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 .(1)بين الجامعات العربية واألجنبية

 

 

                                  
 .تعبر بالضرورة عن وجهة نظر "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية" اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال (1)
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 الجزء األول: نشأة وتأسيس العالقات األمريكية ـ السعودية:

ية الدين "محمد بن عبد الوهابحركة "يشير تاريخ نشأة المملكة العربية السعودية إلى العالقة الوثيقة بين 

، وبين الحركة السياسية النجدية ممثلة فى األسرة السعودية والتى "الحركة الوهابية"المعروفة باسم 

مل التى تشوحساء الحجاز واإلونجد  تكوين مملكة تضم أقاليم "عبد العزيز بن سعودالملك "استطاعت على يد 

 .(2)معظم أراضى الجزيرة العربية

إلى تطبيق الشريعة  (Michael C. Hudson، كما يرى هدسون )النظام السعودى فى شرعيتهويستند 

اإلسالمية فى المجاالت كما يستند إلى المرجعية بغض النظر عن ماهية هذا التطبيق،  ،اإلسالمية مباشرة

فى النظام السياسى  "اإلسالم"النشأة الخاصة للسعودية الدور الذى يقوم به وتفسر  .(3) والخارجيةالداخلية 

ينظم  "منهج"بل هو  ،بمعنى العقيدة التى تنظم العبادات والفروض "دينا"السعودي، فهو أكثر من كونه 

 :يبرز فى عدة مظاهروهذا الوضع الخاص للدين فى المملكة  ،مسيرة الحياة بجوانبها الخاصة والعامة

ة كما تحدد طبيع ،الشريعة هى التى تحدد ما يجب عمله وماال يجبف :المصدر األساسى والوحيد للتشريعأنه ـ 9

، نابعًا من العديد من إلسالم كمصدر للتشريعااستخدام وجاء المؤسسات التى يتكون منها النظام السياسي، 

السلطات الدينية والتى بمأسسة السعوديين ، وقيام سة لإلسالمغياب المصادر المناف :االعتبارات، من بينها

 لعلماء تأثير سياسى مباشر بسبب عالقتهم الطويلة بالنخبة ذاتها.لأن زاد منها ت وظائف واسعة، يأعط

العتبارات عملية "المملكة تستخدم اإلسالم ( إلى القول بأن James Piscatoryهو ما دفع بيسكاتورى )و

 .(4)"وتاريخية محضة، وليس العتبارات تعود إلى اعتقاد حكامها الحقيقى فى اإلسالم كدين شامل

، فى حد ظواهر عدم فهم الباحثين الغربيين لجوهر اإلسالم كدين ومنهج للحياةأ يعكس إال أن هذا التفسير

 ،ى المعيار الذى يحكم تحركات النخبة الحاكمةالشريعة اإلسالمية وفقا للنموذج السعودى هاإلطار السعودي، ف

حرص ، كما أن ومن ثم يجب أن تكون القرارات المتخذة منسجمة مع روح المبادئ اإلسالمية ومتوافقة معها

القادة السعوديين على تغليف آرائهم وتفسيراتهم بالمبادئ اإلسالمية هو من قبيل إظهار االلتزام والتمسك 

 الوحيد الستمرارية األسرة السعودية فى الحكم.  بأساس الشرعية ومصدرها

                                  
(2) William Ochsenwald, "Saudi Arabia and The Islamic Revival", International Journal of Middle East Studies, Vol. 13, 
No. 3, August 1981, p. 273. 
(3) Michael C. Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimacy, (New Haven: Yale Uni. Press, 1979) p. 171.  

