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 تنويه: (1) 

تجاه المملكة ة السياسة األميركيتعرض هذه السلسلة، على حلقات، أجزاء من أطروحة علمية بعنوان: "

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

خ ، وتمت المناقشة بتاريقسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، السياسية

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

 لعربية واألجنبية.بين الجامعات ا

 

                                  
 .بالضرورة عن وجهة نظر "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية"اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر  (1)
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 (:992-991، )الصفحات العالقات األمريكية ـ السعودية خالل الحرب الباردةالجزء الثاني: 

منذ منتصف الستينيات من القرن العشرين، اعتبرت المملكة أن توسيع دائرة نفوذها أصبح ضروريًا لتحقيق 

الحاكمة؛ واستخدمت السعودية العديد من األدوات، بما مصالح وطنية أساسية وأخرى متعلقة بأمن األسرة 

 .(2) الهدففيها اإلسالم وموقعها كموطن لألماكن المقدسة، من أجل تحقيق هذا 

 مياإلسالخالل هذه المرحلة، فكرته عن التضامن  ،اإلسالمية للعالم وفسرت رؤية الملك فيصل بن عبد العزيز

على و المركز، حيث يوجد العالم اإلسالمي، الرؤية ثالث عناصر: فى مواجهة األفكار القومية، وتتضمن هذه

 وقوة سياسيًا وهم األكثر نفوذًا الغربيمثلهم دول العالم توالذين  ،يوجد أهل الكتاب اإلسالميهامش العالم 

 اماً التزن عليها إعسكرية. فالواليات المتحدة دولة مسيحية أكثر من كونها دولة ديمقراطية علمانية ومن ثم ف

وعلى  فى حماية والدفاع عن العالم الحر بما فيه العالم اإلسالمي. ،مثل مصالحها السياسية ،تماماً  معنويًا

توجد قوى الشيوعية، والصهيونية واإلمبريالية والتى تمثل تهديدا للبلدان اإلسالمية والمسيحية  اآلخرالجانب 

 على السواء.

رؤية  وهي، "دار حرب"و "دار سالم"حول تقسيم العالم إلى  التقليدي اإلسالميمن المفهوم تنبع هذه الرؤية و

السعودي، وقد عكست  السياسيللنظام  كمرجعيةاإلسالم  يمثله الذي المركزيتتوافق فى إجمالها مع الدور 

تمخض عنه إنشاء  والذي 9111األول فى الرباط  اإلسالمينفسها فى نجاح السعودية فى عقد مؤتمر القمة 

هذه  تهم التيمن خالله مناقشة القضايا المشتركة يمكن كتجمع للدول اإلسالمية  ،ظمة المؤتمر اإلسالميمن

 علىهذه الرؤية، وقد ساعدت  الدول معا، وكأداة تعبر عن فكرة تضامن الدول اإلسالمية مع بعضها البعض.

حيث الدول العربية، ثم الدول  ،علىمنح المعونات االقتصادية السعودية، على نحو يتدرج من أ أولوياتتحديد 

رابط مواجهة االتجاهات الثورية والشيوعية والتى  ،اإلسالمية ثم دول العالم الثالث، بحيث يجمع هذه المعونات

 .(3) لمواجهتهامن دار الحرب الواجب تكتيل الجهود  ،وفق رؤية الملك فيصل ،تنبع

م فى العا الرأيوتعبئة  ،خارجية لكثير من الدول اإلسالميةتنسيق السياسات الوفى هذا اإلطار اتجهت المملكة ل

اعتمدت عليها  التيمن بين الوسائل و واإلسالمية، وفق الرؤية السعودية،هذه الدول لدعم القضايا العربية 

ترعاها المملكة،  التي) المنظمات الحكومية وغير الحكوميةلتحقيق هذا الهدف،  ،السياسة الخارجية السعودية

وانتهاج سياسات لها تأثير فى  اإلسالميتدعيم منزلتها بين دول العالم خاللها من تمكنت السعودية من ى والت

                                  
 .020ـ  022، ص ص مرجع سابق( شيرين هنتر، 2)
 .111ـ  111مصدر سابق، ص ص  السعودية.( حسن أبو طالب، السياسة الخارجية 3)
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منظمات اإلغاثة اإلنسانية للمجتمعات ، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، ومن بين هذه المنظمات: العالم اإلسالمي

