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 تنويه: (1) 

تعرض هذه السلسلة، على حلقات، أجزاء من أطروحة علمية بعنوان: "السياسة األميركية تجاه المملكة 

درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم العربية السعودية: دراسة في تأثير البعد الديني، ُقدمت للحصول على 

السياسية، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، وتمت المناقشة بتاريخ 

، وكانت تحت إشراف، األستاذة الدكتورة: نادية محمود مصطفي، وشارك في المناقشة األستاذ 9001ديسمبر  91

لعلوم السياسية األسبق، واألستاذ الدكتور مصطفي الفقي، رئيس الدكتور مصطفي علوي رئيس قسم ا

الجامعة البريطانية، وتمت إجازة األطروحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولي والتوصية بالطبع والتبادل 

 بين الجامعات العربية واألجنبية.

 

                                  
 .اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية"( 1)
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 (:000-219)الصفحات  : السياسة السعودية قبل الثورات العربية: نتائج ختامية،سع اتالجزء ال

ن تعاونموذج  ، فى الثالثينيات من القرن العشرين، بصورة رسمية، ببناءالواليات المتحدة األمريكيةقامت 

ات واالتفاق األميركيةبحكم وجود البترول والكوادر العربية السعودية مع المملكة واستراتيجي قوي اقتصادي 

بصورة غير رسمية فى بداية القرن التاسع عشر من خالل اإلرساليات  األمنية والعسكرية، وبدأ بناء هذا النموذج

، الذى تأسس عام المجلس األمريكى ألمناء اإلرساليات الخارجيةالدينية التى أشرف عليها، وقام بتوجيهها 

 م.9190

 وبشقيها الرسمي وغير الرسمي، استطاعت سياسة الواليات المتحدة ترسيخ نفوذها فى المملكة العربية

السعودية، حتى أصبحت المملكة أهم حلفائها اإلستراتيجيين فى العالم، طوال القرن العشرين، للدرجة التى 

أصبحت معها المملكة أقرب إلى كونها أداة من أدوات تنفيذ اإلستراتيجية األميركية العالمية واإلقليمية، منها 

لف مع مصالحه اإلستراتيجية، ومرجعياته الدينية إلى الحليف الذي يمكن أن يخالف حليفه إذا تعارض هذا التحا

والقيمية، ومكانته ونفوذه الروحي، وخاصة أمام الطابع الخاص للمملكة، حاضنة األماكن المقدسة ومهبط 

 الرسالة اإلسالمية.

 هذا الطابع الذى جعل منها نموذجًا دينيًا وحضاريًا ذا مرجعية إسالمية تختلف، إن لم تكن تتعارض فى كثير

من جوانبها ومنطلقاتها مع المرجعية الدينية والقيمية للواليات المتحدة األميركية، ذات الجذور اليهودية 

، ذات الطابع الصراعى االستعالئي االستبعادى، الذي يقوم ليس فقط على نفي اآلخر، ولكن أيضًا (2)والمسيحية

سخته الواليات المتحدة عبر رحلتها منذ على العمل على القضاء عليه وتدميره، كعقيدة وفكر ومنطلق، ر

 اكتشافها على يد الرحالة األوربيين، وحتى اآلن.

وليست المملكة استثناًء من هذه القاعدة، فال مجال فى السياسة األميركية للقبول باآلخر واالختالف معه، 

ولكن إذا ظهر أن هذا اآلخر يمكن أن يؤثر على مصالحها وأهدافها، فال بد من العمل على القضاء عليه، ووضع 

ة سياسب، ومن هنا تبنت الواليات المتحدة الركائز التى يمكن من خاللها تحقيق هذا الهدف فى الوقت المناس

السعودية السياسة  للبعد اإلسالمي فيقياس مستوى التراكم الكمي ضد المملكة، قامت علي احترازية 

ن مفي اإلطارين العربي واإلسالمي، و ،ومدى قدرتها على تشكيل تأثير على مكانة الواليات المتحدة ،مستقبالً 

                                  
حيث  الواليات المتحدة بأنها دولة يهودية ـ نصرانية، لكنه سارع وعّدل ذلك إلى "دولة ذو ديانات عديدة". ،كولن باولاألميركي األسبق، وصف وزير الخارجية ( 2)

