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 تنويه: (1) 

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

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

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

رة: نادية محمود مصطفي، وشارك في المناقشة األستاذ ، وكانت تحت إشراف، األستاذة الدكتو9001ديسمبر  91

الدكتور مصطفي علوي رئيس قسم العلوم السياسية األسبق، واألستاذ الدكتور مصطفي الفقي، رئيس 

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

 واألجنبية. بين الجامعات العربية

 

 

                                  
 .اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية"( 1)



 

 

ثامنلوالقضايا اإلقليمية: الجزء ا السياسة السعودية 2   16 مايو 1026  

 

 (:981-971، )الصفحات تجاه إيرانالسعودية  السياسة: الثامنالجزء 

، حيث رأت فيها 9009كانت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، محوراً للسياسة األمريكية، فى مرحلة ما بعد سبتمبر 

تعوق سياساتها فى المنطقة، أمام الخبرة  التيالواليات المتحدة، وفق المواقف المعلنة، أهم التحديات 

تمثل عاماًل مشتركًا فى معظم، إن لم يكن كل،  التاريخية السلبية للعالقات بين الدولتين، ونظرًا ألن إيران

قضايا السياسة األمريكية فى المنطقة، خالل هذه المرحلة، سواء فى وسط آسيا، أو فى منطقة الخليج، أو فى 

العراق، أو فيما يتعلق بالصراع العربي اإلسرائيلي. فقد تحركت الواليات المتحدة ضد إيران على العديد من 

خالل العديد من القضايا، كان أهمها قضيتا االختالف المذهبي بين الدول العربية )ذات المستويات، ومن 

 اإليراني.  النووياألغلبية السنية( وإيران )ذات األغلبية الشيعية(، والبرنامج 

وفى هاتين القضيتين قامت التوجهات األمريكية، على استخدام المملكة العربية السعودية، بنموذجها 

ـ السني"، كأداة من أدوات اإلستراتيجية األمريكية فى إدارة تفاعالتها مع إيران، مذهبيًا ونوويًا على  "اإلسالمي

 النحو التالي:

 

 أواًل: قضية االختالف المذهبي:

ة حيث يبلغ عدد السّنيتكون العالم اإلسالمي المعاصر، مذهبيًا، من كتلتين رئيسيتين هما السنة والشيعة، 

 999من مجموع المسلمين(، بينما يبلغ عدد الشيعة اإلجمالي نحو  %8..8مليار نسمة ) 9.97لم اإلجمالي في العا

 .(2) العالمالرئيسة فى إيران القّوة الشيعية  ، وتمثل9008إحصاءات يونيو ، (%...9مليون نسمة )

مي، تبنت الواليات المتحدة، وأمام هذا االنقسام المذهبي، وإدراكاً منها ألهميته وتأثيره في العالم العربي واإلسال

ضمن سياساتها، سياسة "التفتيت المذهبي"، والتى تقوم، في أحد جوانبها على إثارة النزعات المذهبية، بين 

السنة والشيعة، وفي إطار هذه السياسة برزت فكرة "النموذج االفتراضي للحرب السنية ـ الشيعية"، والتي 

 اتجاه دائرة الصراع اإلسالمي البيني السني ـ الشيعي.تقوم على أساس دفع هاتين الكتلتين ب

، حيث اتسعت دائرة 9009وقد نجحت الفكرة إلى حد ما في العراق، بعد االحتالل األمريكي للعراق في أبريل 

ـ الشيعي( خالل السنوات الخمس التالية لالحتالل، على النحو الذي أضر بالنسيج  القتل والعف المتبادل )السني 

                                  
 .5/21/1002عدد بيروت، ، صحيفة النهار اللبنانية( نواف عبيد، الهالل الشيعي والمشروع اإليراني، ترجمة: نسرين ناضر، 2)
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اعي العراقي. هذا بجانب الدور األمريكي في إشعال االختالف المذهبي بين إيران والدول العربية، وخاصة االجتم

 .(3) الخليجية

ويمكن تناول الرؤية األمريكية لقضية االختالف المذهبي، وموقع المملكة العربية السعودي فى إدارتها على 

 النحو التالي:

 

 المذهبي:ـ الرؤية األمريكية لقضية االختالف 9

ال تقوم فكرة "النموذج االفتراضي للحرب السنية ـ الشيعية"، فقط على أساس االعتبارات الداخلية المحلية، 

أي الحرب بين السكان السنة والسكان الشيعة داخل كل دولة تشهد انقسامات من هذا النوع، بل تطويرها 

طلوب محليًا هو المواجهة السنية ـ الشيعية، لتأخذ شكل صراع إقليمي في المنطقة الشرق األوسط. فما هو م

 .(4) الشيعيةوما هو مطلوب إقليميًا هو المواجهة بين الدول والقوى السنية والدول والقوى 

ويقف المحافظون الجدد وراء هذا النموذج، حيث يعتقدون أن فشل اإلدارة األمريكية في إشعال الحرب السنية 

التي تلت أحداث سبتمبر، يرجع إلى خطوات اإلدارة األمريكية المتسرعة، والتي ـ الشيعية، في السنوات األولي 

كانت تحاول حرق المراحل عن طريق القفز فوقها. وهو ما يتطلب االنتقال من إستراتيجية االقتراب المباشر 

ي يقوم على إلى إستراتيجية االقتراب غير المباشر، وذلك من خالل التخلي عن أسلوب االقتراب المباشر، الذ

أساس دفع السنة والشيعة بشكل مباشر إلى االقتتال والحرب عن طريق استخدام معطيات نظرية المؤامرة 

المباشرة كتفجير المساجد وعمليات فرق الموت والتفجيرات في المناطق السنية والشيعية وتجنيد الجماعات 

 السنية والشيعية المتطرفة، هذا من ناحية.

