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  الملخص
  

و أعمدت  هذه الدراسة الى تناول موقف ادارة بوش االبن من االصولية االسـالمية                 

ة المحـددات التـي تحكـم عالقـة         ومعرفة طبيع  ،الوسطاالسالموية في منطقة الشرق ا    

كمـا تناولنـا     ، وهو الشرق االوسط   ،طار المكاني للدراسة  باإل، الطرفين كل باآلخر بدءا   

 بين اهميات ثـالث بالدرجـة       والتي تقع  ،مية الذاتية لمنطقة الشرق االوسط    بالتحليل االه 

اوليـة وعلـى    د  وهذه االهميات تبدأ دائما باالهمية االقتصادية للمنطقة من موار         ،االولى

وكيف دفعـت هـذه االهميـة        ،رورا باالهمية الجغرافية للمنطقة   م ،رأسها موارد الطاقة  

وانتهاء باألهمية الثقافية الدينية التي كانت شديدة        ،ام االمريكي على المنطقة   بتركيز االهتم 

ن االسالموية فـي    االهمية لتحليل البعد الحضاري الثقافي في موقف إدارة بوش االبن م          

وتبين بأنها قد كيفت امريكيـا      ، كما قمنا بدراسة المصالح االمريكية في المنطقة       ،منطقةال

ادارة بوش الخارجية تجـاه     وبالحديث عن سياسة     لتحقيق اكبر استفادة من هذه الموارد،     

كان ال بد من تناول الكيفية التي تنظر بها عيون الصقور في ادارة بوش االبـن             ،المنطقة

وع تها، بأبعادها الثقافية واالقتصادية وحتى السياسية من خـالل المـشر          الى المنطقة برم  

يـة احتـواء    وكيف استخدم هذا المشروع لتحقيـق عمل       ،االمريكي للشرق االوسط الكبير   

ثم حددنا شكل التعاطي االمريكي مع االسالموية فيمـا اسـميناه            ،لألسالموية في المنطقة  

قا من افتراض ان الواليات المتحدة قد اسـتغلت  انطال ،لية اجتثاثعملية احتواء وليس عم  

هذا العدو لتبرير تدخالتها في المنطقة بما يحقق لها استنزاف اكبر قدر مـن مواردهـا                 
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تمهيدا لتحقيق هيمنة امريكية على الـصعيد        ،تها الثقافية ثانيا  وضرب بني ،االقتصادية اوال 

                                         .                                     الثقافي القيمي

 تصنيفاته التي انقـسمت بـين       اكما عملنا على تحديد مفهوم االسالم السياسي، وتناولن       

 تقسيم ايديولوجي تراوح بين االعتـدال واالصـولية واالصـولية           اثالث تقسيمات، اوله  

 قمنا  اج لكل صنف، كم    نماذ ا بتحديد معايير االعتدال والتطرف، وتناولن     االراديكالية، وقمن 

 من حالة االتفاق االسالموي     ابتناول االسالم السياسي من حيث امتداده الجغرافي، انطالق       

ـ               تناولنـا عـدة     اعلى اقامة دولة اسالمية مع اختالف كبير في شكل هذه الدولـة، وهن

  اعتماد نموذج معين   ع القومي فالعالمي، م   م باالسالم السياسي الوطني، ث    تتصنيفات، تمثل 

ـ ملكل تصنيف، ث   جـاءت علـى   ي عرجنا على االشكال السياسية لإلسالم السياسي، والت

ـ      :ياسالم الجماعات االسالمية، والثان    :شكلين، االول   ااسالم الوحدات الـسياسية، وقمن

 لنا بـأن اخطـر هـذه        نبقياس مراحل التحول من اسالم الجماعة السياسية الدينية، وتبي        

 عدة شروط امكننا التنبؤ بإمكانيـة       عى الحزب السياسي، وم   المراحل هي عملية التحول ال    

