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 لسما  الييسلس الرؤية األمريكية لإل
 

 إسماعيل الشاهرد. شاهر                            

 كلية العلوم السياسية -جامعة دمشق                                                                        

 مدير المركز الوطني للبحوث والدراسات الشبابية 

  مقدمة:

 
                                                                              في السبعينيات من القرن الماضي، حل اإلسالم محل القومية العربية في العداا  لووييدات 
                                                                               المتحددداأل ايمرة،يدددة، وإلسدددبل اإلسدددالم السياسدددي إليدددرج المعضدددالت التدددي توا ددد  السياسدددة ايمرة،يدددة 

                           خاسة في منطقة الشرق ايوسط.
ن موضددوا اإلسددالم السياسددي مددن الموضددو ات التددي ي يو ددا حولفددا   مدداا إلو ات دداق                                                                           وا 

             يددة حددوش الشددرق                                                                      اسددتراتي ي فددي السياسددة ايمرة،يددة، وذددا شدد،ل أددزا الموضددوا إليددرج القضددايا ال ال
                                          ، ومددا جاش مدن الموضدو ات الحيددة القويودة التددي         كلينتوون      ايب و     بووو                       ايوسدط فدي  اارتددي ،دل مدن 

           ً      ً               تستفوي  ااًا ،ييرًا من المتخسسين.
     م تددي              أمووين اليسوويني                   ، حددين التقددش الشددي      هتلوور                                 ن إلوش مددن اسددتخام أددزا المسددطول أددو 

                          يو ية، يددل  ننددي إلخشددش اإلسددالم                                                      فوسددطين ذنددزاذ،  ز ذدداش   ننددي ي إلخشددش مددن اليفددوا وي مددن الشدد
      ( 1 )        السياسي.

                                                                     ومدددددن و فدددددة النةدددددر ايمرة،يدددددة، أنددددداذ فدددددرق يدددددين اإلسدددددالميين المسدددددالمين والمتطدددددرفين، 
                                                                                   فاإلسددالميون المسددالمون أددم مددن يحدداولون تطييددن ذدديمفم الاينيددة فددي المشددا ل الااخويددة والسياسددة 

نمدا اإلسدالميين الدزين                                                      الخار ية، في حين إلن الوييات المتحاأل ي تعارض اإلسدالميين                                  المعتدالين وا 
                                              يستخامون العنف في المناطن الااخوية والخار ية.

                                                                                فبعا انتفا  الوييات المتحاأل من التفايا الحضاري الشيو ي، إليرجت اإلسالم ليتم القضا  
بقا  اوره الروحي ال راي. ف،دان  ودش الوييدات المتحداأل العمدل                                                                                          وي  من حيث  ن  نةام شمولي، وا 

                                                                          ضا   وش الحر،ات ايسولية مفما ،انت، ومن أزا المنةور يم،ن إلن نرى التحدالف فدي         وش الق
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              فدددي القضدددا   ودددش         شوووارون                                                      ضدددرب تودددذ الحر،دددات فدددي وسدددط ذسددديا، ومنددد  يم،دددن إلن ن فدددم وحشدددية 
                                                                                     حر،تي حماس وال فاا. ومفما ذيل  ن تخوف إلو سو  تسرف القيااأل الطالبانيدة، فننفدا فدي نفايدة 

                      ً       ً                                 ولددة سددنية ذددا تتطددور ،خيددرًا ااخويددًا بحيددث تشدد،ل النمددوز  السددني لواولددة                       ايمددر ،انددت تشدد،ل نددواأل لا
                                                                                  اإلسالمية، بعاما تم حسار النموز  اإليراني ضمن اإلطار المزأيي. وبالتدالي فدنن القضدا   ودش 

  ( 2 )                                                                             توذ الحر،ة إلمر حيوي لوقضا   وش ايمل في تقام اإلسالم  لش السيطرأل  وش افة  ايمور.

 السياسي:أواًل: مفهوم اإلسالم 
                                                                     اإلسالم السياسي  بارأل  دن مسدطول سياسدي وا  المدي اسدتخام لتوسديف حر،دات ت ييدر 

   فددي       2001      إليوددوش     11                                                             سياسددية تددبمن باإلسددالم يوسدد   مددنفس حيدداأل، واسددتخام ب،خافددة بعددا إلحددااث 
                                                                                   الحموة الا ائية لمدا سدمي يدد الحدرب  ودش اإلرأداب. ومدن و فدة نةدر المسدومين يعدا اسدتخاام أدزا 

    ً                                                               نابعدددًا مدددن  دددام ففدددم وتعمدددن ،ددداف فدددي فوسددد ة اإلسدددالم،  ز يعدددا اإلسدددالم مدددن الناحيدددة         المسدددطول 
                                                                                    التارةخيددة الدداين الوحيددا الددزي اسددتطاا فددي  فددا انتشدداره ايولددي ت ددوةن نددواأل لمبسسددات ا تما يددة 
                                                                                   وسياسية وخامية  وش السعياين الااخوي والخار ي،  وش  ،س الايانات ايخرى التي لم يتم،ن 

  ( 3 )              ل ياايات اولة.               مبسسوأا من تش،ي
                                                                     واإلسددددالم السياسددددي بددددالم فوم ال ربددددي يم،ددددن تعرة دددد  ،م مو ددددة مددددن ايف،ددددار وايأددددااف 
                                                                                 السياسددية النابعددة مددن الشددرةعة اإلسددالمية التددي تسددتخامفا م مو ددة يطوددن  ويفددا اإل ددالم ال ربددي 

نمددا أددو      نةددام                                                                                "اإلسددالميون المتطرفددون" الددزين يبمنددون بددين اإلسددالم لدديس  بددارأل  ددن ايانددة فقددط، وا 
                                                        سياسي وا تما ي وذانوني واذتسااي يسول لينا  مبسسات اولة.

