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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)
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 (:300-351، )الصفحات والصراع العربي ـ اإلسرائيليالسعودية  السياسة: السادسالجزء 

ـ اإلسرائيلي، أهم القضايا الدولية فى القرن العشرين، وتحديداً فى مرحلة ما بعد  تشكل قضية الصراع العربي 

يًا، مصلحويتجسد فيها البعد الديني، مرجعية، وإطارًا وأداة، قيميًا وأيديولوجيًا  التيالحرب العالمية الثانية، 

عها منذ بدايتها وحتى اآلن، وكانت الواليات المتحدة فى م والتعاطيشاركت فى إدارتها  التياألطراف معظم من 

مقدمة الدول الفاعلة، إن لم تكن الفاعل الرئيس فى إدارة هذه القضية بما يتفق ومنطلقاتها الدينية 

والقيمية والمصلحية فى المنطقة، حيث شكلت إسرائيل ذراعها الرئيس فى المنطقة، وأهم حلفائها 

دعمها وترسيخ وجودها، استطاعت الواليات المتحدة تصدير األزمات لكل الدول  اإلستراتيجيين، ومن خالل

 العربية، وخاصة تلك المعروفة بدول المواجهة )لبنان، سوريا، األردن، مصر(. 

ورغم أن المملكة العربية السعودية، لم تكن من بين دول المواجهة المباشرة، إال أن القضية كانت أهم قضايا 

لواليات المتحدة، منذ منتصف الثالثينيات من القرن العشرين وحتى اآلن، وارتبط تطور هذه عالقاتها مع ا

العالقات، فى جانب منه بتطورات وتداعيات هذه القضية، وخاصة فى ظل طبيعة وخصوصية التحالف 

ة، فقد اإلستراتيجي بين الدولتين، ونظرًا ألهمية المملكة ومكانتها اإلستراتيجية والدينية فى المنطق

استخدمتها الواليات المتحدة فى كثير من مراحل تطور الصراع، كأداة من أدوات تنفيذ سياساتها، وتحقيق 

أهدافها من هذا الصراع، بل وتصويرها فى بعض األحيان على أنها الطرف المضاد إلسرائيل، وتحريك الداخل 

 حمالت لشن له، الداعمة الفكرية والتيارات ،األمريكي، من خالل اللوبي اإلسرائيلي وجماعات الضغط الموالية

 واإلسرائيلية. األمريكية المصالح مع التوافق على إلجبارها المملكة، ضد منظمة

 هذه فى المملكة ودور اإلسرائيلي، ـ العربي الصراع تجاه األمريكية السياسة تناول يمكن اإلطار، هذا وفى

 التالي: والنح على الدراسة، محل الفترة خالل السياسة،

 

 أواًل: السياسة األمريكية والصراع العربي ـ اإلسرائيلي:

 كياألمريالرأي العام بعدد من االعتبارات، منها: للصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، ارتبطت رؤية الرئيس بوش 

ِفيد دي نشأ بسبب انهيار محادثات السالم في قمة كامب والذيالمعادي للفلسطينيين عندما تولى الرئاسة. 

المسئولون عن  أنهمعلى تصوير الفلسطينيين و ،9000( مع اندالع االنتفاضة الثانية في سبتمبر 9000)يوليو 

على توجهات  المهيمنين، هذا بجانب تأثير تيارات المحافظين الجدد، فشل جهود السالم والمبادرة بالعنف
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قيقية للتفاوض بين الفلسطينيين ألية جهود حاإلدارة األمريكية خالل هذه المرحلة، والرافضين 

ون يعارض، كما يعتقدون أنه ليس للفلسطينيين أي حق في وطن مستقل في فلسطينحيث واإلسرائيليين. 

 التنازالت اإلقليمية اإلسرائيلية في األراضي المحتلة. 

ا تأثيًرا كبيًر تثرأو، سرائيل اليمينيةإلدعًما قوًيا  تقدم ةقوي ةأصولي ةمسيحي تياراتوجود يضاف إلى ذلك 

، فإن (2) إلسرائيللموقف إدارة بوش المؤيد  الدافع السياسي قدموابوش. فإذا كان المحافظون الجدد إدارة على 

، معتمدًا على الخلفية الدينية (3) إسرائيللدعم  القيميقدم األساس الديني و األصولياليمين الديني 

 . (4) بهايؤمن  التيراتية النبوءات التووالمعتقدات الشخصية للرئيس بوش، و

من  عدداً قضية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، تبنت إدارة بوش في تعاطيها مع وفي إطار هذه االعتبارات، 

 ، منها:األطروحات

 

 (: 9009ـ طرح فكرة الدولتين )يونيو 9

، طرح الرئيس بوش رؤياه للسالم في الشرق األوسط على أساس دولتين، 9009في الرابع والعشرين من يونيو 

إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسالم. وطالب بضرورة انتخاب قيادة فلسطينية جديدة 

د ما قبل اندالع االنتفاضة خاضعة للمحاسبة وغير ملطخة باإلرهاب، ودعا إسرائيل إلى االنسحاب إلى حدو

 .(5) المحتلة. كما طالبها بوقف النشاط االستيطاني في األراضي 9000سبتمبر  92الفلسطينية الثانية في 

ووضع بوش عددًا من الشروط التي يمكن من خاللها دعم الدولة الفلسطينية، المتخيلة، ومن بين هذه 

الديمقراطية وفق التصور األمريكي، ومواجهة الفساد، ونبذ  الشروط: تبني إجراءات اإلصالح السياسي، واعتناق

                                  
(Cambridge  Conservatives and The Global Order-America Alone: The NeoHalper, and Jonathan Clarke,; ) Stefan 2(