                                  
ا يعرف مكشف سيمور هيرش عن سعي اإلدارة األمريكية لتوسيع "النزاع الطائفي" بين السنة والشيعة في الشرق األوسط بهدف الحد من نفوذ إيران، في( 3)

سبة للحالة اللبنانية على المطلق للشيعة، وبالن بإستراتيجية "تغيير المسار". وتعتمد هذه اإلستراتيجية بالنسبة للحالة العراقية على تراجع تأييد الواليات المتحدة
ن إدارة الرئيس جورج بوش قررت إعادة تشكيل أولوياتها في الشرق األوسط من أجل القضاء على إيران ذات وأتشكيل جبهة سنية إقليمية ضد حزب هللا الشيعي. 

ة في عمليات سرية تهدف إلى إضعاف حزب هللا الشيعي المدعوم من إيران، كما األغلبية الشيعية. ففي لبنان، تعاونت اإلدارة مع الحكومة السعودية السني
ات المتحدة، يشاركت في خطوات سرية مشتركة ضد إيران وحليفتها سوريا؛ األمر الذي كان له أثر كبير في دعم الجماعات السنية المتطرفة المعادية للوال

 .مصدر سابق، والمتعاطفة مع تنظيم القاعدة. أنظر: سيمور إم هيرش
المعلومات حول الكيانات السنية والشيعية، ورسم خارطة  رصد معهد "المسعى األمريكي"، يقوم بعملياتهيرش إلى وجود معهد أمريكي يعرف باسم  أشار( 4)

تقويتها، وا عادة رسم  لالمصالح السنية ـ الشيعية، بحيث يتم تحديد نقاط التعاون السني ـ الشيعي، من أجل إضعافها، وتحديد نقاط الصراع السني ـ الشيعي من أج
: سيمور إم هيرش، أنظر .تدخلية األمريكية في المنطقة، بما يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوبخارطة طريق التوجهات األمريكية بحيث تتغير طريقة السياسة ال

 .مصدر سابق
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استخدام برنامج التحول الديمقراطي كوسيلة "غير مباشرة" تحقق "االقتراب غير المباشر" ومن ناحية ثانية، 

من هدف إشعال الحرب السنية ـ الشيعية وذلك عن طريق: تقديم الدعم السري للحركات األصولية السنية 

ف الحركات والشيعية، والضغط على دول المنطقة لكي تسمح لهذه الجماعات بالعمل كأحزاب سياسية، وإضعا

العلمانية في المنطقة، وتنشيط التعبئة الفاعلة والشحن السلبي السني والشيعي في البيئة السياسية الشرق 

أوسطية، وتصعيد الخالفات المذهبية السنية ـ الشيعية، وتوصيلها إلى مرحلة التسييس الكامل، والدفع 

االت والتفجيرات وغير ذلك، على النحو الذي يؤدي النهائي في اتجاه المواجهات الثانوية والفرعية مثل االغتي

 .(5)إلى إشعال المواجهة الشاملة

واتساقًا مع توجهات المحافظين الجدد، وأمام الخسائر التي تعرضت لها الواليات المتحدة في أفغانستان 

والعراق، بدأت اإلدارة األمريكية في إعادة النظر في توجهاتها وسياساتها الخارجية، فاتجهت لحلفائها 

ألنظمة العربية واإلسالمية التي األوروبيين، واستعادت شراكتها مع روسيا، وخففت من الحصار والضغط عن ا

كانت تريد تغييرها، واتجهت الستخدام هذه األنظمة بما يتفق ومصالحها وسياساتها الجديدة، وخاصة ضد 

 .(6) إيران

ورغم هذه الجهود، كانت إيران المستفيد األكبر من السياسات األمريكية المرتبكة، في المنطقة، فقد أسقطت 

ين إقليميين لها، بعد قضائها على نظام طالبان في أفغانستان على الحدود الواليات المتحدة أهم خصم

. كما استغلت إيران هذا 9009، ثم قضائها على النظام العراقي، المعادي إليران، عام 9009الشرقية إليران، عام 

                                  
لمحافظين وفقًا ل( يقول خوان كول: إن التأثير على التحول األصولي الذي تشهده سياسات منطقة الشرق األوسط هو طموح الحرب األمريكية في العراق، 5)

سبتمبر، وتحدى إستراتيجية الواليات المتحدة في  22لتحول بالنسبة لصانعي السياسة األمريكية، في وصوله إلى عقر دارهم في الجدد. وتكمن أهمية هذا ا
 ولمواجهة هذا التحدي، وفق كول، تتطلع إدارة بوش إلى تأسيس ركيزة جديدة لسياسة الواليات المنطقة وذلك بتعريضه تحالفها الراسخ مع السعودية للخطر.

. أنظر: خوان ويثير موجة الديموقراطية في الشرق األوسط تحدة في المنطقة، تتمثل في تأسيس نظام عراقي جديد ينهي المرحلة البعثية، ويهيمن فيه الشيعةالم
 طالرابعلى  ةمتاح الترجمة. 1002، أكتوبر/نوفمبر The Boston Review ،كول، شيعة العراق ـ تاريخ حلفاء أمريكا المحتملين

ون الواليات المتحدة ب( أكد مدير مكتب المبادرات اإلستراتيجية بالبيت األبيض بيتر ويهنر، أن المتطرفين المتشددين ممن ينتمون لمذهبي السنة والشيعة، يناص6)
الخميني ففي إيران،  ٩١٩١ن المتطرفين الشيعة حققوا ما لم تحققه القاعدة فقد تمكنوا من السيطرة علي السلطة عام قال: "إالعداء ومشاعر الكراهية الشديدة، و 