                    ً                                                        واإلسالم السياسي تمييجًا ل   دن اإلسدالم الدايني، يدرى فيد  ال درب اسدت الش الداين لومد رب 
                                       ً      ً                                            السياسية. فيرإليفم الداين ي دب إلن ي،دون شدينًا فرايدًا يدين العيدا وربد ، ي اخدل لد  فدي الحيداأل العامدة 

                                                                       فا،  ز يرون إلن ت ون مترو،ة لما يراه الناس، وإلن ت دون مينيدة  ودش المسداواأل                    وي سيما السياسية من
                                               ال اموة يين المواطنين ب ض النةر  ن معتقااتفم. 

 ثانيًا: التهديد "اإلسالمي" للمصالح األمريكية: 
                                                                             يددرج التفايددا اإلسددالمي لومسددالل ايمرة،يددة بقددوأل مددا ذيددام الخددورأل اإلسددالمية فددي  يددران  ددام 

                                                                                  وا مياإل تساير الخورأل وا  اات  لألزأان بيبعااه اإليايولو ية والبشرةة. وفدي تودذ ال تدرأل      ، وزي    1191
                                                                                   تسا ات وتيرأل العداا  يدين اإلسدالميين والوييدات المتحداأل ايمرة،يدة، ول دن سدر ان مدا تدم تطوةدن 
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                                                                                 يددران  مددا يخوددن سددرا ات مزأييددة حالددت اون إلن يتضددا ف التدديخير اإليرانددي فددي الددوطن العربددي 
مدددا يناخددداش المنطقدددة بحدددرب إلات  لدددش تحقيدددن أدددافين مدددجاو ين أمدددا  ضدددعاف  يدددران      ً خسوسددداً                                                                          ، وا 

                                                                                    يتيخيرأدددا اإلسددددالمي، والعددددراق يتفايددداه القددددومي. وأمددددا فددددي الواذدددا التفايدددداان الوحيدددداان المحددددتمالن 
سرائيل في المنطقة يرمتفا، وربما في العالم اإلسالمي إل ما.                                                                            لومسالل ايمرة،ية وا 

                                                    ً  عاا  لإلسالم في أزه المرحوة ذا اتسف بحااخة واضدحة مسدتماًا                     ومن  انب ذخر، فنن ال
                                                                                 إلسسدددد  مددددن السددددراا العربددددي اإلسددددرائيوي والخددددورأل اإليرانيددددة، بحيددددث إلسددددبل مر،ددددج العددددالم )الوييددددات 
                                                                                   المتحداأل( فددي النةددام العدالمي ال ايددا والددزي سددر ان مدا تحددوش  لددش أدا س وتعيئددة معاايددة لإلسددالم 

                                                       ايمرة،ية لإلسالم  وش  يقا ات الن ط والرأائن واإلرأاب،  وش                               والمسومين. وبزلذ تتش،ل السورأل 
  ( 4 ) .        جورج بو                                    ما ذال  نائب الرئيس ايمرة،ي الساين 

                                                                         وةددتفم خسددوم الحر،ددات اإلسددالمية أددزه الحر،ددات بينفددا تحدداوش بطرةقددة إلو بدديخرى   ددااأل 
                                                   أي،وة الاوش وتطيين الشرةعة اإلسالمية بطرةقة محافةة. 

                                                        الوييددات المتحدداأل يتسددار ان وةتحدداوران ل فددم ايسددولية اإلسددالمية                    لقددا يددرج ات اأددان فددي 
                                                                                            و،ي ية التعامل معفا، فوجارأل الخار ية حاولت استيعاب أزا التيار والتحاور مع ، وفي المقايل فنن 

  ( 5 )                                                                               وجارأل الافاا تنةر  لش ايسولية  وش إلنفا خطر  يايولو ي و يوسياسي ي ب القضا   وي .
  ( 6 )                                                 مي لوسياسة الخار ية ايمرة،ية في خالخة و وه إلساسية                   وةت وش التحاي اإلسال

                            إلنةمة  مخل  يران والسواان.  -   إل
            حر،ات  نف.  -   ب
                                                                           حر،ات اإلسالم المعتاش إلو الحر،ات السومية، التي تستخام الوسائل السومية والطرق  -   ت

حددااث ت ييددرات  زرةددة ب عددل منف يددة                                                                           الايمقراطيددة لوسدديطرأل  وددش مبسسددات الاولددة، وا 
                                                             ً  تارةس والتطوةر. وأزا النوا من اإلسالم السياسي أو الزي يش،ل تحايًا             تعتما  وش ال

     ً                                                                    حقيقيدددًا لوسياسدددة ايمرة،يدددة التدددي تسدددعش  لدددش اين تدددال الدددايمقراطي وتوسددديا المشدددار،ة 
                              السياسية واحترام حقوق اإلنسان.

