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 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

 مقدمة

 متالزمة وهناك نشأهتا ومنذ العريب، العامل ربوع يف والفكرية البحثية املراكز تنترش 

 مستوى عىل سواء الثقة؛ وأزمات املشكالت من كثريا   هلا وتسبب تصاحبها أصلية

 الغريب التمويل يف تتمثل املتالزمة وهذه الشعوب، مستوى عىل أو احلكومات

 بحثية بدراسات القيام أو معيَّنة أجندة تبنِّي مقابل املراكز هذه بعض تتلقاه الذي

ل العام اهلدف ختدم فكرية ومقاالت ِدث الغريب، للمموِّ  التوجيه من نوعا   وُتح

 .الغربية األفكار خيدم بام املجتمع ألطياف الفكري

 االستخباراتية األهداف ُتقيق يف الغريب للتمويل الكبري األثر عن فضال   هذا

 داخل احلضور من متكنها ثغرات صناعة خالل من الغربية، للدول واملعلوماتية

 من ممكن قدر أكرب مجع عىل تعينها دراسات وإجراء اإلسالمية، املجتمعات

 من املحليني بالباحثني االستعانة إىل إضافة املجتمعات، تلك حول املعلومات

عة املعلومات وُتليل لقراءة الغريب التمويل خالل  النظر، حمل الظاهرة أو املجمَّ

 البالد أهل مجعها موثَّقة ميدانية معلومات الغريب الكيان لدى تتكون َثمَّ  ومن

 البلدان تلك أبناء من ثاقبة ُتليلية بقراءة مصحوبة وهي بأيدهيم، اإلسالمية

 النهاية يف خيدم هذا وكل العريب، املواطن يفكر كيف جيدا   يدركون وهؤالء أيضا ،
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 العريب الواقع فهم يف الغربية االستخبارات ووكاالت الغربية الفكرية املراكز

 يتخذ ضوئها يف التي الدقيقة التوصيات رفع َثمَّ  ومن قرب، عن واإلسالمي

 العامل صالح غري يف النهاية يف تأيت التي السيادية، قراراته الغريب القرار صانع

 .ببعيد عنا العراق احتالل وما اإلسالمي،

 من كثري هبا ترتبط العريب العامل يف البحثية للمراكز الغريب التمويل ظاهرة إن

 املانحني، ومربرات التمويل أهداف مستوى عىل سواء البحثية؛ اإلشكاليات

 يف الغريب التمويل حركة وحجم الدولية، التمويل مؤسسات نوعيات وكذلك

 وأجندات اهتاممات أيضا   وكذلك الغربية، التمويل جهات وطبيعة ريب،الع العامل

 ما صناعة يف الغريب التمويل ودور العريب، العامل بلدان بعض يف الغريب التمويل

 مع العريب، العامل يف لالعتدال األمريكية الرؤية َوْفَق ( املعتدل اإلسالم) بـ يحعَرف

 اململكة مثل الغريب للتمويل الرافضة الغنية العربية الدول بعض اخرتاق حماولته

 [.1]السعودية العربية

 من يصاحبها وما الغريب، التمويل ظاهرة عىل اإلطالل سنحاول وبدورنا

 واإلسالمية العربية املجتمعات وأمن اإلسالمية، اهلوية عىل وخماطر إشكاليات

 . وسالمتها
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 أصناف ثالثة بني الغريب التمويل تلقِّي عملية يف التفريق ابتداء   ينبغي لكن

 :العرب الباحثني من

ل بحثي   مرشوع يف يعمل أنه يدرك ال النية َحَسن باحث :األول  الغرب؛ من مموَّ

 استفهام دون البحثي للمرشوع املحلية اإلدارة من األجر عىل حيصل فهو َثمَّ  ومن

 يف التعاون عن يرتاجع من منهم الصنف وهذا للمرشوع، احلقيقي املمول عن

 من عليه حصل ما يرد وأحيـانا   احلقيقـي، باملمول علمه فور البحثية املرشوعات

 ُتوم غربية أمواال   عىل حصل أنه وتارخيه سجله يف يكون ال حتى غربية أموال

 مع املثمر التعاون يف ويتمـادى يرتاجع ال من ومنهم الشـبهات، حوهلـا

 .الدولية التمويل مؤسسات

لة اجلهة طبيعة يدرك وباحث :الثاين  بحدود يرى لكنه البحثي للمرشوع املموِّ

 مرشوع   إلمتام غربيا   متويال   يتلقى حينام مريبا   شيئا   يفعل ال أنه ومعلوماته فهمه

، بحثي   لة، اجلهات طبيعة حول كثريا   التحري حياول ال فهو َثمَّ  ومن معنيَّ  املموِّ

 يغلقه أن يريد ال مفتوح دخل مصدر جمرد له بالنسبة فاألمر

 وال الدولية التمويل ملؤسسات احلقيقية األهداف جيدا   يدرك وباحث :الثالث

ل بحثي   مرشوع   أي قبول يف يرتدد  .املجتمع بمصالح مرضا   كان مهام مموَّ
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 :وأهدافه الغريب التمويل مفهوم: أول  

