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 المعهد الديمقراطي األمريكي: األهداف والسياسات

 د. هود محمد أبوراس

 دمةمق

م، خالل ما يسمى، عند فريق من المؤرخين بالحرب الباردة التي 5441-م5491في القرن الماضي، وما بين عامي 

الواليات المتحدة األمريكية وحلفاؤها ضد القوى الشيوعية، اتخذت أمريكا ضمن خططها لحرب قادتها 

، وتولى تنفيذ (1)ورية الشر( ما يسمى بحرب األفكارالشيوعيين في االتحاد السوفيتي )أو ما أطلقت عليه إمبراط

مجموعة من المنظمات والهيئات (، حيث قامت بدعم CIAهذه المهمة وكالة المخابرات المركزية األمريكية )

والنقابات الحكومية وغير الحكومية في أماكن عدة من دول العالم، وذلك للحد من انتشار ايدلوجية القوى 

الشيوعية وتقليص نفوذ االتحاد السوفيتي والوقوف ضده بكل الوسائل واإلمكانات المتاحة، والقيام بزعزعة 

جزائه، وكانت الكثير من تلك المنظمات والهيئات ال تعلم أن الذي أمنه واستقراره والعمل على فصل بعض أ

(، وعندما ُكشفت CIAيقوم بتمويلها وتجنيدها ضد القوى الشيوعية وغيرها هو جهاز المخابرات األمريكية )

تلك األعمال، وأصبحت معروفة عند كثير من دول العالم أن الواليات المتحدة األمريكية تستغل تلك المنظمات 

غير الحكومية في تنفيذ برامجها لدعم بعض األنظمة في دول ديمقراطية كفرنسا، والتدخل في إسقاط بعض 

 األنظمة من خالل دعم بعض المرشحين ضد بعض، والقيام باالنقالبات ضد أنظمة ديمقراطية.

ي قام بها جهاز وحينها شعرت الواليات المتحدة األمريكية بالحرج البالغ من ظهور حقيقة تلك األعمال الت

االستخبارات التابع لها، وعندما تولى رئاسة أمريكا الرئيس )ليندن جونسن( قام مع الكونجرس بوقف التمويل 

الذي كانت تتلقاه تلك المنظمات من وكالة المخابرات األمريكية، ومنعها من األعمال التي من شأنها تقويض 

جمهوري والديمقراطي في مجلس األمن القومي التابع للبيت أنظمة الحكم في العالم، ولكن أعضاء الحزبين ال

                                  
لمجهول. ا( األفكار: فكر في األمر: أعمل العقل فيه ورتب بعض ما يعلمه ليصل به إلى مجهول، والفكر: إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة 1)

ر وفي اإلصطالح: هي محاولة تغيي)نقاًل عن المعجم الوسيط(،  ويقال: لي في األمر فكر أي: نظر ورؤية. والجمع أفكار. والفكرة: الصورة الذهنية ألمر ما.
منه: باستخدام  قفكر الخصم من داخل منظومته الفكرية، وبأيدي فقهاء الخصم ومنظريه: فأمريكا تحاول تغيير الثوابت اإلسالمية وجعلها تتوافق مع ما تنطل

-مواءمات. بحث بعنوان: من الغزو الفكري إلى حرب األفكاروسائل الهجوم والدفاع التي تنتصر في النهاية لما تريده من الهجمة العسكرية وما بعدها من 
اإلصدار الحادي -، تقرير ارتيادي)استراتيجي( يصدر عن مجلة البيان22قراءة في أساليب الغارة على العالم اإلسالمي، الباحث:د. أحمد محمود السيد، ص:

عد مائة عام من الحرب العالمية األولى، الناشر: مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز هــ، بعنوان: التحوالت الكبرى مستقبل العالم اإلسالمي ب5341عشر عام 
 الراجحي الخيرية.
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م بصيغة أخرى تكون بمثابة البديل لاللتفاف على قرار الكونجرس لتحويل األموال 5491األبيض تقدموا عام

 التي كانت تنفقها الواليات المتحدة األمريكية لوكالة المخابرات.

تقوم بتحويل األموال إليها أصبحت مكشوفة وغير مرغوب  فقالوا: إن تلك المنظمات غير الحكومية التي كانت

فيها؛ بسبب تلقيها للتمويل من وكالة االستخبارات المركزية األمريكية، وتقدموا بمقترح إلى الرئيس األمريكي 

)رونالد ريجان( أثناء توليه الحكم يفضي إلى إنشاء مؤسسة الوقف الوطني للديمقراطية أو المؤسسة الوطنية 

( بطريقة رسمية وشرعية NEDقراطية أو مؤسسة الصندوق الوطني للديمقراطية ويرمز لها بـ)للديم

قانونية للقيام بالدور الذي كانت تقوم به وكالة االستخبارات المركزية، وللكفاح ضد الطغيان الشيوعي، فوافق 

(، NEDلديمقراطية )م على إنشاء المؤسسة الوطنية ل5491الرئيس )رونالد ريجان( في شهر نوفمبر عام 

(، التابع للحزب NDIوتضم هذه المؤسسة أربع هيئات تابعة من أبرزها: المعهد الديمقراطي األمريكي)

 الديمقراطي األمريكي، والمعهد الجمهوري األمريكي التابع للحزب الجمهوري وغيره من المعاهد والمنظمات) (.

ليبية على اإلسالم والمسلمين بعد أحداث سبتمبر عام ولقد أعلنت الواليات المتحدة األمريكية حربها الص

م وبمساندة القوى الغربية، ونفذت حربها المباشرة وغير المباشرة على المسلمين، إما الحرب المباشرة 1115

م بحجة القضاء على اإلرهاب واإلسالم المتشدد، وكذلك غزو 1115العسكرية فتم تنفيذها في أفغانستان 

 بحجة نزع أسلحة الدمار الشامل وإزالة االستبداد السياسي.م 1111العراق عام 

أما الحرب غير المباشرة فكانت في جميع البالد العربية واالسالمية عبر معاهدها ومنظماتها األجنبية 

المختلفة تحت مبررات زائفة: كنشر اإلسالم المعتدل ونشر الديمقراطية والتثقيف السياسي وفق المنظور 

ربي، ولقد رفعت هذه المعاهد والمنظمات مجموعة من األهداف والشعارات المعلنة لتتستر بها األمريكي والغ

