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  السياسة اخلارجية األمريكية والعامل اإلسالمي

  

  

  

  

  

  السياسة اخلارجية األمريكية والعامل اإلسالمي:  الكتاب-

  جمموعة من الباحثني:  املؤلف-

  اشتياق حسني وحمسن صاحل:  احملرر-

  ٤٢٢:  الصفحات-

  بريوت–مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات:  الناشر-

   ٢٠٠٩أيار /و الطبعة األوىل، ماي-
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 السياسة الخارجية األميركية والعالم اإلسالمي

   الجزيرة نت– ٢٠/٧/٢٠٠٩ -- أمل عيتاني/عرض

 دراسة أكاديمية جديدة باللغة اإلنجليزية، اسـتغرق        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت     أصدر  

  ".ميركية والعالم اإلسالميالسياسة الخارجية األ"، في كتاب بعنوان  ثالث سنواتإعدادها نحو

 من أساتذة الجامعات واألكاديميين مـن الواليـات المتحـدة وبريطانيـا             ١٣ وقد شارك في كتابة هذا الكتاب     

  .اشتياق حسين. محسن صالح، ود. د، وحرره كل من وماليزيا واإلمارات العربية المتحدة ولبنان

ـ    العوامل المحلية في صـناعة الـسياسة       : ها عنوان ، يحمل أول  ثالثة محاور  على   ١٤تتوزع فصول الكتاب ال

، في حين يتحـدث     خصائص السياسة الخارجية األميركية   : ، ويحمل المحور الثاني عنوان    الخارجية األميركية 

  .تطبيقات السياسة الخارجية األميركية في فلسطين والعراق وإيران وأفغانستانالمحور الثالث عن 

  

  

  

  

  

  ية األميركية والعالم اإلسالميالسياسة الخارج:  الكتاب-

  مجموعة من الباحثين:  المؤلف-

  اشتياق حسين ومحسن صالح:  المحرر-

  ٤٢٢:  الصفحات-

  بيروت–مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات:  الناشر-

 ٢٠٠٩أيار / الطبعة األولى، مايو-

  المؤثرات الداخلية في القرار األميركي

 المؤثرات الداخلية التي تلعب دوراً مهماً فـي صـناعة           اشتياق حسين . دج  في الفصل األول من الكتاب يعال     

أو فيما يتعلق بجماعات المـصالح والـرأي         القرار األميركي، سواء في اإلدارة األميركية ودوائرها الرسمية،       

  .العام، والقيم األخالقية السائدة في المجتمع األميركي

، الفتاً النظر إلى أهميـة      اب والشيوخ ومجلس األمن القومي    دور مؤسسة الرئاسة ومجلسي النو    ويشير إلى   

  . في عملية صناعة القرارمجلس األمن القومي ووزير الخارجية األميركيالدور الذي يلعبه 
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 في العالم، لكونهـا     نشر القيم األخالقية األميركية   األميركيين ال يرون غضاضة في محاولة       "و يرى حسين أن     

  .، وهي قناعة تبنتها اإلدارة األميركية في صياغة سياستها الخارجية"خيرأتت للواليات المتحدة ب

 وتأثيره علـى    صعود اليمين المسيحي  حول  محمد عارف زكاء اهللا     . دأما الفصل الثاني من الكتاب، فقد كتبه        

ألميركية التي  السياسة الخارجية األميركية، والكيفية التي تتم من خاللها عملية التأثير على السياسة الخارجية ا             

 بسبب خلفيات دينية، واالستناد إلـى       دعم إسرائيل  في النظر إلى اآلخرين، و     معايير دينية تستند بشكل عام إلى     

  .، وظهور المسيح المخلصنبوءات اإلنجيل حول نهاية العالم

خارجيـة   في التأثير علـى الـسياسة ال       المحافظين الجدد  دور   اشتياق حسين . دأما الفصل الثالث، فيحلل فيه      

، محلالً الطريقة التي يؤثر بها المحافظون الجدد على         عهد بوش األب وبوش االبن    األميركية، وخصوصاً في    