قَصد  مؤسسات ومن الغربية الدول من اآلتية الـِمنَح كافة: )الغريب بالتمويل يح

 تلك كانت سواء العريب؛ العامل يف والفكرية البحثية املراكز إىل الغربية التمويل

 الغريب الدعم وكذلك الدولة، ِقطاعات أحد عىل حمسوبة أو مستقلة املراكز

 (.املانح وأهداف أغراض خلدمة والباحثني لألفراد

 أهداف أهم حتديد يمكننا فإنه الدولية والوثائق األدبيات مراجعة وبعد 

 :اآليت يف الغريب التمويل

ْع -2  :الغريب للتمويل املتلقي البلد عن املعلومات من قدر أكرب َجم

عد   بنَى الذي األساَس  املعلومات مجع يح  أنحاء كافة يف املخابرات أجهزة عليه تح

 والعسكرية، السياسية القرارات اختاذ جيري املعلومات تلك ضوء ويف العامل،

 حيددها مرشوعات َوَوْفَق  الغريب، التمويل خالل من املستهَدف للبلد والدخول

عَمل املانح  املتلقي من قصد بغري أو بقصد اإلسرتاتيجي، اهلدف هذا ُتقيق عىل يح

 املركزية املخابرات وكالة مدير( ترينر ستانفيلد) يقول ذلك ويف الغريب، للتمويل

 مهم أمريكا مثل لبلد بالنسبة املعلومات عىل احلصول إن: )كارتر الرئيس هدع يف

 يف احلضور ُتاول فهي ولذا عاملي؛ نشاط ذات دولة املتحدة فالواليات للغاية؛

 اجلهات من العادي غري االهتامم يفرس بدوره وهذا[. 2(]العامل من بقعة كل
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 بكافة العربية املجتمعات يف امليدانية األبحاث من كم   أكرب إجراء يف املانحة

 خطرها عليها املطلع يلمس التي األبحاث تلك عىل السخي واإلنفاق طبقاهتا،

 العلمية األعراف لكافة خمالفتها عن فضال   العربية، للدول القومي األمن عىل

 يثري احلضور هذا وتفسري. األبحاث وإجراء البيانات بجمع املرتبطة والقانونية

 اخلارجي التمويل عىل أساسا   راض   غري أنا: )فيقول هيكل حسنني حممد دهشة

ار يدفع الذي الرجل: يقول اإلنجليزي فاملَثل لألبحاث؛  يقرر الذي هو للزمَّ

ار يعزفها التي النغمة  توجيه يف رأي لنا يكون ال عندما: )هيكل ويضيف ،(الزمَّ

م ملن نعلم وال لألبحاث، التمويل هذا  مفهوم غياب ويف األبحاث، هذه نتائج تقدَّ

 عىل للسيطرة التمويل يدخل توجيه، أو رقابة وبدون الصورة، كل يعطيني شامل

ل األبحاث أحد يكون فعندما ووجدانه، املجتمع عقل  أو( إيه آي اليس) من يموَّ

عَقل فهل اإلسـرائييل، األكاديمي املـركـز  أن يمكن وهل طبيعيا ؟ ذلك يكون أن يح

 مليون 111 أن نجد فعندما منه؟ سيستفيد ومن البحث موضوع بني نفصل

 هو ما: أسأل أن بد فال لألبحاث، مرصودة األمريكية املعونة من دوالر

 [.3(]املطلوب؟

 ظاهرها اإلعانات هذه: )املرصي سناء تقول السؤال هذا عن لإلجابة حماولة ويف

 استخدمت التمويلية املؤسسات فإن األمر حقيقة يف ولكن اإلنسانية، املساعدة
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م ودراسات بحوث لدعم املساعدة هذه راد التي املجتمعات عن تقدَّ  اخرتاقها؛ يح

 [.4(]األمريكية املخابرات مكاتب إىل كلها  تنتهي حيث

 :حمليني ومفكرين باحثني ِقبمل من املعلومات وحتليل قراءة -1

 بتقديم ليقوموا املانحة الدولة إىل حمليني خرباء استقدام إىل أحيانا   األمر يمتد

ها، تم التي للمعلومات وتفسريات ُتليالت  مبارشة تقارير تقديم عن فضال   مجعح

 األوضاع، لتلك وُتليالت قراءات وتقديم للبالد، الداخلية األوضاع عن

 املجتمعات حول فهمها املانح عىل يستعيص التي اإلشكاالت عن واإلجابة

 التي القليلة بالدوالرات يشرتي ذلك كل يف واملانح. هبا املرتبطة والظواهر العربية

 التي للخرباء املرجعية وباخللفية قومها، بلسان الغامضة املعلومة تفسريَ  يدفعها

 بالطريقة املعلومة فهم يكون َثمَّ  ومن ؛للمبحوثني املرجعية اخللفيات مع تتقاطع

 . أصحاهبا هبا يفكر التي

مه ما ولعل  أن إىل أشار عندما وذلك اجلزئية؛ تلك يوضح( السليمي منصف) قدَّ

 لتقديم اجلامعيني واألساتذة اخلرباء دعوة أسلوب تتوخى السياسية املؤسسات)