University Press, 2004), pp. 23 - 25 
 .13ـ  10، ص (2001، 1القاهرة، مكتبة الشروق، ط)، رسالة فى األصولية البروتستانتية والسياسة الخارجية األمريكية( سمير مرقس، 3)
رجمة هبة رءوف ، تأصول التطرف ـ اليمين المسيحى فى أمريكا( كيمبرلى بالكر، "أخطار األصولية وتقويض الديمقراطية"، ضمن كيمبرلى بالكر )تحرير(، 4)

 .89ـ  86، ص 2005وتامر عبد الوهاب، )القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، الطبعة األولى، (
اب". أن تحارب جميع األطراف اإلره عيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن. وليست هناك طريقة لتحقيق ذلك السالم إال( قال بوش: "رؤياي هي لدولتين ت5)

ني أهيب بالشعب الفلسطيني أن ينتخب ادة جددا، قادة ال ق وقال: "إن السالم يتطلب قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة كي يكون باإلمكان والدة دولة فلسطينية. وا 
ذا سعى الشعب الفلسطيني بفعالية وراء هذه تكون سم ألهداف، اعتهم ملطخة باإلرهاب. وأهيب بهم أن يبنوا ديمقراطية فاعلة ترتكز على التسامح والحرية. وا 

 فستؤيد أمريكا والعالم بفعالية جهودهم."
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. 9000سبتمبر  92إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل العنف واإلرهاب، ومع قيام هذه الدولة ستنسحب إسرائيل 

 .تتوقف النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي المحتلةسو

ائيليين والفلسطينيين، في نهاية المطاف، أن يعالجوا القضايا وعن الوضع النهائي، قال بوش إن "على اإلسر

الصميمية التي تفرق بينهم كي يكون هناك سالم حقيقي، ويحلوا كل المطالبات ويضعوا حدًا للنزاع حولها. 

من خالل تسوية يتم التوصل إليها  هيتسين 9190وهذا يعني أن االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ في عام 

، مع انسحاب إسرائيل إلى حدود 332و 949بين الطرفين، على أساس قراري مجلس األمن الدولي رقم بالتفاوض 

 .(6) آمنة معترف بها

 

 ـ العالقة بين العدوان على العراق وتسوية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي: 9

 39يكية للشؤون العامة(، )في كلمته أمام المؤتمر الرابع والخمسين لمنظمة "إيباك" ))اللجنة اإلسرائيلية األمر

( ربط وزير الخارجية األمريكي )كولن باول(، بين العالقات االستراتيجية األمريكية ـ اإلسرائيلية، 9003مارس 

وبين العدوان على العراق، وبدأ بتبشير اليهود باالنتصار في "عملية تحرير العراق"، وقال "سننتصر"، وقال 

من أسلحته، وأن يقام نظام جديد على أنقاض النظام القائم، وأن بالده ستساعد باول إن العراق يجب أن ُيجرَّد 

العراقيين بعد الحرب على بناء دولة "ديمقراطية ومسالمة قادرة على العيش بسالم مع جيرانها". وأضاف: 

مريكية بهذا األمر إنه جاء إلى "هنا" من أجل أمن إسرائيل واستقرارها، وأكد االلتزام الدائم للواليات المتحدة األ

منذ إيزنهاور، وقال: إن دولتينا مرتبطتان بنفس القيم" طيلة خمسين سنة. ونقل إلى إسرائيل في كلمته، 

الوعد الجديد الذي أعلنه الرئيس بوش بتقديم تسعة مليارات دوالر كضمانات قروض لمواجهة تكاليف الحرب 

مانات، من أجل "تعزيز البنية العسكرية والمدنية" للدولة على العراق، ومليار دوالر أخرى دعما عسكريا دون ض

 .(7) القائمالعبرية، وفي السياق كان التذكير المستمر بضرورة تجريد العراق من أسلحته وقلب النظام 

 

                                  
 .24/6/2002، موقع وزارة الخارجية األمريكية، عدد العربية نشرة واشنطننص خطاب بوش،  (6)
 الرابط ، أنظر1/4/2003ة المقبلة إدريس الكنبوري، خطاب باول أمام اإليباك وسيناريوهات المرحل( 7)

http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?catid=79&artid=2020
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 ـ الشروط الالزمة للتسوية: 3

سرائيلي ـ على أن الهدف هو تسوية نهائية وشاملة للنزاع اإل، (8) (9003خارطة الطريق )أبريل نصت 

وأكدت الخطة على نفس ، 9009 يونيو ،، كما ُطرحت في خطاب الرئيس بوش9005الفلسطيني بحلول عام 

عنصر جوهري في الجهود الدولية للتشجيع على سالم طرحها بوش، وأكدت ديباجتها على أنها  التيالمضامين 

 اإلسرائيلي. ـ  واللبناني ،اإلسرائيليـ  شامل على جميع المسارات، بما في ذلك المساران السوري

 وتقوم الخطة على المراحل التالية:

 

ا : وفيهتطبيع الحياة الفلسطينية، وبناء المؤسسات الفلسطينيةوإنهاء اإلرهاب والعنف، : األولىالمرحلة 

أن ترافق هذا العمل إجراءات داعمة تباشر بها ، ويتعهد الفلسطينيون على الفور بوقف غير مشروط للعنف

يل. ويستأنف الفلسطينيون واإلسرائيليون التعاون األمني على أساس خطة عمل تينيت إلنهاء العنف إسرائ

 واإلرهاب والتحريض، من خالل أجهزة أمنية فلسطينية فعالة أعيد تنظيمها. 

 

 تنصب الجهود في المرحلة الثانية على خيار إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة: الثانيةالمرحلة 

وخاصيات السيادة، على أساس الدستور الجديد، كمحطة متوسطة نحو تسوية دائمة للوضع القانوني. ويمكن 

إحراز هذا الهدف عندما يصبح للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بشكل حاسم ضد اإلرهاب، ومستعدة وقادرة 

ر مثل هذه القيادة، على بناء ديمقراطية تتم ممارستها قائمة على أساس التسامح والحرية. ومع توف

التي تم إصالحها، سيحصل الفلسطينيون على دعم نشط من الرباعية  األمنيةوالمؤسسات المدنية والهيكليات 

 والمجتمع الدولي األوسع إلقامة دولة مستقلة قادرة على البقاء. 