لتنفيذ أهداف أخرى وتكون غطاء لألعمال اإلنسانية واألهلية والتثقيفية، وأخفت أفكارها المسمومة 

يج ألفكارها وأهدافها، وأهدافها الخبيثه؛ حتى تمكنت من الدخول إلى البالد اإلسالمية والعربية، وقامت بالترو

فصدقها بعض الجهال وضعاف النفوس من العرب والمسلمين، ولكن لم تمض سوى أيام قالئل من دخولها 

إلى البالد العربية واإلسالمية حتى قامت ببث سمومها الفكرية، وبدأت بتنفيذ أهدافها الخفية ونشر القيم 

سالمية، واختالق الفتن والحروب، وزعزعة األمن والمفاهيم العلمانية وتفريق المجتمعات العربية واإل

 واإلستقرار فيها.
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وشاركت في تقويض الصلح بين أكثر شرائح المجتمعات اإلسالمية، كما هو دأبهم في كل زمان ومكان، مصداقًا 

 َربكُكْم َواللَُّه َيْخَتصُّ َنزََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمنْ لقوله تعالى: ﴿ َما َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوَلا اْلُمْشِرِكيَن َأْن يُ 

 [.511ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم ﴾ ]البقرة : 

ْنُفسهِهْم ِمْن َبْعِد َما ا ِمْن ِعْنِد َأوقال تعالى: ﴿ َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّاًرا َحَسًد

 [. 514البقرة : ]  َتَبيََّن َلُهُم اْلَحقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى َيْأِتَي اللَُّه ِبَأْمِرِه ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾

يكي، ثم التعريف بأهدافه وأفكاره وما سنتناوله في هذا البحث هو التعريف بالمعهد الديمقراطي الوطني األمر

المعلنة والخفية، وبيان المبررات التي يظهرها من أجل الدخول إلى الدول العربية واإلسالمية، وسنذكر أعماله 

كما حدث في البحرين -التي قام بها، واألسباب التي حملت بعض الدول على إغالق مكاتبه والتحذير منه 

وكذلك التنبيه على مواقف بعض الدول  -ياتي بيانه في المباحث األخيرة، واإلمارات ومصر والسودان كما س

 .(2)التي ال تزال تحتفي بالمعهد الديمقراطي، وتستقبل موظفيه بطريقة رسمية

وأتمنى أن يكون هذا العمل دافعًا للقارئ الكريم إلى القيام بإجراء الدراسات والبحوث في هذه المجاالت، وأن 

حصينًا للمجتمعات العربية واإلسالمية من هذه المعاهد والمنظمات المشبوهة، ونرجو أن يكون هذا العمل ت

يقوم هذا البحث بأداء دوره من لفت األنظار والتحلي باليقظة والحذر عند التعامل مع المنظمات األجنبية عمومًا 

 قبل النظر في أهدافها وبرامجها ووسائلها.

دراسة، التعريف بالمعهد الديمقراطي األمريكي، وفيه أربعة مطالب: المطلب ونتناول في الجزء األول من هذه ال

األول: الخلفية لتأسيس المعهد الديمقراطي األمريكي، المطلب الثاني: إنشاء المعهد الديمقراطي األمريكي، 

الموقف  ومصادر تمويله، المطلب الثالث: األهداف المعلنة للمعهد الديمقراطي األمريكي، المطلب الرابع:

 .(3)األمريكي من إغالق المعاهد والمنظمات األجنبية

 

                                  
ة : ، وموقع وكالالرابطم، بعنوان: رئيس الجمهورية يستقبل المدير الجديد للمعهد الديمقراطي، على 2152-يوليو 24-سبتمبر، يوم االثنين 22( صحيفة 2)

لجمهورية يستقبل مدير م، بعنوان: رئيس ا2154-فبراير 54-سبتمبر، يوم االربعاء 22.، وموقع صحيفة الرابطم، على 2152-يوليو 24األنباء اليمنية سبأ، 
 . الرابطمكتب منطقة الشرق الوسط في المعهد الديمقراطي األمريكي، على 

نقاًل عن صحيفة لوس أنجلوس تايمز  3151العدد  -542 -م 2152مارس  53 -هـ5344من ربيع اآلخر  25( صحيفة األهرام المصرية يوم األربعاء 3)
 52، وموقع إسالم ديلي لرصد ومتابعة اإلعالم، يوم االربعاء،   الرابط!، على مصر فينا؟األمريكية، للكاتب األمريكي: )استانلى ميسلر( بعنوان: لماذا ال تثق 

،  لرابطاات المركزية، على ( الواجهة القانونية لوكالة االستخبار DENهـ، بعنوان: الوقف الوطني للديمقراطية )5344جمادي الثانية  21 -م 2152أيار )مايو( 
 . الرابطوث والدراسات، على ،  وموقع مركز العرين للبح الرابطوموقع شبكة فولتير على 

http://26sep.net/news_details.php?sid=83578
http://26sep.net/news_details.php?sid=83578
http://www.sabanews.info/ar/news275849.htm
http://www.sabanews.info/ar/news275849.htm
http://www.26sep.net/news_details.php?sid=88911
http://www.26sep.net/news_details.php?sid=88911
http://www.ahram.org.eg/Issues-Views/News/136983.aspx
http://www.ahram.org.eg/Issues-Views/News/136983.aspx
http://www.islamdaily.org/ar/democracy/11409.article.htm
http://www.voltairenet.org/
http://www.voltairenet.org/
http://www.islamdaily.org/ar/democracy/11409.article.htm%20English
http://www.islamdaily.org/ar/democracy/11409.article.htm%20English
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 (NDIالمطلب األول: الخلفية لتأسيس المعهد الديمقراطي األمريكي األمريكي)

(، نقوم بذكر نبذة مختصرة عن الخلفية NDIقبل أن نتكلم عن نشأة وتأسيس المعهد الديمقراطي األمريكي )

يعمل المعهد الديمقراطي تحت إشرافها، ويعتبر جزء منها وأحد أبرز الرئيسة للمنظمة أو المؤسسة التي 

مكوناتها، وكذلك معرفة الكيفية التي تم بموجبها اتخاد القرار بتأسيس المعهد الديمقراطي، وتسميته بهذا 

 االسم، ومعرفة الجهة التي تقوم بتمويله.