, Islam in the Political Process(Ed.)  ) James Piscatory, "Ideological Politics in Saudi Arabia", in: James Piscatory4(
(Cambridge: Cambridge Uni. Press, 1983). P. 59 – 61. 
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ا ال واإلسالم هن ،السياسات االجتماعية واالقتصادية للمملكة من خاللهاالتى تصاغ  المرجعيةـ يقدم اإلسالم 9

يؤثر فى الصياغة فقط، ولكن فى وضع اإلطار ورسم الحدود التى ال يجب تجاوزها، كما يقدم العقوبات التى 

اإلطار العملى الذى يسهل كذلك يقدم و على هؤالء المخالفين والخارجين عن "حدود اهلل".يجب تنفيذها 

 المرجو إحداثه وفق مبررات المصلحة العامة. التغييرعملية التغيير والتجديد، فمن خالل االجتهاد يمكن تبرير 

دو أهميتها فى ضوء بالنسبة للنظام السعودي، ومثل هذه الوظيفة تب للشرعيةمصدرا اإلسالم ـ يقدم 3

من  للشرعيةالتعقيد المجتمعى والتنويع القبلى الذى تتكون منه السعودية، واالعتماد على اإلسالم كمصدر 

شأنه أن يقلل من تأثير هذا التنوع القبلى ويلغى قدرا من مصادر عدم االستقرار بالنسبة لألسرة السعودية 

ار االلتزام الذاتى والمسئولية األدبية والدينية لحماية األماكن الحاكمة، لذلك يؤكد القادة السعوديون على أفك

 .(5) غير الشريعة اإلسالمية للشرعيةالمقدسة، وذلك للتدليل على تجاوز أية مصادر أخرى 

المنبع الفكرى والفلسفى الذى تستمد منه النخبة السعودية الحاكمة أسس اإلسالم ووفق هذه االعتبارات، يعد 

 ، إال أن الحرصالخارجية عالقاتهافى لمملكة ا توجهاتما هو داخلي، بل يمتد إلى ليس فقط في ،وقواعد عملها

ية دينال يعنى بالضرورة أنها ، وفق "شيرين هنتر"، على إظهار الطابع اإلسالمي، للسياسة الخارجية السعودية

العتبارات كذلك تخضع ية وسياستها الخارجعالقات المملكة الدولية ف، فقط دينيةأو تخدم أهدافا  فقط،

اإلسالمية من فترة الشعارات يختلف توظيف من هنا وكبقية دول العالم، سياسية واقتصادية وإستراتيجية 

 .(6)ومن ملك آلخر، كما يختلف باختالف الفاعلين الدوليين الذين تتوجه إليهم هذه السياسات ،زمنية إلى أخرى

لديني والمصلحى في السياسة الخارجية للمملكة، ولكن كنموذج من وهو ما يعني الحرص على مراعاة البعدين ا

عدة نماذج تقوم على اتخاذ اإلسالم مرجعية ومصدر شرعية، يدعو إلى التسامح والتعاون، وهو ما يتعارض 

 بطبيعة الحال مع النموذج األمريكي الذى ينطلق من مرجعية صراعية استئصالية.

نجد والحجاز بعد توطيد السيطرة على يين، ومن بينهم هنتر، يري أنه إذا كان تيار من الباحثين الغربو

، كان الهدف الرئيس للملك عبد العزيز هو كسب االعتراف الدولى بسيادته، وعندما لم يكن هناك والرياض

ار كتضارب بين مصالح األسرة السعودية الحاكمة واألحكام اإلسالمية والدولة التى أسسها عبد العزيز، كانت األف

المتأصلة فى اإلسالم الوهابى تؤثر فى السياسات السعودية، إال أنه حتى فى هذه الحاالت، كانت االعتبارات 

                                  
 201ـ  201حسن أبو طالب، السياسة الخارجية السعودية .. ، مصدر سابق، ص ص (5)
(، ص ص 1001، ترجمة زينب شوربا، )بيروت: مركز الدراسات اإلستراتيجية، مستقبل اإلسالم والغرب: صدام حضارات أم تعايش سلمى؟( شيرين هنتر، 6)

 .299ـ  291
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الدنيوية فى األعم األغلب هى المحددات الرئيسية لهذه السياسات. وكلما أمكن لإلسالم أن يكون أداة لدفع 

 .(7)دم لهذه الغايةتحديات الدول العربية أو لتسويغ سياسة خاصة، فقد كان يستخ

الواقع واالعتبارات إال أن هذا التحليل ينم عن تجاهل لحقيقة اإلسالم كمرجعية دينية، حيث تقوم على أن 

المرجعية ، وأن هذه الدنيوية ليست محل اهتمام في التحليل أو المواقف استنادًا إلى المرجعية اإلسالمية

فهذه المرجعية تهتم بالواقع ولكن  يتفق وجوهر اإلسالم، . وهذا غير منطقي، والمثالية ال ترتبط بالواقع

ال يجعل المصالح والسياسة نموذج وفق قيم وقواعد وأسس، ووفق نموذج حضارى ومعرفي، يضبطه، فهو 

يوظف الدين لتحقيق  خر، كما لو أنه إما مثالى ال يتحقق، أو استغاللىآ واٍد، واإلسالم أو اإلسالمى في واٍدفي 

  مكاسب دنيوية ومصلحية.