يران، وهو ما جعله شخصية مركبة من  ذلك فإن  الراديكاليين السنة، ومعأتي من فرع اإلسالم الشيعي وليس السني الذي يسود العالم اإلسالمي خارج العراق وا 
 لك اإليراني".ستنظيم الجهاد الذي يتزعمه الظواهري دعم الثورة اإليرانية بالمنشورات وشرائط الكاسيت، وحض الجماعات اإلسالمية في مصر علي اتباع الم

محمد  عرض ،، موقع ريل كلير بوليتيكس"ويهنر، "طبيعة عدونا. أنظر: بيتر "وحذر ويهنر من إيران، التي وصفها بأنها أنشط دولة ترعي اإلرهاب في العالم
 .5، ص ٩١/٩/٧١١٩، القاهرة، عدد صحيفة المصري اليومعبد الخالق مساهل، 

http://arabic.tharwaproject.com/node/718
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تْ حزب اهلل، ومدَّت االرتباك في تطوير برنامجها النووي، وأقامت عالقاتٍ قويةً مع روسيا والصين، وسورية، وقّو

 .(7) فلسطيننفوَذها للداخل العراقي، ووقفت إلى جانب حركة حماس في 

 

 ـ دور السعودية في إدارة الخالفات المذهبية:9

، "إن القيادة السعودية مستعدة لتسخير ثروتها في سبيل تثبيت المشروع األمريكي (8) سعوديةذكرت باحثة 

ن ضد إيران، فالمملكة مهيأة لتجييش الخطاب السياسي والديني في الهادف إلى تحالف ما يسمي بالمعتدلي

سبيل إرضاء الواليات المتحدة، خاصة في مرحلة تنعدم فيها القوة المحلية الحقيقية القادرة على التصدي 

 لعدوان تقول الواليات المتحدة انه آت من طهران". 

زاع بين العرب وإيران، وكأنه نزاع بين قوميتين عربية وأضافت: "في الثمانينيات من القرن العشرين، ُصوِّر الن

وفارسية، ووجدت الواليات المتحدة وحلفاؤها في جزيرة العرب في العراق خير منفذ للسياسة األمريكية 

العريضة. أما اليوم وبعد أن سقط العراق خلت الساحة من شخصية قادرة على التنفيذ. لذلك جاء دور البحث 

مع التقسيمات الراهنة في المنطقة. حيث تريد  يتعاطىمحور الثمانينيات وخطاب تعبوي عن محور أوسع من 

الواليات المتحدة من حلفائها أن يتسموا بسمة واضحة تحت مظلة االنقسام التاريخي بين السنة والشيعة، 

 . (9)لتصبح هذه المظلة غطاء لسياسة التقسيم والتفتيت المرجوة من الخارج"

عه هيرش، حيث يري أن تقسيم المنطقة إلى "هالالت شيعية" و"أقمار سنية" هو عودة وهو ما يتفق م

الختالفات عقدية تاريخية، وهذا التقسيم يجد آذانا صاغية مستعدة أن تتبناه للمحافظة على النظم القائمة. 

ا الديني ما يجعلهوتعتبر المملكة األكثر تقبال للتقسيم األمريكي الجديد حيث أن فيها من اإلرث الثقافي و

تتصدر المشروع الطائفي الجديد، وليست بحاجة إلى استنساخ فتاوى جديدة ومواقف سابقة، أصل لها الكثير 

 . (10) المملكةمن علماء 

                                  
يناير  22 ، الثالثـاء20102، لندن، عدد صحيفة الشرق األوسط( د. رضوان السيد، في مواجهة األصولية اإلسالمية: انكسار األحادية األمريكية والمتغيرات، 7)

1000. 
 .4/20/1002، لندن، عدد صحيفة القدس العربي( د. مضاوي الرشيد، رايس في الرياض ـ أعلنوها أمة شنية واحدة، 8)
 .4/20/1002، لندن، عدد صحيفة القدس العربي( د. مضاوي الرشيد، رايس في الرياض ـ أعلنوها أمة شنية واحدة، 9)
العثمانية،  ة( ينقل هيرش، عن فريدريك هوف )خبير في شؤون الشرق األوسط( قوله: إن السعوديين مازالوا ينظرون إلى العالم من خالل أيام اإلمبراطوري10)

قلة في سياسة ره الذي يحقق النعندما حكم المسلمون السنة المنطقة، وكان الشيعة يمثلون الطبقة األدنى"، وأضاف: إن بندر بن سلطان، إذا كان ينظر إليه باعتبا
ية تقدم النفع رة األمريكالواليات المتحدة لصالح السنة، فالبد أنه عزز موقفه ومكانته داخل العائلة المالكة. أنظر: سيمور إم هيرش، هل السياسة الجديدة لإلدا

 .5/2/1000، عدد مجلة النيويوركرألعدائنا في الحرب على اإلرهاب؟، 
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ومن هنا جاء االستخدام األمريكي للمملكة العربية السعودية، وفق البعض، كأداة "سنية" لضرب القوي 

المدعومة إيرانيًا، بما يتفق والمصالح األمريكية، سواء فى العراق، أو في "الشيعية" الصاعدة في المنطقة، 

 .(11) 9008لبنان، بعد حرب 

، لهجمات عسكرية شنتها القوات اإلسرائيلية على األراضي اللبنانية، وكانت 9008فقد تعرضت لبنان في صيف 

العربية، مع وجود مواقف رسمية هذه الهجمات مصدرًا من مصادر التوتر بين السنة والشيعة في المنطقة 

عربية مضادة لحزب اهلل اللبناني "الشيعي"، ترى أنه المسئول عن وقوع هذه الهجمات، واتخذ البعض من 

األصول الشيعية للحزب مصدرًا إلثارة قضية العالقات بين السنة والشيعة في المنطقة، وحرصت الواليات 

على خلق جبهة سنية مضادة للحزب ومن يقف خلفه، وتحديدًا  المتحدة على استغالل هذا االنقسام، والعمل

 إيران وسوريا. 