ثقة عن )المؤسسة الوطنية للديمقراطية_أو ( أحد المكونات المنبNDIيعتبر المعهد الديمقراطي األمريكي )

( يرتبط NDI(، وهذا المعهد)NEDمؤسسة الوقف الوطني للديمقراطية_أو الصندوق الوطني للديمقراطية)

(، والتي لها صالت مباشرة بأجهزة المخابرات األمريكية NEDمباشرة بالمؤسسة الوطنية للديمقراطية )

 والبريطانية واألسترالية.

 

 ول: عالقة وكالة المخابرات االمريكية بالمعاهد والمنظمات غير الحكومية:الفرع األ

كانت وكالة المخابرات المركزية األمريكية تقوم بتمويل بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى عهد 

ة لالرئيس األمريكي السابق )جونسن( ، ولكن الرئيس )جونسن( قام بقطع التمويل الذي كانت تقوم به وكا

(، ولكن CIAالمخابرات؛ الكتشاف تورطها بعمليات قذرة نفذتها الوكالة عبر جهاز االستخبارات األمريكي )

م(، بمقترح آخر إلعادة ذلك التمويل 5491الكونجرس األمريكي تقدم أثناء والية الرئيس األمريكي )ريجن( عام)

ت أخرى كالمؤسسة الوطنية للديمقراطية التي كانت تقوم به وكالة المخابرات األمريكية، وإنشاء مؤسسا

(NED.؛ لتقوم بالعمل السابق) 

وقد نشرت صحيفة األهرام المصرية نقاًل عن صحيفة لوس أنجلوس تايمز األمريكية، مقااًل: للكاتب األمريكي 

عالم ال والدبلوماسي: )استانلي ميسلر( يقول فيه: إن المحاوالت األمريكية لتعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء

من خالل المنظمات غير الحكومية كان لها في الكثير من األحيان تاريخ مقلق وبدايات بغيضة، وترجع هذه 

المحاوالت إلى عملية لوكالة المخابرات األمريكية التي فقدت مصداقيتها، فخالل فترة الخمسينيات والستينيات 

برات مجموعة من المؤسسات الصورية لتحويل أموال من القرن الماضي وفي أثناء الحرب الباردة، أنشأت المخا

من وكالة المخابرات إلى المنظمات الخاصة، سواء المناهضة للشيوعية أو غير الشيوعية، باإلضافة إلى بعض 

المستفيدين اآلخرين من تلك األموال، ومنهم مؤسسات في لندن وإفريقيا، وكانت بعض هذه المنظمات ال 
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وكالة المخابرات األمريكية، ولكن عندما نشرت وسائل اإلعالم األمريكية تفاصيل  تعلم أنها تستخدم أموال

وأسرار عمليات التمويل شعرت اإلدارة األمريكية بحرج بالغ، وقام الرئيس األمريكي في ذلك الوقت: )جونسن(  

ء الكونجرس أن بوضع نهاية لعمليات التمويل التي تقوم بها وكالة المخابرات، ولكن شعر الكثير من أعضا

مشكلة برنامج التمويل تكمن فقط في عالقته بوكالة المخابرات، وأوصوا بقطع تلك العالقة وجعل كل شيء 

 علنيًا.

وخالل الثمانينيات أثناء فترة حكم الرئيس األمريكي: )رونالد ريجن( أنشأ الكونجرس المؤسسة الوطنية 

رات المنتهي، وبموجب القانون تم تقسيم أموال المنح (؛ لتحل محل برنامج وكالة المخابNEDللديمقراطية)

على أربعة معاهد جديدة تم إنشاؤها لرعاية برامج تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وتولى الحزب 

الديمقراطي والحزب الجمهوري وغرفة التجارة إدارة تلك المعاهد؛ لضمان تحقيق اإليديولوجية والمصالح 

 .(4)الحكومية

 

 لفرع الثاني: عالقة المؤسسة الوطنية للديمقراطية بالحكومة األمريكية: ا

( بتوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتتم NEDوقد جاء تأسيس الصندوق الوطني للديمقراطية )

إدارة الصندوق الوطني للديمقراطية، والذي تم إنشاؤه باالشتراك بين الجمهوريين والديمقراطيين، من خالل 

لجنة متوازنة بين الحزبين تحظى بدعم الكونجرس من مختلف االنتماءات السياسية، ويمول الكونجرس 

من أنشطته، وهي رسالة تضامن مهمة إلى الكثير من الديمقراطيين الذين يعملون من  األميركي الجزء األكبر

أجل الحرية وحقوق اإلنسان، وغالًبا ما يكون عملهم هذا في جو من الغموض والعزلة، ويخضع الصندوق 

 .(5)تقلة لطبقات متعددة من الرقابة من قبل الكونجرس األميركي، ووزارة الخارجية والمراجعة المالية المس

 

 ( بأجهزة االستخبارات، وفروعها األربعة: NEDالفرع الثالث: عالقة المؤسسة الوطنية للديمقراطية)

م أسس الرئيس األمريكي السابق )رونالد 5491نشر مركز العرين للبحوث والدراسات ومواقع أخرى: أنه في عام 

من: المملكة البريطانية المتحدة وأستراليا،  ( باالشتراك مع كلNEDٍّريجن(: المؤسسة الوطنية للديمقراطية")

                                  
نقاًل عن صحيفة لوس أنجلوس تايمز  3151العدد  -542 -م 2152مارس  53 -هـ5344من ربيع اآلخر  25( صحيفة األهرام المصرية يوم األربعاء 4)

 . الرابط!، على مصر فينا؟األمريكية، للكاتب األمريكي: )استانلى ميسلر( بعنوان: لماذا التثق 
 .الرابطم، على 5893اف عام ( باللغة العربية، بيان المبادئ واألهدDEN( الموقع الرسمي للصندوق الوطني للديمقراطية )5)

http://www.ahram.org.eg/Issues-Views/News/136983.aspx
http://www.ahram.org.eg/Issues-Views/News/136983.aspx
http://www.ned.org/node/527
http://www.ned.org/node/527
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وكان من أهدافهم في إنشاء هذه المؤسسة هو اإلطاحة بـإمبراطورية الشر )اإلتحاد السوفييتي(، وكانت هذه 