ة المعتقد، مثلما يصرح، في معرض حديثه عن رؤية الواليات المتحدة لطبيعة الحكومة التي ينبغي أن تكون في العراق، أنه يتوقع أن يكون العراق "دولة إسالم
ترز، يـ نصراني..." ثم تراجع قائاًل: "من الصعب التكهن بأكثر من ذلك، لكننا اآلن دولة ذو ديانات عديدة". )أنظر: وكالة رويترز لألنباء رو نحن بلد يهودي 

  (.32/9/3002كولن باول يصف الواليات المتحدة أنها يهودية ـ نصرانية"، ثّم يعدل"، الثالثاء 
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داخل إقليمها الجغرافي، أو  ،داخل المملكة نفسها سواءقابلة للتحريك تر تو لمصادرهنا بدأت بوضع أسس 

. ولم تكن هذه السياسة موجهة ضد المملكة فى ذاتها، يمكن للواليات المتحدة أن تستخدمها عند الضرورة

ولكنها كانت موجهة باألساس ضد النموذج الحضارى الذي تمثله المملكة، والذي ينطلق من اإلسالم كإطار 

 مرجعي. 

، اهتزاز التحالف اإلستراتيجي بين الواليات المتحدة 9009ومن هنا شهدت مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر 

والمملكة، بسبب تزايد مؤشرات التدخل األمريكي في الشؤون الداخلية السعودية ـ مع تزايد إدراك الواليات 

عة النظام السعودي، وذلك تحت تأثير رؤية اإلدارة المتحدة لما تعتبره تهديدًا ألمنها، العتبارات نابعة من طبي

األمريكية للحرب علي اإلرهاب، تلك الرؤية التي تنبع في جانب كبير منها من إطار مرجعي ديني صاغته تيارات 

اليمين الديني ـ وانعكاس هذه الرؤية علي توجهات وقضايا وأدوات السياسة األمريكية تجاه السعودية، 

االستراتيجية األمريكية في المنطقة، وكذلك على طبيعة العالقة بين البعد الديني والبعد تحقيقًا للمصالح 

المصلحي في السياسة األميركية بصفة عامة، وتجاه العالم اإلسالمي والمملكة العربية السعودية بصفة 

 خاصة.

 وفى إطار هذه االعتبارات، خلص الباحث إلى عدد من النتائج األساسية، هي:

أن السياسة الخارجية، كعملية، ال تقوم فقط على الشق الرسمي، الذى تضطلع به الجهات والهيئات : أواًل

والمؤسسات الحكومية، ولكنها تتضمن كذلك مواقف القوى المؤثرة في عملية صنعها، سواء كانت هذه القوى 

عنية بعملية صنع السياسة تيارات فكرية )دينية أو سياسية(، أو قوى اجتماعية فاعلة، أو مراكز بحثية، م

الخارجية، وهو ما يتطلب مراعاة طبيعة مواقف هذه القوى ودرجة تأثيرها، عند تحليل السياسة الخارجية 

لدولة من الدول، خاصة مع وجود العديد من المؤشرات عن بعض الحاالت والتجارب التي تشير إلى أن هذه القوى 

 ئات الرسمية.تمارس تأثيرا كبيرا على بعض الجهات والهي

أن تأثير البعد الديني في السياسة الخارجية، تأصياًل وممارسة لم يقف فقط عند دراسة الواقع الراهن ثانيًا: 

للسياسة الخارجية، ومكوناتها، ولكنه امتد ليطرح العديد من اإلسهامات سواء على مستوي التأصيل النظري 

االقترابات المنهجية( أو على مستوى الممارسة )من خالل للسياسة الخارجية )من خالل المداخل التحليلية و

التأثير في مكونات هذه السياسة، وتقديم فاعلين جدد، وإثارة قضايا جديدة تشكل األبعاد القيمية والدينية، 
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أهم ركائزها ومنطلقاتها، وكذلك طرح عدد من العمليات ذات الطبيعة القيمية والدينية لتكون في مقدمة 

 العالم، خاصة الكبرى منها، في تنفيذ سياستها الخارجية(.آليات دول 

أن طبيعة الثقافة السياسية فى المجتمع األميركى، وموقع الدين فيها، وكذلك تأثير التيارات الدينية ثالثًا: 

