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املركز العربي لألبحاث و دراشة الصياشات
استفادت الواليات المتحدة في تعامميا مع الثورة المصرّية من تجاربيا السابقة بسقوط حمفائيا
الدكتاتوريين في إيران والفميبين والتشيمي واندونيسيا .ولم توِقع الواليات المتحدة نفسيا في أزمة مع الشعب
المصري أثناء الثورة ,كما أوقعت فرنسا نفسيا مع ال ّشعب التونسي ,عندما عرضت وزيرة الخارجية الفرنسية
السابقة "ميشال أليو ماري" مساعدة الرئيس التونسي المخموع "زين العابدين بن عمي" في قمع المظاىرات.
بد لو أن يرى أنيا رّكزت وبالدرجة األولى عمى عدم
من يراقب المواقف األمريكية خالل الثورة المصرية ,ال ّ
بالتنحي في بداية األمر .وعندما وجدت أن مطالب
إغضاب الشارع المصري حتى ولو لم تطالب مبارك
ّ

النظام المصري عمى معالجتيا ,أخذت موقفاً واضحاً من الثّورة والنظام وبدأت
ال ّشعب المصري تفوق قدرة ّ
بالتنحي عن الحكم ,بشكل غير صريح بداية ,ثم بصراحة.
تطالب مبارك
ّ

المستجدات في مصر في ظ ّل انتقاليا من
المتغيرات أسئمة عن كيفية تعامل الواليات المتحدة مع
تطرح ىذه
ّ
ّ

سمطة مرتينة ليا ,تقوم عمى احتكار السمطة إلى نظام ديمقراطي يشمل ك ّل القوى السياسية الوطنية ,بما فييا
اإلخوان المسممين؟ فيل يتعارض ذلك مع مصمحة الواليات المتّحدة؟
يكية "ىيالري كمينتون"
تناقمت وسائل اإلعالم في أواخر شير شباط/فبراير تصريحات لوزيرة الخارجية األمر ّ

عبر انتخابات
في إطار ّ
بالسمطة ْ
ردىا عمى سؤال عن موقف الواليات المتّحدة إذا فاز اإلخوان المسممون ّ

ي حزب يمتزم بنبذ العنف ويمتزم بالديمقراطية ويمتزم بحقوق ك ّل
ديمقراطية .قالت كمينتون حينيا إ ّن "أ ّ
المصريين أياً ما كان يجب أن تكون لديو الفرصة لممنافسة عمى أصوات المصريين".

االستعداد األمريكي لقبول حكومات إسالمية في المنطقة العربية لم يأت من فراغ ,وال يش ّكل في ّأية حال قفزة

ومبررات وحتى استعداد نفسي وسياسي .إذ اكتشف األمريكيون أىمية اإلسالم
في المجيول ,وانما لو سوابق ّ
في الوعي الجمعي لممنطقة العربية وحياتيا السياسية منذ الحرب الباردة.

القوميين
المد الشيوعي وشركائيا من
وجد األمريكيون في اإلسالم المحافظ شريكاً طبيعياً لمواجية قوى ّ
ّ

العرب الذين فشمت الواليات المتّحدة في استمالتيم لصالحيا بعد سنوات من المناورة بينيما ,خضعت ألدبيات
السياسي مع الغزو السوفياتي
الحرب الباردة واعتباراتيا.
وتوسعت ىذه ال ّشراكة لتشمل قوى اإلسالم ّ
ّ
ألفغانستان .ففي عام  ٔ191ابتكر مستشار األمن القومي األمريكي "زبغينو بريجنسكي" مفيوم «الحزام

1

ملال

املركز العربي لألبحاث و دراشة الصياشات

هل نشهد تغير املوكف ألامريكي من إلاشالميين

إسالمية في منطقة ال ّشرق
أن نشوء أنظمة
األخضر» لتطويق التّ ّ
ّ
السوفياتي الجديد .فقد رأى بريجنسكي ّ
مدد ّ
األوسط ,مدعومة أمريكياً ,سيكون بإمكانيا ,وبما لدييا من دعم جماىيري قاعدتو اإلسالم ,أن تش ّكل بدائل

لمنظم االستبدادية القائمة من جية ,وأن تكبح جماح الحركات اليسارّية والشيوعية المدعومة من
حقيقية ّ
ّ

الراديكالي بعد سقوط االتّحاد السوفياتي,
االتحاد السوفياتي .وعمى رغم تالشي أىمية اإلسالم بشق ْيو المحافظ و ّ

تغير الواليات المتحدة سياستيا كثي اًر لجية استعدادىا لمتعامل مع اإلسالميين ,ما دامت مصمحة الواليات
لم ّ
الصراع الذي بدأ بين الدولة واإلسالميين في الجزائر مطمع
المتّحدة تقضي بذلك .وبرز ذلك واضحاً خالل ّ