 

قرار تعزيز اإلصالح واستوفيه يتم  :الفلسطينيـ  اتفاق الوضع الدائم وإنهاء النزاع اإلسرائيليالمرحلة الثالثة: 

ـ  المؤسسات الفلسطينية، واألداء األمني الفلسطيني المتواصل، والفعال، والمفاوضات اإلسرائيلية

 .9005الفلسطينية التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق الوضع الدائم في العام 

 

                                  
، عدد اشنطن العربيةنشرة و خريطة طريق إلى حل الدولتين الدائم للنزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني ترتكز إلى األداء(، ، الناطق الرسمي باسم الخارجية األمريكية (8)

 .2003إبريل  30
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 (: 9004ـ وعد بوش وضماناته إلسرائيل )أبريل 4

تضمنت عددًا من الضمانات يل شارون، يرآلرئيس بوش رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل ، وجه ا9004في أبريل 

 :(9) بينهااألمريكية إلسرائيل، كدولة يهودية، من 

إن الواليات المتحدة تبقى ملتزمة رؤيتي وتنفيذها كما وصفت خريطة الطريق، وستبذل قصارى جهدها  )أ(

 ة أخرى. لفرض أي خط طرفلمنع أي محاولة من جانب أي 

إن الواليات المتحدة تؤكد مجددًا التزامها الراسخ بأمن إسرائيل، بما في ذلك حدود آمنة يمكن الدفاع عنها، )ب( 

وبصيانة وتقوية قدرات إسرائيل على الردع وعلى الدفاع عن نفسها، بنفسها، ضد أي تهديد أو مزيج ممكن 

 من هذه التهديدات. 

عن نفسها ضد اإلرهاب، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد المنظمات اإلرهابية.  ستحتفظ إسرائيل بحق الدفاع)ج( 

والواليات المتحدة ستقود الجهود، وبعمل مشترك مع األردن ومصر وآخرين في األسرة الدولية، لمنع المناطق 

 التي تنسحب منها إسرائيل من تشكيل تهديد يتطلب معالجته بأي طرق أخرى. 

حدة تلتزم بقوة أمن ورفاه إسرائيل دولة يهودية. ويبدو واضحاً أن إطارا لحل توافقي وعادل إن الواليات المت)د( 

ومنصف وواقعي لقضية الالجئين الفلسطينيين، كجزء من أي اتفاق على الوضع النهائي، يجب التوصل إليه 

إسرائيل، ضمن  من خالل إقامة دولة فلسطينية وتوطين الالجئين الفلسطينيين هناك بدل إسرائيل. وعلى

تسوية نهائية سلمية، أن تحصل على حدود آمنة ومعترف بها دوليا يجري التوصل إليها من المفاوضات بين 

 ، وعلى ضوء الوقائع على األرض.332و 949األطراف متماشيا مع قراري مجلس األمن 

 

 (:9002ـ بوش ووطن اليهود )مايو 5

، أكد الرئيس بوش على الطبيعة الدينية لدولة إسرائيل، وأنها امتداد اإلسرائيليفى خطابه أمام الكنيست 

اس أس علىلوعود األنبياء، قائاًل: "قبل ستين سنة أعلن دافيد بن جوريون استقالل دولة إسرائيل، التي قامت 

ق لم يكن فقط قيام دولة جديدة بل مصيره. السيا علىالحق الطبيعي للشعب اليهودي في أن يكون سيدا 

وطن للشعب المختار ـ أرض إسرائيل.  ،وداود موسىووأيضا تجسيدا عمليا لوعد عتيق الزمن منح إلبراهيم، 

مئات من سنوات المعاناة والتضحية مرت قبل أن يتحقق الحلم". وأشاد بوش بإسرائيل باعتبارها واحة 

                                  
ريكية، عدد م، مكتب برامج اإلعالم الخارجي، وزارة الخارجية األالعربية نشرة واشنطن، آرييل شارون، اإلسرائيلينص رسالة الرئيس بوش إلى رئيس الوزراء ( 9)

15/4/2004. 
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لتهديدات بنت إسرائيل ديمقراطية مزدهرة في قلب األرض المقدسة. ، قائاًل: "رغم االمنطقةالديمقراطية فى 

 . (10)أساس حب الحرية، حب العدل وكرامة اإلنسان" علىبنيتم مجتمعا حرا وحديثا يقوم  أنتم

وأشار أن إسرائيل ككيان تملك ما هو أغلى من النفط، والذهب، تملك الكفاءة والتصميم وترسيخ الديمقراطية 

إلنسان، وأكد أن الواليات المتحدة وإسرائيل متحدتان فى الحرب ضد التطرف واإلرهاب فى الشرق واحترام حقوق ا

 ماليين نسمة خلف هذا الهدف. 300األوسط، وأن هناك توحدًا بين 

وحاول بوش التحليق فى آفاق المستقبل، بعد ستين عامًا قادمة، وأشار إلى أنه عند احتفال إسرائيل بمرور 

تأسيسها، ستكون من الدول الديمقراطية الكبرى في العالم، آمنة ومزدهرة، "وطن للشعب  عامًا على 990

اليهودي"، وستعم الديمقراطية دول المنطقة، وخاصة سوريا وإيران، وستهزم القاعدة وحماس وحزب اهلل، 

 وسيعترف المسلمون بالظلم فى أهدافهم".

رائيل فى العالم، كحافظة إلرث إبراهيم وإسحق ويعقوب، تشعه إس الذيواختتم بوش خطابه مؤكداً على النور 

 ومشددًا على وقوف الواليات المتحدة بجانب إسرائيل".