 .(4)مؤتمر الفقه اإلسالمي( واإلسالمية، ومنظمات الدعوة اإلسالمية

، أكثر شموالاألمريكية ـ السعودية، ، أصبحت العالقات في المنطقة السعوديوأمام التصاعد فى محورية الدور 

ونظرا  ،كما أن أسس العالقات العسكرية تغيرت من نظم المنح والمساعدات إلى المبيعات المدفوعة الثمن

ن ، ونظرا ألفى العالماالقتصادية واألمنية تقوم به الواليات المتحدة فى حماية المصالح الغربية  الذيللدور 

تشهد هذه المرحلة أن  المصالح، كان طبيعيًاهذه منطقة الخليج، والسيما المملكة، تمثل حجر الزاوية فى 

 .(5) السعوديةبين الواليات المتحدة والمملكة العربية  العالقاتمن توثيق  مزيدًا

تنسيق وجود نوع من التوتر فى هذه العالقات، فى مقابل إال أن تداعيات األحداث فى المنطقة، أدت إلى 

ربطت المملكة حيث  ،اإلسرائيلي ـ العربيفى قضية الصراع بين مصر والمملكة، خاصة المواقف العربية، و

تقريبًا، ورفضت  %99م بنسبة 9192سياستها النفطية بجوهر القضية العربية، فزادت أسعار النفط عام 

أنه ال يرغب فى وضع قيد على شحنات من  ،م9192أغسطس  29ج، وحذر الملك فيصل فى زيادة اإلنتاالمملكة 

ض أمر بتخفي ثمإال أن السياسة األمريكية قد تضطره إلى تغيير موقفه الودى تجاه الواليات المتحدة،  ،النفط

 .(6) %99سبة اإلنتاج، وذلك بعد يومين من اندالع حرب أكتوبر، وفى الشهر نفسه ارتفعت أسعار النفط بن

تقييم أهمية السعودية بالنسبة لمصالح الواليات وأمام تداعيات هذه األزمة، خلص تقرير أمريكي، حول 

أن الضغوط المحلية فى السعودية من أجل انتهاج سياسة أكثر تقييداً إلنتاج إلى المتحدة فى منطقة الخليج، 

 ،األمريكية ـ السعودية خالل المدى المتوسط أو البعيدالنفط، قد تتسبب فى تعقيد العالقات االقتصادية 

إزاء القضية الفلسطينية، سيتسبب فى تعقيد العالقة األمريكية ـ السعودية، إذا لم  السعوديأن القلق و

 . اتمارس الواليات المتحدة ضغطًا واضحًا على إسرائيل لحملها على االعتدال فى موقفه

قات إذا نظرت الواليات المتحدة والقوى الغربية األخرى بحساسية أكبر إلى العال توثيقسيزداد وفي المقابل 

التنسيق بين األولويات المتضاربة ، خاصة وأن الدقيق للسعودية فى منطقة الشرق األوسط السياسيالوضع 

ـ بتعقيد العالقات األمريكية يهدد والمشكالت المستمرة لسياسة الواليات المتحدة إزاء الشرق األوسط، 

                                  
 ،أبو ظبي) ،إيران والخليج البحث عن االستقرار: )تحرير( فى العالقات السعودية ـ اإليرانية، ضمن جمال سند السويدي األيديولوجيالبعد  ،صالح المانع (4)

 .032ـ  031، ص 1991مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، الطبعة األولي، 
، جامعة القاهرة، كلية رسالة ماجستير فى العلوم السياسية، 1990ـ  1911 اإلسرائيلي العربيلصراع حسن أبو طالب، السياسة الخارجية السعودية تجاه ا (5)

 .120ـ  122، ص 1991االقتصاد والعلوم السياسية، 
 .93ـ  73ص ص  ،(0220، )الرياض، دارة الملك عبد العزيز، السعوديةلعالقات الدولية للمملكة العربية ا، محمد بن زيان عمر (6)

http://www.darah.org.sa/bohos/Data/11/2-1.htm
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 أساسيالسعودية. حيث ينظر السعوديون إلى العالقة العسكرية مع الواليات المتحدة على أنها محك اختبار 