ى نوالفكرية، واألفكار والمعتقدات الدينية للقيادة السياسية، شكلت أهم المحددات الداخلية لتأثير البعد الدي

فى السياسة الخارجية األميركية، فالدين هو األصل فى قيام المجتمع األميركى، فهو متصل بعادات األمة، 

وبقيمها الوطنية، مما يجعل له قوة خاصة. كما أن الدين فى الواليات المتحدة قد وضع حدوًدا لنفسه بنفسه، 

للقوانين أن تتغير بسهولة، مع بقاء  وظلت المؤسسات الدينية منفصلة عن المؤسسات السياسية، مما مكن

 المعتقدات القديمة ثابتة. واحتفظ الدين المسيحى بسيطرة كبيرة على عقول الشعب األميركى".

وقد عبرت المؤثرات الدينية واألخالقية عن نفسها، في السياسة األميركية، فى العديد من المظاهر، 

ها اختلفت التوجهات، وتعددت السياسات، والتى تصب فى والممارسات، عبر مراحل تطورها التاريخية، وخالل

المحصلة النهائية، فى اتجاه التأكيد على هذا البعد، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، سواء تم استخدام الدين 

بلفظه واصطالحه، أو تم استخدامه فى ثنايا مصطلحات ومفاهيم أخرى كـ "القيم األميركية و"األخالق 

يديولوجية الرأسمالية"، أو "الثقافة األميركية"، أو غيرها من مفاهيم تتداخل مع المفهوم، األميركية"، و"األ

 وتعطى نفس مضامينه.

أن تأثير الدين في السياسة الخارجية األميركية، ليس وليد المرحلة الراهنة، وليس مرتبطًا بطبيعة رابعًا: 

ظل رئاسة بوش فقط، ولكنه ممتد الجذور عبر المراحل  القيادة السياسية وتكوين اإلدارة المحافظة الحاكمة فى

المختلفة التي مر بها تاريخ الواليات المتحدة، ولكن الجديد هو حجم هذا التأثير، والذي شهد تصاعدا كبيرًا 

مقارنة بكل المراحل السابقة، وجاء هذا التصاعد مرتبطًا، في شقه الداخلي الخاص بالواليات المتحدة، بطبيعة 

التاريخي الذي شهدته ممثاًل في أحداث سبتمبر، مع تنامي تأثير التيارات الدينية واليمينية في المجتمع  الظرف

األميركي، مع وجود قيادة سياسية مهيأة لالستجابة لهذا التأثير، وتملك مقومات القدرة على نقل القناعات 

اتيجية أميركية راسخة نحو التوسع الذاتية إلى ممارسات فعلية. وهو األمر الذى كشف عن تقاليد إستر

 والهيمنة فى رداء جديد، وتحت دوافع دينية تترابط بقوة مع الدوافع اإلستراتيجية والمصلحية.

ولكن مع التأكيد فى هذا السياق على أن الدين في ذاته، ليس مصدرًا دافعًا للصراع والرغبة في السيطرة 

يتوقف على كيفية تطبيق هذا الدين وتفسير األطراف الفاعلة  والهيمنة والتفرد واستئصال اآلخر، ولكن ذلك
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في السياسة الخارجية لمقوالته ومنطلقاته وغاياته، وكذلك طبيعة الجذور والخبرات التاريخية التي تمت في 

يعكس رؤية  نموذجوهنا تبرز خبرة النموذج الحضاري اإلسالمي، والتي تبين كيف أن هذا الإطار كل دين، 

وم التى تق تعددية، في مقابل النموذج الحضاري الغربي المستند إلى التقاليد المسيحية اليهوديةتعارفية 

 في جانب منها، وفق تطبيقاتها وخبراتها المختلفة على طابع صراعى استئصالي. 