ومن خالل هذه الرؤي وتلك األطروحات، تبرز عدة حقائق، في مقدمتها: الترابط العقيدي بين الواليات المتحدة 

سائل الحفاظ على هذا الترابط فى ظل تأكيد إدارة وإسرائيل، وما التحالف اإلستراتيجي بينهما إال وسيلة من و

بوش على يهودية الدولة اإلسرائيلية، وكونها وطن لليهود، ونور لألغيار، هذا من ناحية، والتأكيد على تفرد 

الواليات المتحدة بإدارة الصراع، وعدم سماحها ألى طرف بطرح رؤى أو مبادرات للتسوية، وفق نص خطاب 

لالعتماد على عدد من القوى اإلقليمية، لوضع  األمريكي، من ناحية ثانية، والتوجه ضمانات بوش لشارون

مقترحاتها موضع التنفيذ، كمجرد أدوات تحركها، وقتما تشاء وكيفما تشاء، ترتفع ببعض األدوار، وتنخفض 

ة المملك ، وكانتوالمصلحي/ القيمي، الدينيبها وفق متطلبات كل مرحلة، وبما يتفق وسياستها ببعديها 

 ،استراتيجياتهااعتمدت عليها الواليات المتحدة، لتنفيذ  التيالعربية السعودية أحد أهم الركائز األساسية 

 خالل الفترة محل الدراسة، من ناحية ثالثة.

 

                                  
 .16/5/2008، وزارة الخارجية األمريكية، برنامج اإلعالم الخارجي، عدد نشرة واشنطن العربيةنص خطاب الرئيس جورج بوش أمام الكنيست اإلسرائيلي،  (10)
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 ثانيًا: المملكة والسياسة األمريكية تجاه الصراع العربي ـ اإلسرائيلي:

مع الواليات المتحدة، مع بداية المملكة  عالقاتكأحد محاور  ،ةبالقضية الفلسطيني السعوديبدأ االهتمام 

ت بين الملك عبد العزيز تم التياالتصاالت  وهو ما تؤكده فى الثالثينيات من القرن العشرين، هذه العالقات

 األمريكيبعث بها الملك عبد العزيز إلى الرئيس  التيالرسالة فى  والتى تمثلت، 9132والرئيس روزفلت، عام 

أعلنت فيه تأييدها لما  الذي، 9132أكتوبر  94ردا على بيان الحكومة األمريكية الصادر فى  ،9132 نوفمبرفى 

 فى فلسطين".  اليهودي القوميأسمته "تقدم الوطن 

لعدد من المقوالت  وفى محاولة من الملك عبد العزيز لتوضيح الرؤية العربية بعث رسالته متضمنة تفنيدًا

أن  أحقية اليهود بأرض فلسطين وحول تشتتهم واضطهادهم فى دول ومدن العالم، ومؤكدًا الصهيونية حول

هود أدى إلى اعتبار تأييد الي ،كبيرًا تضلياًل األمريكيثار الدعايات اليهودية الواسعة االنتشار قد ضللت الشعب آ"

". أما حقوق العرب فى فلسطين كما ذكرت رسالة الملك عبد العزيز إنسانيًا فى سحق العرب فى فلسطين عماًل

"فال تقبل المجادلة ألن فلسطين منذ أقدم العصور ولم يغادروها أو يطردوا منها". وناشد الملك عبد العزيز 

 ومساعدتهم باسم الحق والعدل واإلنصاف. الفلسطينيالرئيس روزفلت مناصرة الشعب 

(، والتى تزامنت مع فتح ألمانيا ألبواب الهجرة أمام اليهود إلى األرض 9143إبريل  30وفى الرسالة الثانية )

الفلسطينية، طالب الملك عبد العزيز الرئيس روزفلت بالعمل على "إيقاف سيل الهجرة وإيجاد مكان يعيش 

عرب فى موضوع وبعد ذلك يبحث الحلفاء وال ،باتاً  ليهم منعًاإومنع بيع أراضيها  ،اليهود غير فلسطينفيه 

 .(11)تأمين إسكان أولئك اليهود الذين يمكن أن تتحملهم فلسطين من اليهود المقيمين فيها اآلن"

إلى أن الرئيس روزفلت ، 9145جمع بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت عام  الذيوأشار محضر االجتماع 

تحرك معاد  بأيضد العرب وأنه لن يقوم طمأن الملك عبد العزيز، إلى أنه لن يفعل شيئا لمساعدة اليهود 

 الرئيس وبتوليأبداه روزفلت لما طرحه الملك عبد العزيز، انتهى بوفاته،  الذي. إال أن التفهم العربيللشعب 

 القوميترومان السلطة، تبنت السياسة األمريكية فى عهده وجهة نظر الحركة الصهيونية الخاصة بالوطن 

لالستقرار فى فلسطين،  يهوديريطانيا إلى فتح باب الهجرة أمام مائة ألف فى فلسطين، ودعوة ب اليهودي

 .(12)"لعربضد ا عدائيًا ال يمثل عماًلو أآلمهم،بدعوى أن ذلك هو المخرج لتخفيف 

                                  
ماجستير في العلوم السياسية، )جامعة القاهرة، كلية ، رسالة 1982ـ  1964 اإلسرائيلي العربيالسياسة الخارجية السعودية تجاه الصراع ( حسن أبو طالب، 11)

 .171ـ  170(، ص 1986االقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
السياسة  دوةنالمستوي الدولي ـ العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية"، ضمن:  على( د. أسعد صالح الشمالن، السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية 12)

 .595ـ  592، ص 2001، الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية، ـ فى عهد خادم الحرمين الشريفين ـ الملك فهد بن عبد العزيز للمملكةالخارجية 
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أكد الملك عبد العزيز أن فتح باب الهجرة اليهودية لفلسطين  ،تروماناألمريكي على رسالة الرئيس  هوفي رد

من شأنه أن يفرض على األكثرية العربية فى فلسطين شعب دخيل ليصبح هو األكثرية، وأن هذا مخالف 