الشخصية األكثر شعبية ونفوذًا جعلت من زعيم حزب اهلل "الشيخ حسن نصر اهلل"، ، 9008لبنان  إال أن أحداث

داخل اتفاق  وعلى الرغم من تصاعد دوره، فلم يكن هناك المنطقة.العديد من دول بين السنة والشيعة في 

 التسوية السياسيةحول كيفية التعامل مع نصر اهلل، وإلى أي مدى يمكن أن يكون شريكًا في األمريكية  اإلدارة

حزب اهلل بأنه يمثل ، 9009، (نائب وزير الخارجية) ريتشارد أرميتاجفيه وصف  الذيالوقت  ففيفي المنطقة، 

ياسية ذات شأن وشهرة وصيت، وله دور سياسي سوف نصر اهلل، برز كقوة سقال ""الفريق األول لإلرهابيين، و

ن نصر اهلل هو الرجل األكثر ذكاء في الشرق األوسط". وأضاف: "إن ، وأيلعبه في لبنان، إذا اختار أن يفعل ذلك

جون قال نصر اهلل قد أظهر بوضوح بأنه يرغب ويريد أن يلعب دورًا مناسبًا والئقًا كمعارض مخلص وفي". 

، أمام لجنة االستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ: "إن حزب األمريكية(دير السابق للمخابرات المنيجروبونتى )

ويمكن أن يقرر القيام بهجمات ضد المصالح األمريكية  اإليرانية.اهلل يقبع ضمن مركز اإلستراتيجية اإلرهابية 

 .(12)ينظر إلى نفسه كشريك لطهران"وحزب اهلل اللبناني  مهددًا.إذا أحس بأن بقاءه أو بقاء إيران قد أصبح 

                                  
رسم خارطة  ن الرئيس بوش يهدف إلى"إ :قالو إدارة بوش بالعمل مع إسرائيل عمدًا على تحريض الفتنة،  ، رئيس حزب هللا اللبناني،ر هللانصحسن ( اتهم 11)

زوح اليومي بل توجد حرب أهلية، وهناك تطهير اثني وطائفي. والتقتيل والن ،جديدة للمنطقة، فهم يريدون تقسيم وتجزئة العراق، والعراق ليس على حافة حرب أهلية
ف تكون قائمة ومقدمة تمهد لتقسيم العراق. وسو  ،بما يشكل، الذي يحدث في العراق يهدف إلى إقامة ثالثة أجزاء عراقية، بحيث تصبح خالصة طائفيًا واثنياً 

ومناطق كردية بالكامل. وحتى في بغداد، هناك مخاوف من احتمال أن تنقسم إلى منطقتين: واحدة سنية  هناك مناطق سنية بالكامل، ومناطق شيعية بالكامل،
كان تدمير مناطق الشيعة ودفع الشيعة للنزوح من لبنان، والفكرة تتمثل في  ،1002صيف  ،ن أحد أهداف القصف اإلسرائيلي للبنان"إ: أضافو  ."وواحدة شيعية

 .المصدر السابقسيمور إم هيرش، ". أنظر: الذي يغلب عليه الشيعة ،رون وينزحون إلى جنوب العراقجعل شيعة لبنان وسوريا يف
ر، دمشق، دار حوران للطباعة والنش)، ترجمة يوسف الجهمانى، ملفات أمريكية ساخنة ـ السعودية وحزب هللا( مايكل دوران ودانييل بومان وفريد زكريا، 12)

 . 55ـ  42ص ص ، (1005
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اإلدارة فلم يقتصر على األجندات المعلنة، ، الدور األمريكي في األزمة اللبنانيةوعلى الرغم من هذا االنقسام، فإن 

الصدارة في موقع  احتلت التي .(13) السعودية، من خالل على تقديم الدعم لحكومة السنيورة تحرص األمريكية

 .(14)ه الجبهة"حجم الدعم المادي لهذ

كما شكلت مواقف الحكومة السعودية الناقدة، صراحًة، لحزب اهلل، وضمنًا، لسوريا وإيران، تحواًل نوعيًا في 

السياسة الخارجية للمملكة، فالمواقف السعودية، التي ساهمت في تجنيب سورية عقوبات دولية، في أعقاب 

ي يستخدم روابطه القوية بحزب اهلل لتحقيق مصالحه اغتيال الحريري، أصبحت على قناعة بأن النظام السور

الضيقة في تصعيد بالوكالة ضد إسرائيل، ومن خلفها الواليات المتحدة، على حساب المصلحة الوطنية 

اللبنانية، وبأن الوضع العربي العام ال يحتمل المزيد من الالعقالنية البعثية. يتواكب ذلك مع شكوك سعودية 

إليراني في المنطقة. حيث تري أن حزب اهلل أداًة إيرانية لخلق حالة من عدم االستقرار حول مستقبل الدور ا

 طاألوساإلقليمي تزيد من أوراق إيران اإلستراتيجية حول امتالك التكنولوجيا النووية، وحدود دورها في الشرق 

(15). 

