost.com/2012-08-19/opinions/35491614_1_morsi-muslim-brotherhood-sami-anan
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 مصر لدور القوي دعمنا إلثبات التنازل أساس عمى أيضاً  تصميمو قد تم   الوزير قرارإن 
 مصر حافظت وقد. المنطقة في والسالم االستقرار تعزيز في الريادي ودورىا أمني كشريك المستمر

 لوقف المبذولة الجيود في السالم ىذا يمويس. إسرائيل مع السالم من عاماً  ثالثين عن يزيد ما عمى
 القرن منطقة في اإلرىاب لمكافحة أفغانستان من بعثات إرسال وتسييل ،وتيريبيا األسمحة انتشار

 .16األفريقي

عن ]الرسالة  ىذه عمى التأكيد في نستمر سوف" :يضيف جي كارني الناطق باسم البيت األبيضو 
 .17"األساس ذاى عمى مشاركتنا وبناء الجديدة الحكومة مع[ االستقرار اإلقميمي

 

 :والتمويح بالجوانب القانونية والمالية اإللزامثالثًا: 

والقانونية من أجل  ،أظير المسؤولون األمريكيون استعدادا واضحًا لمجوء إلى الضغط بأشكالو المالية
إلزام اإلسالميين بالتعاون األمني والسممي بما يضمن المصالح األمريكية في المنطقة وعمى رأسيا 

. فحسب ىؤالء المسؤولين لن تتورع الواليات المتحدة عن وقف "سرائيل"إمعاىدة السالم مع ميم باىتما
لمعاىدة سالم  والمجوء إلى الجوانب القانونية إللزام مصر بالقيام بالتزاماتيا ،المعونات االقتصادية لمصر

 قامت بالتوقيع عمييا. 

والقانوني في  ،الماليبشقيو مجانب اإللزامي من المبكر الحديث عن لجوء أمريكا ل وأن من رغمبال
ن ييوتصريحات المسؤولين األمريك إال أن ىذا يبقى احتمااًل قائمًا، ،بالتحديدي مصر يالتعامل مع إسالم

أي قبل  ،وىو أمر يحفز اإلسالميين بيذه المرحمة ،تشير إلى استعداد الواليات المتحدة إلى استخدامو
إذا ما لجأت الواليات المتحدة إلى  وصياغة استراتيجيات مالئمةول بديمة إلى التفكير بحم ،استخدامو

والمالية تظير في تصريحات المسؤول  ،والقانونية. جوانب التمويح بالقوة القانونية ،الجوانب المالية

                                                           
16 U.S. Department of State, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/03/186709.htm  

 النص كما ورد بالمغة األصمية:
“The Secretary’s decision to waive is also designed to demonstrate our strong support for Egypt’s enduring 

role as a security partner and leader in promoting regional stability and peace. Egypt has maintained thirty-

plus years of peace with Israel. It contributes to efforts to stop proliferation and arms smuggling and 

facilitates missions from Afghanistan to counterterrorism in the Horn of Africa.” 
17 The White House, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/06/25/press-gaggle-press-secretary-jay-

carney-en-route-new-hampshire-62512  
 النص كما ورد بالغة األصمية:

“Will continue to emphasize this message[on regional stability] with the new government and structure our 

engagement accordingly.” 
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من الميم أن تعترف الحكومة المصرية المقبمة "اإلعالمي في اإلدارة األمريكية روبرت جيبس حيث يقول: 
 .18توقيعيا مع حكومة إسرائيل" باالتفاقات التي تم  

 ليذا"الذي يقول  رس كي جرانغزفي تصريحات عضو الكونج يظير جمياً أما جانب الضغط المالي ف
 التي المصرية الحكومة دعم سيتم أنو بحيث ،المساعدات عمى شروط لوضع زمالئي مع عممت السبب،

 أن الشيوخ مجمس باستطاعة يكن لم. ديفيد كامب باتفاقية لتزامواال ،قراطيةو الديم بالمبادئ التمسك تريد
  ".وضوحاً  أكثر يكون