جهاز االستخبارات البريطانية الخارجي(، وااـ) 51( األمريكي، والـ) إم CIAالمؤسسة تمثل نقطة انطالق لـجهاز )

 س، جهاز االستخبارات األسترالية(. آي.أس. آي.أ

( وذلك NEDولقد جاء خطاب الرئيس األمريكي )رونالد ريجن( في لندن بإنشاء المؤسسة الوطنية للديمقراطية)

عقب الفضيحة التي ُكشفت من قبل لجنة تحقيق برلمانية عن عمليات قذرة نفذتها وكالة االستخبارات 

الكونجرس األمريكي اتخذ قرارًا يحظر على وكالة االستخبارات المركزية (، وكان من نتيجتها أن CIAالمركزية )

تنفيذ أية عمليات من شأنها قلب أنظمة حكم، بهدف غزو األسواق الخارجية، وهو األمر الذي حدا بمجلس األمن 

ه ذالقومي التابع للبيت األبيض إلى البحث عن صيغة تكون بمثابة بديل يلتف على قرار الكونجرس، ومن ه

األرضية التوافقية في الصراع ضد الشيوعية تشكلت لجنة تفكير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وخرجت 

م، 5491عام: -( في نوفمبرNEDبتوصية قضت بإقرار الكونجرس إنشاء: "المؤسسة الوطنية للديمقراطية")

كية، وبموجب ذلك أضحت هذه مع رصد االعتمادات المالية الالزمة لنشاطها من موازنة الحكومة األمري

المؤسسة الناشئة هي الممول المالي ألربع هيئات مستقلة، توزع بدورها األموال في الخارج على الجمعيات 

األهلية، والنقابات العمالية، واألحزاب السياسية، اليمينية منها واليسارية على حد سواء، وهذه الهيئات األربع 

 هي:

 ( للشئون الدولية، ويقوم بإدارته الحزب الديمقراطي األمريكي.NDIي )المعهد الديمقراطي الوطن.5

 (.IRIالمعهد الجمهوري الدولي، ويقوم بإدارته الحزب الجمهوري األمريكي).1

 معهد النقابات الحرة، الذي أصبح اآلن تحت اسم المركز األمريكي للتضامن مع العمال..1

 مركز الشركات الخاصة الدولي، وتديره غرفة تجارة الواليات المتحدة. .9

ويبين الكاتب الفرنسي )تيري ميسان( رئيس تحرير شبكة فولتير الهدف األساسي إلنشاء هذه المؤسسة 

( ُأسست في الحقيقة الغائبة عن NEDبمكوناتها األربع بقوله: وهذه المؤسسة الوطنية للديمقراطية )

تابعة النشاطات السرية لجهاز المخابرات األمريكية الداعمة مادة وتموياًل وتأطيرًا للنقابات عبر الكثير: لم

 العالم، وكذا الجمعيات واألحزاب السياسية، وأنها تعتبر الواجهة القانونية لوكالة االستخبارات المركزية.

إن مهمته تقوم على معالجة شؤون ( لقطاع األعمال الدولية فNDIويقول: أما المعهد الديمقراطي الوطني)

 .(6)أحزاب اليسار 

                                  
،   الرابط، وموقع شبكة فولتير على  الرابطهـ، على 5344رجب  53 -م 2152أيار )مايو(  52د ومتابعة اإلعالم، يوم االثنين،  ( موقع إسالم ديلي لرص6)

 . الرابطث و الدراسات، على وموقع مركز العرين للبحو 

http://www.islamdaily.org/ar/democracy/11409.article.htm%20English
http://www.islamdaily.org/ar/democracy/11409.article.htm%20English
http://www.voltairenet.org/
http://www.voltairenet.org/
http://www.islamdaily.org/ar/democracy/11409.article.htm%20English
http://www.islamdaily.org/ar/democracy/11409.article.htm%20English
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 خالصة ما سبق:

(، وظهرت تبعيته NDIتبين من خالل ما سبق الكيفية التي تم من خاللها تأسيس المعهد الديمقراطي الوطني)

(، وتبعية المؤسسة الوطنية للديمقراطية ألجهزة المخابرات NEDالكاملة للمؤسسة الوطنية للديمقراطية)

األمريكية تموياًل وتأطيرًا، وأن هذه المؤسسة كانت عبارة عن غطاء ألجهزة االستخبارات األمريكية، ثم تحولت 

األموال المرصودة لوكالة المخابرات األمريكية إلى المؤسسة الوطنية للديمقراطية الممثلة بهيئاتها األربع، وكان 

المعاهد التابعة للمؤسسة الوطنية للديمقراطية؛ وقد ( أبرز تلك الهيئات وNDIالمعهد الديمقراطي الوطني)

جاء ذلك تالفياً لألخطاء السابقة لوكالة المخابرات األمريكية، فجاءت هذه الهيئات تحت شعار منظمات المجتمع 

المدني؛ حتى تتمكن من الدخول إلى الدول المستهدفة في برامجها، ولمتابعة النشاطات السرية لوكالة 

لمركزية وواجهتها القانونية، وتقوم بعملها بطريقة علنية وتحت شعارات مضللة والترويج لنشر االستخبارات ا

 الحرية والتنمية والعدالة؛ بخالف ما كانت تقوم به المخابرات من االتصاف بطابع السرية.

 (NED( يبن المعاهد والمنظمات التابعة للمؤسسة الوطنية للديمقراطية)5مخطط رقم)
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 المطلب الثاني: تاريخ إنشاء المعهد الديمقراطي ومصادر تمويله: 

 الفرع األول: مكان المعهد الديمقراطي األمريكي، وتاريخ نشأته. 