ألزمة اللبنانية، اتجهت للداخل الذي تبنته المملكة في تعاطيها مع ا الخارجياتساقًا مع التحرك السياسي و

، إلكساب هذا التحرك مزيدًا من الشرعية والتأييد الشعبي، وذلك من خالل الترويج لمواقف علماء السعودي

"عبد  الدين السعوديين من حزب اهلل، وما شهدته هذه المواقف من انقسام، فقد أصدر الداعية السعودي

حزب اهلل في نضاله ضد المحتلين، وجاء في الفتوى أنه "ال يجوز صريحة بتحريم دعم  فتوىاهلل بن جبرين"، 

 . (16")نصرة هذا الحزب الرافضي، وال يجوز االنضواء تحت إمرتهم وال يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكين

، فقد قام تيار آخر من العلماء والمفكرين السعوديين، سعودي داخليولكن لم يكن هذا الموقف محل إجماع 

في الحرب ضد إسرائيل، مطالبين بضرورة الفصل بين االنتماء المذهبي للحزب،  ودورهاهلل، باإلشادة بحزب 

 .(17) اإلسالميةوالتوحد خلفه في صراعه مع العدو المشترك لألمة 

                                  
رة. في وجه و ( يقول هيرش: توافق موقف كل من المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة على ضرورة دعم حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السني13)

 100، ونحو 1002 محاوالت المعارضة بقيادة األمين العام لحزب هللا حسن نصر إلسقاط الحكومة. فإدارة بوش تعهدت علنا بتقديم مليار دوالر لها صيف
" الذي عقد في يناير 2مليون دوالر لدعم األمن الداخلي. كما شاركت إدارة بوش في تنظيم مؤتمر المانحين "باريس  40مليون دوالر مساعدات عسكرية، و

 .مصدر سابقمليارات دوالر إضافية. أنظر: سيمور إم هيرش،  5، والذي تعهدت السعودية خالله بتقديم 1000
 الرابط. النص متاح على 15/1/1000ن محمد وحازم مصطفي، أمريكا تصحح مسارها بصدام سني شيعي، إسالم أون الين.نت، ( إيما14)
 .15/0/1002، الثالثـاء 20202، لندن، عدد صحيفة الشرق األوسطـ إسرائيل،  بعيدًا عن األيديولوجية: بعض األبعاد اإلستراتيجية لمواجهة حزب هللا( د. عمرو حمزاوي، 15)
 .9/5/1002، لندن، عدد صحيفة القدس العربي( د. سعيد الشهابي، إسرائيل والسعودية دعامتا السياسة األمريكية في المنطقة، 16)
 .14/0/1002، لموقع الشخصي للدكتور العواجي على شبكة اإلنترنت. محسن العواجي" اللهم انصر المقاومين األبطال، واشدد وطأتك على المعتدين األنذال، اد (17)

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1172072111853&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1172072111853&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout
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وهذه التعددية فى المواقف تعكس حرص المملكة، على التوازن فى توجهاتها تجاه هذه القضية، وخاصة مع 

توجد فى المناطق الشرقية من المملكة، والخوف  التيمن حساسيات داخلية، ترتبط باألقلية الشيعية  ما تثيره

 في المملكة. الداخليمن أن يتم استخدامها كأداة إلثارة التوتر وعدم االستقرار 

 

 :اإليراني النوويثانيًا: البرنامج 

وكالة بالخبير )قال جون الودر ، 9009أكتوبر  ففي، تعددت المواقف األمريكية المنددة بإيران وطموحاتها النووية

أمام لجنة العالقات الخارجية لمجلس الشيوخ األمريكي: "إننا نعتقد أن برنامج إيران  (االستخبارات المركزية

لألسلحة الكيمائية ال يزال فاعال بالرغم من قرار طهران إبرام معاهدة األسلحة الكيميائية، فلدى إيران طاقة 

ونحن نعتقد بأنها تمتلك مخزونا ال يقل على عدة مئات من  ،ومتنامية إلنتاج األسلحة الكيميائية كبيرة

ن إيران قد تنشر في وقت قريب صاروخا متوسط المدى "إ :وأضاف األطنان من عناصر األسلحة الكيميائية."

قد تضع خططا بشأن  يمكن أن يصل إسرائيل ومعظم أراضي العربية السعودية وتركيا، مضيفا بأن طهران

 .(18)"صواريخ أطول مدى

ضبط األسلحة والشؤون  وكيل وزارة الخارجية األمريكية لشؤون)، صرح جون بولتون .900وفى أغسطس 

في كل الدروب والتجمعات الدولية لكي تمارس  أن الواليات المتحدة تواصل السعي إلى سبل دبلوماسية (الدولية

مثلها، ال  أضاف "إنه بمقارنة إيران بأي دولة غنية بالبترولوالنووية.  أسلحتهاضغطا على إيران لوقف برنامج 

النوعية من األنشطة، أو سعت  نجد أي دولة أخرى قد انخرطت، أو قد تقدم على هذا االنخراط، في مثل هذه

ة الدولي للحصول عليها لمدة تقارب العقدين خلف غمامة مستمرة من السرية واألكاذيب على مفتشي الوكالة

 .(19)إذا كانت مصممة إلى أقصى حد على تصنيع أسلحة نووية" للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، إال

النووية، وأن  ، قال وزير الخارجية األمريكي، كولن باول، إن إيران ال تقّر بجميع نشاطاتها.900وفى سبتمبر 

ا نعتقد بأن اإليرانيين ال يكشفون عن كل شيء. القضية يجب أن ُترفع إلى مجلس األمن الدولي، وأضاف: "ما زلن

صنع سالح نووي. وما لم  ما زال لديهم برنامج يشكل، في رأينا، برنامجًا نوويًا ُصمم ليؤدي، في نهاية األمر، إلى

                                  
 .2/20/1001موقع وزارة الخارجية األمريكية، عدد ، العربية واشنطن، نشرة ( وكالة االستخبارات المركزية: إيران ال تزال تسعى لحيازة قدرات أسلحة الدمار الشامل18)
 .25/5/1004 موقع وزارة الخارجية األمريكية، عدد، العربية واشنطن، نشرة عاما25( بولتون: إيران أخفت برنامج أسلحتها النووية لمدة 19)
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األمر ليس كذلك، أعتقد أنه من المناسب رفع  يتم تقديم تأكيدات يمكن للمجتمع الدولي االعتماد عليها بأن