مميون دوالر كمساعدة تواجو  451األمريكية لمنح مصر  اإلدارة"خطوة كذلك يشير ستيفن ميرز 
 .19مقاومة"

في  ةاألمريكيبوضوح بتحقيق المصمحة  األمريكيةويربط مسؤول بارز في وزارة الخارجية المعونات 
رس بأن ىذه الكونج إقناعألمريكية عمى محاولة "ستعمل اإلدارة ا والمنطقة ككل حيث يقول: ،مصر

قراطية في مصر و الميزانية ىي بكل تأكيد لدعم المصمحة األمريكية برؤية السالم واالستقرار والديم
 .20والمنطقة المحيطة بيا

 

 :حمول

ولكنيا  ،جداً أو غيرىا تبقى مسألة واردة  ،الفمسطينيةحول القضية المواجية بين اإلسالميين وأمريكا 
وىذه  ،أمريكا العمل من خاللياو  إلسالميينىناك أرضية عمل مشتركة يمكن لحتمية بالضرورة.  تليس

 ،التحديات التي تواجو الطرفينو  ،األرضية قد تفتح المجال لعمل الكثير لمتغمب عمى العديد من الصعاب
  سطينية.وبالتحديد المسألة الفم

                                                           
18 Site of NRP, http://www.npr.org/2011/02/13/133729668/Egypts-New-Challenge-The-Unknown 

 النص كما ورد بالمغة األصمية:
“It’s important that the next government of Egypt … recognize the accords that have been signed with the 

government of Israel.” 
19 U.S. Move to Give Egypt $450 Million in Aid Meets Resistance, The New York Times newspaper, 28/9/2012, 

-aid-in-million-450-egypt-give-to-move-house-9/world/middleeast/whitehttp://www.nytimes.com/2012/09/2

resistance.html-meets  
20 Ibid. 

 :النص كما ورد بالمغة األصمية
“The administration would consult with members of Congress in the days ahead to make the case that this 

budget support is firmly in the U.S. interest in seeing peace, stability and democracy in Egypt and the wider 

neighborhood.”    

http://www.nytimes.com/2012/09/29/world/middleeast/white-house-move-to-give-egypt-450-million-in-aid-meets-resistance.html
http://www.nytimes.com/2012/09/29/world/middleeast/white-house-move-to-give-egypt-450-million-in-aid-meets-resistance.html
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ويمكن رؤية ىذه األرضية في تصريحات الدكتور صدر الدين البيانوني المراقب العام السابق لإلخوان 
"التواصل والحوار ىو أفضل الوسائل لالتصال بين الغرب والقوى الصاعدة في  :سوريةالمسممين في 
اعد بإنجاح ىذا الحوار... قيم االعتدال واالنفتاح التي تتميز بيا الحركات اإلسالمية سيس المنطقة.....

  .21قيم إسالمية" لحاكم ىي جميعيا أصالً ااختيار و  ،والمساواة ،قراطية الغربية المتمثمة في العدلو الديم

 نواقعيو "األمريكان بشكل عام ىم  الذي يرى بأن حسن الترابيكبير الدكتور  يتفق مع ىذا الطرح لحد  
ىم من ذلك أنيم جاءوا إلى ، واألمنتخبينو  إلسالميين أقوياءبمطالبيم، فيم يعون بأن امعين  حد   إلى

  .22"، فمذلك من المستبعد المغاالة بمطالبيمالحكم بطرق شرعية

 مرسي في التأكيد عمى وجود اليدف المشتركالرئيس المصري محمد كذلك تصب تصريحات 
بين  ىدف مشتركيقول "ىناك ل من خالليا، حيث أمريكا العمو  األرضية المشتركة التي عمى اإلسالميينو 

 م عادلانظ مبادئيم، في ظل  و  في بالدىم وفق تقاليدىم أن يعيشوا أحراراً  :العرب واألمريكيين
 تعايش متناغم وسممي".وجود "بنو يأمل أيضيف و  ،"يقراطو ديمو 