، بعد الفـشل الـذريع      مستقبل حركة المحافظين الجدد   "السياسة الخارجية األميركية، ليخلص إلى التساؤل عن        

ل أو اإلهانة التي تعرض لها المحافظون الجـدد         الذي منيت به الواليات المتحدة األميركية في العراق، واإلذال        

  ".وحلفاؤهم، وخصوصاً في إدارة بوش االبن

  دور اإلعالم األميركي في التعتيم
دور اإلعالم األميركي في التعتـيم       عن   أليسون وير ة  وفي الفصل الرابع، تتحدث الكاتبة األميركية المتخصص      

 على ساحة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، والدور الـذي تلعبـه الـسياسة الخارجيـة               على حقائق ما يجري   

  .األميركية في هذا المجال

عالميـة   إال ما يراه من خالل التغطية اإل       الرأي العام األميركي ال يعرف شيئاً عن هذه القضية        وترى وير أن    

 تعتمـد علـى     الدور الخطير لوسائل اإلعالم في صناعة قرارات      لألحداث المنحازة إلسرائيل، وهو ما يعكس       

معلومات خاطئة أو مضللة، مما يؤدي إلى نتائج تخدم عادة طرفاً محدداً هو الطرف اإلسرائيلي، وهذا ما يزيد                  

  .يات المتحدة وسياساتهاالشعور بالظلم لدى األطراف األخرى، ويزيد الكراهية ضد الوال

 الموضوع األكثر إثارة للجدل فيما      محسن صالح . عطاء اهللا كوبانسكي، ود   . دأما الفصل الخامس فيعالج فيه      

موضوع اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحـدة وتـأثيره علـى           يتعلق بالسياسة الخارجية األميركية، وهو      

بحث شامل ومفصل كيفية تأثير اللوبي اإلسرائيلي علـى مختلـف           ، لُيظهر الباحثان بعد     عملية صناعة القرار  

المؤسسات الحكومية اإلعالمية واألكاديمية في الواليات المتحدة األميركية بأن اللوبي اإلسرائيلي يدفع السياسة             

  .الخارجية األميركية باتجاه تبني ما يصب في مصلحة إسرائيل

 في التأثير على صناعة القرار      المجموعات األميركية المسلمة    دور أحرار أحمد . دوفي الفصل السادس يعالج     

األميركي، متطرقاً إلى المجاالت المحددة التي تؤثر فيها هذه المجموعات على السياسة الخارجية األميركيـة،               

ومقارناً بين تأثير اللوبي اإلسرائيلي وتأثير المجموعات األميركية المـسلمة فـي هـذا المجـال، ليؤكـد أن                   

، ألن تأثيرها فيما يتعلـق      جموعات األميركية المسلمة لم تستطع حتى اآلن أن تبلور إنجازات معتبرة فيه           الم

  .بالسياسة الخارجية األميركية في العالم اإلسالمي ما يزال متواضعاً جدا



 التحدي الصهيوين                       كتب إستراتيجية                                    التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
     مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                     ٦ من ٤                                               ٢٠٠٩ -أيلول

 

ـ          الفاتح عبد السالم  . دوفي الفصل السابع من الكتاب يقدم        سياسة  تحليالً تاريخياً للقـضايا األساسـية فـي ال

، متطرقـاً إلـى     تحول الواليات المتحدة األميركية إلى قوة عظمى عالمية       الخارجية األميركية، فيشرح كيفية     

السياسة الخارجية األميركية في مراحل مختلفة مثل الحرب العالمية األولى، وما بعدها، ثم الحرب الباردة، ثم                

  .مرحلة ما بعد الحرب الباردة

يركية األهم التي سادت في مراحل مختلفة من التاريخ األميركي، والتي تقول بأنـه              ويؤكد سقوط الفرضية األم   

" ما لم تسيطر الواليات المتحدة األميركية على العالم من الناحية العسكرية، فإن النظام العالمي سوف ينهار               "