 .(7) المملكةحيال  السياسيإلمكانية التعويل على الواليات المتحدة والتزامها 

ة العربية مجموعة من الثوابت فى سياستها مع المملكالواليات المتحدة ضعت وفى إطار هذه االعتبارات، و

تهديد  أياحتمال  ضدالسعودية ودول الخليج ارتكزت على المحافظة على سيادة دول المنطقة واستقاللها 

تمثل أهمية حيوية اقتصادية وإستراتيجية ألمن العالم  التيتأمين اإلمدادات النفطية، ، وأو إقليمي سوفييتي

 . (8) واستقراره الغربي

الخارجية السياسة العديد من االنعكاسات على طبيعة ط السعودي، هذا التصاعد فى أهمية النفوكان ل

أكثر النظم تأثرًا بالتحوالت والتغيرات الخارجية. وأصبحت العالقة وفق أحد الباحثين، ، تللمملكة، حيث أصبح

ارات رفى مواقف وقتأثير  منلواليات المتحدة لما لعالقة التسيير والتوجيه.  هيوبين الواليات المتحدة  ابينه

 .(9) الخارجيةالمملكة 

قامت على ثالثة مبادئ وحليفين خالل هذه المرحلة، يرى "خوان كول"، أن سياسة الواليات المتحدة، وهنا 

رئيسين، تمثلت المبادئ فى مواجهة النفوذ الشيوعي، ودعم النخب السياسية الدينية المحافظة والنخب 

التسلطية، وضمان حرية الوصول إلى إمدادات الشرق األوسط النفطية. أما الحليفان فهما إسرائيل والسعودية. 

اعتبر المسئولون األمريكيون النموذج واسة الواليات المتحدة، المملكة مفصاًل حيويًا فى سيحيث شكلت 

وألن  ، هذا من ناحية،المغرق فى المحافظة بمثابة عائق فى وجه الشيوعية والخمينية الشيعية الوهابي

كان التحالف مع السعودية هو أحد فقد  للتنافس االقتصادي وخاصة على النفط،الحرب الباردة كانت ساحة 

، حيث تملك السعودية نفوذاً هائالً على أسعار النفط، نظراً لقلة عدد سكانها هذا النفطول على مفاتيح الحص

 .(10) ثانية، من ناحية وطاقتها اإلنتاجية العالية

 ففيفي السياسة األمريكية تجاه السعودية، خالل هذه المرحلة،  والمصلحيوهو ما يعكس البعدين القيمي 

المتحدة لحماية مصالحها اإلستراتيجية، كانت المملكة أهم أدوات حماية هذه  الوقت الذى سعت فيه الواليات

                                  
مطبعة العالمية، ، )القاهرة، السعد هجرس ،ترجمة، األمريكي الكونجرسير ر تقـ  تنافر المستقبل الحاضر.تكامل  أمريكا والسعوديةآخرون(، و بيرس )ريتشارد  (7)

 .19ـ  13 (، ص ص1991
 .112ـ  120، ص (1991شركة الربيعان للنشر والتوزيع،  ،الكويت)، أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي ،مقلد صبري د. إسماعيل  (8)
، علوم السياسيةرسالة ماجستير فى العلى النظم السياسية العربية: دراسة فى قضية الشرعية،  الدولي، تأثير التحوالت فى النظام حنفي( عبد العظيم محمود 9)

 .90، ص (0220كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، )القاهرة، 
 طالرابتاحة على مة النص م، ترج0223عدد أكتوبر/ نوفمبر  ،The Boston Review( خوان كول، شيعة العراق: تاريخ حلفاء أمريكا المحتملين، مجلة 10)

http://arabic.tharwaproject.com/AMainSec/ANetWatch/ANW_03_10_04/cole1.htm
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المصالح، فتم استخدامها، بنموذجها الديني، لمواجهة التيارات والنظم القومية في المنطقة العربية، والتى 

طرًا على يمثل خ إلحاديالشيوعية كنموذج مواجهة ل تتعارض مع النموذج القيمي األمريكي، كما استخدمتها

فى لدعم المجاهدين اإلسالمية اإليرانية، وأيضًا الثورة األديان وتهديدًا لوجودها، ثم استخدمتها لمواجهة 