تعتنقها الواليات المتحدة. وأكد الملك عبد العزيز على مواقف المملكة،  التيلمبادئ اإلنسانية والديمقراطية 

على  واطالعهلمقابلة الرئيس "ترومان"  9140عام المتحدة ، ولى عهده "األمير سعود" إلى الواليات حين أرسل

التأكيد على الثوابت السعودية تجاه الحركة وتقوم عليها السياسة الخارجية السعودية،  التياألساسيات 

 . (13) إسرائيلالصهيونية وإنشاء 

يد ، بمثابة تقلالقضية الفلسطينيةى الرؤساء األمريكيين حول واستمر إرسال الرسائل من ملوك السعودية إل

معارك خالل  ،الملك فيصل فى عدد من المناسبات، أبرزها رسالته إلى الرئيس نيكسون هفعلوهو ما ، سعودي

على العرب ومحذرا من مغبة استمرار الدعم  اإلسرائيليوالتى حثه فيها على وقف العدوان  9103أكتوبر 

 .(14) إسرائيلى إل األمريكي

 األمريكيأرسل ولى العهد السعودي، األمير "عبد اهلل بن عبد العزيز"، رسالة للرئيس  9009وفى أغسطس 

جورج بوش، بدأت باستعراض العالقات الممتازة بين الواليات المتحدة والمملكة، وإن صداقة المملكة استمرت 

عندما كانت توصم هذه  الشيوعيفى فترة المد وتوطدت مع الواليات المتحدة ولم تتغير أو تتبدل حتى 

رت م التيالعالقة بالخيانة والرجعية. وذكِّر األمير عبد اهلل الرئيس بوش بالقضية الفلسطينية والتطورات 

، وهو ماال يمكن السكوت عليه، وأوضحت الرسالة أن الفلسطينيعليها والمذابح المستمرة والقمع ضد الشعب 

رفض االحتالل  وهيلعملية السلمية فى مؤتمر مدريد استندت على مبادئ واضحة موافقة المملكة على ا

العربية المحتلة، وحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة، ومع  األراضيوانسحاب إسرائيل من كافة 

ولى العهد أنه ال  هذا فقد تنكرت اإلدارة األمريكية لهذه المبادئ وانحازت إلى جانب إسرائيل انحيازًا كاماًل. وقال

ن المملكة، من اآلن فصاعدا سوف تتخذ أو األمريكييرى جدوى من استمرار االتصاالت بينه وبين الرئيس 

 ، باالعتبار.الماضيتراها فى مصلحتها دون أن تأخذ مصالح أمريكا، كما كانت تفعل فى  التيالقرارات 

 تيالئيس "بوش" على رسالته قائال بأنه يؤمن بالمبادئ وردًا على هذه الرسالة تلقى األمير عبد اهلل إجابة الر

قامت عليها العملية السلمية وبحق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم، وفى العيش بدون إذالل وإهانات 

عن دولة فلسطينية مستقلة، وأنه سيتابع شخصيا قضية الشرق األوسط.  مريكياأليومية، وتحدث الرئيس 

                                  
 .413ـ  131(، ص ص 1996، )بيروت، دار ابن حزم، السعودية ـ قدر المواجهة المصيرية وخصائص التكوين( محمد أبو القاسم حاج حمد، 13)
 .173ـ  217، ص مصدر سابق( حسن أبو طالب، 14)
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متوازن يحدد المبادئ الجديدة، حتى جاءت أحداث سبتمبر، ووجدت إسرائيل  أمريكيوتطلعت المملكة إلى موقف 

 .(15) لمصلحتهاوالمسيحية الصهيونية الفرصة لضرب العالقات األمريكية ـ السعودية واستغالل هذه األحداث 

 شهد تراجعاً المتشدد حيال االنحياز األمريكي إلسرائيل فى بداية حكم الرئيس بوش،  السعوديإال أن الموقف 

واضحًا أمام تداعيات أحداث سبتمبر، والتى كانت سببًا لتعدد الضغوط على المملكة، وامتد هذا التراجع ليشمل 

مواقف المملكة من الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، وفى ظل هذا التراجع تعددت مظاهر االستجابة السعودية 

 ع العربي ـ اإلسرائيلي، ومن بين هذه المظاهر:للضغوط والمطالب األمريكية فيما يتعلق بقضية الصرا

 

 ـ مبادرة السالم السعودية: 9

، مبادرة )الملك عبد اهلل فيما بعد( األمير عبد اهلل بن عبد العزيزالمملكة ، طرح ولى عهد 9009فى مارس 

ادرة إلى لتسوية الصراع على قمة بيروت العربية، وتبنتها الدول العربية كمشروع عربي موحد، ودعت المب

م، والقبول بقيام دولة فلسطينية على األراضي 9190( يونيو 4االنسحاب من األراضي المحتلة حتى حدود )

المحتلة في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس، وحل قضية الالجئين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. 

طبيعية" بينها وبين الدول  قيام "عالقاتوأشارت المبادرة إلى أن قبول إسرائيل بالمطالب العربية يعني 

 .(16) العربية

واعتمدت المملكة فى طرحها لمبادرتها، على ما يمكن تسميته بتوجيهات أمريكية، استنادًا لدور المملكة 

المتعاظم إقليميًا خالل هذه المرحلة، ورغم ما قدمته المبادرة من تنازالت، ورغم اإلصرار عليها والتمسك بها 

دعم من الواليات المتحدة،  أيلدول العربية، إال أنها لم تلق أية استجابة من إسرائيل، كما لم تجد من جانب ا

والتى كانت وراء فكرتها، من خالل كتابات وأطروحات عدد من المفكرين والمحللين األمريكيين، الذي دعوا 

 .(17) الدورالسعودية لالضطالع بهذا 

                                  
ة للطاقة والدراسات االستراتيجية، الطبع العربي، )الرياض، مركز الخليج خطوط وظالل فى العالقات السعودية ـ األمريكية، الجهني( د. عيد بن مسعود 15)