طوال التـاريخ،   العالم تمكن من أن يتدبر أموره       "، بحسب رأي الكاتب، إذ يرى أن        فرضية ثبت خطؤها  وهي  

  ".ومنذ فترات طويلة سبقت وجود الواليات المتحدة األميركية أصال

تأثير االقتصاد السياسي األميركي علـى عمليـة صـناعة           حبيب الحق خوندر  . دوفي الفصل الثامن، يشرح     

 النظـام االقتـصادي    في الواليات المتحدة األميركية، مؤكداً أنه في الوقت الذي يتجه فيه العالم لـسيادة    القرار

النظريـة  ، ما زالت الواليات المتحدة األميركية تعتمد فـي مقاربتهـا االقتـصادية علـى                الرأسمالي المعتدل 

  .، األمر الذي ينعكس على طريقة صياغة سياساتها الخارجيةالرأسمالية االستعمارية

المبادئ أو النظريات التي صيغت علـى أساسـها الـسياسة            شهيد شهيد اهللا،  . دوفي الفصل التاسع، يشرح     

، محلالً نظريات الحرب الباردة، والحرب علـى اإلرهـاب،          الخارجية األميركية في مراحل تاريخية مختلفة     

، داعيـاً الواليـات     نظرية بوش االبـن   خارجية األميركية و   في السياسة ال   نظرية كلينتون ومجرياً مقارنة بين    

  .المتحدة إلى ضرورة تبني نظرية جديدة في السياسة الخارجية، خصوصاً فيما يتعلق بالعالم اإلسالمي

 من وجهـة    داود عبد اهللا السياسة الخارجية األميركية تجاه القضية الفلسطينية        . دوفي الفصل العاشر يناقش     

دد العوامل الداخلية التي تلعب دوراً أساسياً في صياغة السياسة الخارجية األميركيـة تجـاه               نظر محايدة، فيح  

  .القضية الفلسطينية، وكيف تتم صياغة السياسة الخارجية األميركية في هذا المجال بشكل عام

، تصالح  معتدلالواليات المتحدة األميركية فشلت تاريخيا في انتهاج موقف         وقد خلص عبد اهللا إلى القول بأن        

  .من خالله بين األهداف اإلسرائيلية والحقوق الفلسطينية

  السعي إلى السيطرة
سعي الواليات المتحدة    عن اجتياح العراق واحتالله، و     عبد الرشيد موتن  . دوفي الفصل الحادي عشر يتحدث      

ر في السياسة الخارجية    ، فيرى أنه مع نهاية الحرب الباردة، حدث تحول باز         إلى السيطرة على النظام العالمي    

وذلـك فـي    " جهة إرهابية محتملة  " التي تهاجم من خاللها أي       نظرية القوة الوقائية  األميركية، دفعها إلى تبني     

  .، وأن تصبح القوة العظمى العسكرية الوحيدة فيهإلحكام قبضتها بالسيطرة على العالمإطار سعيها 

راقية غير المتوقعة، وما تسببت به مـن خـسائر للجـيش            ولكن موتن رأى من خالل تحليله أن المقاومة الع        

األميركي، أفشلت هذا التطلع األميركي، وأثبتت أن القوة الوقائية والقبضة العسكرية الحديدية ال توفر األمـن                
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حالت دون قيام بوش االبن بأي مغامرة عسكرية جديدة لـضرب           ألي طرف، مما أوجد حالة من االعتراض        

  .لبنان أو غيرهاسوريا أو إيران أو 

، الملف النووي اإليراني وطريقة تعـاطي كـل مـن           الدكتور شودري شميم  وفي الفصل الثاني عشر، يعالج      

الواليات المتحدة، وأوروبا وإسرائيل واألمم المتحدة معه، فيذكر أن التطلع النووي لم يكن يوماً حكـراً علـى                  

بيل المثال، طالبت بحقها في امتالك السالح النـووي         إيران، حيث إن الكثير من الدول ومنها البرازيل على س         