                                                 السددوطة، يدداإل نقددا  و دداش فددي وجارأل الخار يددة ايمرة،يددة           جووورج بووو                  وبعددا تسددوم الددرئيس 
                                                                                إلسالم. وذا اجااا ال اش بعا تحقيدن اإلسدالميين نتدائس مخيدرأل فدي اينتخابدات اليرلمانيدة فدي        تناوش ا

  ،     1111                                                                            مسدر وايران والسددواان. وممددا إلذودن أددزه الح،ومددة أدو فددوج  يفددة اإلنقداز ال جائرةددة  ددام 
           لدددش  ل دددا        1112                                                             و،اندددت إلذدددرب مدددا ت دددون لتسدددوم السدددوطة، ول دددن ال دددي   مدددا فدددي إلوائدددل  دددام 
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                                                                        وحةر ال يفة وا تقل المئات من  ناسرأا. ونتي ة لدزلذ فقدا اخودت الدبالا فدي حدرب           اينتخابات 
  ( 9 )         إللف ذتيل.    00                             إلأوية اموية سقط فيفا إل خر من 

                                                                               وأنا ييا من اإلشارأل  لش إلن ف،رأل تطيين الشرةعة اإلسدالمية بحدزافيرأا فدي السياسدة توقدش 
                           ايحيان الحر،ات العومانية.                                                           ام ذيوش من التيارات الوييرالية إلو ما يطون  ويفم في بعض

                                                                               ومنز حدرب الخوديس الخانيدة والوييدات المتحداأل يداإلت باتخداز مواذدف  ايداأل بالنسدبة لإلسدالم 
                                    ( تينت مياإل احتوا  ايسولية، المشروا     2001-    1114 )          كلينتون                                وا ات ، ولفزا فنن  اارأل الرئيس 

                        (، وزلدددذ لتحقيدددن السدددالم فدددي     1194-    1161 )         نيكسوووون                                  الدددزي ،دددان ذدددا شدددرا بددد  الدددرئيس ايسدددين
             الشرق ايوسط.

                                           ، مسدددا ا وجةدددر الخار يدددة لشدددبون الشدددرق اياندددش فدددي              إدوارد جرجيوووان               وفدددي خطددداب إللقددداه 
                                                                    تحددت  نددوان  "الوييددات المتحدداأل واإلسددالم والشددرق ايوسددط فددي  ددالم مت يددر"، وذددا       1112       حجةددران 

                              إلمرة،دي تنداوش المسديلة اإلسدالمية.                                                     ا أزا الخطاب إلوش   الن واضدل ومت امدل يدالي بد  مسدبوش
                                                                               أدددزا وذدددا رفدددض تعييدددر ا ددداأل الموا فدددة الدددزين يقولدددون بدددين اإلسدددالم السياسدددي أدددو العددداو ال ايدددا 

                                                                                      )الوييددات المتحدداأل ي تنةددر  لددش اإلسددالم  وددش إلندد  يمخددل اإليايولو يددة ال ايدداأل التددي توا دد  ال ددرب   
                                أل يتنددددافس  ايددددا يددددين اإلسددددالم وال ددددرب،                                                   إلو تفدددداا السددددوم العددددالمي، وي يددددتم اسددددتيااش الحددددرب البددددارا

  ( 0 )                                                                   وايمرة،يون يرون في اإلسالم إلحا القوى التارةخية التي إلخرت في خقافتنا(.
                        ضدددا  يدددران والعدددراق والحةدددر           كلينتوووون                                              ن سياسدددة ايحتدددوا  المدددجاو  التدددي اتبعفدددا الدددرئيس 

       لحوي دددة                                             ، مددداأي  ي مواذدددف اتخدددزأا يتددديخير  ما دددات الضددد ط ا    1115                      الت ددداري  ودددش  يدددران  دددام 
          إلسرائيل. 

    ً                                  ذددرارًا يقضددي ينذامددة حةددر ت دداري  وددش  يددران       1115         فددي نيسددان           كلينتووون              وإل وددن الددرئيس 
                                                           ً                       إل بارأا  وش ت يير منحاأا السياسي، وبعاأا رفا ال ون رس تشرةعًا يتعفا ب درض  قوبدات ضدا 

       الدرئيس      ً                مويونًا إلو إل خر. فخضدا     40                                                      إلية شر،ة إل نيية تستخمر في القطاا السنا ي اإليراني ميوغ 
                                                                                لرغبات ال ون رس  وش الرغم من التحزيرات والتح ةات ايوروبية واليابانية، ووذا  ويد            كلينتون 

    ( 1 ) .    1116                  ،قانون في سيف  ام 
                                     مدن ذيدل م ودس شدي،اغو لوسياسدة الخار يدة،       1115                             وفي استطالا لورإلي إل ري فدي  دام 

                 المتحدددداأل، فقددددا حدددداا                                                         لمعرفددددة و فددددات نةددددر ال مفددددور يخسددددول اإلسددددالم والعالذددددة مددددا الوييددددات 
  -                  المنافسة اليابانيدة  -      الف رأل  -      اإلرأاب  -                                                  ايمرة،يون ايخطار المحتموة فيما يوي  ايسوحة النووية
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                                      % مدددن المسدددتطوعين  لدددش إلن الخطدددر أدددو اإلسدددالم     23                        اإلسدددالم السياسدددي. وذدددا إلشدددار –      السدددين 
            الخالخددة بعددا                                                                      السياسددي. غيددر إلن مبسسددة السياسددة الخار يددة وضددعت اإلسددالم السياسددي فددي المرتبددة 

  (  10 )                                             انتشار ايسوحة النووية وةفور السين ،قوأل  مالذة.
                                                          ن سياسة الوييات المتحاأل ت اه الحر،ات اإلسالمية تب،ا  وش  

                                          محاربة اإلرأاب ااخل العالم اإلسالمي وخار  .  - 1
                                                                      سالحات سياسية تارة ية فدي  داا ،ييدر مدن الداوش تتمحدور فدي السدمال بالحرةدات  - 2

           ً                                                ابددددات، وغالبددددًا مددددا تتددددرذ الوييددددات المتحدددداأل القددددرارات العمويددددة يفددددزا                 ال رايددددة خددددم اينتخ
                                           الخسول في يا شر،ائفا من الح،ومات السايقة. 

                                                                        تقددايم مسددا اات اذتسددااية لعدداا مددن الدداوش الحوي ددة لووييددات المتحدداأل مخددل  )مسددر،  - 3
                                                                     ايران، السوطة ال وسطينية(، لموا فة حر،ات اإلسالم السياسي في أزه الاوش.