 وخالل القرارات، اختاذ قبل املطروحة والقضايا املشاكل بشأن وآراء تقارير

 ووزارة األمريكية، الدفاع وزارة) أجهزة ركزت األخرية العرش السنوات

 الشؤون وجلنة ،CIA األمريكية املخابرات ووكالة األمريكية، اخلارجية

 تكليف عىل( األمريكي بالكونجرس األوسط والرشق بأوروبا اخلاصة اخلارجية
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 منطقة يف الدينية الظواهر إحدى حول وأبحاث دراسات إلنجاز الباحثني مئات

 العرب األكاديميون ويشكل. السيايس باإلسالم املتعلقة تلك األوسط، الرشق

 العربية اجلامعات يف والدراسات األبحاث وقادة املتحدة بالواليات املقيمون

 االجتامعي الرتباطهم نظرا   املوضوع، هذا يف والتعاون للتوظيف أساسيا   جماال  

 [.5(]الظواهر هذه بمثل واحلضاري والثقايف

 العريب العامل يف الدينية التيارات قبالة التوازن إحداث حماولة -3 

 عنوان محل الذي األمريكية[ 6]راند مؤسسة تقرير يويص الصدد هذا ويف

 األصوليني ضد التقليديني دعم) بأمهية( الديمقراطي املدين اإلسالم)

 يف املسلمني من والنساء الشباب وإىل املسلمني جلموع لنحظِهر وذلك اإلسالميني؛

 :اإلسـالميني األصوليني عن ييل ما الغرب

 وقدرته تفوقه وعن اإلسالم عن نظريتهم دحض. 

 هلم قانونية وغري مشبوهة واتصاالت عالقات إظهار. 

 وختل فهم احلكم يف قدرهتم هشاشة إظهار. 

 بينهم الفرقة عوامل تغذية. 

 تشوه التي والوسائل املعلومات مجيع عن للبحث الصحفيني دفع 

 .إيامهنم وقلة أدهبم وسوء ونفاقهم فسادهم وتبني سمعتهم،
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  وإنام كأبطال، إظهارهم أو وألعامهلم، هلم احرتام بادرة أي إظهار جتنب 

 [.7(]معهم للتعاطف أحدا   جيتذبوا ال كي وجمرمني وَقَتَلة وخمبولني كجبناء

 الدولية التمويل مؤسسات: ثانيا  

 وفعاليات مرشوعات متول التي الدولية التمويل مؤسسات من كبري عدد هناك

 :املؤسسات هذه أهم ومن العريب، العامل يف بحثية

 :اإلنامئي املتحدة األمم برنامج -2

 ئياإلنام املتحدة األمم برنامج 

United Nations Development Programme  

 يف تعمل املتحدة، لألمم تابعة عاملية تطوير شبكة وهي ،(UNDP) واختصارا  

 العريب، العامل يف البحثية واملراكز املدنية، للمنظامت ماليا   دعام   وتقدم دولة، 166

 الغربية األجندة ختدم التي املرشوعات دعم يف ملحوظ نشاط له الربنامج وهذا

 عند نظرنا لفت ما لكنَّ  والدينية، التعليمية املناهج ومراجعة املرأة، قضايا مثل

 عىل تركيزها هو - والفكرية البحثية خاصة   - الربنامج هذا ملرشوعات ُتليلنا

 وهذا. العريب العامل يف املخابرات وأجهزة املسلحة، للقوات استكشافية دراسات

 العربية املنطقة يف املتحدة األمم برامج تلعبه الذي الدور خطورة يكشف

 .البيضاء األعامل ستار ُتت واإلسالمية
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 :األمريكية فورد مؤسسة -1

 تدعم التي الدولية التمويلية املؤسسات أنشط من األمريكية فورد مؤسسة تعد

 البحثية للمرشوعات واملحلل. العريب العامل يف والفكرية البحثية واملراكز الباحثني

 الطبيعة تلك بقوة يلمس العربية املنطقة يف األمريكية فورد مؤسسة تدعمها التي

 الغربية احلرب يف اإلسرتاتيجي دورها أيضا   ويلمس لألبحاث، االستخباراتية

 احلرب مسمى ُتت تضليال   األمريكان خيوضها التي تلك سالم،اإل عىل اجلديدة

 . اإلرهاب عىل

 موقعها عىل األمريكية املركزية املخابرات وكالة نرشت م2117 أبريل 14 ويف

: الثقافية الباردة احلرب) كتاب خالهلا من استعرضت تارخيية وثيقة اإللكرتوين

 عام نيويورك يف الصادر( واآلداب الفنون وعامل األمريكية املركزية املخابرات

 ومؤسسة األمريكية املخابرات بني العالقة وثَّق الذي الكتاب ذلك م،2111

 واملقابالت العملية بالشواهد ووضح األخرى، املؤسسات وبعض فورد

 مؤسسات األمريكية املخابرات تتخذ كيف املخابرات ضباط مع الشخصية

 الكتاب هبذا املخابرات وثيقة أشادت وقد الرسية، ألنشطتها كغطاء التمويل

 [.8]اهلام التوثيقي
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( املركزية األمريكية االستخبارات ووكالة فورد مؤسسة) بعنوان دراسة ويف