 .(20)ى مجلس األمن"األمر إل

، مدد الرئيس بوش حالة الطوارئ القومية المعمول بها ضد إيران منذ أعلنها الرئيس جيمي .900وفى نوفمبر 

، وقال بوش في خطاب التمديد: "إن عالقاتنا بإيران لم تعد إلى طبيعتها 9171نوفمبر عام  .9كارتر في 

مع إيران جارية. ولهذا السبب قررت أن من  9189ر عام يناي 91المعتادة، وما زالت عملية تطبيق اتفاقيات 

نوفمبر  .9بالنسبة إليران اعتبارا من  9171نوفمبر  .9الضروري مواصلة حالة الطوارئ القومية المعلنة في 

900."(21) . 

 أنه، إن إيران تدعي (السياسية وكيل وزارة الخارجية األمريكية للشؤون) ، قال نيكوالس بيرنز.900وفى يونيو 

يحق لها تطوير قدرات إلنتاج الطاقة النووية ألغراض سلمية مدنية، لكن عدم كشف الحكومة اإليرانية عن 

النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية قّوض قوة تلك الحجة، فالحكومة اإليرانية لم تكن  جميع نشاطاتها

التالي، أصبح هناك اآلن هذا الضغط الدولي نزيهة في تعاملها مع المجتمع الدولي. إنها لم تقل الحقيقة، وب

نشاطاتها الخاصة بدورة الوقود النووي وتفككها". وأضاف: "لن يكون هناك  الهائل على إيران ألن توقف جميع

أي تأييد إلعادة دمج إيران في األسرة الدولية إلى أن تتخذ طهران قرارًا استراتيجيًا بسحب دعمها لإلرهاب، ومن 

 .(22)هذه القيادة الحكومية المخيبة لألمل" لد عظيم كإيران وأمة عظيمة كإيران تخضع لمثلالمؤسف رؤية ب

الرئيس بوش: "هذان النظامان )إيران وسوريا( يسمحان لإلرهابيين والمتمردين استخدام  ، قال9007يناير في و

أجل االعتداءات على القوات أراضيهما للتحرك إلى داخل وخارج العراق"، وقال: "إيران تقدم الدعم المادي من 

األمريكية. وسوف نعطل ونقضي على االعتداءات والهجمات ضد قواتنا. وسوف نعطل ونقضي على الدعم 

القادم من إيران وسوريا، وسوف نسعى ونبحث ونحكم الشبكات التي تقدم األسلحة المتطورة والتدريب ألعدائنا 

من احتمال وجود إيران المسلحة نوويًا في بضعة ، يك تشينيدكما حذر نائب الرئيس األمريكي،  في العراق".

قادرة على أن تؤثر عكسيًا على االقتصاد القول بأنها سنوات، والتي تجلس على مفرق إمدادات النفط العالمي، و

                                  
موقع وزارة ، العربية واشنطننشرة ، 2/9/1004وزارة الخارجية األمريكية، مكتب الناطق الرسمي، ، ( باول يقول إن إيران تسعى إلى صنع سالح نووي 20)

 .2/9/1004 الخارجية األمريكية، عدد
لى رئيس مجلس الشيوخ، البيت األبيض، 21) ية موقع وزارة الخارج، العربية واشنطننشرة ، 1004نوفمبر  9( نص رسالة من الرئيس إلى رئيس مجلس النواب وا 

 .22/22/1004 األمريكية، عدد
وزارة  ، وكيلبيرنز( بيرنز: الواليات المتحدة ما زالت مرتابة من طموحات إيران النووية، مقابلة أجراها القسم الفارسي في إذاعة صوت أمريكا مع نيكوالس 22)

 .22/2/1005 وقع وزارة الخارجية األمريكية، عددم، العربية واشنطننشرة ، الترجمة العربية: 2/2/1005الخارجية للشؤون السياسية، لندن، 
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العالمي، ومجهزة ومستعدة الستخدام المنظمات اإلرهابية وأسلحتها النووية لتهديد جيرانها وبقية أنحاء 

إذا ذهبتم وتحدثتم مع دول الخليج، أو إذا تحدثتم مع السعوديين أو إذا تحدثتم مع ". وقال: "م األخرىالعال

اإلسرائيليين أو األردنيين، فإن كل المنطقة مضطربة ومتخوفة، إن الخطر والتهديد الذي تمثله إيران يتنامى 

 .(23)"ويتعاظم

على معدات تفجيرية متطورة، في ، أعلنت القوات األمريكية فى العراق، عن االستيالء 9007 وفي فبراير

قامت القوات األمريكية باعتقال واستجواب المئات من اإليرانيين في كما جاءت من إيران.  هاالعراق، زعمت بأن

 األمريكيين،ن يالعسكري وقيام عمليات سرية تستهدف إيران.هذه االتهامات مع الكشف عن تزامنت . والعراق

مع  اإليرانيةوفرق العمليات الخاصة بتصعيد أنشطتهم في إيران لجمع المعلومات االستخبارية، وعبور الحدود 

 .(24) اإليرانيةمن أجل تعقب األنشطة العراق 

في ظل رغبة أمريكية قوية  ،تعددت األسباب التي دفعت الواليات المتحدة لتصعيد حملتها ضد إيرانقد و

لتغيير النظام في إيران، هذه الرغبة تحركها عدة دوافع ـ من وجهة النظر األمريكية ـ من بينها: النظر إليران 

كتهديد أيديولوجي لها في المنطقة، وعائق ثقافي أمام انتشار القيم األمريكية، هذا بجانب النظر لها باعتبارها 