                                 اإلسدددرائيوية مدددن إل دددل موا فدددة الحر،دددات   -                             لم ددداش لعمويدددة السدددالم ال وسدددطينية        فسدددال ا - 4
         اإلسالمية.

                                     اييددن منسددب ، مرحوددة خطيددرأل  اشددتفا منطقددة      بووو                                   وتعددا ال تددرأل التددي تددولش فيفددا الددرئيس 
                                                                                   الشرق ايوسط وما جالدت  تديجم العالذدات العربيدة اإلسدرائيوية، ونشدا  م،خدف لوحر،دات اإلسدالمية، 

                  اإلسدرائيوية، وتعخدر –                                                    ،يير لوسياسة ايمرة،ية. و،زلذ سخونة الحاوا الوينانية                ورفض شعيي  ربي 
                                                                       ً      مويدددددة السدددددالم ال وسدددددطينية اإلسدددددرائيوية. وايأدددددم مدددددن زلدددددذ ،وددددد  تمدددددااي  سدددددرائيل  سددددد،رةًا ضدددددا 
                                                                                  ال وسددطينيين وممارسددة اإلرأدداب المددنةم ضدداأم. و،ددزلذ و ددوا العايددا مددن الدداوش التددي تددبمن مو ددي 

                                                             مناأضدددة لومسدددالل ال ربيدددة، وخاسدددة ايمرة،يدددة، ومنفدددا  يدددران وبا سدددتان                     لو ما دددات والحر،دددات ال
                              واليمن وطالبان في إلف انستان. 

                                                                            ومما جاا ايمر حساسية إل خر، ت ير بعض اينةمة السياسية العربية بات اأات  سالحية 
                                                                                  سدددالمية، وجةدددااأل فعاليدددة الحر،دددات اإلسدددالمية السياسدددية بحيدددث إلسدددبحت القدددوى السياسدددية ال عويدددة 

                                                                              ل ماأيرةدددة المناأضدددة لألنةمدددة السدددايقة لووييدددات المتحددداأل، يدددل  نفدددا فدددي بعدددض الحدددايت تمخدددل  ا
                                        اليايل المحتمل لونةم السياسية القائمة. 

                                                                           و ودش الددرغم مددن اينتقددااات والحمددالت الا ائيددة وايمنيددة ضددا الحر،ددات اإلسددالمية، فننفددا 
              شارا العربي.                                                      تم،نت من التحوش  لش القوأل السياسية اي ير وايذوى في ال
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ضددافة  لددش التفايددا اإلسددالمي العددالمي لومسددالل ايمرة،يددة، فددنن أندداذ تفايدداًا مددن النددوا                                                                     ً           وا 
                                                                                    ن س  لبعض الاوش المبخرأل. فو ل من الفنا والسين وروسيا مواذف غيدر  ي اييدة مدن اإلسدالميين، 

       ام.                                                                            أزا في حين إلن الحر،ات اإلسالمية إلسبحت تش،ل  امل ذون لبعض الاوش العربية بش،ل

ثالثًا: تداعيات أيداث أيلول على العالقة بوين الواليوات المتيودا واليركوات 
 اإلسالمية:

                                                                            بعا الحااي  شدر مدن إليودوش حاولدت اإلاارأل ايمرة،يدة الحدا مدن التدوترات ومحاسدرأل راوا 
                                                                                    ال عددل ال اضددبة ااخددل الوييددات المتحدداأل ضددا المسددومين ايمددرة،يين، ومراذبددة راوا ال عددل مددن ذيددل 
                                                                           ً      العددالم اإلسددالمي و مويددة الددربط يددين اإلسددالم واإلرأدداب. وذددا ت  ددرت الوييددات المتحدداأل غضددبًا بعددا 

              ،ومدة "سدوييية"      بوو                                                                  مفا لتنةيم القا األ بالمسبولية  ن اي مداش اإلرأاييدة. واسدتخام الدرئيس     اتفا
                                                           إليووش، مما إل س مشا ر التشاا اإلسدالمي وز،درأم بدالحمالت السدوييية     11                 في راه  وش أ مات 

                                                                                   التي ذام يفا ال رب ضا المسومين في القرنين الحدااي  شدر والخداني  شدر. وبدزلذ تحولدت سدورأل 
                                                                        واإلسددالم فددي ال ددرب والوييددات المتحدداأل  لددش سددورأل مشددوأة، وزلددذ بسددبغ اإلسددالم والعددرب       العددرب 

                              بسب ة التخوف والتطرف والعنف. 
                                                                           ن الضددعف والترأددل فددي العددالم العربددي واإلسددالمي سددفل  وددش اإلاارأل ايمرة،يددة مفمتفددا، 

                الميدة بعدا إلحدااث                                                                    ايمر الزي إلاى  لش وضا الشرق ايوسط في مقامة اإلسدتراتي ية ايمرة،يدة الع
  .    2001      إليووش     11

                                                     الددزي إل وددن فيدد  يددا  العمويددات العسدد،رةة ضددا تنةدديم القا دداأل      بووو                 وفددي خطدداب الددرئيس 
                                                                           وحر،دددة طالبدددان، ذددداش  "نحدددن إلسددداذا  ي خدددر مدددن مويدددار شدددخل يعتنقدددون اإلسدددالم.  ن الوييدددات 

               ن الددزين يانسددون                                                                       المتحدداأل ايمرة،يددة  دداو يولئددذ الددزين يسددا اون اإلرأدداييين، ولوم ددرمين اليربددرةي
   ً      ً                                                                    ايندددًا  ةيمدددًا  دددن طرةدددن ارت ددداب  دددرائم باسدددم .  ن العمدددل العسددد،ري أدددو  دددج  مدددن حموتندددا  ودددش 