  ةبجامع االجتامع أستاذ( James Petras) األمريكي لألكاديمي

(Binghampton) وكالة)[ 9]اهلامة الدراسة هذه يف جاء ،نيويوركب 

 أكثر فعالة قناة باعتبارها اخلريية املؤسسات تستخدم املركزية االستخبارات

 مصدرها، إىل املتلقني تنبيه دون الوكالة ملرشوعات املال من كبرية مبالغ لتوجيه

 تقوم أن املؤسسات لتلك األمريكية املركزية املخابرات وكالة سمحت وقد

 رشالن ودور واجلامعات العاملية والنقابات الشباب، من جمموعات بتمويل

 املخابرات، لوكالة الرسي العمل برامج خيدم بام اخلاصة املؤسسات من وغريها

َعد    يف كبريا   دورا   لعبت التي املؤسسات وأكثر أهم من واحدة فورد مؤسسة وتح

 (.املركزية األمريكية االستخبارات وكالة مع التعاون

 املخابرات بني املستمر الوثيق التعاون خالل ومن(: )James Petras) ويضيف

 املخابرات لعمالء العمل فرص من العديد تأمني جيري فورد، ومؤسسة األمريكية

 وثيقة عالقة هناك أن األصلية اهليكلية القواعد فمن فورد؛ مؤسسة داخل املركزية

 ومؤسسة املركزية املخابرات وكالة بني املستويات أعىل عىل للموظفني وتبادال  

 الوصول يف املخابرات عمالء نجاح هو اهليكيل التعاون هذا ثمرة من وكان فورد،

هات اإلعالم، لوسائل  (.فورد ملؤسسة القانوين الغطاء ُتت الفكر وموجِّ
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 املوضوع واشنطن تطرح احلالية الفرتة يف: )أيضا  ( James Petras) يقول كام

 الباردة، احلرب خالل األمر كان كام متاما   ،(الديمقراطية أو اإلرهاب) أنه عىل

 بتجنيد األمريكية اإلمرباطورية تقوم احلالتني كلتا ويف( الديمقراطية أو الشيوعية)

 إحدى فورد ومؤسسة وصحافيني، مثقفني: تضم هلا، واجهة منظامت ومتويل

 يف الثقايف الغطاء تشكيل يف بدورها وتقوم احلكومة مع تتعاون التي املؤسسات

 (.اجلديدة الباردة احلرب

 :األمريكية روكفلر مؤسسة -3

 يقع( خريية) منظمة هي(  Rockefeller Foundation) روكفلر مؤسسة

 األمريكي األعامل رجل يد عىل تأسست وقد األمريكية، نيويورك مدينة يف مقرها

 .م1913 مايو 14 يف روكفلر. د جون

 بدعم تقوم حيث العربية؛ املنطقة يف متعددة بحثية نشاطات هلا املؤسسة وهذه

 نظريهتا عن ختتلف ال املؤسسة وهذه العربية، والبحثية الفكرية واملراكز الباحثني

 العالقة هذه وثَّقت وقد األمريكية باملخابرات عالقتحها حيث من فورد مؤسسة

: الثقافية الباردة احلرب) كتاهبا يف( سوندرز ستونر فرانسيس) الربيطانية الكاتبة

 [.11(]واآلداب نالفنو وعامل األمريكية املخابرات
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 :املسلحة القوات عىل للرقابة جنيف مركز -4

 شديدة العريب، العامل يف مشرتكة بحثية مرشوعات له دويل بحثي   مركز وهو

 تلك بتمويل يقوم إما: وهو العريب، القومي األمن عىل واخلطورة احلساسية

 املؤسسات دعم طريق عن مبارشة غري بصورة أو مبارشة، بصورة األبحاث

 هذه رأس عىل وتأيت لصاحله العربية املنطقة يف البحثية للمرشوعات الدولية

 .UNDP ئياإلنام املتحدة األمم برنامج موسسة األممية، الدولية املؤسسات

 :وشفافيته الغريب التمويل جغرافية: ثالثا  

 ليغطي يمتد إنه بل بعينها، دولة عىل يقترص ال العريب العامل يف الغريب التمويل

 والنرشات السنوية التقارير مراجعة وبعد األنشطة، كافة ويف العربية، الدول كافة

 ُتديد يمكننا العريب، العامل يف البحثية املراكز لبعض اإللكرتونية واملواقع التعريفية

لة العربية املدنية واملنظامت البحثية املراكز ووصف  أنشطتها ومن غربيا ، املموَّ

 ووَرش واملؤمترات كالندوات: والفكرية الثقافية واألنشطة والدراسات األبحاث

 كافة يف العرب واخلرباء واملفكرين واألدباء الكتَّاب فيها تستقطب التي العمل

 .احليوية القطاعات

 ُتركات يف بالفساد االهتامات وتبادل الشفافية غياب فإن الشفافية عن أما

 العموالت إىل فباإلضافة واملتلقي؛ املانح بني متبادل فإنه الغريب التمويل
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 حجم مع تتناسب ال وهي فيها، املباَلغ واالعتامدات واملكافآت والرواتب