رأت أنها تتوافق والنموذج السعودي، ويمكن أن تشكل  التيوغيرهم من الجماعات اإلسالمية، ، أفغانستان

 عديد من السياساتدعمًا للتوجهات األمريكية في المنطقة. وهو ما برز فى ال

 

 القومية العربية:و ةأواًل: السعودي

مشاريع توحيدية عربية، ألنها شعرت أنها قد تحتل مرتبة ثانوية  أية تجاهمنذ تأسيسها كانت المملكة حذرة 

قد تشكل أخطاراً محتملة ألساس سلطة ومشروعية  التيضمن هذه المشاريع، وألنها تخوفت من انتشار األفكار 

. وألن آراء الجيل الجديد من القوميين العرب، تحمل إمكانية تدمير المصالح السعودية السياسينظامها 

ن نفط المملكة وغيرها من الدول أوالقضاء على طموحات العائلة الحاكمة. فقد اعتقد القوميون العرب 

ى التنمية أن يستغل ف ينبغيالعربية الغنية بالنفط ملك لألمة العربية وليس لمنتجيه فحسب، وأنه 

 االقتصادية العربية وأن يكون فى خدمة تحقيق أهداف األمة األخرى.

، كإحدى العقبتين "القوى الرجعية" اكما صور القوميون العرب النظم العربية المحافظة، أو كما أطلقوا عليه

شكل  المهمتين على طريق تحقيق األهداف العربية وصون الحقوق العربية. بجانب اإلمبريالية. وهكذا

تلقوه من  الذيالراديكاليون العرب تهديدًا وجوديًا للسعودية، وأصبح هذا التهديد أكثر خطورة بسبب الدعم 

 العربيوالبلدان الشيوعية األخرى. ومن هنا كان منع االختراقات الشيوعية فى العالم  وفيتيالساالتحاد 

 دية.والمناطق القريبة هدفًا طاغيًا على السياسة الخارجية السعو

وأصبح ينظر إلى اإلسالم كقوة أيديولوجية مضادة للراديكالية العربية والشيوعية، واعتبر إطارًا مالئمًا لتحالف 

، ساعدت المبادرة السعودية على تأسيس رابطة العالم 9119مضاد للراديكالية. فخالل مناسك الحج عام 

تسعى إلبعاد المسلمين عن دينهم وتدمير  التي ، بدعوى إحباط المؤامرات الخطيرة ألعداء اإلسالماإلسالمي

، وكان الشريك الرئيس للسعودية اإلسالميبتأسيس منظمة المؤتمر  9199وحدتهم. واستكملت المبادرة عام 

 الخمينيفى هذا المشروع، شاه إيران، فى وقت كان الشاه يواجه تحدى القوى اإلسالمية، وأبرزهم آية اهلل 

 سياسة مضادة لإلسالم. تباعه بدعوى اوأتباعه، 
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، كما ترى هنتر، فقد استخدمت القيادة السعودية السعودية أنه بداًل من وضع اإلسالم لألهداف والسياسة أي

نشأت على قاعدة اهتمامات وأولويات  التياإلسالم، وفق توجيه أمريكي، لبلوغ األهداف وتحديد السياسات 

، أصبحت هذه المنظمة أداة مهمة لبسط النفوذ اإلسالميالمؤتمر تلت تأسيس منظمة  التيأخرى. وفى السنوات 

 .(11) اإلسالميفى كل العالم  السعودي

 

 مواجهة الشيوعية:و ةثانيًا: السعودي

توسعت الواليات المتحدة فى تبنى إستراتيجية "االحتواء" للقضاء على االتحاد السوفيتي، ومن خاللها اتجهت 

. وشاركت المملكة العربية اإلسالمياألفغانية، ذهب معظمها إلى التيار إلى منح مساعدات ضخمة للمقاومة 

من تصوير "الجهاد" فى أفغانستان على انه  السعودي". وتمكن النظام اإلسالميالسعودية فى تمويل "الجهاد" 

 القضية األسمى فى الثمانينيات.