 يةنبوش وقواه اليميالنموذج الديني اليميني الذى مثلته إدارة الرئيس جورج دبليو االحتجاج بومن هنا فإن 

، من الناحية المعرفية منطقيًاليس أمراً فى السياسة الخارجية، البعد الديني  تهميش، للقول ب(9001ـ  9000)

بوش، والتيارات التي تدعمه، والمداخل الفكرية التى  والفكرية والسياسية، فالمهم هو بيان الفارق بين نموذج

تتعارض مع طبيعة النموذج الذى قامت عليه ، مختلفةنماذج أخرى ذات مرجعية دينية بين و يرتكز عليها،

 " فيها.الدينيفقط "وليس في كل نموذج، ، "الدين"الفارق بين إبراز  إدارة بوش، مع أهمية

العامل األوسع واألكبر تأثيرًا، من حيث انعكاساته على الواليات المتحدة شكلت ، 9009أحداث سبتمبر أن خامسًا: 

ات اإلجراءالسياسات ومقدمة للعديد من  تالقات الدولية فى المرحلة التالية، حيث كاناألميركية، بل وعلى الع

الواليات المتحدة ضد الدول العربية واإلسالمية، وفرصة لها لفرض المزيد من الضغوط على هذه  تبنتهاالتى 

د التى توجهت إليها أهم األبعاالنموذج اإلسالمى الذي تجسده المملكة، الدول وفى مقدمتها المملكة، وكان 

الضغوط األميركية فى تعاطيها مع المملكة بعد أحداث سبتمبر، حيث كان محورًا للعديد من التوجهات 

والسياسات التى تنبتها اإلدارة األميركية، فى محاولتها الحتوائه من ناحية، وتهميشه من ناحية ثانية، 

 .(3)وتفكيكه من ناحية ثالثة

محصلة للعديد من االعتبارات ، خالل هذه المرحلة األميركية السياسةعد الديني في جاء تنامي تأثير البقد و

التي شكلت محددات دافعة نحو تصاعد هذا التأثير، جاء بعضها نابعًا من الداخل األميركي، وتمثل في موقع 

تمع لسياسي في المجالدين في الثقافة السياسية األميركية، وتصاعد تأثير العديد من تيارات اليمين الديني وا

األميركي، والمعتقدات الشخصية للرئيس األميركي بوش، وارتبط البعض اآلخر بعدد من االعتبارات الخارجية، 

الرؤية القيمية التى تحكم التوجهات األميركية، والتى تستند إلى جذور مسيحية يهودية، ذات طابع تمثل في 

                                  
أن الحملة ، عندما أعلن 3002بن عبد العزيز )الملك عبد هللا فيما بعد(، فى أكتوبر األمير عبد هللا ة العربية السعودية المملكولي عهد ( أكد على هذه الرؤية 3)

"مدفوعة بتحامل ديني"، وأن "التهجم الغاشم ضد المملكة في الصحف الغربية ليس إال امتدادا للحقد القديم ضد اإلسالم وضد التزام األميركية على المملكة 
 .20/20/3002سعودية )واس(، أخبار . أنظر: وكالة األنباء اللسعودية بحماية اإلسالم"ا
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ذجها القيمي والحضارى على مختلف الديانات والثقافات صراعى استعالئي، تسعى إلى الهيمنة، وفرض نمو

 والحضارات، تحت ذريعة الدور الرسالى الذى أنيط بها.

فى اإلستراتيجية األميركية، ، المصلحيثنائية بين البعدين الديني و تكن ثمة م، لهذا الدور الرساليفي إطار و

مع غيره من األبعاد، وليس في ثنائيات يقوم على تسكين البعد الديني في نسيج واحد فهذا المنظور 

، كما يحاول البعض تصويرها، ليعلى من تأثير البعد الديني فى مرحلة، ويقول بتراجعه في مرحلة متقابلة

أخرى، وهذا غير وارد فى سياسات القوى الكبرى، التى تقوم على المزج بين مختلف األبعاد، وفق مرجعيتها 

 مصالحها اإلستراتيجية.الفكرية، وتوجهاتها القيمية، و

أن السياسة األميركية ليست صنيعة اإلدارات والمؤسسات والهيئات الرسمية فقط، ولكن يشارك فى سادسًا: 

 ونيقدمصنعها شبكة واسعة من الجهات والهيئات غير الرسمية، وكذلك فريق واسع من المفكرين، الذين 

، مؤكدين أنه عندما تختار الواليات المتحدة البقاء خارج السالح الفكرى الضرورى، للدفاع عن القيم األمريكية

النزاع، فإن عدالة قضيتها، وحقها فى التدخل فى بعض النزاعات المستقبلية يظل محفوظًا لها، من وجهة 