 .  51ـ  47(، ص ص 2003األولي، 
 الربط ات، النص متاح على( الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على الشبكة الدولية للمعلوم16)
ة، بعد لقاء ن عبد العزيز، يدعوه فيه لتبني مبادرة شاملة للتسويوجهها الكاتب األمريكي توماس فريدمان، لألمير عبد هللا ب التي( من ذلك الرسائل المفتوحة 17)

  ،ولى العهد آنذاك ،أجريت حوارا مع الملك عبدهللاو ، سافرت إلى المملكة، ٢٠٠٢فى فبراير ، وقد قال فريدمان عن ذلك: 2002أجراه معه فى الرياض فى فبراير 
دولة  ٢٢عقدت فى العام نفسه، وسألته لماذا ال تقدم هذه القمة طرحا إلسرائيل، يتضمن السالم الكامل، والتطبيع مع الـ  التيعن القمة العربية  هتحدثت معو 

قامة الدولة الفلسطينية، وهو ما عقب عليه بتعليقه  طرحها  التيبالمبادرة  رهن عليهأقرأ أفكاره، ثم ب إننيالعربية، مقابل االنسحاب الكامل من "كل أرض محتلة"، وا 
ولسوء الحظ، فشلت إدارة بوش، وكذلك الحكومة اإلسرائيلية فى استثمار تلك المبادرة والبناء عليها، لتتدهور منذ ذلك  بعد ذلك تحت اسم خطة السالم السعودية.

http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=2265&InNewsItemID=25461
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 ـ الموقف من المقاومة اإلسالمية:9

مصالح الشعب  علىضرورة الحفاظ  على، أكدت السعودية 9009عد انتصار حركة حماس فى انتخابات يناير ب

 علىالفلسطيني الذي اختار بإرادته المستقلة أن تقوده حركة حماس، وأنه ليس من الصواب معاقبة الشعب 

لم الحكم وإعالن سياساتها، اختياره، كما أنه من الضروري منح الحركة الوقت الكافي لتشكيل الحكومة، وتس

يمكن الحكم عليها. إال أن هذا التأكيد اصطدم بالتوجهات األمريكية واألوربية التي اتخذت موقفًا مضادًا  حتى

للحركة بمجرد اإلعالن عن فوزها في االنتخابات، وهددت بقطع المعونات التي تمنح للسلطة الفلسطينية، 

ئيل واإلعالن عن نبذ، ما تعتبره كل من الواليات المتحدة والدول وجعلها مشروطة باعتراف الحركة بإسرا

 األوربية إرهابًا.

استمرارها في توفير احتياجاتها  علىلكن المملكة أعلنت أنها لن تتخلي عن دعم الفلسطينيين، وأكدت 

عم في العديد من المالية، لضمان وفاء السلطة بالتزاماتها حيال شعبها، وقد جاء التعبير عن استمرار هذا الد

س راي كونداليزاالمواقف كان في مقدمتها تصريحات الملك عبد اهلل خالل لقائه مع وزيرة الخارجية األمريكية، 

(، وكذلك مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك أثناء زيارته للمملكة 93/9/9009أثناء زيارتها للمملكة )

(3/3/9009) (18). 

بيانًا يؤيدون فيه عمليات حماس ن عالمًا ومفكرًا سعوديًا، وعلى المستوى غير الرسمي، أصدر خمسو

وذلك ألن نصرها الساحق في  "الجهادية" مطالبين كل الشعوب اإلسالمية بالوقوف صفًا واحدًا خلفها،

قال و أكبر دليل على "نصرة اإلسالم والمسلمين في العالم أجمع". وفق رأيهم، االنتخابات الفلسطينية األخيرة،

أن من "أبرز صور النصر لهذه األمة أن يمكن اهلل تعالى للمؤمنين المجاهدين فترتفع كلمة اهلل، وتعلو البيان 

ن هذا الفوز الذي حققته حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في أرض فلسطين، ومن ورائها أراية التوحيد، و

 .(19)الشعب الفلسطيني ومصابرته"إخوانها في العمل الجهادي والمقاومة اإلسالمية، ليعد تتويجًا لجهاد 

 

                                  
ترجمة أميرة ، يةاألمريك نيويورك تايمزصحيفة عن  نقالا  ،"افتراضيةمبادرة سعودية ثانية ، توماس فريدمان" أنظر: الوقت األوضاع على نحو خطير فى المنطقة

 .٣٠/1/2009، القاهرة، عدد صحيفة المصري اليوم، عبد الرحمن
طاء عفى تصريحات تعكس نوع من الترقب وعدم الحسم أكد وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل، أن المملكة "كانت دائماا تعطي مشورات بإ (18)

أن بالده ال  اللحكومة الجديدة لتعبر عن نفسها ولتدرس خياراتها وتقرر أي مقاربة تتخذ قبل أن يتم إصدار أحكام مسبقة أو تخمين بما يمكن فعله، مؤكد فرصة
كومة سيتصرفون أنهم كح تضع أي شروط على حركة حماس، وأنها تنتظر نوع القيادة التي ستمارسها حركة حماس وتقدمها للحركة الفلسطينية". وأضاف: "نعتقد

 (.3/3/2006، وزارة الخارجية السعودية، الصحفيبمسؤولية في تمثيلهم لقضايا الشعب الفلسطيني". )الموجز 
   الرابطنص البيان منشور على موقع إيالف اإللكتروني، على  (19)

http://www.elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhasa/2006/3/134538.htm
http://www.elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhasa/2006/3/134538.htm
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 ـ اتفاق مكة وتهميش دور حماس:3

قاب تصاعدت فى أع التيامتد االعتماد األمريكي على دور المملكة الحتواء الخالفات بين الفصائل الفلسطينية، 