  .أسوة بغيرها من الدول منذ أواخر السبعينيات

كما يحلل الباحث وجهات النظر المختلفة المعارضة والمؤيدة المتالك دول العالم للسالح النووي، واحتمـاالت               

، مستبعداً هذا االحتمال ألسـباب      ناحتمال توجيه ضربة عسكرية إليرا    معالجة الملف النووي اإليراني، ومنها      

  . تتعلق بالطرفين

 منـذ   السياسة األميركية تجاه أفغانستان    دراسة حول    وهاب الدين رئيس  . دأما الفصل الثالث عشر فيقدم فيه       

، محلالً المصالح األميركية في أفغانستان، والتحوالت التي طـرأت علـى            ٢٠٠٧بداية الثمانينيات وحتى سنة     

  .ية األميركية حيال الملف األفغاني، والتي تبدلت بتبدل المصالح والتحالفات األميركية فيهاالسياسة الخارج

  ملفات تنتظر
ر الرئيس األميركي الجديد بـاراك  الملفات الساخنة التي تنتظ اشتياق حسين. دوفي الفصل األخير يستعرض  

ملف السالم في الشرق األوسـط وملفـات العـراق           فيما يتعلق بالسياسة الخارجية األميركية، وأهمها        أوباما

  .وباكستان والحرب على اإلرهاب في أفغانستان وباكستان

د األسوأ منذ الثالثينيات،    وعلى الرغم من األزمة االقتصادية المستفحلة في الواليات المتحدة األميركية التي تع           

يستبعد الكاتب تماماً أن تعود الواليـات       واألجندة الداخلية المثقلة التي يجب على الرئيس األميركي معالجتها،          

  .المتحدة إلى سياسة عزل نفسها من أجل معالجة أزماتها الداخلية

لسياسة الخارجية األميركيـة، فإنـه   إذا صدق الرئيس األميركي في وعوده فيما يتعلق با  ويشير الكاتب إلى أنه   

سيكون بإمكانه أن يخبر األجيال المقبلة من األميركيين بأن بالدهم ساعدت في صناعة الـسالم فـي الـشرق                   

  .األوسط، وواجهت مشاكل التغير المناخي، واستطاعت هزيمة اإلرهاب العالمي

تميزة تهم كـل البـاحثين واألكـاديميين        ويعد كتاب السياسة الخارجية األميركية والعالم اإلسالمي إضافة م        

والطالب الذين يتخصصون في مجال العلوم السياسية والعالقات الدولية، وكل الذين يتطلعون إلـى معرفـة                

  .أعمق للسياسة الخارجية األميركية، وكيفية تفاعلها مع قضايا العالم اإلسالمي

تستدعي وجود دراسات متجـددة     سريعة نسبيا،   وعلى الرغم من أن األحداث في المشهد الدولي تشهد تغيرات           

التي تتعاطى على أساسها    األسس الثابتة   ، فإن هذا الكتاب عالج بمقاربة تحليلية شاملة         دائما لمواكبة التطورات  
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الواليات المتحدة مع ملفات السياسة الخارجية، تجاه العالم اإلسالمي، على الرغم من وجود متغيرات ظرفيـة                

  .بعض األحيانسريعة ومربكة في 

ويمكن القول إن أهم ما يتميز به هذا الكتاب هو هذا الحشد الكبير للطاقات األكاديمية البحثيـة مـن أمـاكن               

، من أجل وضع دراسة أكاديمية متخصصة عالجت موضوع تأثيرات الـسياسة الخارجيـة              مختلفة من العالم  

متخصصين من العالم اإلسالمي، أو ممن عاشوا       األميركية وكيفية تعاطيها مع العالم اإلسالمي، من وجهة نظر          

مراكـز   ولـيس كمـا تراهـا اإلدارة األميركيـة، أو         في الواليات المتحدة األميركية ودرسوا ودرسوا فيها،        

 .المؤثرة في صناعة القرار األميركي األبحاث

 
  