نظر هؤالء المفكرين، الذين تكشف سيرهم الذاتية، أن عوالم الثقافة والعلوم، والحكومة، والشركات الكبرى، 

وإذا كانت الوظائف األكاديمية فى العالقات الدولية، أو الدراسات  .عضها البعض بباب دوارمرتبطة بب

 صنعفى  دورهمأن يغامر هؤالء ب من الصعباالستراتيجية مرتبطة بالوظائف داخل الحكومة األمريكية، ف

لسياسة من ناحية من ناحية، وصنع االفكر السياسة الخارجية، وبالتالى تبدو العالقة بين عالم الثقافة و

 أخرى، طبيعية وصحيحة بالنسبة للمسئولين بالحكومة.

، تجد سندها األكبر 9009نجد أن غلبة التوجهات السلبية ضد المملكة، بعد أحداث سبتمبر وفى إطار هذا التأثير 

جتمع لمفى وجود شبكة من التيارات الفكرية والمراكز البحثية والمؤسسات الحقوقية، المضادة للمملكة في ا

األميركي، والتي فشلت حملة العالقات العامة التي تبنتها المملكة في أعقاب أحداث سبتمبر، داخل المجتمع 

األميركي في احتوائها، وتعديل توجهاتها، بينما اقتصرت المواقف اإليجابية على عدد من التصريحات 

ستقرار العالقة بين الدولتين، وهو ما يشير المقتضبة، ذات طابع دبلوماسي، يحافظ على الحد األدنى الالزم ال

إلى أن التحالف اإلستراتيجي بين الواليات المتحدة والمملكة، لم يكن كافيًا لتشكيل صورة إيجابية للمملكة في 

المجتمع األميركي، وخاصة بين الفعاليات غير الرسمية المؤثرة في صنع وتوجيه السياسة األميركية، والتي 

ير األمر الذي يعكس تأث توجهاتها الفكرية ومنطلقاتها الثقافية والدينية المضادة للمملكة.تحكمها باألساس 
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األبعاد القيمية والدينية في تشكيل توجهات السياسة األميركية تجاه المملكة، وتصاعد تأثير الداخل األميركي 

خل األميركي"، في "الداخل في هذه السياسة، والتي امتدت إلى الداخل السعودى، بما يعني، "تأثير الدا

 السعودي"، عبر السياسة األميركية، التي تشكل حلقة الوصل بين الداخلين.

 نحو القضايا الداخلية فى المملكةلتوجهات األميركية لالمحرك الرئيس وحرب األفكار، اإلطار العام شكلت سابعًا: 

أن المملكة ال بد أن تشهد تغييرا  رب منوانطقلت هذه الح، خالل الفترة محل الدراسة العربية السعودية،

جذريًا في مختلف المجاالت، من شأنه إحداث تحوالت عميقة في البيئة الفكرية والثقافية وكذلك فى 

الخصوصية الحضارية التي تتسم بها المملكة، وأن هذا لن يتحقق إال من خالل خلق حالة من الجدل العام حول 

والحرية الدينية واإلصالح وكان التعليم  قوم عليه من معتقدات ومرجعيات.هذه البيئة وتلك الخصوصية وما ت

 .أهم القنوات التى تمحورت حولها السياسات األميركية خالل هذه المرحلةالسياسي والمجتمعي، 

، ةرغم المواقف األميركية الخاصة بالحرية الدينية التى تؤكد على وجود انتهاكات لهذه الحرية في المملكإال أنه 

فإن اإلدارة األميركية لم تتخذ أية إجراءات لمواجهة هذه االنتهاكات، بل في المقابل اتجهت إلى تأجيل العقوبات 

التي يمكن أن توقع على المملكة بوصفها "دولة ذات وضع مثير للقلق الخاص"، حسب قانون الحرية الدينية، 

لوياتها فى كل مرحلة، حيث وجدت اإلدارة األميركية وجاء هذا التأجيل ليتفق وطبيعة السياسة األميركية، وأو

أن توقيع مثل هذه العقوبات من شأنه أن ينال من تحالفها اإلستراتيجي مع النظام السعودي، ويسبب حرجًا 

لهذا النظام، قد يدفعه لتنبي بعض اإلجراءات التى ال تتفق والمصالح والتوجهات األميركية، التى يعتبر شريكًا 

يها، كالحرب على اإلرهاب، والتوازنات اإلقليمية فى المنطقة، وكذلك فى مواجهة تداعيات األزمة أساسيًا ف

المالية العالمية، التى كانت الواليات المتحدة أكثر المتضررين منها، فى والية بوش الثانية، ووجدت أن المملكة 

 يمكن أن تساهم بفاعلية فى الحد من هذه التداعيات.