، وتكثيف الجهود لتفريغ هذا الفوز من 9009جرت فى يناير  التيفوز حركة حماس فى االنتخابات النيابية 

ها شكلت التيمع الحكومة  للتعاطيمضمونه، وتهميش حركة حماس، وخاصة فى ظل الرفض األمريكي والغربي 

، دعا الملك عبد اهلل بن عبد العزيز، الفصائل الفلسطينية 9000فى يناير الحركة، بدعوى دعمها لإلرهاب. ف

 .(20) الفلسطينيةداخلية إلى مؤتمر موسع في مكة المكرمة لوضع حد للخالف المتفاقم في الساحة ال

فتح وحماس، إلى اتفاق على وقف استخدام العنف كأداة لحل الخالف بينهما، حركتا  تتوصلالمكرمة في مكة و

اإلصالحات داخل منظمة التحرير الفلسطينية مما يسمح بانضواء  وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتسريع

توزيع  االتفاق على إلىة المنظمة وإدارة شؤونها، باإلضافة دورًا كبيرًا في قياد إعطائها حماس في لوائها وربما

 الحقائب في الوزارة الجديدة. 

وفى تحليله لتأثير االتفاق، يرى ساتلوف إن المملكة كانت الرابح األول في اتفاق مكة، فتمكنها من التوصل إلى 

وأنه من المحتمل أن يكون التصدي للمد الدبلوماسية،  هاهذا االتفاق يعد دلياًل على نجاحها في جهود مثل

ذا هاإليراني، والوقوف في وجه محاوالت إيران اختراق العناصر الفلسطينية، هو الذي دفع بالملك عبد اهلل إلى 

 التحرك. ومن الممكن أيضًا أن يكون الملك السعودي قد تحرك بعدما هاله مشهد االقتتال الفلسطيني

فإن االتفاق أعطى شرعية لمنظمة متطرفة لم تعترف بعد حتى بمبادرة  الفلسطيني، وفي كال الحالتين،

 .9009السالم العربية التي طرحتها السعودية عام 

وبالنسبة لإلدارة األمريكية، يثير االتفاق إشكاليات خطيرة، وفق ساتلوف، تجعل خيارات واشنطن محصورة إما 

عتدلة والعناصر المتطرفة داخل المعسكر الفلسطيني، بإعالن أن االتفاق قد مسح الفوارق بين العناصر الم

وبالتالي فإن عليها أن تجمد كل المساعدات المباشرة لحركة فتح، وأن تسحب فريق المساعدة األمنية وتوقف 

الجهود الساعية للتفاوض حول أفق سياسي إسرائيلي فلسطيني، أو اعتبار اتفاق مكة شأنًا فلسطينيًا صرفًا، 

مية وليس له أي تأثير على شروط الرباعية. وأيًا كانت البدائل فإن اإلدارة األمريكية بحاجة إلى ال يشكل أي أه

صعيد مختلف جبهات  إعادة النظر في عدد من االفتراضات األساسية بشأن تحقيق االستقرار والتقدم على

                                  
   الرابط، (. موقع وزارة الخارجية السعودية29/1/2007) كلمة الملك عبد هللا بن عبد العزيز،نص ( 20)

http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=1661&InNewsItemID=59835
http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=1661&InNewsItemID=59835
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ين أساسيين، هما المواجهة بين العرب وإسرائيل، فمن الضروري أن تتوصل واشنطن إلى تفاهم مع طرف

 . (21) تجاه الصراع العربي ـ اإلسرائيلي سياستها إسرائيل والسعودية، حول التوجه الذي ينبغي أن تتخذه

 

 ـ المشاركة السعودية في مؤتمر أنابوليس:4

 99دولة منها  40، بمشاركة 9000نوفمبر  90بدأت فعاليات مؤتمر أنابوليس للسالم في الواليات المتحدة فى 

وقد جاءت المشاركة السعودية فى المؤتمر، استجابة لضغوط أمريكية واسعة،  المملكة. ربية، من بينها دولة ع

لتحقيق مزيد من الدعم اإلقليمي للمؤتمر، وكذلك فى ظل رغبة أمريكية أن تكون المملكة، أحد مصادر التمويل 

ارضة واسعة للمؤتمر وتوقيته، وما الضرورية ألية اتفاقات للتسوية، يتم التوصل إليها. خاصة فى وجود مع

. واعتباره مظهر من مظاهر التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي، الذي كان بمثابة (22) نتائجيمكن أن يسفر عنه من 

 .(23) المؤتمرالرابح األكبر من هذا 

ة ريكيأبدتها المملكة العربية السعودية، لتتوافق مع توجهات السياسة األم التيوفى إطار هذه االستجابات 

 تجاه قضية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، تبرز عدة مالحظات، من بينها:

، وحتى وقوع أحداث سبتمبر، 9009و 9000 عامي)أ( أن المملكة تبنت سياسة مضادة للتوجهات األمريكية خالل 

، ولى عهد وجهها األمير عبد اهلل بن عبد العزيز التيواتخذ هذا التعارض عدة مؤشرات، من بينها الرسالة 

المملكة، للرئيس بوش، ورفضه طلبًا بزيارة الواليات المتحدة، وتأجيل زيارة عدد من المسئولين السعوديين 

للواليات المتحدة، ردًا على موقفها من االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين. إال أن هذا الموقف سرعان ما 

تها أحداث سبتمبر على المملكة، وحمالت الهجوم الرسمية وغير أفرز التيتحول جذريًا، أمام التداعيات السلبية 

الرسمية األمريكية، واستغالل اإلدارة األمريكية هذه األحداث للضغط على المملكة بما يتوافق والسياسات 

 األمريكية.