تبين مما سبق أن المعهد الديمقراطي األمريكي ُيعد من أشهر الفروع األربعة التابعة للمؤسسة الوطنية 

م تم 5491عام: -أبريل -15الكونجرس األمريكي، وفي تأريخ  ( التي وافق على تأسيسهاNEDللديمقراطية )

( وتحديد مكانه في مقاطعة كولومبيا بواشنطن، وتم اختيار NDIتأسيس المعهد الديمقراطي األمريكي)

 .(7) (NDI))مادلين أولبرايت( رئيسة لمجلس أمناء المعهد ورئيسة للمعهد الديمقراطي األمريكي 

الموقع الرسمي للصندوق الوطني للديمقراطية، وصحيفة نيويورك تايمز  ونقلت عدة مواقع رسمية عن

م في واشنطن، وأنه يتبع الحزب 5491( تأسس عام: NDIاألمريكية إن المعهد الديمقراطي األمريكي )

 .  8)(الديمقراطي، وترأسه )مادلين أولبرايت( وزيرة الخارجية األمريكية السابقة

(، نائب رئيس السياسية الدولية في مؤسسة كارنيجي Thomas Carothersوقد أكد )توماس كاروثرز( )

م على موقع المؤسسة، تبعية المعهدين الديمقراطي 1119للسالم الدولي، في مقال له ُنشر في أغسطس 

والجمهوري للحزبين في الحكومة األمريكية، وقال أيضًا: إنهما مؤسستان خاصتان تابعتان للحزبين السياسيين 

 .(9)يين في الواليات المتحدة األمريكية"األساس

ويؤكد الباحث البارز بالمعهد الروسي للدراسات االستراتيجية )بوريس فولخونسكي( تبعية المعهد الديمقراطي 

للحكومة األمريكية في مقال له باللغة اإلنجليزية لـمحطة"صوت روسيا" قال فيه: إن العمل الحقيقي 

ا . ثم قال: لماذا نصفه-ت ودول الخليجكاإلمارا-للمنظمات غير الحكومية يبدأ فهمه في الدول الحليفة ألمريكا 

الضرائب األمريكيين، وتعمل في ظل بأنها منظمات غير حكومية؟ بينما هي تحصل على تمويل من دافعي 

..وقال: إنه عندما يتعلق األمر بما أكثر سرية؟".توجيهات وضعتها وزارة الخارجية، ووكاالت أمريكية أخرى 

ة تشعر الواليات المتحدة األمريكية أنها غير ملتزمة بالمرة بأية قيود أمام تسميه أمريكا تعزيز الديمقراطي

 . (10)اآلخرين 

                                  
 .الرابطعلى  - 3151العدد  -م2152مارس  53هـ 5344من ربيع اآلخر  25( صحيفة األهرام المصرية يوم األربعاء 7)
: .، موقع القاهرة نت بتاريخ الرابطم، على 5893اف عام ( باللغة العربية، بيان المبادئ واألهدDEN( الموقع الرسمي للصندوق الوطني للديمقراطية )8)

،  الرابطيويورك تايمز على م: نقاًل عن ن2152يونيو  3والمرصد اإلعالمي للبحرين، وصحيفة الوطن البحرينية، يوم االثنين  الرابطعلى -م21/3/2152
 . الرابطعلى قفص اإلتهام،  م، بعنوان: التمويل األجنبي لمنظمات المجتمع المدني في2152-يونيو-25وموقع مجلة المجلة، يوم الخميس، 

جامعات م، تحقيق: دالل سالمة، بعنوان: منظمة أمريكية تدّرب الطلبة الجامعيين على "العمل الحزبي "وال21/14/2152( صحيفة الغد األردنية، تاريخ: 9)
 .الرابطتمنعه على 

 .الرابطمية األمريكية على م، بعنوان: ما هو العمل الحقيقي للمنظمات غير الحكو 55/3/2152-( موقع توب نيوز اإلخباري، تاريخ10)

http://www.ahram.org.eg/Issues-Views/News/136983.aspx
http://www.ahram.org.eg/Issues-Views/News/136983.aspx
http://www.ned.org/node/527
http://www.ned.org/node/527
http://www.alqahera.net/haber_detay.asp?haberID=10027
http://www.alqahera.net/haber_detay.asp?haberID=10027
http://www.forbahrain.com/index.php?option=com_content&view=article&id=841:q-q-q-q-&catid=55:2011-12-08-12-16-45&Itemid=87
http://www.forbahrain.com/index.php?option=com_content&view=article&id=841:q-q-q-q-&catid=55:2011-12-08-12-16-45&Itemid=87
http://www.majalla.com/arb/2012/06/article55236396
http://www.majalla.com/arb/2012/06/article55236396
http://www.alghad.com/index.php
http://www.alghad.com/index.php
http://topnews-nasserkandil.com/topnews/share.php?sms_id=15103
http://topnews-nasserkandil.com/topnews/share.php?sms_id=15103
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 الفرع الثاني: مصادر تمويل المعهد الديمقراطي األمريكي

عرف المعهد الديمقراطي األمريكي عن نفسه وعن برامجه في موقعه الرسمي باللغة العربية، وأنه يحظى 

 والمصادر التالية: بالدعم والتمويل من الجهات

 (.NEDالصندوق الوطني للديمقراطية، أو المؤسسة الوطنية للديمقراطية).5

 (.USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية).1

 وزارة الخارجية األمريكية..1

 .(11)األموال والمساهمات المقدمة له من الضرائب والهبات الخاصة .9

 .(12)منظمات ووكاالت أمريكية أخرى أكثر سرية .1

ونقلت صحيفة الوطن البحرينية وعدة مواقع وصحف رسمية عن صحيفة نيويورك تايمز األمريكية: إن 

( تموله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية األمريكية NDIالمعهد الديمقراطي األمريكي )

(13). 

 Thomasالسياسية الدولية في مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي )توماس كاروثرز( ) وأكد نائب رئيس

Carothers ،أن وزارة الخارجية األمريكية تمول عمل المعهد الديمقراطي األمريكي في الشرق األوسط ،)

 .(14) "(NED)والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والمؤسسة الوطنية للديمقراطية

( يرتبط مباشرًة بالحزب الديمقراطي األمريكي الحاكم NDIد أن المعهد الديمقراطي األمريكي )وكل ما سبق يؤك

حاليًا، وأنه يتبع الحكومة األمريكية بصورة رسمية، وأنه ليس معهدًا خيريًا أو أهليًا غير حكوميٍّ كما يزعمون، 

انت ترصدها الحكومة األمريكية لوكالة وإنما هو معهد يتبع جهة رسمية من بداية إنشائه، وأن األموال التي ك

االستخبارات المركزية لدعم منظمات غير حكومية ضد القوى الشيوعية للقيام بزعزعة أمنها واستقرارها 