 ذلك من خالل النظر الى اسالم الوحدات        م اسالموية في المنطقة، ت    تحوالتقرب حدوث   

 تناولنا الموقف االمريكـي     ا، كم 2007 وحتى العام    1932السياسية في المنطقة منذ العام      

دة ليس لها من أي هذه التصنيفات ادنى         لنا بأن الواليات المتح    نمن هذه التصنيفات، ليتبي   

 بالقدر الذي تبدي به هذه الجماعات استعدادها لتحدي المصالح االمريكية فـي             موقف، إال 

بمعنى أن المصلحة االمريكية هي      ،المنطقة او التدخل في الصراع الفلسطيني االسرائيلي      

.                                                                    ة في المنطقةالمحدد الرئيس الى جانب اعتبارات الهيمنة من االصولية االسالمي
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 لها اثر الدافع لتـصليب      نإال أن ذلك ال ينفي وجود مجموعة من العوامل الثانوية، كا          

 عودة المحافظين الجـدد الـى     يموقف ادارة بوش االبن من االسالموية في المنطقة، وه        

 في ادارة بوش االبـن الـى جانـب دور اللـوبي             ملمتحدة، وتنفذه السلطة في الواليات ا   

 عملـوا   فمن خالل الهالة الكبيرة لعدد اليهود في هذه االدارة، وكي          المالحظ   الصهيوني،

 خالل الدفع بهذه االدارة الى اإلسراع       نعلى اشعال الموقف االمريكي من االسالموية، م      

م االسالمويين السياسي فـي المنطقـة،       في توجيه الضربات والتسريع باحتواء صعود نج      

ة للصراع التي يقدمها كل من فوكوياما وهنتنغتون وبرنارد         ي الى الطبيعة الحضار   ةاضاف

ـ           نلويس، الذي   ف عملوا جاهدين على إصباغ الصراع بصبغة الصراع الحـضاري، وكي

ر، سـبتمب /11انعكس صراع الحداثة مع األصالة على هذا الموقف سلبا، انتهاء بأحداث            

 ايضا بأن هذه االحـداث كانـت        أ التي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، ونقر        يوه

سـبتمبر  /11 اعتبار ان االسالم يراد له أمريكا أن يكون العدو القـادم وأن           ىمفبركة، عل 

                                                                                         .                       كانت الذريعة المقنعة والمسوغة للتدخل في المنطقة دونما تحديد سقف زمني للخروج

ـ              مواجهـة   ةكل ذلك دفع بإدارة بوش االبن الى تبنى استراتيجية واسعة النطاق، بحج

االمر الذي يعطي الوجود االمريكي في المنطقة وقتا غير محدد الـى      ،االسالموي "العدو"

وطبقت إدارة بوش االبن عملية االحتـواء        ،المهمة للواليات المتحدة  لطاقة  جانب موارد ا  

سالمويين من خالل حشد المجتمع الدولي لمواجهة االسالمويين الهالميين في المنطقة           لإل

 ،خالل ما يسمى بـالحرب علـى االرهـاب   من  ،مع محاصرتهم ماليا وضربهم عسكريا 
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للوصول ان هذه الحرب ما هـي اال اداة          ،تحليل ومن عدة جوانب   وتناول هذه الحرب بال   

.                                                               ألحكام السيطرة على مقدرات الشعوب وممتلكاتها

 مدى نجاح ادارة بوش االبن في احتواء االصولية االسالمية   لوفي الفصل االخير، نتناو   

 بأن الفشل كان عنـوان ادارة بـوش         صريا، لنخل في المنطقة سياسيا واقتصاديا وعسك    

 هي حققت نوعـا مـن       ااالبن في ملفها االسالمي على الصعيد العسكري والمالي، بينم        

 من خالل اطالق أيـدي الحكومـات        ،االنتصار السياسي على االسالموية في المنطقة     

         .الموالية إلحتواء هذه االصولية سياسيا على االقل