 قد الغريب التمويل أن عن تكشف والدراسات األدبيات فإن واملردود، املجهود

 هذا وأطراف واملتلقي، املانح مستوى عىل للفساد جديدة سوق صناعة يف نجح

 ضوء ويف واملرشوعات، االعتامدات من بمزيد ديمومته عىل حيرصون السوق

ة تبدي التي الوطنية الفنية الكفاءات مجيع إبعاد جيري ذلك  عىل اعرتاضات أيَّ

 .منها غيبة يف بالشعوب تلحق مبارشة أرضار من يرونه ملا السوق، هذا انعقاد

 :العريب العامل يف الفكر لرشاء الغريب التوجه: رابعا  

لة البحثية املرشوعات ملحتوى بتحليلنا ذة غربيا   املموَّ  بحثية مراكز ِقَبل من واملنفَّ

 الغربية التوجهات أبرز ُتديد يمكننا غريه ويف العريب العامل يف ومفكرين وباحثني

 :التالية بالصور وذلك العريب، العامل يف الفكر لرشاء

ْع القومي األمن قضايا - 2  :اإلسرتاتيجية املعلومات وَجم

لة البحثية للمرشوعات املحلل يلمس  فئات عىل املرشوعات تركيز غربيا   املموَّ

 شديدة؛ صعوبة مبارشة بصورة إليها الوصول يشكل الدولة، مؤسسات يف خاصة

 والرشطة، املسلحة، والقوات القومي باألمن املرتبطة املرشوعات من مجلة فهناك

 من َقْدر أكرب مَجْع عىل تعتمد التي امليدانية املرشوعات عن فضال   القضاء، ورجال

 استقصائية استامرات خالل من العربية املجتمعات عن اإلحصائية املعلومات
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 وأمريكا أوروبا يف القرار صناع عىل يصعب إشكاليات متثل تساؤالت تتضمن

 الواقع، أرض من بصددها معلومات عىل احلصول بدون تفسرياهتا استيعاب

 شديدة البحثية املرشوعات من عددا   هناك أن يعلم عندما القارئ وسيندهش

 العريب، العامل يف القومي األمن سياسات صناعة بآليات واملتعلقة احلساسية

 ميزانيات وعىل التسليح عمليات عىل الرقابة وآليات األسلحة ورشاء والتسليح

عة الدراسات من مجلة عن فضال   العربية، بالدول املسلحة القوات وعمل  املوسَّ

 .الرشطة ورجال والربملانيني والنيابات القضاء رجال عن

 من الفرتة يف بريوت يف UNDP ةاملتحد األمم برنامج دعم املثال سبيل فعىل

 قطاع إدارة حول بحثية عمل ورشة( م14/5/2116 - م12/5/2116)

 بالرشاكة وذلك العربية، املنطقة يف عليه الربملانية والرقابة املسلحة والقوات األمن

 وقد ،(DCAF حةاملسل القوات عىل الديمقراطية للرقابة جنيف مركز) مع

 املامرسات ومناقشة باستعراض قاموا حيث مشاركا ؛ 51 العمل ورشة حرض

 من كل   يف املسلحة والقوات األمن قطاع إدارة جمال يف السائدة واإلقليمية الدولية

 (.وفلسطني واملغرب، ولبنان، والكويت، واألردن، اجلزائر،)

 يف مؤثرة بحثية مراكز فيها اشرتكت التي الورشة هلذه الرئيسة املحاور وكانت

 املوازنة، اللجان،: الربملانية والرقابة األمن قطاع إدارة: )وهي العريب، العامل

 آليات - األمن قطاع يف العربية املنطقة ُتديات - احلربية املعدات رشاء وعمليات
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 موازنة يف الشفافية ضامن آليات - العربية املنطقة يف املسلحة القوات وتوجيه رقابة

 [.11(]العربية املنطقة يف األسلحة رشاء آليات - املسلحة القوات

 :والسياسات القرار صنع دوائر من القرتاب حماولت - 1

لة املرشوعات عىل يالَحظ  الدولية التمويل مؤسسات اقرتاب حماولة غربيا   املموَّ

 حيث العربية؛ بالدول املتعددة الوزارات يف القرار صنع دوائر من اإلمكان بقدر

 ذلك ضوء ويف والقرارات، السياسات لصانعي البحثي الدعم باب من تدخل

م  ُتقق بحثية مرشوعات متويل أو بالوزارات، بحثية وحدات إلنشاء الدعم يقدِّ

 الغريب التمويل خالل من الدولية املؤسسات ُتاول َثمَّ  ومن ذاته، اهلدف

 قراره، القرار صانع عليها يبني التي املعلومة مصدر يف التأثري البحثية ومرشوعاهتا

ل يتحقق َثمَّ  ومن  .الدولة ملؤسسات ذاته القرار يف التأثري البعيد املدى عىل للمموِّ

 :والنسوية املرأة قضايا - 3

 تشكل املسلمة املرأة أن يتبني والنسوية املرأة بقضايا املتعلقة للمرشوعات بتحليلنا

 طرح جيري ذلك ضوء ويف الدولية، التمويل مؤسسات أجندة عىل فاعال   عنرصا  

 النواحي، كافة من املسلمة املرأة فهم ُتاول التي البحثية املرشوعات من قدر أكرب

 من التي البحثية املرشوعات كل دعم إىل إضافة خصوصية، التفاصيل أشد حتى
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 ضوابط أية من جيردها ليربايل، عوملي إطار يف ووضعها املسلمة املرأة تغريب شأهنا