وتفكيكها، وكذلك تقويض بعض األنظمة الحاكمة في دول ديمقراطية أخرى التي تعارض أهداف السياسة 

تحويل تلك األموال إلى المعهد الديمقراطي األمريكي ولغيره من الخارجية األمريكية، وأجهزتها السرية، و

                                  
 األمريكي، برشور التعريف بالمعهد بعنوان: تقارير من مختلف أنحاء العالم. )بتاريخ.(( موقع المعهد الديمقراطي 11)
 .الرابطم، على 55/3/2152-( موقع توب نيوز اإلخباري، تاريخ12)
م، 2152-يونيو-25، وموقع مجلة المجلة، يوم الخميس، الرابطاًل عن نيويورك تايمز على م: نق2152يونيو  3، ( صحيفة الوطن البحرينية، يوم االثنين13)

 . الرابطعلى  -م 21/3/2152.وموقع القاهرة نت بتاريخ: الرابطقفص اإلتهام، على  األجنبي لمنظمات المجتمع المدني فيبعنوان: التمويل 
 جامعاتم، تحقيق: دالل سالمة، بعنوان: منظمة أمريكية تدّرب الطلبة الجامعيين على "العمل الحزبي "وال21/14/2152الغد األردنية، تاريخ: ( صحيفة 14)

 .الرابطتمنعه على 

http://topnews-nasserkandil.com/topnews/share.php?sms_id=15103.
http://topnews-nasserkandil.com/topnews/share.php?sms_id=15103.
http://www.forbahrain.com/index.php?option=com_content&view=article&id=841:q-q-q-q-&catid=55:2011-12-08-12-16-45&Itemid=87
http://www.forbahrain.com/index.php?option=com_content&view=article&id=841:q-q-q-q-&catid=55:2011-12-08-12-16-45&Itemid=87
http://www.majalla.com/arb/2012/06/article55236396
http://www.majalla.com/arb/2012/06/article55236396
http://www.alqahera.net/haber_detay.asp?haberID=10027
http://www.alqahera.net/haber_detay.asp?haberID=10027
http://www.alghad.com/index.php
http://www.alghad.com/index.php
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المعاهد العاملة في هذا اإلطار، وتقوم الدولة باختيار مؤسسيه المعهد وقيادته، وتقوم برسم أهدافه 

 المعلنة وبرامجه المرسومة.

 (NDIالمطلب الثالث: األهداف المعلنة للمعهد الديمقراطي األمريكي)

( في الدول العربية واإلسالمية أحد أهم األدوات الرئيسة لنشر NDIالمعهد الديمقراطي األمريكي )يشكل وجود 

سياسة الواليات المتحدة األمريكية والدول الغربية والترويج ألفكارها، ومع أن المعهد الديمقراطي يعلن عن 

األهداف من يقرؤها ألول مرة، أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها ويجعلها ضمن شعاراته، فإنه ينبهر بتلك 

ولكن بمجرد أن يدرك المرء أن هذه األهداف تصب في خدمة مفهوم الديمقراطية من منظور الثقافة األمريكية 

 التي يتم إحاللها في الدول األخرى لخدمة المصالح األمريكية فإن ذلك االنبهار سرعان ما يتبخر.

ال جان مينو( معلقًا على أهداف بعض المنظمات المشبوهة: يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة )مونتري

إن الدول الغربية والواليات المتحدة األمريكية تحرص على أن تصنع بين حين وآخر بعض المنظمات وتقوم 

 . (15) بتمويلها لتوجيه الرأي العام، وإن بدت هذه المنظمات وكأنها مستقلة في كيانها وإدارتها

( مخالف لما أعلنه في أهدافه، NDIت أمورًا أخرى قام بها المعهد الديمقراطي األمريكي )وهكذا فإن الواقع يثب

ومارس أعمااًل كثيرًة لم يصرح عنها في أهدافه المعلنة، بل إنها تتناقض مع أهدافه المعلنة جملًة وتفصياًل، 

لنه المعهد الديمقراطي في وسيأتي بيانها في الكالم عن أهدافه الخفيه، وأما هنا فسنقتصر على ذكر ما أع

موقعه الرسمي على صفحته األولى باللغة العربية، والتي بيَّن فيها أهدافه وأعماله ومهامه، ونلخصها بما 

يلي: دعم الديمقراطية وتقويتها على نطاق واسع في العالم، بناء المنظمات السياسية والمدنية، صون نزاهة 

العملية للقادة المدنيين والسياسيين من أجل تنمية القيم والممارسات  اإلنتخابات وحمايتها، توفير المساعدَة

والمؤسسات الديمقراطية، التعاون مع الديمقراطيين في كلِّ أنحاء العالم، تعزيز الشفافية والمساءلة في 

لي حالحكم، تشجيع المواطنين على المشاركة المدنية، وبناء قدرات الهيئات التشريعية ومؤسسات الحكم الم

 في كثير من البلدان ذات التجربة الديمقراطية الحديثة والناشئة.

( منظمة غير ربحية، تعمل في سبيل دعم الديمقراطية وتقويتها على NDI"فالمعهد الديمقراطي األمريكي )

م ينطاق واسع في العالم، ويوفر المعهُد المساعدَة العملية للقادة المدنيين والسياسيين، من أجل تنمية الق

والممارسات والمؤسسات الديمقراطية، مستعينًا بشبكة عالمية من الخبراء المتطوعين، ويتعاون أيضًا مع 

                                  
هـ ، نقاًل 5354مصر الطبعة الثالثة  –عبدهللا، الناشر: بيت الحكمة لإلعالم والنشر ( ، المؤلف: أبو إسالم أحمد 28( شرخ في جدار الروتاري، ص: )15)

 .32-35عن: جان مينو أستاذ العلوم السياسية بجامعة مونتريال،  ص
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الديمقراطيين في كلِّ أنحاء العالم، بهدف بناء المنظمات السياسية والمدنية، وصون نزاهة االنتخابات، 

ساءلة في الحكم، ويسعى إلى بناء قدرات باإلضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة وتعزيز الشفافية والم

الهيئات التشريعية ومؤسسات الحكم المحلي في كثير من البلدان ذات التجربة الديمقراطية الحديثة 