التسعينات .فبينما كانت فرنسا
متحمسة لسياسة محاربة اإلسالميين في الجزائر ,كانت واشنطن تفتح خطّ
ّ
االتصال مع المعارضة اإلسالمية عبر "أنور ىدام" الناطق باسم جبية اإلنقاذ اإلسالمي عن طريق

المؤسسة العسكرية وجيش اإلنقاذ
استضافتو عمى أراضييا .ثم ساىمت الواليات المتحدة في اتّفاق اليدنة بين
ّ

يفسر عدم انتقاد الواليات المتّحدة
اإلسالمي ,والذي أسفر عن تولية "بوتفميقة" لمرئاسة في الجزائر ,وىذا ما ّ
لنتائج االنتخابات ,ولماذا انتقدت فرنسا تمك االنتخابات بعد محاولتيا االبتعاد عن الجيش لموازنة الموقف مع

شن نظام بوتفميقة حربو اإلعالمية عمى فرنسا .من خالل ذلك استطاعت الواليات
الواليات المتحدة ,ولماذا ّ

النفط الجزائرية ,في وقت فقدت فرنسا فيو نحو الكثير من
المتحدة حفظ حياة األمريكيين العاممين في صناعة ّ
رعاياىا.

العدو الرقم واحد بالنسبة إلى الواليات المتحدة خالل الوالية األولى
صحيح أن التّطرف اإلسالمي أخذ صفة
ّ
أن بوش نفسو أخذ مع بداية
لمرئيس "جورج بوش" من خالل «الحرب عمى اإلرىاب» ,لكن المالحظ أيضاً ّ
واليتو الثانية يتراجع شيئاً فشيئاً عن ذلك ,وبدأ يضغط عمى األنظمة العربية لتطبيق إصالحات سياسية

التطرف اإلسالمي الذي ضربيا ىو الظّمم والقير والفقر واالستبداد
حقيقية نتيجة اقتناع واشنطن بأ ّن منبع
ّ

المسؤولة عنو تمك األنظمة الفاشمة.

أفرزت الضغوطات األمريكية عمى النظام المصري نحو تحقيق تقدم بسيط في العممية الديمقراطية عن
حصول اإلخوان المسممين عمى  88مقعداً في مجمس الشعب المصري .عندىا لم يتوان األمريكيون عن فتح
نواب من اإلخوان في مجمس الشعب
قناة مع اإلخوان من خالل اجتماع أعضاء من الكونغرس األمريكي مع ّ
المصري.
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سدة الرئاسة في الواليات المتحدة ,عمى استكمال محاوالت سحب العداء
عمل أوباما ,عندما وصل إلى ّ
اإلسالمي ,وبدا ذلك جمياً من خالل خطابو الذي ألقاه في جامعة القاىرة مخاطباً العالم اإلسالمي.
أي "ح ّل" لمقضية الفمسطينية ,باعتبارىا أصبحت مصمحة
اقتضى التّصالح مع العالم اإلسالمي ضرورة إيجاد ّ
قومية أمريكية .فبحسب وجية نظر القادة العسكريين األمريكيين أن الواليات المتحدة أصبحت غير قادرة عمى

تحقيق االستقرار في العراق وأفغانستان ما دامت القضية الفمسطينية دون ح ّل حتى ولو كان ذلك من مصمحة
اإلسرائيميين بالكامل ,ألن منبع أزمة عدم استقرار العراق وأفغانستان ىو عدم وجود ح ّل لمقضية الفمسطينية.
الضغوط األمريكية عمى إسرائيل في الفترة السابقة بخصوص تجميد االستيطان ,وكذلك
إن ىذا ىو ما يفسر ّ

السالم ,وتخمّي الواليات المتحدة عن مصطمح الحرب
الدعوات األوروبية والتركية إلسرائيل لمعمل من أجل ّ

أقرت في دورة رئاسة أوباما أيارٕٓٔٓ,
عمى اإلرىاب في استراتيجية األمن القومي األمريكية الجديدة التي ّ

حيث رّكزت الوثيقة عمى أن الواليات المتحدة "ليست في حالة حرب عالمية عمى "اإلرىاب" أو عمى
محددة ىي تنظيم القاعدة و"اإلرىابيون" المرتبطون بو.
"اإلسالم" ,بل ىي حرب عمى شبكة ّ

من يراقب المواقف الدولية من الثورتين المصرية والتونسية ,يجد أن الواليات المتحدة ىي األق ّل خوفاً من
أن الواليات المتحدة دون كل
القوى الدولية الكبرى من احتمال صعود قوى إسالمية في مصر وتونس .ذلك ّ