ي المنطقة التي يمكن أن تشكل تهديدا لألمن اإلسرائيلي وللمصالح األمريكية في القوة اإلقليمية الوحيدة ف

منطقة الخليج، مع السعي في الوقت نفسه إلي عزل إيران عن التيار الشيعي في العراق ومنعها من مجرد 

 لعراق.في ا التفكير في مد الجسور معه مستقبال، في إطار السعي األمريكي لضمان السيطرة التامة علي األوضاع

هذا بجانب أن تغيير نظام الحكم في إيران يمكن أن يحقق لإلدارة األمريكية العديد من المكاسب من أهمها: 

ضمان عدم وجود أي معارضة إقليمية للتوجهات األمريكية في منطقة الشرق األوسط، وضمان االستقرار واألمن 

القارة اآلسيوية إلكمال تطويق أي أخطار  علىيطرة في منطقة آسيا الوسطى للمصالح األمريكية، وضمان الس

 .(25) المنطقةإكمال السيطرة األمريكية على المناطق الرئيسة للنفط في و قادمة من شبه القارة الهندية،

وفي إطار السياسات التي تبنتها الواليات المتحدة األمريكية، برز االعتماد األمريكي على السعودية، كركيزة 

من خالل التنسيق بين اإلدارتين األمريكية والسعودية، تم االتفاق على وأساسية لنجاح سياساتها ضد إيران، 

، وفق عناصر أساسيةوالتي تقوم على عدة  تجاه إيران، سلسلة من التفاهمات حول اإلستراتيجية الجديدة

                                  
 ..29/2/0100 موقع وزارة الخارجية األمريكية، عدد، العربية واشنطننشرة  (23)
 22/1/1000( اإلخبارية األمريكية، الموقع العربي على شبكة اإلنترنت، CNNشبكة )( 24)
، لدولىندوة إيران والنظام ادراسة مقدمة إلي ( د. محمود عبد الظاهر، مسار القيود على البرنامج النووى اإليراني بين الفعل الخارجى ورد الفعل اإليراني، 25)

 .1002 أبريل 10القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، 



 

 

ثامنلوالقضايا اإلقليمية: الجزء ا السياسة السعودية 11   16 مايو 1026  

 

بتقليص هجومها ضد إسرائيل،  ،التي تلقت دعما من إيران ،مطالبة السعوديين لحركة حماسهيرش، منها، 

 وإجباره ،بشار األسد ،تقديم مساعدات مادية ولوجستية إلضعاف الرئيس السوريوأن تقوم المملكة كذلك ب

أن تعمل إدارة بوش بشكل مباشر مع الدول السنية لمقاومة تصاعد قابل ، في معلى التفاوض مع اإلسرائيليين

  الشيعة في المنطقة.

واإليراني، التي تؤكد على حسن العالقات  هذا في الوقت الذي خرجت فيه التصريحات من الجانبين السعودي

ر لهما من مخططات بين الجانبين، وحرصهما على تفعيلها في مختلف المجاالت، وعدم االنسياق خلف ما يدب

 تنال من أمن واستقرار المنطقة.

ن مدفوعون بخوفهم من أن تحدث إيران مياًل في يالسعوديولكن في مقابل هذه التصريحات، يري هيرش أن 

يوجد في السعودية أقلية شيعية حيث  نفسها، ميزان القوى ليس في المنطقة وحسب، بل وداخل السعودية

حقول النفط الرئيسة، وقد شهدت المنطقة توترات طائفية مرتفعة. حول كبيرة في المنطقة الشرقية، 

وتعتقد العائلة المالكة، بأن الفعاليات اإليرانية، تعمل مع الشيعة المحليين، وأنها تقف وراء الهجمات 

 .(26) المملكةاإلرهابية العديدة التي حدثت داخل 

لتي تظهر بين الحين واآلخر فى تعامل الواليات المتحدة ا إن االزدواجيةوفى إطار هذه االعتبارات، يمكن القول 

دول الخليج، تدرك أن الخالف فر المخاوف الخليجية من طبيعة السياسات األمريكية تجاه إيران، يثمع إيران، ت

خوف من حدوث تحول فجائي للواليات هناك قائم بين الواليات المتحدة وإيران على مختلف األصعدة، لكن 

وهذا ما ، يجعل من تلك الدول عرضة للطموحات اإليرانيةقد مثل هذا التحول وحالف مع إيران. لتلالمتحدة 

في حوار األمن المشاركة  وترددها فى ،يفسر تردد دول المجلس في إعالن معارضتها لبرنامج إيران النووي

هي التي هذه الشكوك . وحتواء إيران  حتى ال تبدو منطلقا للتحرك األمريكي ضد إيرانالالخليجي الذي يهدف 

حرصها على تهدئة األوضاع فى و وبين حزب اهلل. اللبنانيةمحاولة التقريب بين الحكومة لدفعت السعودية 

 العراق، واحتواء الخالفات الفلسطينية ـ الفلسطينية، بعيدًا عن التدخالت اإليرانية.

 

                                  
 .مصدر سابقسيمور إم هيرش،  (26)
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 استنتاجات:

، تجاه القضايا اإلقليمية والدولية ذات الحاكم للسياسة األمريكية ، اإلطار العامشكلت الحرب على اإلرهابلقد 

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

ات يمكانة الوالما اعتبرته ، حيث سيطرت على اإلدارة األمريكية الرغبة في االنتقام، والحفاظ على 9009سبتمبر 

 ،أولتها الواليات المتحدة للحرب على اإلرهاب التيأمام هذه المحورية المتحدة وهيبتها على قمة النظام الدولي، و

فقد ارتبطت بها العديد من القضايا األخرى، التي كانت محاًل لالهتمام خالل هذه المرحلة، مثل قضية العمل 

تمحورت حولها السياسة األمريكية  التيالقضايا التقليدية  بجانبالخيري وتمويل اإلرهاب، والقضية العراقية، 

 فى المنطقة، كالصراع العربي ـ اإلسرائيلي، وأمن الخليج والتوازن اإلقليمي فى منطقة الشرق األوسط.