وقد انعكست نشأة النظام السعودى وخصائصه، على توجهات الواليات المتحدة األمريكية، نحو المملكة، فقد 

نشاط هذا الوارتبطت جذور السياسة األمريكية تجاه المملكة بالنشاط التبشيرى للواليات المتحدة األمريكية، 

قة من حلقات النشاط الغربى لتنصير الشعوب اإلسالمية عامة ومنطقة الخليج العربى الذى لم يكن سوى حل

خاصة. والتى كانت تعرف فى أوساط المبشرين بأنها "الجزيرة العربية المنسية". ورغم اهتمام المبشرين 

رك أى تها، فى تبالجزيرة العربية والخليج العربي، إال أن مؤسسات التبشير فشلت، فى الجانب األكبر من نشاطا

 .  (8)أثر دينى له صفة الدوام فى هذه المنطقة

. واختار المؤسسون مدينة البصرة، جنوب (9)م9911وقد تأسست اإلرسالية األمريكية للجزيرة العربية رسميا عام 

العراق، كأفضل مكان يمكن أن تنطلق منه اإلرسالية لتحقيق أهدافها التبشيرية وذلك بحكم موقعها 

إلقناع العرب المسلمين  تيجى مما سهل ألعضائها مهمة النفاذ إلى عمق شبه الجزيرة العربيةاإلسترا

 . (10)بالمسيحية

                                  
، استخدم الملك عبد العزيز حجة إسالمية: "إن محاولة توحيد النظم التعليمية 2991عة عربية قوية عام فى معارضته للتحرك من أجل جام ( تقول هنتر:7)

 و ا تستطي  أن تقر أ  صاً والقانونية فى البلدان العربية لجديرة بالثناء، ولكن المملكة العربية السعودية، التى تضم أراضيها األماكن المقدسة، تتطلب وضعًا خا
 ى أو قانونى  ا يتوافق م  معتقدات وتقاليد اإلسالم..".برنامج تعليم

رسالة ، م2991-2919العزيز آل سعود ما بين عامى  العالقات الخارجية للمملكة العربية السعودية فى عهد الملك عبد، الرحيم محمد شاهين عّزة عبد( 8)
 .19ـ  11(. ص ص 1001، قسم التاريخ، لآلداب والعلوم والتربية كلية البنات، جامعة عين شمس)القاهرة،  ،فى اآلدابغير منشورة دكتوراه 

   .91م، ص2911، الكويت، منشورات كاخلة للنشر والتوزي ، التبشير فى منطقة الخليج العربي: دراسة فى التاريخ ا اجتماعى والسياسيالمالك خلف التميمي،  عبد (9)
هـ/يوليو 2901شوال  العدد األولى، السنة الثانية،الرياض، ، مجلة الدارةكية للتبشير فى شرق الجزيرة العربية، هللا ناصر السبيعي، نشاط اإلرسالية األمري عبد( 10)

 .211م، ص2911
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وقد حظيت اإلرسالية األمريكية فى البصرة بدعم الحكومة األمريكية والحماية البريطانية، األمر الذى شجع 

ة واقتصادية يمدون بها الحكومة المستشرقين على تكثيف جهودهم على جمع معلومات سياسية واجتماعي

فى صياغتها تجاه المنطقة. وكانت وزارة الخارجية األمريكية تعتمد على رجال عليها األمريكية، والتى تعتمد 

التبشير وتحثهم على موافاتها بتقاريرهم باستمرار، خاصة فى تلك الفترة التى تميزت بعدم وجود نشاط 

رحب المبشرون بالقيام بهذا الدور من منطلق أن ذلك ال يتعارض مع و، دبلوماسى أمريكى متكامل فى المنطقة

 مفهوم الوجود التبشيري.