 .جمتمعية أو عقدية

 :الثوابت يف التالعب وحماولت اإلسالمي الدين - 4

 أن زاوية من اإلسالمية املجتمعات إىل النفاذ الغربية التمويلية املؤسسات ُتاول 

 الرشعية، والنصوص لإلسالم املسلمني فهم يف ولكنه اإلسالم، يف ليس اإلشكال

 وبناء   الليربالية، الغربية النظرة َوْفَق  اإلسالم قراءة إلعادة الدعوة جتري َثمَّ  ومن

 البحثية املرشوعات خالل من الرشعية، الثوابت يف التالعب حيدث ذلك عىل

قة  بالليربالية تبرش التي واملبادرات املرشوعات طرح إىل إضافة اهلدف، هلذا املحقِّ

 .العربية املجتمعات يف ديني هو ما كل قبالة واملدنية

 :التطبيعية البحثـية الـزيارات وبرامج التمـويل مؤسـسات - 5

 الرشق يف الباحثني بني متبادلة زيارات بتنظيم الدولية التمويل مؤسسات تقوم

 العرب بالباحثني املبارش باالحتكاك للغرب تسمح الزيارات وهذه والغرب،

 التي املتعددة والظواهر لألحداث رؤيتهم وقراءة تفكريهم، أنامط عىل والتعرف

 الدولية التمويل مؤسسات مرشوعات بعض عىل الحظنا وقد الغرب، هبا هيتم

 وممثيل العرب للباحثني متبادلة زيارات ترتيب عىل حرصها العريب العامل يف

 يف وذلك وطهران، أبيب تل إىل العربية البحثية واملراكز واملنظامت املؤسسات
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 الشيعية الضالالت فوق القفز ذاته الوقت ويف الصهيوين، الكيان مع التطبيع إطار

نة بني الكيل والتطبيع االندماج فرض وحماولة  .والشيعة الس 

 التابعة أوسطية الرشق األمريكية الرشاكة مبادرة مرشوعات: خامسا  

 :األمريكية اخلارجية لوزارة

( املدنية) بـ يحعَرف ما لنرش األمريكية املتحدة الواليات استحدثتها املبادرة هذه إن

 .اإلسالمي العامل منطقة يف ديني هو ما لكل ومضادة مواجهة لتكون

 أن األمريكية احلكومة يف القرار صنع لدائرة املعيَّنة اجلهات توضح ذلك عىل وبناء  

 يريدها التي اإلسالمية الرشيعة قوانني يشجع لن املدين الديمقراطي املجتمع)

 واجللد للزنا القتل عقوبة مع تتامشى ال احلداثة أن كام األصويل، التقليدي التيار

 بني اإلجباري الفصل تتقبل لن كام. مقبولة جنائية عقوبات باعتبارها والبرت

 ويف املرياث، مثل األرسة قانون يف املرأة ضد الواضحة املتطرفة التفرقة أو اجلنسني

 اإلسالمي التيار هذا إن. السيايس واملجال العامة احلياة ويف اجلنائية، العدالة

 للحضارة، الغربية والرؤية املدين، املجتمع قيم مع يتواكب ال عام بشكل املتشدد

 الريفية املناطق يف املدين املجتمع منظامت إنشاء أن كام واملجتمع، السيايس والنظام

 وإىل السيايس، الوعي نرش إىل تؤدي أن يمكن أساسية بنية كليش والضواحي،

 أكثر تبدو التي الفئات دعم جيب وكذلك باحلداثة، تؤمن معتدلة قيادات صنع
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 لدهيا إسالمية قانونية مدارس هناك فمثال   احلديث؛ املدين املجتمع مع متشيا  

 من أكثر اإلنسان وحقوق للعدالة نظرتنا مع تتامشى بحيث للتعديل؛ القابلية

 [.12(]اآلخرين

 العامل يف األمريكية للخارجية والتدريبية البحثية املرشوعات فإن ذلك وعىل

 اإلعالم أو التعليم يف سواء املتاحة؛ االتصال وسائل كافة الستثامر تسعى العريب

 بحثية مراكز إرشاف ُتت ذلك وكل املجتمعية، والفعاليات التدريبية امللتقيات أو

 يف األمريكية واملدنية الليربالية القيم نرش عملية مسار وتصوب توثِّق حملية

 .العربية املجتمعات

 بام املرتبطة املرشوعات هي الصدد، هذا يف للنظر امللفتة املرشوعات أكثر ومن

 نجد أن غريبا   فليس ولذا ؛(املعتدل اإلسالم) بمصطلح ويحعَرف أمريكا طرحته

 والوعاظ األئمة بتدريب األمريكية اخلارجية وزارة فيها تقوم تدريبية مرشوعات

 .األمريكي االعتدال هذا عىل العرب والواعظات

 دوالر مليون 531 من أكثر ختصيص من أعوام سبعة خالل متكنت املبادرة وهذه

 .بلدا   17يف برنامج 611 من ألكثر
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 التمويل مؤسسات تغلغل وحماولت السعودية، العربية اململكة: سادسا  