  (  11 )            ً                                          اإلرأاب. ونةرًا  لش طييعة إل اائنا، سن وج في أزا السراا".
                                                                        ورإلت الوييدددات المتحددداأل إلنددد  ييدددا مدددن ذيدددام تحدددالف اولدددي ضدددا العدددالم اإلسدددالمي والشدددرق 

  (  12 )             سباب التالية                        ايوسط بش،ل خال، وزلذ لأل
                                                        الشرق ايوسط إل ير يبرأل فساا ا تما ي واذتسااي في العالم.  - 1
                                                            يمخل الشرق ايوسط إل ير مسار لوتفايا ايمني ال ايا في العالم.  - 2
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                                                                    تخوف منطقة الشرق ايوسط  ن معةم مناطن العالم،  وش الدرغم مدن ،دل مبشدرات  - 3
      ً                 ر تخو ددًا مددن شددب  السددحرا                                                  اين تددال السياسددي وايذتسددااي فيفددا، حتددش  نفددا تعددا إل خدد

                                       ً                                   اإلفرةقيددة )مددا بعددض ايسددتخنا ات( وإل خددر تخو ددًا مددن ،ورةددا الشددمالية وميانمددار و،وبددا 
                      )ما بعض ايستخنا ات(. 

                                                                تعا منطقة الشرق ايوسط من إل ير مناطن امتالذ إلسوحة الامار الشامل.  - 4
                            و وا إلنةمة ح،م طوةوة اي ل.  - 5
                       مشا ر ال راأية لو رب.  - 6
                   ً                                       طقة الشرق ايوسط اوًي را ية لإلرأاب )حسب الووائل ايمرة،ية(.               تعا بعض اوش من - 9
                         ً                                       تعددا منطقدددة الشدددرق ايوسددط إلرضدددًا خسدددبة ي يددر  ددداا مدددن مرت يددي  دددرائم اإلرأددداب  - 0

                       واا مي اإلرأاب وممولي .
                                                                                ن السددعوبة ليسددت فددي التعامددل مددا ذددوأل الحر،ددات اإلسددالمية زاتفددا، يددل فددي ذددوأل الاولددة التددي 

                                                           ت. و ودددش الدددرغم مدددن إلأميدددة بحدددث التعامدددل مدددا اإلسدددالم السياسدددي،  ي إلن                     تو ددا فيفدددا أدددزه الحر،دددا
ً                             المسبولين ايمرة،يين ذوياًل ما يتطرذون  لش أزا الموضوا.                         

                                                                                ن خطابات المسبولين ايمرة،يين تب،ا  وش  ام و وا سياسة إلمرة،ية محااأل ت داه اإلسدالم 
نمدددا أنددداذ سياسدددة إلمرة،يدددة ت ددداه مسدددالل الوييدددات ال                               متحددداأل وإلمنفدددا القدددومي، وبالتدددالي                                                         السياسدددي، وا 

                                                                                   يعتمددا موذددف الوييددات المتحدداأل مددن إليددة منةمددة إلو حر،ددة  سددالمية بمقدداار مددا يددرتطم سددوو،فا يفددزه 
                                             المسالل وايأااف وإليرجأا في المنطقة العربية  

                                                       سياسية  مخل  الايمقراطية، حقوق اإلنسان، وحقوق ايذويات.        مباائ -   إل
             الم توحة...                                مسالل اذتسااية  الن ط، وايسواق  -   ب
                                                     موضو ات إلمنية  اإلرأاب،  موية السالم، وإلمن  سرائيل...  -   ت

                                                          إليودددوش، ومدددا بعددداأا مدددن تطدددورات، إل  دددت مشدددا ر الم تمدددا ايمرة،دددي ضدددا     11          ن إلحدددااث 
                                                                                 اإلسالم، إلو ما يسمش بايسولية اإلسالمية، حتدش  ن المسدومين ايمدرة،يين لدم يسدوموا مدن العندف 
                                                                                والمالحقدددة والمطددداراأل مدددن ذيدددل ال فدددات الرسدددمية والشدددعيية، ولقدددا ،دددان لوسدددائل اإل دددالم ومرا دددج 

                                                                     لسددفيونية منفددا، اور ،ييددر فددي تددي يس أددزا ال ددره والعدداا  ونقودد  وتعميمدد   وددش                البحددوث، وخاسددة ا
                                   منطقة الشرق ايوسط منز فترأل طوةوة. 
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                                                                            وي توا دد  الوييددات المتحدداأل إلي تحدددا  دداي لقوتفددا  ي فددي بعدددض الدداوش العربيددة وبعدددض اوش 
يددران تتحدداى وتوا دد  القددوأل ايمرة،يددة.                 وأددزا التحدداي لدد                                                                       العددالم اإلسددالمي. حيددث ي تددجاش سددورةة وا 

                                       خطره الخال  وش الوييات المتحاأل لسييين 
  ً                                                                                    إلوًي  ين  ذائم في منطقة تو ا فيفا إلضخم ايحتياطات الن طية الالجمة لوقرن الحااي والعشرةن.   