ة ًا، يضاف إلى المساندة العسكرية األمريكيشكاًل مالي الدولي اإلسالميوحتى منتصف الثمانينيات، أخذ التضامن 

كانت تقوم بتوزيع المساعدات على  التي"للمجاهدين األفغان"، وبالتعاون مع األجهزة الباكستانية 

أخذ ذلك التضامن صورة الوجود المتزايد "للمجاهدين" األجانب، والسيما  ،9191عام مستحقيها. واعتبارًا من 

التعاون بين الخبراء األمريكيين بين الممولين العرب، وعلى رأسهم  اتسعو غانية.العرب منهم، على األرض األف

 .(12) السعودية

وقد أعطت المساعدات المالية األجنبية الضخمة للقضية األفغانية دعمًا هائاًل، استفاد منه من أطلق عليهم 

فقد "، طالئع األمة"سعودية، فى الغرب "المقاتلين من أجل الحرية"، وأطلق عليهم فى المملكة العربية ال

ا هنتثير مشاكل متعلقة بالتنسيق والتخصيص. و لكنها كانتتأتى من عدة مصادر عامة، وات كانت المعون

المخابرات السعودية، ولجنة الدعم الخاصة،  هيتكونت ثالث هيئات سعودية تشكل أهم قنوات االتصال، 

 ورابطة العالم اإلسالمي. 

الهالل  مراسليالعرب بأولى زياراتهم إلى باكستان، وكانوا فى البداية يؤدون دور  وقامت طالئع المتطوعين

ظهرت فى ذلك الوقت أمام المنظمات غير الحكومية  التيوالمنظمات اإلنسانية اإلسالمية  السعودياألحمر 

ة وكان "أسام .السوفييتيتحولون تدريجيًا إلى مجاهدين ضد الجنود  بدؤواالغربية ذات األهداف اإلنسانية. ثم 

                                  
 .021ـ  020، ص صمرجع سابق( شيرين هنتر، 11)
 .91ـ  92(، ص 0222، )الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، اإلمبراطورية األمريكية، البغدادي( محمد 12)
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رمزًا من رموز "الجهاد" القادم من المملكة، ولم تكن حماسته  ، زعيم تنظيم القاعدة فيما بعد،بن الدن"

نت كا التيكان يرتبط معها بعالقات عمل، وال األجهزة األمريكية  التيالمفرطة تثير قلق ال الحكومة الملكية 

 . (13) الشيوعيةالنضال ضد ترى فيه رجاًل من أصول عريقة وحليفًا لها فى 

خفضت الواليات المتحدة من  "جيل كيبلوفقًا لـ "، 9191من أفغانستان فى فبراير  السوفيتيبعد االنسحاب و

أثبتت أنها غير قادرة على قلب النظام الحاكم فى كابول، ولم يعد يوجد فى  التيقيمة مساعداتها للمقاومة 

الواليات المتحدة، عدد  تبيشاور "مقاتلون من أجل الحرية" يعتد بهم من وجهة نظر اإلدارة األمريكية. واعتبر

من "المتطرفين"، ومع ذلك زادت السعودية وباكستان  (نجيب اهللووسياف حكمتيار من القادة األفغان )مثل 

من دعمها "لحكمتيار" دون أن تستطيع حكومة "بناظير بوتو"، االعتراض على ذلك، إال أن الصراعات بين 

وجعلته  ،استولى عليها القائد "مسعود" فى شمال شرق أفغانستان التيوالتحصينات القوية  ،"المجاهدين"

ل باالستيالء على كابو حكمتيارمنافس "لحكمتيار"، باإلضافة إلى أن مقاومة نظام "نجيب اهلل" لم تسمح لأهم 

 .(14) لباكستانوإقامة دولة إسالمية، تكون صديقة للسعودية وعميلة 

، استمر جنود تنظيم السوفيتيمن أفغانستان، وبعد انهيار االتحاد  السوفيتيوبعد انسحاب قوت االحتالل 

األفغانية، وكانوا يظهرون بين الحين واآلخر فى مناطق األزمات العربية  األراضيعدة المقاتلون فى القا

 . (15) الشيشانواإلسالمية، فى الجزائر، وكوسوفا، والبوسنة والهرسك، وألبانيا، وفى 

 