ذات الصلة األميركية رغم ضغطها على العديد من الدول العربية، وطرحها العديد من المبادرات  أن اإلدارةكما 

 ،وغيرها فيما يتعلق بالمملكة جدوىاإلصالح السياسي، إال أن هذه الضغوط وتلك المبادرات، لم تكن ذات ب

المسئولين األميركيين بما اقتصر األمر على بعض التصريحات اإلعالمية، بل ووصل األمر إلى إشادة بعض حيث 

ثر أكغير الرسمية، األميركية لمواقف . ولكن فى المقابل كانت اأسموه "جهود اإلصالح السياسي في المملكة"

إلثارة قضايا تقسيم  بعضهاووصل األمر بحدة فى نقدها للمملكة ونموذجها الحضارى ونظامها السياسي، 

ها. وهو ما يؤكد وجود تيار داخلي قوى ومؤثر فى المجتمع المملكة إلى عدة دول، حتى تسهل السيطرة علي



 

 

لتاسعوالقضايا اإلقليمية: الجزء ا السياسة السعودية 8   00 مايو 1026  

 

األميركي، يتعامل مع المملكة، بإمكاناتها االقتصادية، ومرجعيتها الدينية ونموذجها الحضارى على أنها تحد 

كبير ألمن واستقرار الواليات المتحدة، ويضع الخطط ويقدم األطروحات التي يمكن من خاللها التعامل مع هذا 

دى، حاليًا ومستقباًل، لتكون هذه الخطط جاهزة للتنفيذ حال توفر الظرف الدولى المناسب وحال وجود التح

اإلرادة السياسية األميركية لذلك، كما حدث فى أطروحات المحافظين الجدد التى وضعت فى الثمانينيات 

 من القرن الحادى والعشرين.والتسعينيات من القرن العشرين، وتم وضعها موضع التنفيذ فى السنوات األولى 

، تجاه القضايا اإلقليمية والدولية ذات الحاكم للسياسة األميركية ، اإلطار العامشكلت الحرب على اإلرهابثامنًا: 

خالل الفترة محل الدراسة، وكان ذلك نتيجة طبيعية لتداعيات أحداث  الصلة بالمملكة العربية السعودية،

، فقد ارتبطت بالعديد من القضايا األخرى، التي كانت المحورية للحرب على اإلرهابأمام هذه ، و9009سبتمبر 

بجانب مثل قضية العمل الخيري وتمويل اإلرهاب، والقضية العراقية، السياسة األميركية، محاًل الهتمام 

من سرائيلي، وأالقضايا التقليدية التى تمحورت حولها السياسة األميركية فى المنطقة، كالصراع العربي ـ اإل

 الخليج والتوازن اإلقليمي فى منطقة الشرق األوسط. 

الواليات المتحدة، والمملكة، وتشابكت فيها قد شكلت هذه القضايا، الجديدة والتقليدية، محورًا للتفاعل بين و

د تأثير البعالعديد من األبعاد السياسية واالقتصادية واألمنية والثقافية والحضارية، وبين هذه األبعاد برز 

سواء على مستوي التوجهات أو السياسات التي قامت عليها هذه ، الديني في السياسة األميركية تجاه المملكة

السياسة، فتم الربط بين "القضاء على اإلرهاب" و"القضاء على اإلسالم"، والربط بين "ضبط العمل الخيري" 

الربط بين "غزو العراق"، و"تحقيق نبؤات الكتاب  و"القضاء على فريضة الزكاة وتحجيم الصدقات"، كما تم

 المقدس".