يتوجسون
المجتمعات الغربية األخرى ,ليس لدييا
حساسية تجاه الدين .فأمريكا  -مقارنة باألوروبيين الذين ّ
ّ

يخية عمى التعامل مع حكومات ذات إيديولوجيات
خوفاً من ك ّل ما ىو ديني  -منفتحة من واقع تجربتيا التار ّ

الصراع الرئيس
ضد الكنيسة و ّ
النوع الذي عرفو األوروبيون ّ
مختمفة .وىي لم تشيد صراعاً من ّ
الدين ,بل كان ّ

ضد الينود الحمر ثم األفارقة الحقاً .يضاف إلى ذلك أن األمريكيين
الذي ش ّكل التاريخ األمريكي عرقياً ّ
وخالفاً لألوروبيين ال يبدون قمقاً إزاء وجود جالية مسممة كبيرة في أراضييم ,وحيال قضايا أخرى مشابية
تتعمّق بسياسة الدمج واألجناس والحجاب...الخ .كذلك ,وخالفاً لما يحدث في أوروبا حيث يتمثل "خطر
السكان الناطقين باإلسبانية في أمريكا الالتينية ىي التي تمعب
اليجرة الوافدة" في المسممين ,نجد أن ىجرة ّ
ىذا الدور في الواليات المتحدة.
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إقميمي الشيشان وداغستان ,حيث
أما روسيا ,فميا أيضاً ىواجسيا الدينية بحكم تجربتيا الطويمة والدموية في
ّ
ْ
موحدة لشعوب
حد اآلن ضبط األمن في تمك المناطق ,ولم
لم تستطع روسيا إلى ّ
ْ
تنجح في خمق ىوية روسية ّ
الصين عن ىذه المعادلة ,فيي األخرى ,تستشعر الخطر من الحركات
تمك األقاليم المحمية .وال تبتعد ّ
اإلسالمية في إقميم شينغيانغ .وصل الموقف الروسي من الثورات العربية إلى التعبير صراحة وعالنية عن
قمقو منيا والتحذير من خطورة وصول اإلسالميين إلى السمطة بعد اإلطاحة بتمك األنظمة الديكتاتورية ,وذلك
عمى لسان وزير الخارجية "سيرغي الفروف" في لندن أثناء لقائو نظيره البريطاني بتاريخ .ٕٓٔٔ - ٕ – ٔ1
وتخوفيا من أن تحذو
صيني مع األنظمة االستبدادية العربية,
ْ
أضف إلى ذلك تشابو بنية ّ
النظامين الروسي وال ّ
ّ
الصينية فرضت منذ بداية الثورة
شعوبيا حذو ك ّل من الشعب العربي في مصر وتونس ,حتى ّ
إن الحكومة ّ

المدونات االلكترونية عمى ك ّل ما يتعمق بمصر ,بل ومنعت بعض
المصرية رقابة عمى مواقع البحث في
ّ
السفارة المصرية أثناء رغبتيم في المشاركة في احتفال نظّمتو السفارة
الصينيين من إيصال الورود إلى ّ
ّ
بمناسبة سقوط مبارك ,واعتقمت البعض منيم.

إذاً مصر باعتبارىا دولة ديمقراطية ,حتى ولو كان اإلخوان المسممون فاعمين أساسيين فييا بالسمطتين
إن مصر الديمقراطية إذا كانت
التشريعية أو التنفيذية ,فإن ىذا ال يعني معارضة مصالح الواليات المتحدةّ .

قوي لن تتمقّى أوامر أمريكية ولكنيا سوف تراعي المصالح األمريكية
دولة متماسكة داخمياً و ليا مجمس نيابي ّ
في ضمان أمن خميج عدن والنظامين العربي واإلقميمي وأفريقيا ,لكنيا بالتأكيد لن تكون في صالح إسرائيل.

العتبارات داخمية وخارجية تأخذ الواليات المتحدة بالحسبان المصالح اإلسرائيمية في الشرق األوسط وتضعيا
تتفوق المصالح اإلسرائيمية عمى المصالح األمريكية ,كما
فوق غيرىا من االعتبارات ,بل وأحياناً يحدث أن ّ
المتوسط الكثير من التناقضات
القضية الفمسطينية .لذلك سوف تشيد المرحمة المقبمة عمى المدى
في
ّ
ّ
المصرية واألمريكية واإلسرائيمية .و فييا ,سيكون عمى الواليات المتحدة أن توازن بين مصالحيا في الشرق

األوسط والمصالح اإلسرائيمية.
*
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يعمل نيروز ساتيك باحثا متفرغا متخصصا في العالقات الدولية في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (معهد الدوحة).