 :ةاإليرانياإلسالمية  الثورةمواجهة و ةثالثًا: السعودي

قلقاً متنامياً لدى اإلدارة األمريكية وحلفائها من الدول العربية، وخاصة المملكة أثارت الثورة اإلسالمية اإليرانية 

الشهور األولى للثورة أثارت الشعارات العنيفة للثورة القلق، بسبب طابعها غير القابل  ففيالعربية السعودية، 

ا توازن أحد أهم الحلفاء كانت تستخدمها؛ كما أن الثورة، بإفقاده التيللتوقعات واللغة الدينية المتشددة 

العسكريين للواليات المتحدة فى أهم منطقة منتجة للبترول فى العالم، جعلت دخولها أسهل بالنسبة لالتحاد 

                                  
، بطالنها االدعاءات القائلة بأن الواليات المتحدة مّولت بن الدن ثبت أوجدت أسامة بن الدن؟ التي هيحدة هل الواليات المتوزارة الخارجية األمريكية،  (13)

 الرابط، النص متاح على 0222مايو  13للوزارة،  اإللكترونيالموقع 
 .192ـ  172، ص (0222، 1دار العالم الثالث، ط)القاهرة: ترجمة نبيل سعد،  ،السياسيجهاد: انتشار وانحسار اإلسالم جيل كيبل،  (14)
ق و بة الشر مكت)القاهرة، ، ترجمة عماد بكر، ودر أجهزة المخابرات الدوليعشر من سبتمبر: اإلرهاب  والحاديالمخابرات األمريكية أندرياس فون بولوف،  ( 15)

 .33ـ  31، ص (م0221، 1الدولية، ط

http://usinfo.state.gov/ar/Archive/2005/May/13-821234.html
http://usinfo.state.gov/ar/Archive/2005/May/13-821234.html
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 . ولهذا اختلطت الثورةاألفغاني الشيوعيأخذ يقترب منها بشكل خطير باندفاعه لدعم النظام  الذي، السوفيتي

 . (16) السوفيتي األمريكيبالصراع 

تبنتها المملكة، فكانت الحرب  التيتبنته إيران، قامت سياسة االحتواء  الذيتصدير الثورة شعار مواجهة  وفى

الخليجية، من ناحية، والحصول على دعم الغرب ضد إيران  النظم، بدعم 9190فجرها صدام حسين عام  التي

 فى أفغانستان من ناحية ثالثة.  اإلسالميالثورة، من ناحية ثانية، ودعم الجهاد 

لقد كان من السهل بالنسبة للمملكة، أن تقاوم الراديكالية العلمانية والشيوعية بإعتبارهما ضد اإلسالم 

م تعرف كيف تتعامل مع عقيدة ادعت تمثيل اإلسالم الصحيح، وشككت وملحدتين وال شرعيتين، إال أنها ل

 ، اإلسالم الخاضع للغرب.األمريكيبإسالم القيادة السعودية واتهمت السعوديين بتمثيل اإلسالم 

وكانت إستراتيجية المملكة، خالل مرحلة الثمانينيات من القرن العشرين، مزيجًا من الهجوم المضاد على موجة 

والتعاون مع الجماعات األقل راديكالية واألكثر محافظة فى البلدان اإلسالمية األخرى.  اإليراني النضالياإلسالم 

الفارسية إليران، مشيرين وعلى السمة الشيعية  تهجومًا معاكسًا على إيران، شددة السعودي توعندما شن

شيعية ـ الفارسية ذات العالقة الضعيفة إلى أن الثورة اإليرانية وأيديولوجيتها كانت تعبيرًا عن طبيعتها ال

ير لتصد السعيمن إيران وقف  "الملك فهد"، طلب المملكة فى الخليجباإلسالم الصحيح. واعتمادًا على موقع 

 .العربيقال إنها غريبة عن اإلسالم والعالم  التيالشيعية ـ الفارسية أيديولوجيتها 

من خالل المساعدات المالية والتدريب ق المخطط األمريكي، المضادة إليران، وفوضاعفت المملكة من جهودها 

والتعليم للتحكم بالجماعات اإلسالمية فى العالم اإلسالمي، وخصوصًا فى مخيمات التدريب األفغانية فى 

شمال غرب باكستان فى مدينة بيشاور وحولها، وتمثل الجزء اآلخر من إستراتيجية السعودية  الحدودياإلقليم 