من واقع تحليل هذه القضايا يمكن القول أنها تمتعت باألولوية فى السياسة األميركية تجاه المملكة مقارنة و

بالقضايا الداخلية فى المملكة، فالواليات المتحدة فى إثارتها للقضايا الداخلية، كانت تستهدف الضغط على 

مملكة لتتوافق مع التوجهات األميركية، فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، وبما يتفق واألهداف التى تسعى ال

إلى تحقيقها، فالواليات المتحدة لم تكن تسعى إلصالح فعلى داخل المملكة، أو تغيير فى مناهجها التعليمية، 

عديد من التوترات، أمام الطابع المحافظ ألنها تعلم أن التدخل فى هذه القضايا من شأنه أن يثير عليها ال

للمجتمع السعودي، ولكنها أرادت توجيه رسالة للنظام السعودى، أن قضاياه الداخلية ليست بعيدة عن 
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االهتمام، وأنها من الممكن أن تشكل سبيالً للتدخل فى أوضاع المملكة ليس فقط من خالل السياسة األميركية 

 لسياسة غير الرسمية، وأدواتها وقنواتها متعددة المسارات.الرسمية، ولكن كذلك من خالل ا

وقد أثمر الضغط الداخلى عن العديد من التوافقات بين السياسة السعودية والسياسة األميركية، تجاه 

القضايا الدولية واإلقليمية محل االهتمام المشترك، فكانت المملكة أقرب لألداة منها إلى الحليف اإلستراتيجي 

ات المتحدة، فى إدارة هذه القضايا، وكانت نتيجة هذا الضغط أكثر بروزاً فى قضية العمل الخيرى، للدرجة للوالي

التى معها تم تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة أميركية ـ سعودية، للتدقيق ومراقبة وإعادة هيكلة العمل 

 الخيري السعودي ليس فقط خارج المملكة، ولكن داخلها.

أداة استخدمتها الواليات المتحدة لموازنة الدور اإليرانى فى العراق، وفى لبنان، وفى  كما كانت المملكة

فلسطين، وأداة لتسوية األوضاع فى العراق، وتسوية الخالفات بين الفصائل الفلسطينية، خشية احتوائها 

المنطقة، فى إطار  من جانب إيران، وأداة فى الصراعات المذهبية التى حاولت الواليات المتحدة إثارتها فى

سياسة التفتيت الديني والمذهبي التى تبنتها، سواء بين دول المنطقة وبعضها البعض كالصراع المذهبي بين 

إيران من جانب والدول العربية من جانب آخر، أو بين السنة والشيعة داخل العديد من الدول العربية، كالعراق 

حلية وأداة مؤجلة قابلة لالستخدام عندما ترغب الواليات المتحدة ولبنان، بل وداخل المملكة ذاتها، كخطوة مر

 فى إثارتها وتحريكها. 

وكانت القضية المذهبية، أهم األدوات التى اعتمدت عليها السياسة األميركية، فى إدارتها للقضايا التقليدية 

ربي ـ اإلسرائيلي، التى اعتمدت ذات الصلة بالمملكة كأمن الخليج والتوازن اإلقليمي، وأيضًا قضية الصراع الع

فى إدارتها كذلك على المملكة كأداة من خالل العديد من القنوات، كطرح المبادرات للتسوية بين العرب 

(، والتسوية بين الفصائل 9002(، والتسوية بين الفصائل العراقية )اتفاق مكة، أكتوبر 9009وإسرائيل )مبادرة 

 ( والتطبيع غير الرسمي مع اليهود )مبادرة حوار األديان(.9000الفلسطينية )اتفاق مكة، فبراير 

وجميعها أدوار جديدة على السياسة السعودية، لم تشهدها فى مراحل سابقة من تطورها، باستثناء لحظات 

، واتفاق الطائف الذي تم توقيعه لتسوية الحرب 9102استثنائية، برزت فى عدة مواقف كالحظر النفطي عام 

 .9111لبنانية، عام األهلية ال

وأمام التعدد فى القضايا واألدوات وكذلك القنوات التى قامت عليها السياسة األميركية تجاه المملكة، وما 

صاحبها من ضغوط، فإن درجة هذه الضغوط كانت أقل حدة فى فترة الرئاسة الثانية للرئيس بوش عنها فى 
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ا: تراجع النزعة لالنتقام بعد حربي أفغانستان والعراق، الفترة األولى، نتيجة للعديد من االعتبارات، منه

واالستقرار النسبي لألوضاع فى العراق، وتزايد أهمية المملكة فى مواجهة أزمة البرنامج النووى اإليراني، وفى 