كا لمتفاىم مع أمري استعداد لدييموجود توحي ب اإلسالميينأن ىذه التصريحات لممسؤولين  من رغمبال
بأن الضغوط األمريكية عمى  أبداً ذلك ال يعني أن  إال حول القضايا التي ستواجو الطرفين مستقبالً 

فكما . ما فيما يتعمق بالقضية المركزية، القضية الفمسطينيةال سي   ،أو تخف وتيرتيا ،ستنتيي اإلسالميين
 إلىمتعددة تشمل باإلضافة  مييناإلسالفالمطالب األمريكية من  ،في القسم السابق من ىذه الدراسة رأينا

محافظة مصر عمى اتفاقية السالم بحذافيرىا مسائل أمنية تتعمق بدور أمني مصري نشط في القرن 
 وغيرىا.  ،والمرأة ،وقضايا أخرى مثل حقوق األقميات ،األفريقي

دة لدييا أن الواليات المتح إلىالتاريخ السياسي والدبموماسي األمريكي في المنطقة يشير بوضوح 
 ،23اإلنسانوحقوق  ،والحريات السياسية ،واألقميات ،االستعدادية لممساومة عمى القضايا القيمية مثل المرأة

التصريحات . "إسرائيل"في القضايا األمنية وتمك المتعمقة بحميفتيا ولكنيا لم تظير قدرًا كافيًا من المرونة 
 ،ستعداد الواليات المتحدة لممارسة سياسات "اإلقناعا إلىاألمريكية الرسمية التي تمت مراجعتيا تشير 

بنفس الوقت تدرك اءات القانونية والمادية". ولكن والتمويح باإلجر  اإللزام ومن ثم   ،والشرعنة ،واإلرشاد
                                                           

21
  .3123 سبتمبر، أيمول/ ن والثورات العربية، الدوحةو مؤتمر اإلسالمي  

 
 .3123 سبتمبرأيمول/  الدوحة، ،الترابي حسنأجراىا الكاتب مع  مقابمة 22
دًا أن اإلسالميين سينتيكون ىذه الحقوق ولكن فقط الممارسات السياسية األمريكية السابقة في المنطقة ىذا ال يعني أب 23

 توحي بأن لدى أمريكا الجاىزية لغض الطرف عن انتياكات بيذا المجال.
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ما إذا حافظوا عمى قاعدة شعبية ال سي   ،لن تكون سيمة اإلسالميينالمواجية مع  أنالواليات المتحدة 
 اإلسالميينسياسة عمى  أيلن يكون بمقدور الواليات المتحدة فرض الحكم.  إلى ميوصولتدعم  ،عريضة

 غيرىم ما دام ىؤالء يحافظون عمى الحاضنة الشعبية العريضة.  أو

عمى التفرد باألنظمة الدكتاتورية كنظام مبارك  أمريكاالعامل الحاسم بقدرة أن ومن الميم ىنا مالحظة 
األمر الذي مكن الواليات  ،يا الجماىيرية وتعميق مصيرىا بالدعم األمريكيلقاعدت األنظمةىو خسارة ىذه 

 وبدون أخذ نبض الشارع بعين االعتبار. ،وبسيولة ،بالكامل أجندتياالمتحدة من فرض 

ال سيما بعد رؤية سرعة تخمي الواليات  ،استفادوا من ىذا الدرس ولن يقعوا بنفس الخطأ نو اإلسالمي 
من فرض  أمريكاعندما يصطدمون مع جماىيرىم. األمر اآلخر الذي سيمنع  المتحدة عن حمفاءىا

عصب االستراتيجية  د  يعالذي  ،عمى زعزعة االستقرار اإلسالميينقدرة ىو  اإلسالميينبالقوة عمى  أجندتيا
ثر يًا إيعد  عاماًل استراتيج ،األمريكيةاألسواق  إلىلضمان تدفق النفط ، واالستقرار، في المنطقة األمريكية

  .لدرجة كبيرة في صياغة السياسة األمريكية تجاه المنطقة العربية

وعمى  ،ليذا السبب ونتيجة لمثمن الباىظ الذي يمكن أن ينجم عن المواجية بين الطرفين فمن المحتمل
 امنيم يتحاشى فيو كل   ،وأمريكا بعقد غير مكتوب ناإلسالميو أن يدخل  ،األقل عمى المستوى المنظور

طرف إلى تحقيق الحدود الدنيا من مطالبو لدى  ولكن وبنفس الوقت يسعى كل   ،طدام مع اآلخراالص
 اآلخر.