                            وبالتالي فنن الزي يسديطر  ودش   (   13 )                                       % من مخجونات الن ط المعروفة في العالم(.    65          )وتقار يد 
                                                           وش ايذتساا والقوأل في العالم طواش القرن الحااي والعشرةن.                           الن ط ت ون ل  سوطة ،ييرأل

    ً                                                                                خانيًا   ن أزا التحاي نابا من ضمن سياق تحا  يايولو ي ايني متماسدذ ولد  إلسداابه فدي إلر دا  
                                                                                   العددالم اإلسددالمي، و،ددزلذ فددي الم تمعددات اإلسددالمية المفددا رأل فددي إلوروبددة وإلمرة،ددا الشددمالية. وذددا 

                                                               إل خددر التحدايات  ايدة لوسديطرأل ايمرة،يددة وال ربيدة مندز انفيدار ايتحدداا                       مخدل أدزا التحداي اإلسدالمي 
           فددي ،تاباتدد                     صووموليه هووانتن تون                                                        السددوفييتي وترا ددا ال ،ددر الشدديو ي. وذددا شدداا الباحددث ايمرة،ددي 

    (  14 )                                                                                وش إلن أزا الخطر الايني أو ايشا الزي سيوا   الوييات المتحاأل وال رب في المستقيل.

 في التيريض ضد العرب والمسلمين:رابعًا: دور إسراليه 
                                                                                 يدددرى ال ،دددر السياسدددي والخقدددافي ايمرة،دددي إلن  سدددرائيل ر،يدددجأل لوسياسدددة الخار يدددة ايمرة،يدددة فدددي 
                                                                                    منطقة الشرق ايوسط، سوا  إل دان زلدذ  ودش المسدتوى الرسدمي إلم الشدعيي. وبالتدالي تحداا النةدرأل 

                                  ً   ايمرة،ية لوعرب والمسومين ولو  جئيًا. 
                                                      ت نيا الوييات المتحاأل وإلوروبة في الحرب ضا ما تسمي  يد   -        وما جالت  -                  لقا حاولت  سرائيل 

                                                                                "ايسددولية اإلسددالمية"  وددش ا تبددار إلنفددا العدداو ايخضددر بعددا انفيددار ايتحدداا السددوفييتي وسددقو  
                                                                              الشددديو ية)العاو ايحمدددر(. وايسدددولية فدددي ذاموسدددفم تعندددي اإلسدددالم. أدددزا باإلضدددافة  لدددش محاولدددة 

                                               م بمةفر اإليايولو ية التي تفاا الحضارأل ال ربية.                    السفيونية  يراج اإلسال
                                                                                  وتعددا  سددرائيل العامددل اي خددر إلأميددة فددي تعيئددة الددرإلي العددام ال ربددي لدديس ضددا مددا يسددمون   يدددد 
                                                                          ايسدددولية اإلسدددالمية فحسدددب، يدددل ضدددا اإلسدددالم بشددد،ل  دددام. فنسدددرائيل تحددداوش مندددز جواش الخطدددر 

                                       ا م،انتفددا ايسددتراتي ية المميددجأل فددي الشددرق                                             الشدديو ي، إلن تو دد  اينةددار  لددش خطددر  ايددا يح دد  لفدد
                           إلن  "حر،ددة حمدداس حر،ددة إلسددولية               يوواييم هرتسووو                                        ايوسدط. فقددا إل وددن الددرئيس اإلسددرائيوي ايسددين 

       العربددي –                                                                            تشدد،ل ذددوأل التددامير الرئيسددة لعمويددة السددالم فددي الشددرق ايوسددط، ولدديس النددجاا اإلسددرائيوي 
    (  15 )                      وش الرغم من إلأميت ".
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                      ، حاولددت  سددرائيل اتفددام     1114                              ت فددي ييددونس ذيددرس ولنددان فددي تمددوج                     و ندداما وذعددت الت  يددرا
                                                                                        يران، في حين إل ات إل فجأل ايستخبارات ايمرة،ية إلن أدزه الت  يدرات ،اندت نتي دة مباشدرأل لجةدااأل 

                                  حاأل الموا فة يين  سرائيل وحجب هللا. 
   ن،                                                                           وبعا إلحااث الحااي  شر من إليووش، ساأمت  سرائيل في التحرةض ضا العدرب والمسدومي

ً       ذائاًل  "في       2001      إليووش     26                       " في سحي ة أ رتس تارة         ألوف بن ّ                          ّير  ن  السح ي اإلسرائيوي "    
                                                                                اييدددام ايولدددش التدددي تودددت العمويدددات فدددي الوييدددات المتحددداأل إلمودددت  سدددرائيل فدددي إلن يتعددداطف معفدددا 
                                                                                   الم تما الداولي فدي سدرا فا ضدا اإلرأداب، فمندز  شدر سدنوات وبعدا انتفدا  الحدرب البداراأل، يقدام 

                                                                                   ما   سرائيل النسل  لش نةرائفم ايمرة،يين وايوروبيين، بين اإلسالم المتطرف ورث الشيو ية   ج 
    (  16 )                                                                              السوفييتية في مفمة ) ميراطورةة الشر( وأم يا ون  لش تر،يج ال فوا في الحرب ضاه".

                                                                               و،ان لتيخير اليفدوا اور ،ييدر فدي ال دون رس  لدش إلن تيندش و فدات نةدرأم  داأل مدرات، وةدرى 
                                                                             رس بدين اإلسددالم السياسدي يشدد،ل تفايداات  رأاييدة لحيدداجأل ايسدوحة النوويددة واسدتفااف إلمددن       ال دون 

                                                                                    سرائيل وإلمن اوش الخويس، حتش  ن بعض إل ضائ  طالدب يوضدا اسدتراتي ية إلمرة،يدة لمحاربدة مدا 
  (  19 )                                             إلسموه يد"اي،تاتورةة اإلسالم"، واستياااية اإلسالم.
                                          ينيددد   سدددرائيل، إلمدددا العناسدددر التدددي تح،دددم أدددزه                                        ن العقدددل ايمرة،دددي ينةدددر  لدددش العدددرب وإلمدددام 

                                                         ً                              النةرأل، ففي  ناسر تارةخية وخقافية في الار ة ايولش. تارةخيًا من الواضل إلن  الذتنا بال رب، 
                                                                                نحددن العددرب والمسددومين فددي الشددرق ايوسددط، أددي  الذددة حميمددة وتعددوا  لددش ياايددة ذيددام المسدديحية 

  (  10 )                      واإلسالم في أزه المنطقة.
                                                                ي  سددرائيل فددي ايسددولية اإلسددالمية يسددفم لار ددة ،ييددرأل فددي تشدد،يل المددار،ات               ولددزا نددرى إلن رإل

                                                                                 السياسدددية لومسدددبولين والدددرإلي العدددام ايمرة،دددي فدددي أدددزه الةددداأرأل. وزلدددذ ين  مويدددة السدددالم التدددي 
                                                                              تعارضفا أزه الحر،ات تش،ل ذضية زات إلأمية ،يرى لوسياسة ايمرة،ية في الشرق ايوسط.