وجاء اكتشاف النفط وبكميات هائلة فى شرقى الجزيرة العربية، وارتفاع معدالت دخول السكان، وانتهاء حالة 

التبشيرية، ليوجه ضربة الستمرار الفقر والمعاناة التى كانت اإلرسالية تركز على استغاللها فى خدمة أهدافها 

 .(11)م، تصفية نشاطاتها9191نشاطها، ومع استمرار اإلخفاق قررت اإلرسالية رسميا فى سنة 

ومع اكتشاف النفط، وزيادة األهمية اإلستراتيجية للمملكة، أصبحت العالقات السعودية ـ األمريكية، وفق 

ط، والموقع الجغرافي، والدين. وأثبت هذا الثالوث أنه ، تقوم على ثالوث النف(12)إحدى الباحثات السعوديات

الواليات المتحدة منذ تعرفت عن قرب ، فالثابت الدائم، وكل شيء غيره قابل للجدل والتفاوض بين الطرفين

على المجتمع السعودى وتطوره خالل النصف األول من القرن العشرين، وهى تحاول تجنيد الفكر السعودى 

حها ومشاريعها ليس فقط فى المنطقة العربية بل فى العالم اإلسالمي. وقد وجدت الدينى لخدمة مصال

الواليات المتحدة فى اإلسالم المستقطب من قبل الحكومة السعودية دعمًا لمشاريعها. واستطاعت اآللة 

ية اإلعالمية األمريكية أن تضع القيادة السعودية فى حجم أكبر من واقعها ومؤهالتها وقدراتها الفكر

 والثقافية والحضارية. وتحاول أن تجعل منها محورا يقود العالم العربى واإلسالمي". 

وتضيف: "استخدمت الواليات المتحدة العامل الدينى المتمثل باطروحات سعودية محلية لمحاربة أعدائها، 

العربى واإلسالمي. ووجدت فى اإلسالم السعودى أداة تحارب بها تيارات مختلفة فى مناطق متفرقة من العالم 

فقضت الشراكة األمريكية ـ السعودية الدينية على الكثير من طموحات دول المنطقة بعد أن سلط اإلسالم 

وجدت الواليات المتحدة فى اإلسالم السعودى ما كما السعودى سيف الدين على أعداء الواليات المتحدة، .. 

 .(13)"والعربية يمكنها من الطعن فى المشاريع القومية واالشتراكية

                                  
  11، مرج  سابق، ص..سميرة أحمد عمر سنبل، العالقات السعودية األمريكية ( 11)
 .20/20/1002عدد  ، لندن،القدس العربيصحيفة  ،والموق  والدينثالوث النفط ـ  د. مضاو  الرشيد، السعودية والو ايات المتحدة( 12)
 المصدر السابق.د. مضاو  الرشيد، ( 13)
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ومن جانبه، يرى د. عالء طاهر، أن البعد اإلسالمى للسياسة السعودية كان يشكل نقطة هامة لجذب النظر من 

قبل الساسة األمريكيين الذين كانوا يدركون المعادالت التوازنية التى يمكن لها أن تنبثق على الخريطة 

كانت سياسة الملك عبد حيث التوازنات واقعًا فعليًا.  اإلقليمية فى أية بقعة من العالم، قبل أن تكون هذه

العزيز بن سعود اإلسالمية، إضافة إلى النهوض االقتصادى الذى بدأت السعودية تحقيقه، مصدرًا إلثارة 

االهتمام األمريكي، حول وضع تصور للتوقعات المستقبلية التى تمتد داخل سياسة أبناء الملك عبد العزيز، 

تهدد الوضع المستقر للواليات المتحدة، داخل منطقة الخليج العربي، وكذلك داخل النطاق والتى يمكن أن 

الجغرافى الحضارى للعالم اإلسالمي، على اعتبار أن السعودية تشكل النواة اإلستراتيجية الروحية لهذا العالم، 

األمريكية مع المملكة كانت ولذا فعلى الرغم من التحالف الظاهرى للواليات المتحدة وحسن عالقات الحكومة 