ام ، كالنظالماضيكانت على نزاع معها فى  التيإلى األنظمة العربية األخرى، بما فيها تلك األنظمة  فى التقرب

 يجيالخللصدام حسين فى العراق، فضاًل عن الحلفاء الغربيين. وتجلى ذلك فى إنشاء مجلس التعاون  البعثي

، وتوثيق التعاون مع الواليات 9199ـ9190للعراق فى حربه مع إيران  والسياسي المالي، وتقديم الدعم 9199عام 

استغلت المخاوف السعودية من الثورة اإليرانية، لحشد القدرات السعودية ضد إيران، واستخدام  التيالمتحدة، 

كأهم أدوات الصراع فى هذه المواجهة. وحافظت المملكة، بتوجيهات أمريكية،  ،السعوديبنموذجه  ،اإلسالم

 .(17) وسيلة لبلوغ أهدافها األمنية والسياسيةعلى استخدام اإلسالم كأداة و

                                  
 .171ـ  172، ص مرجع سابقجيل كيبل،  (16)
 .012ـ  029، ص صمرجع سابق( شيرين هنتر، 17)
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قامت بها المملكة، فى اإلستراتيجية األمريكية خالل مرحلة الحرب الباردة، يمكن  التيومن واقع هذه األدوار 

القول أن الواليات المتحدة استخدمت المملكة، ونموذجها الديني، لحماية وتعزيز مصالحها اإلستراتيجية في 

ية، وفرض نموذجها الديني والقيمي من ناحية ثانية، سواء من خالل التصدي لأليديولوجية العالم، من ناح

رأت فيها، وفى التيارات الموالية لها، أكبر تحد لنموذجها خالل هذه المرحلة، أو من خالل مواجهة  التيالشيوعية 

 والمصالح األمريكية في الخليج. الثورة اإلسالمية اإليرانية التي شكلت أطروحاتها خطرًا كبيرًا على الوجود

مع  هاانهزمت إيران فى حربقامت بها، حيث  التيالمملكة فى األدوار  هاحققت التيإال أنه فى مقابل النجاحات 

من  السوفييتخرج العراق، ولم يخرج العراق منتصرًا بشكل يمكنه من أن يصبح عنصر نزاع أو تهديد، و

ظام قمة النبللمملكة  اإلستراتيجيالواليات المتحدة، الحليف  وانفراد ،الشيوعية نفسهاانهيار أفغانستان، و

 التيمن بين إسالمية، عدة تيارات باالنتصار لم يستمر طوياًل، فقد وقفت  السعوديالشعور فإن العالمي. 

 فى حربه ضد الكويت.  العراقياستفادت طوال الثمانينيات من المساعدات السعودية، إلى جانب النظام 

د لكسب تأيي اإلسالميمصداقية إسالمية، إال أنه لجأ إلى التضامن  العراقي للنظاموعلى الرغم من أنه لم يكن 

. ودعمت التيارات اإلسالمية اإلسالميالعرب والمسلمين، فى وقت كانت المملكة تعتبر نفسها زعيمة العالم 

أنه يقف فى مواجهة الغرب من ناحية، ومن أجل الحفاظ على ما  االعراق، ال إلسالمية نظامه، ولكن لتصوره

اعتبروه حقوقًا عربية وخصوصًا فى فلسطين من ناحية أخرى. وأصبحت المملكة فى مواجهة العديد من 

على إرث ضخم من الثوابت  ترتكزنطلق من قاعدة شرعية وت اأنه تأعلن التيتيارات اإلسالم السياسي، 

 ع توجهات المملكة، وخاصة فى تحالفها اإلستراتيجي مع الواليات المتحدة األمريكية. ، يتعارض مالعقائدية

لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من العالقات األمريكية ـ السعودية، كانت محاًل للعديد من مؤشرات التوتر، وخاصة 

 يالذ، هذا االختالف السعوديمع بروز مظاهر االختالف بين النموذج الديني في الواليات المتحدة، وبين نظيره 

السياسة األمريكية تجاه عشر من سبتمبر، والتى شكلت عالمة فارقة فى  الحاديشهد أبرز صوره فى أحداث 

 .المملكة