تساعد عمى تجنب المواجية مع  أنتأكيد خيارات ومقترحات أيضًا يمكن ليا  لدييم بكل   ناإلسالميو  
تفعيل حكم متحدة عمى سبيل المثال يقترح لمواجية ضغوط الواليات الالواليات المتحدة. رحيل غرايبة 

الرئيس الواحد  ،بعد الربيع العربي، اآلنالمؤسسات، وىذه لغة تفيميا الواليات المتحدة حيث ال يوجد بعد 
 .24والكممة الواحدة

وىي بالطبع  ،تبقى مع ذلك القضية المركزية التي ستجد جميع األطراف صعوبة في المساومة عمييا
التي ستبقى تفرض نفسيا وبقوة عمى أي  ،والحصار عمى غزة ،قضية حماس ومن ثم   ،المسألة الفمسطينية

فيما  إليياالتوصل  أمريكاو  لإلسالمييننقطة التسوية التي يمكن أجندة حوار مستقبمية ما بين األطراف. 
االعتراف بالكيانات  إلىوىو المجوء  ،25ىو ما يقترحو عزام التميمي "إسرائيل"من أيختص الموقف من 

                                                           
24

 .3123سبتمبر أيمول/ ، أجراىا الكاتب مع رحيل غرايبةمقابمة   
25

 .3123 سبتمبر، أيمول/ الدوحة ن والثورات العربية،و مؤتمر اإلسالمي  
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المتعارف  (de jure recognition) ليس االعتراف الرسمي، و (de facto recognition) لواقعالموجودة بحكم ا
لكن يمكن التعاطي معو بحكم و  ،ال يمكن االعتراف بشرعية االحتاللفحسب التميمي " ،26بين الدول عميو

 ."االعتراف بالشرعية مرفوض ،الدخول في ىدنة طويمة األمدو  الموجود

 ،والتعاطي معيا ،ات المتحدة من حيث المبدأ لدييا الجاىزية لدراسة ىكذا مقترحاتباعتقادنا أن الوالي
النزاع عمييا. فالميم بالنسبة ألمريكا ىو وجود أطراف  أطرافولكن فقط في حالة موافقة  ،بل واعتمادىا

حول  كيأمري إسالميتفوض أي تفاىم  أنالمسألة التي يمكن ليا ولكن مستقرة وراضية بترتيبات معينة. 
 تجاه ىكذا تفاىم.  اإلسرائيميالمسألة الفمسطينية ىو السموك 

في الحكم  اإلسالميينوجود  وىي تقف من حيث المبدأ ضد   أمريكي إسالميتفاىم  أيتمقت  "إسرائيل"
نجح  إذا إسرائيميةبكثير من وجية نظر  أسوأغيرىا، وبالتأكيد سيكون الوضع  أوسواء في مصر 

فييا رؤية  "إسرائيلـ"لبالكيفية التي يمكن اآلن صعب الجزم . ومع ذلك يأيضاً كم في الح ناإلسالميو 
تمك المرتبطة في الساحة  أو اإلقميميةمدى تأثيره عمى مصالحيا سواء و  ،األمريكي اإلسالميالتفاىم 
 . األمريكية

 أمريكاا كحميف لي قوياً  منافساً و  ،مباشر لمصمحتيا ترى ىذا التفاىم تيديداً  أنيمكن ليا  ةفمن جي
عمى  أوىذا التفاىم سيسيم في قبوليا في المنطقة  أنترى  أن أيضاً ومن الممكن  ،في المنطقة األول
القادم من  اإلسالميالتي بموجب التفاىم سيتم احتواء الخطر  اإلسرائيمي األمنتعزيز لنظرية  األقل