 :وباحثيها مفكرهيا وبعض البحثية مراكزها إىل الدولية

 اخرتاق حماوال   السعودية، العربية اململكة عىل االلتفاف الغريب التمويل حياول

لبِنات متثل بمرشوعات جدارها  أرض إىل الغريب التمويل لدخول األوىل الَّ

 الرؤى وطرح املتامسك، الديني الكيان زعزعة حماولة أجل من وذلك اململكة؛

 املرأة قضايا يف خاصة وبصفة والعقدية، الرشعية الثوابت حمل العوملية الغربية

 أن بسبب وأخريا ،: )األمريكية راند مؤسسة تقول ذلك ويف اخلريي، والعمل

 باملعونة املرتبطة التعاقدات خالل من دائم بشكل تأيت الديمقراطية نرش برامج

 غنية دول يف الديمقراطية دعم يف التقليدي األسلوب فإن ،USAID ةاألمريكي

 حمدودا ، يبقى - أمريكا من ماليا   دعام   تتلقى ال وهي - والسعودية الكويت مثل

 يف حمدودة الدول تلك يف الديمقراطية لنرش النمطية الربامج قدرة أن وبسبب

 السياسية األوسط الرشق مبادرة غرار عىل مرشوعات فإن وصوهلا، ودرجة أثرها

MEPI ملء يف للمسامهة تصميمها تم قد األمريكية، اخلارجية لوزارة التابعة 

 الدعوة طريق وعن املحلية، الدولة تدخالت حول االلتفاف خالل من الفراغ

 [.13]إقليمي طابع ذات برامج لقيام

 بعض برعاية األمريكية، اخلارجية وزارة قامت تلك التغلغل حماوالت ضوء ويف

 وثيقة األمريكية فورد مؤسسة حماولة إىل إضافة السعودي، املجتمع يف املرشوعات
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 اجلوائز أسلوب خالل من السعودي للمجتمع النفاذَ  األمريكية باملخابرات الصلة

 .الفردية والـِمنَح

 :الغريب للتمويل السلبية اآلثار ملجاهبة ومقرتحات توصيات: سابعا  

 دثحها التي باملخاطر األمر أويل مناصحة  خالل من الغريب التمويل حيح

 العربية للبالد القومي األمن عىل والفكرية البحثية واألنشطة املرشوعات

 ظاهرة من ُتد قرارات وإصدار ترشيعات سن عىل يعينهم بام واإلسالمية،

 .واإلسالمية العربية املنطقة يف الغريب التمويل

 مفاسد تكشف التي الغربية والدراسات البحثية األعامل ترمجة عىل العمل 

 بأجهزة وعالقاهتا وسوءاهتا، وسقطاهتا الدولية التمويل مؤسسات

 صغرية سالسل يف الرتمجات هذه توفري عىل والعمل الدولية، املخابرات

 .هبا واالهتامم تداوهلا يسهل

 والكتَّاب واملفكرين للباحثني التدريبية الدورات من جمموعة عقد 

هم الغريب، التمويل يرفضون الذين الوطنيني واإلعالميني  بكافة ومدِّ

 وذلك سوءات؛ من يشوهبا وما الغريب التمويل بحركة املرتبطة املعلومات

 .معها املتعاطني ولفظ الظاهرة هذه لرفض العام الرأي توجيه يتم حتى

 لتمويلل الرافضني واإلعالميني واملفكرين الباحثني شهادات توثيق حماولة 

 واملراكز التمويل مؤسسات مع تقاطعات هلم كانت الذين من الغريب،
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 هذه التوثيق وحماوالتح . التمويل مع املتعاطية واإلعالمية الفكرية واملنابر

 حوارات إجراء أو اخلرباء هلؤالء لقاءات تنظيم خالل من إمتامها يمكن

 .معهم مبارشة شخصية ومقابالت

 امليدانية األبحاث مع التفاعل بعدم العربية اجلامهري لدى الوعي صناعة 

 .الرسمية اإلعالم وسائل يف الدولة عنها تعلن ال التي

 البحثية للمراكز متويلية مظلة بمثابة تكون إسالمية وقفية لعمل السعي 

 النهضوية، ومرشوعاهتا ومشكالهتا وأزماهتا األمة هلمِّ  احلاملة والفكرية

 واإلعالميني واملفكرين، الباحثني، ُتصني يمكن الوقفية هذه خالل ومن

 املؤسسات وأرس الغريب التمويل براثن يف الوقوع من األكفياء املسلمني

 .واالستخباراتية التغريبية ومرشوعاهتا التمويلية

 املرشوعات لتمويل األموال وأصحاب األعامل رجال جذب حماولة 

َمها، وهنضَتها اإلسالمية األمة ختدم التي البحثية  هذا يف ويمكن وتقد 

 داخل البحثية املرشوعات تسويق أختصايص وظيفة استحداث الصدد

 الرشكات مع اتصال قنوات فتح مهمته تكون بحيث البحثية؛ املراكز

 .والفكرية البحثية للمرشوعات الشفاف الدعم لتقديم األعامل ورجال

 األمة لنهضة الساعية البحثية للمراكز ائتالف أو شبكة لعمل السعي 

 بصندوق االئتالف يحصَحب أن عىل التغريبية، املرشوعات وصد اإلسالمية
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 العريب املجتمع ودعوة البحثية، واملرشوعات الباحثني لرعاية مايل