بيين ومراكوووأل األبيووواث فوووي التيوووريض ضووود خامسوووًا: دور المفكووورين ال ووور 
 اإلسالم: 

                                                                            ً  لقدددا إلسدددبل اإلسدددالم بعدددا ذيدددام الخدددورأل اإلسدددالمية فدددي  يدددران، بالنسدددبة لوشدددعب ايمرة،دددي إلخبدددارًا 
                                                                                 ب يضة،  ز انضوت وسائل اإل الم والح،ومة والخيرا  ايستراتي يون واي اايميون المتخسسدون 

      ً                   تفاياًا لوحضارأل ال ربية.                                        باإلسالم في جمرأل واحاأل، ترى إلن اإلسالم يعا 
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                                                             إلوش مددن تحدداث  ددن السددراا الحتمددي يددين ال ددرب واإلسددالم الرااي،ددالي منددز             برنووارد لوووي      ،ددان 
                                سداحب ،تداب "ت ربددة اإلسدالم السياسددي"              أوليفيوور روا                     و،دزلذ ال اتددب ال رنسدي   (   11 ) ،    1110     دام 

               ي العدام ال ربدي                                             ،  ز يقدوش  "تيداو نفايدة أدزا القدرن فدي نةدر الدرإل    1112                      الزي ةفر فدي فرنسدا  دام 
                               ً                                                   ،ينفددا حقبددة التفايددا اإلسددالمي وغالبددًا مددا يددرى ال ربيددون فددي يددروج اإلسددالم  وددش المسددرل السياسددي 
   ً                                                                                    نو ًا مدن التقفقدر والعدواأل  لدش إلجمندة غدايرأل،  ز ،يدف يم،دن لمدن يحيدا فدي القدرن العشدرةن إلن يعدوا 

  (  20 )                    لش القرون الوسطش".
ام ً     خًا  ددن                    فددي ايت دداه زاتدد  متحددا               بنجووامين بوواربر        وذددا زأددب              ذيددل إلن ي،ددرس   (   21 )        وال فدداا.    م  صوودم

                                                              النمدوز  با تبدار إلن مشد،وة ال ددرب ليسدت مدا ايسدولية اإلسدالمية، يدل مددا                    صوموليه هوانتن تون 
                                                                         اإلسدددددالم الدددددزي أدددددو حضدددددارأل مختو دددددة تعتقدددددا شدددددعوب  يت دددددوق خقدددددافتفم ويمو فدددددم أدددددا س انحطدددددا  

        (  22 )      ذوتفم.
                           وسياسددددة ايمرة،يددددة ت دددداه اإلسددددالم                                                 ن إلحددددااث الحددددااي  شددددر مددددن إليوددددوش وضددددعت معددددالم  ايدددداأل ل

                                                                                        السياسي، ونقوت  ليسبل موضا اأتمام وتر،يج لوعايا من مرا ج الاراسات ايمرة،يدة، المعروفدة يدد 
                                                      وأي مبسسات ت دزي اإلاارأل ايمرة،يدة بالمعوومدات والتحوديالت.   Think Tanks              خجانات ايف،ار 

                                ددون رس والمددبتمرات العوميددة التددي      ً                                               وغالبددًا مددا ،انددت المنشددورات السدداارأل  نفددا موضددا بحددث فددي ال
                                                                             تحولفددا  لددش مقددايت يددتم نشددرأا فددي الم ددالت والسددحف المشددفورأل مخددل  واشددنطن يوسددت، تددايم، 

                        نيوةورذ تايمج..  ل  .. 
                                                                                   و،دددزلذ ذامدددت الددداوائر ال ربيدددة الرسدددمية المختو دددة ين دددااا العايدددا مدددن الاراسدددات و قدددا النددداوات 

                                               ة، لاراسددتفا وتقددايم الحوددوش لو فددات الرسددمية سددداحبة                                      والمددبتمرات التددي تناولددت الةدداأرأل اإلسددالمي
  (  23 )                                            القرار بالتعاون ما إل فجأل ايستخبارات ال ربية.

                                                                            لقددا ذددام اإل ددالم ايمرة،ددي يدداور ،ييددر فددي تحسددين السددورأل ايمرة،يددة، وزلددذ بعددا رسددم سددورأل 
       ايخطددار                                                                             ميفددرأل و مالذددة لووييددات المتحدداأل لت ددون أددي المخددل الددزي يحتددزى بدد  فددي العددالم، وتحايددا 

                                                                                  التددي توا دد  العددالم ال ربددي ممددا يسددمش "الخطددر اإلسددالمي". ومددن يقددرإل سددحي ة إلمرة،يددة إلو يشدداأا 
                                                                                     ذنوات التو جةون إلسبل يارذ إلن ،ومة  ربي تطاين " رأايي" و،ومة مسوم تدرااف "إلسدولي". وةدرى 
                                                                         إلحددددا الم ،ددددرةن إلن  "اإلسددددالم أددددو مسددددار تسددددعة إل شددددار اإلرأدددداب العددددالمي الرسددددمي، واإلسددددالم 