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

لعديد من األبعاد السياسية واالقتصادية واألمنية والثقافية والحضارية، وبين هذه األبعاد برز تأثير فيها ا

البعد الديني في السياسة األمريكية تجاه المملكة العربية السعودية، سواء على مستوي التوجهات أو السياسات 

اب" و"القضاء على اإلسالم"، والربط بين التي قامت عليها هذه السياسة، فتم الربط بين "القضاء على اإلره

"ضبط العمل الخيري" و"القضاء على فريضة الزكاة وتحجيم الصدقات"، كما تم الربط بين "غزو العراق"، 

 الكتاب المقدس". نبوءاتو"تحقيق 

ل الفصتناولها هذا  التيمن واقع تحليل القضايا الخارجية، العالمية واإلقليمية، الجديدة منها والتقليدية و

)العمل الخيري، العراق، التوازن اإلقليمي( يمكن القول أن هذه القضايا كانت لها األولوية فى السياسة األمريكية 

يات ، فالوالنة بالقضايا الداخلية فى المملكةتجاه المملكة العربية السعودية، خالل الفترة محل الدراسة، مقار

تستهدف الضغط على المملكة للتوافق مع التوجهات األمريكية،  المتحدة فى إثارتها للقضايا الداخلية، كانت

تسعى إلى تحقيقها، فالواليات المتحدة لم تكن  التيفيما يتعلق بالقضايا الخارجية، وبما يتفق واألهداف 

تسعى إلصالح فعلى داخل المملكة، أو تغيير فى مناهجها التعليمية، ألنها تعلم أن التدخل فى هذه القضايا 

أنه أن يثير عليها العديد من التوترات، أمام الطابع المحافظ للمجتمع السعودي، ولكنها أرادت توجيه من ش

، أن قضاياه الداخلية ليست بعيدة عن االهتمام، وأنها من الممكن أن تشكل سبياًل السعوديرسالة للنظام 

ولكن كذلك من خالل السياسة  للتدخل فى أوضاع المملكة ليس فقط من خالل السياسة األمريكية الرسمية،

 غير الرسمية، وأدواتها وقنواتها متعددة المسارات.
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وهذه النتيجة تصدق أيضًا على كل دعاوى اإلصالح الموجهة من الواليات المتحدة األمريكية، للدول العربية 

ل سيلة من وسائواإلسالمية، حيث أنها فى مجموعها لم تكن تعبر عن مساندة حقيقية للتغيير بقدر ما كانت و

 الضغوط الخارجية باألساس، مساندة للمصالح اإلستراتيجية األمريكية.

عن العديد من التوافقات بين السياسة السعودية والسياسة األمريكية، تجاه القضايا  اخليالدوقد أثمر الضغط 

ت حليف اإلستراتيجي للوالياالدولية واإلقليمية محل االهتمام المشترك، فكانت المملكة أقرب لألداة منها إلى ال

 التي، للدرجة الخيريالمتحدة، فى إدارة هذه القضايا، وكانت نتيجة هذا الضغط أكثر بروزًا فى قضية العمل 

ـ سعودية، للتدقيق ومراقبة وإعادة هيكلة العمل الخيري  معها تم تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة أمريكية 

فى العراق، وفى  اإليرانياخلها. كما كانت المملكة أداة لموازنة الدور السعودي ليس فقط خارج المملكة، ولكن د

لبنان، وفى فلسطين، وأداة لتسوية األوضاع فى العراق، ولتسوية الخالفات بين الفصائل الفلسطينية، خشية 

حدة إثارتها حاولت الواليات المت التياحتوائها من جانب إيران، كما تم استخدامها كأداة فى الصراعات المذهبية 

فى المنطقة، سواء بين دول المنطقة وبعضها البعض كاالختالف المذهبي بين إيران من جانب والدول العربية 

من جانب آخر، أو بين السنة والشيعة داخل العديد من الدول العربية، كالعراق ولبنان، بل والمملكة العربية 

لالستخدام عندما ترغب الواليات المتحدة فى إثارتها السعودية ذاتها، كخطوة مرحلية وأداة مؤجلة قابلة 

 وتحريكها. 

اعتمدت عليها السياسة األمريكية، فى إدارتها للقضايا التقليدية  التيوكانت القضية المذهبية، أهم األدوات 

ى ف اعتمدت التيذات الصلة بالمملكة كأمن الخليج والتوازن اإلقليمي، وقضية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، 

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

(، والتسوية بين الفصائل الفلسطينية )اتفاق مكة( والتطبيع غير الرسمي مع اليهود )مبادرة 9009)مبادرة 

 حوار األديان(.

قامت عليها السياسة األمريكية تجاه المملكة، وما  التيلقنوات وأمام التعدد فى القضايا واألدوات وكذلك ا

صاحبها من ضغوط، فإن درجة هذه الضغوط كانت أقل حدة فى فترة الرئاسة الثانية للرئيس بوش عنها فى 

الفترة األولى، نتيجة للعديد من االعتبارات، منها: تراجع النزعة لالنتقام بعد حربي أفغانستان والعراق، 

اإليراني، وفى  النوويقرار النسبي لألوضاع فى العراق، وتزايد أهمية المملكة فى مواجهة أزمة البرنامج واالست

ر دول العالم تضررًا كانت الواليات المتحدة من أكث التيمواجهة تداعيات األزمة االقتصادية العالمية، 

  بتداعياتها.