. الصندوق هذا يف والعينية املالية للمسامهة والشعبي الرسمي واإلسالمي

 املنضمة البحثية املراكز ساءرؤ بني من االئتالف إدارة انتخاب يتم أن عىل

 ال لالئتالف املنضم البحثي املركز أو الباحث يكون أن اشرتاط مع له،

 فوائد عدة ُتقيق شأنه من االئتالف وهذا. الغريب التمويل مع يتعاطى

 عن األذهان وترصف والباحث، البحث خدمة يف مجيعها تصب أن يتوقع

 :الفوائد هذه ومن الغريب التمويل

 .املشرتك البحثية األفكار ببنك يحعَرف ما وصناعة البحثية اخلريطة توحيد -

 كانت كثرية أموال توفري جيري َثمَّ  ومن البحثية، املرشوعات تكرار عدم -

 .مكررة مرشوعات يف ستنَفق

 العريب العامل يف البحثية الكفاءات عن بيانات قواعد وتكوين استكشاف -

 .ممكنة استفادة أقىص ُتقيق َثمَّ  ومن واإلسالمي،

 منها تعاين التي التمويل أزمة معاجلة ستجري االئتالف صندوق خالل من -

 .البحثية املراكز

 يف - اهلل بإذن - لالئتالف التابعة البحثية املرشوعات نتائج ستساهم -

 سياساته وصياغة قراراته اختاذ عىل واإلسالمي العريب القرار صانع معاونة

 .رصينة علمية وأبحاث دراسات َوْفَق 
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 واملصادرإلحالت ا

 ورشاء الغريب التمويل) بعنوان الطبع ُتت كتاب هناك أن إىل اإلشارة جتدر[ 1]

 العريب املركز نرشه يتوىل زعفان، اهليثم للباحث ،(العريب العامل يف الفكر

 .بالقاهرة اإلنسانية للدراسات

 الدراسات مركز األمريكي، السيايس القرار صناعة: السليمي منصف[ 2]

 .273 ص م،1997 القاهرة، األورويب، – العريب

 .م17/1/1997: اللبنانية السفري جلريدة حديثه يف:  هيكل حسنني حممد[ 3]

 للنرش، سينا احلكومية، غري اجلمعيات قصة... وتطبيع متويل: املرصي سناء[ 4]

 .66ص م،1998 القاهرة، ، األوىل الطبعة

 الدراسات مركز األمريكي، السيايس القرار صناعة: السليمي منصف[ 5]

 .274 ص م،1997 القاهرة، األورويب، – العريب

 .األمريكي القرار صنع دوائر من االقرتاب شديدة مؤسسة: راند مؤسسة[ 6]

 واملصادر الرشكاء) املدين الديمقراطي اإلسالم: بينارد شاريل[ 7]

 قسم) RANDراند  مؤسسة)األمريكية راند مؤسسة تقرير ،(واإلسرتاتيجيات

 ورعاية بدعم التقرير أحعد - األمريكية املتحدة الواليات -القومي األمن أبحاث
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/  18: الدراسة إصدار تاريخ املتحدة، الواليات - ريتشاردسون سميث مؤسسة

 . دييل إسالم موقع ترمجة ،(م2114/  3

[8 ]Thomas M. Troy, Jr., served in CIA, Directorate of 

Intelligence; CIA, Apr 14, 2007 

[9   ]James Petras: The Ford Foundation and the CIA; A 

documented case of philanthropic collaboration with the 

Secret Police, 15 December 2001 

 دفع الذي من: »بعنوان م1999 عام الكتاب من األوىل الطبعة صدرت[ 11]  

ار  عام «الباردة الثقافية احلرب: »بعنوان  أمريكية طبعة صدرت ثم ،«للزمَّ

 من العربية اللغة إىل الكتاب هذا برتمجة العربية مرص مجهورية قامت ثم م،2111

 .م2112 عام يف بالقاهرة للثقافة األعىل باملجلس للرتمجة القومي املرشوع خالل

 والرقابة املسلحة توالقوا األمن قطاع إدارة عمل ورشة وأبحاث تقارير[ 11] 

 األمم اإلنامئي، املتحدة األمم برنامج منشورات :العربية املنطقة يف عليه الربملانية

 .م6002 املتحدة،

http://www.pogar.org/arabic/activities/actpubs.asp?aid=78 

 واملصادر الرشكاء) املدين الديمقراطي اإلسالم: بينارد شاريل [12]

 - RANDراند  مؤسسة) األمريكية راند مؤسسة تقرير ،(واإلسرتاتيجيات

 بدعم التقرير أحعد - األمريكية املتحدة الواليات -القومي األمن أبحاث قسم
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 إصدار تاريخ املتحدة، الواليات - ريتشاردسون سميث مؤسسة ورعاية

 ص  ،56ص ،21 ص دييل، إسالم موقع ترمجة ،(م2114/  3/  18: الدراسة

 .92 - 91 ص ،77 - 76

 ص م،2117 مارس راند، مؤسسة معتدلة، مسلمة شبكات بناء تقرير[ 13] 

. د م،2117 راند تقرير يف قراءة اإلسالم، الحتواء غربية إسرتاتيجيات: يف ،48

 اإلنسانية، للدراسات العريب املركز معارصة، رؤى سلسلة خفاجي، باسم

 .24 ص م2117 مايو ،4 رقم العدد األوىل، السنة القاهرة،

-  