 .(16)والناشئة

ونقلت جريدة الغد األردنية أن المعهد لخص أهدافه األساسية أنه يسعى إلى تعزيز النظم السياسية المنفتحة 

، وأنه يعمل في سبيل تحقيق هذا الهدف مع شركاء محليين في هذه البلدان، حيث يعمل والخاضعة للمساءلة

. (17)بمساعدتهم على بناء المنظمات السياسية والمدنية، وحماية االنتخابات، وتفعيل المشاركة المدنية

االنتخابات، وتعزيز ولخص المعهد أعماله في ثالثة مهمات: بناء المنظمات السياسية والمدنية، وصون نزاهة 

 . (18)الشفافية والمساءلة

وخصص المعهد الديمقراطي مساعداته ودعمه وعونه أنه سيكون لألحزاب والتنظيمات السياسية 

الديمقراطية، التي تجمع ما بينها عقائد مشتركة، منها: الوسطية الديمقراطية الدولية، والليبرالية الدولية، 

هذه األحزاب أن تتعلم من بعضها البعض، وأن تروج للعقائد التي تؤمن بها  واالشتراكية الدولية، وأن مهمة

على المستوى العالمي، وفضالً عن ذلك فهي تشكل اإلطار العام لتبادل األفكار وممارسة العمل الجماعي، وتقدم 

ات ي الديمقراطيلهذه األحزاب السياسية العون في المساعدة التقنية، وتساند األحزاب التي تبصر وترى النور ف

 .(19)الناشئة على تنظيم نفسها، وأن هذا الدعم سيكون بغض النظر عن عقيدتها وموقعها الجغرافي

وكذلك فان للمعهد أهداف أخرى ومشاريع يمارسها على الواقع متعلقة ببرامج الحكم الرشيد، وإصالح األجهزة 

م بدعمها والترويج لها مع أنها قد القت معارضة األمنية والرقابة السياسية عليها داخل الدول العربية، ويقو

 .(20)كبيرة في كثير من الدول كأمريكا الالتينية وغينيا وغيرها

                                  
 .رابطال( باللغة العربية، على DNN( موقع المعهد الديمقراطي األمريكي )16)
امعات م، تحقيق: دالل سالمة، بعنوان: منظمة أمريكية تدّرب الطلبة الجامعيين على العمل الحزبي والج21/14/2152( صحيفة الغد األردنية، تاريخ: 17)

 .الرابطتمنعه، على 
م، 2119( ، الناشر: المعهد الديمقراطي األمريكي بواشنطن، عام:5الديمقراطية)مترجم بالعربي( ، ص: )( المعايير الدنيا لعمل األحزاب السياسية 18)

 المترجم: ناتالي سليمان.
 ( .iii- ii( نفس المصدر السابق ص: )19)
ح في اختراق السفارة األمريكية: م، بعنوان: مأرب برس تعيد نشر وثيقة سرية: األمن البحريني ينج2115يناير  59( موقع مأرب برس، يوم الخميس 20)

 لرابط.االحكومة البحرينية تشن هجومًا عنيفًا على المعهد الديمقراطي األمريكي وتصف قياداته بالميول للصهيونية، على 

http://www.ndi.org/aboutndi_arabic.
http://www.alghad.com/index.php
http://www.alghad.com/index.php
http://marebpress.net/news_details.php?sid=4246&lng=arabic.
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( عن نفسه بأنه منظمة غير حزبية وغير حكومية NDIولكن من خالل تعريف المعهد الديمقراطي األمريكي )

الواليات المتحدة وهو معروٌف تمامًا، كما فهو غير صحيح "الرتباطه السياسي بالحزب الديمقراطي الحاكم في 

( بالحزب الجمهوري األمريكي، وهو منظمة أمريكية أخرى تعمل IRIهو معروف ارتباط المعهد الجمهوري الدولي)

 .(21) منذ سنوات في كثير من الدول العربية"

 

المعلنة عبر معاهدها أما عن الديمقراطية التي تروج لها الدوائر االستراتيجية األمريكية في أهدافها 

ومنظماتها: "فإنها تقتصر على مناقشة مسائل معينة ال تتعدى قضايا مجتمعية، كحقوق المرأة، أو حقوق 

المثليين، أو االصطفاف وراء واشنطن فيما يتعلق بالمسائل الدولية، وأن هذه المعاهد تقوم بضخ اإلمكانات 

هوم التداول نهائيًا، بعد أن أصبحت تدعم فقط المعسكر المالية الضرورية لجهة دون أخرى، وبشكل أضاع مف

 . (22) الموالي لها، والمتوافق مع سياسات الواليات المتحدة الخارجية والدفاعية"

 

وأكد الكاتب األمريكي الشهير )استانلي ميسلر( لصحيفة لوس أنجلوس تايمز األمريكية التهم الموجهة للمؤسسة 

ذي يعتبر المعهد الديمقراطي األمريكي أبرز الفروع التابعة لها بالتدخل في ( الNDIالوطنية للديمقراطية )

االنتخابات واالستفتاءات والتأثير عليها، ودعم بعض المرشحين ضد بعض، وقال أيضًا: كان من الواضح أن 

قة، ائعملية نشر الديمقراطية في دول أجنبية تعتبر مسألة شديدة الحساسية، ويجب التعامل معها بعناية ف

عندما أرادت أمريكا آنذاك التدخل في إنفاق -ولكن حدث نوع من التخبط حول من يستحق أموال التمويل، 

وألن فرنسا تعد دولة ديمقراطية وحليفة للواليات المتحدة لم يتم اإلعالن عن  -أموال المخابرات في فرنسا

وتدخل مندوب الواليات المتحدة فاتهمت الصحف الفرنسية في باريس دعم  -إرسال تلك المنحة إليهم

األمريكية في التأثير على االنتخابات الفرنسية ضد الرئيس االشتراكي )فرانسوا ميتران(، ووزعت أمواًل تهاجم 

 الرئيس الفرنسي، ودعمت النقابات العمالية خوفًا من سيطرة الشيوعيين عليها.