                                  
ي أكثر عالنية بين إسرائيل والسعودية. ويضيف: بالنظر إلى القيود التيري ساتلوف: يمكن لواشنطن دراسة ما إذا هناك إمكانية لتحقيق تعاون دبلوماسي ( 21)

صة مع تأكيد السعوديين افرضها اتفاق مكة على ما يمكن لإلسرائيليين والفلسطينيين تحقيقه، ربما يكون من المنطقي توسيع نطاق الجهود الدبلوماسية اإلقليمية، خ
نما يسهمون في تعزيز أمن المنطقة بأسرها، لكن ما ينبغيالفلسطيني الداخل على أنهم لم ينهوا االقتتال التشديد عليه أنه رغم ترحيب واشنطن بالتعاون  ي فحسب وا 

 للنفوذ اإليراني المتنامي، فإنها ال يمكن أن تقبل بإضفاء الشرعية على منظمة "متطرفة" مثل حماس. أنظر:  العربي السني للتصدي
Robert Satloff, the Mecca Accord (Part I): The Victory of Unity over Progress. (Part II): Implications for Arabs, Israel, 
and U.S. Policy, Policy Watch no. 1195, Feb. 2007 

 .27/11/2007، لندن، عدد صحيفة الحياةد. رضوان السيد، أنابوليس: الحدث والحدوس والمتغيرات االستراتيجية،  (22)
 .5/3/2008، لندن، مركز حجازنا للدراسات، أنابوليس )أسرار ـ حقائق( العالقات السعودية اإلسرائيلية قبل وبعد، شوقيإيهاب  (23)
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خدام )ب( أن المملكة فى تعاطيها مع السياسة األمريكية تجاه قضية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، تم است

نموذجها الديني بقوة، سواء كمرجعية أو كأداة، حيث قامت السياسة السعودية على التحرك وفق عدة 

 مستويات:

تجاه الداخل األمريكي: من خالل ترويجها لمبادرة األمير عبد اهلل، والتى تتضمن تحقيق التطبيع المستوى األول: 

ضمانة لهذا التطبيع لما تمتلكه من قدرات تأثيرية  مع إسرائيل مقابل السالم، وأن المملكة يمكن أن تشكل

 في المنطقة العربية خالل المرحلة الراهنة.

 

تجاه الداخل الفلسطيني: رسميًا من خالل الدعوة التفاق مكة الحتواء الخالفات الفلسطينية المستوى الثاني: 

، وما تعكسه هذه الدعوة من دالالت ـ الفلسطينية، وفقاًَ  لدعوة الملك عبد اهلل "فى رحاب بيت اهلل الحرام"

دينية، لدور المملكة ومكانتها الدينية واإلستراتيجية فى المنطقة، وغير رسمي من خالل البيانات غير الرسمية 

وجهها علماء المملكة، لتأييد حركة حماس، ودعوة الفصائل الفلسطينية للتمسك بكتاب اهلل وسنة  التي

 رسوله حتى يتحقق لهم النصر. 

 

تجاه القوى اإلقليمية المعارضة للمملكة فى توجهاتها: والتى تمثلت، خالل هذه المرحلة فى لمستوى الثالث: ا

سوريا وإيران، فدعوة المملكة الفصائل الفلسطينية للحضور إلى مكة، والعمل على تسوية خالفاتها، تم النظر 

لى ع السوريعلي بعضها، والتأثير  اإليرانيلتأثير إليها على أنها محاولة احتواء لهذه الفصائل، لمواجهة تصاعد ا

البعض اآلخر، فى إطار محاوالت المملكة، اتساقًا مع التوجهات األمريكية وتنفيذًا لها، لتحجيم دور إيران فى 

لتدخالتها فى األزمات العربية، سواء فى العراق أو فى لبنان أو فى فلسطين، ومن ثم  والتصديالمنطقة، 

 نان لصالح قوى المواالة فى مواجهة قوى المعارضة.التدخل فى لب
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تجاه الداخل اإلسرائيلي: من خالل دعوة المملكة لحوار األديان، ومشاركة ممثلين عن مختلف المستوى الرابع، 

الديانات، ومنهم يهود، فى جلساته المختلفة، وتم النظر إلى هذه الدعوة على أنها نوع من االلتفاف على رفض 

 لرسمي بين المملكة وإسرائيل، استناداً لما تشكله مؤتمرات الحوار من تقارب وتواصل، وفى هذا اإلطارالتطبيع ا

جاءت مبادرات الملك عبد اهلل للحوار، فى العديد من المناسبات منها: إعالن مكة للحوار بين األديان )الصادر 

اإلسالمي بمكة المكرمة تحت رعاية الملك عبد للحوار الذي عقدته رابطة العالم  العالمي اإلسالميبعد المؤتمر 

للحوار الذي  العالمي( وإعالن مدريد )الصادر فى ختام أعمال المؤتمر 9002يونيو  92ـ  99اهلل خالل الفترة من 

(، وكذلك مبادرة 9002يوليو  9ـ  4، خالل الفترة من اإلسبانيةنظمته رابطة العالم اإلسالمي بمدينة مدريد 

. ثم المؤتمر الثالث (24)(9002نوفمبر  93ـ  99 لحوار األديان أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة )الملك عبد اهلل

حول "مبادرة خادم الحرمين الشريفين لحوار األديان وأثرها على إشاعة القيم اإلنسانية( الذي نظمته رابطة 

سبتمبر  91ـ  92 خالل الفترة من العالم اإلسالمي بمدينة جنيف السويسرية، تحت رعاية الملك عبد اهلل

9001) (25) . 

                                  
وجهها لها، وأصداء المبادرة وردود الفعل المختلفة تجاهها، أنظر: مركز الملك عبد العزيز للحوار  التيحول هذه المؤتمرات ونصوص كلمات الملك عبد هللا ( 24)

 .2009 الرياض،الوطني، مبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود، للحوار بين أتباع األديان والثقافات: أصداء وآراء، 
 .6ـ  5ص ص ، 2008مؤتمر جنيف لحوار الحضارات، مكة المكرمة، اإلدارة العامة للدراسات والمؤتمرات،  يديرابطة العالم اإلسالمي، بين ( 25)