 الربيع العربي.  إسالميي

لسببين  ىذا التفاىم تبقى قائمة وكبيرة أسسويض قلت "إسرائيل"لجوء  إمكانيةن فإ األمرميما يكن و 
ليا لن تتوانى عن العمل بكافة  اً استراتيجي اً في الحكم ىدف اإلسالميةفشل التجربة  "إسرائيل"فيو  األول تعد  

آنية قصيرة المدى، والثاني  أىدافولو كان ذلك عمى حساب  ،وتقويض دعائمو حتى السبل إلفشالو
حركة حماس كانت . أمريكي إسالمي بسبب تفاىمتنتعش  أنالتي يمكن ليا غزة ة حماس في بحركيتعمق 

حتى لو تسبب ذلك بخسائر محدودة ليا  ،ستعمل عمى محاربتو "إسرائيلـ"أحمر بالنسبة ل اً ا زالت خطوم
 كبيرة نتيجة لتصعيد محتمل.  أمريكيةخسائر  وأ

                                                           
 في عميو التصويت يكون ما غالباً  رسمي بتصريح موثقة أخرى لدولة دولة قبل من de jure الرسمي االعتراف يمثل 26

 موثقة رسمية اتفاقيات خالل من وليس الممارسة بحكم األخرى الدولة مع التعاطي فيمثل de facto ماأ ،الدولة برلمان
 .الدولة لتمك تشريعية جيات من ياعمي تممييا ومصادر
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ية بالمصالح األمريكية في منطقة الشرق األوسط حتى التضح "إسرائيل"تاريخيًا لوحظ بأنو ال يضير 
فعمى سبيل المثال يمكن  .استراتيجية أوآنية  إسرائيميةاالستراتيجية منيا ما دام ذلك يخدم مصمحة 

 de facto)االعتراف بالكيانات القائمة  أساسالمجادلة بأن الواليات المتحدة ستقبل بترتيبات أمنية تقوم عمى 

recognition) الكبرى في الشرق  األمريكيةىكذا ترتيبات تخدم في المحصمة النيائية المصمح  نإ ذإ
 .عمى المحافظة عمى عامل االستقرار في المنطقة باألساسالتي تقوم  األوسط

راف بيا حكم حماس في غزة واالعتترسيخ لدعائم بيذه الترتيبات  "إسرائيل"ترى  أنلكن من المحتمل و 
 أوىكذا تفاىم  إلبطالعمى الواليات المتحدة  اإلسرائيميسيبدأ الضغط وعندىا  ،ةكقوة قائمة في المنطق
 مرة أخرى أمريكامع  اإلسالميينالذي يترتب عميو توتر في عالقات  األمر األولمنع حدوثو في المقام 

التي  مثمةباألحافل  اإلسرائيمية - األمريكية، والتاريخ السياسي لمعالقات وكذلك التوتر في المنطقة ككل
 . األمريكيالضغط لتغيير الموقف ب "إسرائيل"تقوم فييا 

عمى العبث بيكذا  "إسرائيل" مقدرةىو  إذاً أمريكي  - إسالميالتحدي األكبر الذي يواجو أي تفاىم 
 وفي أي مواجية فمسطينية ،وتحديدًا في غزة ،إذ يمكن ليا بأي لحظة المجوء لمتصعيد عمى األرض ،اتفاق

بغض النظر عن مسببات  "إسرائيل"جانب  إلىستقوم الواليات المتحدة األمريكية بالوقوف  ةإسرائيمي -
لذا وجب عمى محتمل،  أمريكي - إسالميألي تفاىم  األكبرتمثل التيديد  "إسرائيل"تبقى  . من ىناالتوتر

عاطي مع ضغوط بديمة تؤىميم من التوالبحث عن استراتيجيات  ،يذه المسألةبالوعي الكامل  اإلسالميين
 تجربة حكميم. إفشال أوتطويعيم  إلىإما تيدف  ،"إسرائيل"قد يكون مصدرىا  ،ىائمة أمريكية

   

 