 

                                  
امعات م، تحقيق: دالل سالمة، بعنوان: منظمة أمريكية تدّرب الطلبة الجامعيين على العمل الحزبي والج21/14/2152( صحيفة الغد األردنية، تاريخ: 21)

 .الرابطتمنعه، على 
، وموقع مركز الرابط: موقع شبكة فولتير:  الرابطعلى  ،5344رجب  53االثنين،  -م2152أيار )مايو(  52( موقع إسالم ديلي لرصد ومتابعة اإلعالم  22)

 .الرابطالعرين للبحوث و الدراسات، على 

http://www.alghad.com/index.php
http://www.alghad.com/index.php
http://www.islamdaily.org/ar/democracy/11409.article.htm%20English
http://www.islamdaily.org/ar/democracy/11409.article.htm%20English
http://www.voltairenet.org/
http://www.voltairenet.org/
http://www.islamdaily.org/ar/democracy/11409.article.htm
http://www.islamdaily.org/ar/democracy/11409.article.htm
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( بالتدخل في االنتخابات أو NEDيمقراطية)ومنذ ذلك الوقت كانت هناك اتهامات للمؤسسة الوطنية للد

االستفتاءات في بنما ونيكاراجوا وتشيلي وكوستاريكا وتشيكوسلوفاكيا، وعلى الرغم من ذلك فما زالت المنح 

م 1151التي تعطيها المؤسسة مدعومة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وقد خصص الكونجرس عام 

ح التي ترسلها المؤسسة الوطنية للديمقراطية، وقد وجهت الحكومة المصرية (مليون دوالرًا لميزانية المن559)

(... واألهم من NEDللمعهد أيضًا تهمة تلقِّي أموال بطريقة غير شرعية من المؤسسة الوطنية للديمقراطية)

م تقدي ذلك أنه يجب تقييم الواقع وراء تمويل الواليات المتحدة للمنظمات غير الحكومية، وفي الحقيقة فإن

النصح والمشورة ألصدقائنا يحتوي على قدر كبير من الحساسية، حيث ال يقبل الجميع تدخلنا في شئونه، 

 -والتي تحصل على أموالها من الحكومة األمريكية -لذلك يجب أال تمارس هذه المنظمات األمريكية الخاصة

 .(23) غير مرغوب في وجودهم فيها نشاطها في دولة ال ترغب في وجودها كما يبدو الحال في مصر، فإنهم

 

وقد تناول هذا المقال الكثير من الصحف العربية، وعلقت عليه صحيفة األهرام المصرية بقولها: ال يوجد 

مصريٌ عاقٌل يمكن أن يصدق أنًّ واشنطن تريد ديمقراطية صحيحة ومكتملة لمصر والعالم العربي، أو أن تمكن 

أصياًل في تشكيل خياراته االستراتيجية، والتي تتمثل في اإلصرار على ردع الرأي العام من أن يكون طرفًا 

 الهيمنة اإلسرائيلية وتصفية احتاللها لألراضي العربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة

(24). 

أعلن ( وضع لنفسه أهدافًا ظاهرة فNDIوهكذا يتبين من خالل ما سبق أن المعهد الديمقراطي األمريكي )

عنها، ولكنه اتخذ من أهدافه المعلنة ستارًا لتمرير أهداف أخرى خفية كما هو الحال في سياسات الواليات 

م حيث كانت األهداف المعلنة )نزع أسلحة 1111المتحدة األمريكية والدول الغربية أثناء احتالل العراق عام 

ألمريكية على لسان الرئيس بوش االبن أن غزو الدمار الشامل( وكانت أكذوبة، واعترفت الواليات المتحدة ا

 .(25) العراق كان خطأ استخباراتي، واعترف بهذا الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون

                                  
نقاًل عن: صحيفة لوس أنجلوس تايمز  3151العدد  542السنة  2152مارس  53هـ 5344من ربيع اآلخر  25( صحيفة األهرام المصرية يوم األربعاء 23)

 .الرابط!، على صر فينا؟ وان: لماذا ال تثق ماألمريكية، للكاتب األمريكي: )استانلى ميسلر( بعن
، نقاًل: عن صحيفة الواشنطن بوست األمريكية، 31522العدد: -م2152 -فبراير 51 -هـ5344ربيع أول  24( موقع صحيفة األهرام اليومي، تاريخ 24)

 .الرابطعلى  !نقطة نور ديمقراطية المخابرات األمريكية ن:بعنوا
 .  وموقع مغرس، بعنوان: الصحف السعودية تساؤالتالرابطعراق الكبيرة، على ( لندن، بعنوان: غلطة حرب الBBB( الموقع العربي لقناة البي بي سي )25)

 .الرابطبغزو العراق، على  حول اعتراف بوش بالخطأ االستخباراتي

http://www.ahram.org.eg/Issues-Views/News/136983.aspx
http://www.ahram.org.eg/Issues-Views/News/136983.aspx
http://www.ahram.org.eg/809/2012/02/15/11/131312.aspx
http://www.ahram.org.eg/809/2012/02/15/11/131312.aspx
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid_4448000/4448014.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid_4448000/4448014.stm
http://www.maghress.com/alalam/6364
http://www.maghress.com/alalam/6364
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ولكن هل بعد هذا االعتراف سيتم محاكمة مجرمي الحرب من قادة الواليات المتحدة األمريكية على جريمة غزو 

رات األمريكية على رفع تقاريرهم الكاذبة والمضللة؟ وهل سيثق العراق، وهل سيتم محاكمة قادة االستخبا

الشعب األمريكي بأجهزته االستخباراتية بعد هذه األكذوبة؟ وهل سيتم تعويض كل من تضرر من هذه الحرب 

الغاشمة الظالمة؟ وهل ستستفيد الواليات المتحدة األمريكية والدول الغربية الدروس الناتجة عن أخطائها 

 والقاتلة ضد االنسانية؟ الجسيمة

 

فإن الديمقراطية األمريكية هي التي تقوم بشن الحروب دون دعاوى صادقة ودون أدلة قاطعة  وبطبيعة الحال

تقتل فيها الماليين من البشر معتمدة على أكذوبة استخباراتية، وأثبتت األيام أن لها أهدافًا خفية متمثلة 

دول العربية واالسالمية، وتوسيع دائرة نفوذها وهيمنتها داخل الشرق باالستيالء على النفط والثروات في ال

 .(26) األوسط، لحماية إسرائيل، ولترويج أفكارها وسياساتها التي تتوافق مع أيدولوجيتها االستعمارية

 

                                  
 واردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".اآلراء ال( 26)