  (  24 )                          اإلرأاب و فان لعموة واحاأل".  و 
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           توا   فيفا                            إليووش حرب  المية خالخة "ي    11                 فرإلى إلن ا تاا ات                توما  فريدمان           إلما السح ي 
                                                                              اولددة  ةمددش إلخددرى، يددل أددي حددرب تضددا الاولددة العةمددش الوحيدداأل فددي العددالم، فددي موا فددة ر دداش 

                            ايمرة،ددي، وةوومددون إلمرة،ددا  وددش                                                        غاضديين ونسددا  غاضددبات ي يشددار،وننا ذيمنددا، ويقدداومون الن ددوز 
                                                                                   ً  فشل م تمعاتفم في تيني الحااخة، ناأيذ  ن تيييانا إلسرائيل. وأبي  يمتو ون ذوأل  ةمدش إليضدًا 
                                                                                            تتمخل  بقرةتفم في استخاام اينترنت، والت نولو يا المتقامة لو اية، ما إلنفم ي،رأونفا في الف دوم 

                                           ارة  زات تو ي  بشري واذة بال ة فدي التسدوةب.                                                 وينا. ولقا حولوا إل خر طائراتنا المانية  لش سو 
  (  25 )                                              مج  شيطاني يين تعسيفم وتقنيتنا،  فاا إلون يين".

ننددا نددرى إلن  الذددة الوييددات المتحدداأل وال ددرب بالعددالم اإلسددالمي فددي المسددتقيل سددوف تحددااأا                                                                                  وا 
                          ذضايا شائ،ة، في مقامتفا  

       معفا.                                                       وضا ال اليات المسومة في إلمرة،ا وال رب وطرةقة التعامل -
                                                                   الموذف ال ربي وايمرة،ي من ايحتالش السفيوني المستمر لألراضي العربية.  -
                                                   الا م ايمرة،ي لوح،ومات المستياأل في العالم اإلسالمي.  -
                                         ً          احترام حقوق الشعوب اإلسالمية في الحياأل طبقًا إلرااتفا. -

            رضددية مشددتر،ة                                                                  و وددش ايمددة العربيددة إلن ت ددون ذدداارأل  وددش اسددتيعاب ايخددر، وييددا مددن  ي دداا إل
                                                                                     لوتعاون يين حضارأل أزه ايمة والحضارأل ال ربيدة، وزلدذ ليندا  ذواسدم مشدتر،ة ت معفمدا ولمسدوحة 

          الطرفين. 
                                  ومما تقدم نورد الماليظات التالية: 

                                                                                  ،انت الوييات المتحاأل تتعامل ما ايسولية اإلسالمية من  را  تيخيرأا فدي ذضدايا زات إلأميدة   -
                                                              وية السالم، محاربة اإلرأاب، وتش يا ايسواق الم توحة واحترام حقوق                         لووييات المتحاأل، مخل   م

         اإلنسان. 
                                                                               ي تو ا سياسة إلمرة،ية رسمية ت اه اإلسالم السياسي بش،ل محداا، يدل أنداذ مسدالل إلمرة،يدة   -

                                                        رئيسة ينةر في ضوئفا  لش العالذة ما حر،ات اإلسالم السياسي. 
                                              ا أزه الحر،ات أو إلن ت يف أزه الحر،دات ن سدفا مدا                                    ترى الوييات المتحاأل إلن شر  الحوار م  -

                                                             اي ناأل ايمرة،ية، وبالتالي فنن نتي ة الحوار م روضة ذيل يائ . 
                                                                                  ربما تستطيا الحر،ات اإلسالمية إلن تمأل ال راغ الزي ينشي  ن ضعف الاولة إلو ت ،،فا، ول ن   -

                                                  تو ا سعوبة بال ة بين تت وب أي  وش الاوش القائمة. 
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     ً                                                                          وإلخيرًا فنن ايسولية مو واأل فدي الوييدات المتحداأل، فايسدولية اليفوايدة تقدوم يداور ،ييدر 
                                                                               ااخددل  سددرائيل وخار فددا فددي الوييددات المتحدداأل. ومددن الخطددي  ددا ايت اأددات اإلسددالمية ايسددولية 
                                                                                       انحة  لش اإلرأاب وحاأا، فالعالم ممتوئ ينو يات إلخرى ،خيرأل، منفدا العنسدرةون الدزين ي تخودو 

                                                                                  ولة سنا ية متقامة منفم، و،وفم منج  ون من  مويات ايخدتال  العرذدي الدزي تسديب  العولمدة،  ا
                                        ً      ً                                       وأندداذ ال وضددوةون الددزين يددرون فددي العولمددة شددرًا مطوقددًا يفددج الم تمعددات اإلنسددانية المتقامددة منفددا 

      مددة فددي                                                                                   والمتخو دة، بمددا ت يددره مدن إلسدداليب اإلنتددا  والتوجةدا، و،ددزلذ تو ددا ال ما دات اإلرأاييددة القاي
                                                                                 اليسدددار مدددن إلمخددداش  ما دددات ايلويدددة الحمدددرا  فدددي  يطاليدددا، وال دددي  ايحمدددر فدددي اليابدددان، وبددداار 
                                                                  ً              مددداينفوف فدددي إللمانيدددا وال فدددوا السدددوا فدددي الوييدددات المتحددداأل، ومدددا أدددبي   ميعدددًا تو دددا  ما دددات 

    ةام                                                                                    ال رةمة المنةمة خاسة توذ المرتبطة بالمخارات وغسيل ايمواش والتي ترةا وضا الاولة والن
                        العالمي موضا الافاا.   
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