مواجهة تداعيات األزمة االقتصادية العالمية، التى كانت الواليات المتحدة من أكثر دول العالم تضررًا 

 عياتها.بتدا

الواليات المتحدة لم تنطلق فى تعاملها مع العالم العربى من رؤية تاسعًا: أنه من غير الصحيح القول بأن 

من رؤية براجماتية عملية واضحة لمصالحها فى العالم العربى فى كذلك ، وإنما فقط أيديولوجية أو عقائدية

ع طابحتى أحداث سبتمبر،  ،لك غلب على سلوكهاإطار رؤية استراتيجية أكثر وضوحا لمصالحها الكونية. ولذ

من خالل هذا النهج أنه براجماتى يتناسب مع خصائص وسمات الدولة والنظام السياسى والنخبة األمريكية. و

اكتشفت الواليات المتحدة أن العالم العربى ملئ بالتناقضات التى يسهل استخدامها وتوظيفها لبلورة سياسة 

الواليات وعلى المتغيرات التى طرأت على النظام العالمى وأن  .اإلستراتيجيةحها قادرة على تحقيق مصال

تغيير نهجها البراجماتى واستبداله بآخر ينطلق من ل دفعتها، 9009المتحدة، فى ضوء ما حدث لها فى سبتمبر 

أحداث ، كشفت عنها صاغها جناح يمينى شديد التطرف، رؤية أيديولوجية أو عقائدية واضحة ومتكاملة

 ، ولم تكن منشئة له.9009سبتمبر 

فالواليات المتحدة، فى سعيها لفرض نموذجها الحضاري، وربط تحقيق هذا النموذج بدورها الرسالى فى العالم، 

زاوجت فى إستراتيجيتها، منذ استقاللها وحتى اآلن بين البعدين الديني/ القيمي، والمصلحى/ اإلستراتيجى، 

أى من هذين البعدين عبر مختلف مراحل تطورها، سواء كان هذا التطور للداخل  ولم يتم تغييب أو تهميش

عبر الواليات األميركية، وفرضه على مختلف العرقيات والجنسيات التي يتكون منها المجتمع األميركي، أو عبر 

تمتعت بها  توسعها للخارج، هذا التوسع الذى لم تكن بدايته اآللة العسكرية أو االقتصادية الضخمة التى
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الواليات المتحدة، ولكن أيضًا أدوات القوة المرنة كالثقافة والفكر واإلرساليات الدينية والمعاهد الثقافية 

 والمؤسسات التعليمية، ثم أدوات القوة الصلبة فى مرحلة تالية، وتحديدًا مع تطورات الحرب العالمية األولى.

ه يمكن إن، فالبعد الديني فى السياسة األميركية تأثيرالمضادة، لأيا كانت التفسيرات والتفسيرات عاشرًا: أنه 

السياسة إذا كان الدين في أنه واألميركية،  أن هذا البعد كان حاضرًا وبقوة، كإطار مرجعى للسياسة القول

ادات ع يوجه فإنه ،في تشكيل الرأي العام إال تأثيرًا ضئيالً ال يؤثر لقوانين ومباشرًا ل يس مصدراً لاألمريكية 

وينظم الدولة عن طريق العديد من المؤسسات، وإذا كان وقيمه ورؤيته للحياة بجوانبها المختلفة،  المجتمع

لية العمفي طليعة المؤسسات السياسية التي تنظم  يأتي، فإنه الحكمالدين ال يشترك اشتراكا فعليًا في 

ة وتحديد توجهاتها، وكأداة من أدواتها، ثم السياسية داخليًا، كما تعتمد عليه السياسة الخارجية في صياغ

 إطارًا مرجعيًا لها.

، وفى القلب منها السياسة مع التأكيد في الوقت نفسه على الطبيعة المعقدة والمتشابكة للعالقات الدولية

والتي ال يصح معها القول بأحادية تفسير ما تشهده من توجهات وسياسات، وردها إلى عامل واحد  الخارجية،

ن غيره، أو تغليب عامل على آخر، ولكن مع مراعاة أولوية تأثير بعض االعتبارات، وفقًا لطبيعة المرحلة دو

 .وما تشهده من تحوالت وتطورات وتلك السياساتالعالقات هذه التي تمر بها 