هناك سياسة احترازية تتبعها اإلدارة األمريكية، بقياس مستوى التراكم الكمى للسياسة اإلسالمية السعودية 

مستقباًل، ومدى قدرتها على تشكيل تأثير على مكانة الواليات المتحدة داخل القطاع اإلقليمى الشرق أوسطى 

قابلة للتحريك داخل  توتربدأت الواليات المتحدة بوضع أسس لقواعد  والقطاع الحضارى اإلسالمي. ومن هنا

 .(14)عند الضرورة استخدامهاخارجى مجاورة لها إقليميًا، يمكن للواليات المتحدة  توترالمملكة نفسها، أو قواعد 

تبنتها الواليات المتحدة نحو المملكة العربية السعودية، ببعديها الديني  وترسيخًا لهذه التوجهات التى

واإلستراتيجي، جاء توثيق العالقات بين الدولتين خالل النصف األول من القرن العشرين، وحتى بداية الحرب 

 "ستاندرحصلت شركة نفط  9133مايو عام  91فى الباردة، وكانت بداية هذه العالقات غير رسمية، ف

على امتياز لمدة ستين عامًا يشمل مساحة شاسعة من األرض فى القسم الشرقى من األمريكية،  "كاليفورنيا

، شركة تكساسإليها وانضمت  ،بهذه المهمة شركة "ستاندر العربية الكاليفورنية" للقيامأسست و. المملكة

 .(15)("امكوفتغير اسم الشركة وأصبح "شركة النفط العربية األمريكية )أر ،9131عام 

ة، المملكالواليات المتحدة ألهمية الدولتين، أمام إدراك وتيرة التعاون بين  توخالل الحرب العالمية الثانية زاد

وال دوائر قنصلية فى البالد وقد  فلم يكن لها تمثيل دبلوماسى، السياسى األمريكيعقود من التجاهل بعد 

ظلت شركات النفط األمريكية سبعة أعوام تقوم بعمليات واسعة النطاق فى القسم الشرقى من الجزيرة 

 قدف، حماية حكومتها الرسمية. إال أن الحرب العالمية الثانية قد غيرت هذه المعادلةب أن تتمتع دونالعربية 

                                  
 .121ـ  129(، ص ص2991باريس: مركز الدراسات العربى األوربي، )، العالم اإلسالمى فى اإلستراتيجيات العالمية المعاصرة، د. عالء طاهر( 14)
) 15( Oil: America’s Uneasy Thicker ThanRachel Bronson,  , (OxfordPartnership With Saudi Arabia University Press, 

April  2006), pp. 11-14 
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األمريكية تقلصًا خطيرًا بسبب احتياجات الحرب ووجود مواقع أكثر ـ تقلصت أعمال شركة النفط العربية 

 أهمية بالنسبة لألعمال والواجبات األخرى. 

توصل رؤساء أركان الجيش األمريكى إلى قرار بالحصول على قاعدة جديدة فى الشرق األوسط  ،9113وفى عام 

عبادان على الساحل الشرقى للخليج بجانب قاعدة  ،لتسهيل الحرب ضد اليابان وكراتشي،القاهرة بين تصل 

 بعثةوصلت الرياض وآبار أرامكو ومنشآتها.  توجدوقع االختيار على الظهران فى المملكة، حيث و ،العربى

 . (16)عسكرية أمريكية للبقاء عدة أشهر من أجل تدريب الجيش السعودي

ضمان عدم تدخل أية قوة أخرى، األمريكية،  وخالل هذه التطورات، كان من بين التوجهات اإلستراتيجية

بدأ سالح المهندسين بالجيش  9111صديقة كانت أم معادية، فى مصادر النفط السعودى. وفى أغسطس 

 ، ومع نهاية9111األمريكى العمل على إنشاء قاعدة جوية فى الظهران، مجاورة لمقر أرامكو الرئيسى. وفى عام 

ك مقابلة الملعكستها  ،لعالقات األمريكية السعودية مرحلة عالية من التقارببلغت ا ،الحرب العالمية الثانية

 .(17)9111فبراير  91فى  عبد العزيز والرئيس األمريكى روزفلت

 99وفى  ،الحرب على ألمانيا، 9111فى األول من مارس حيث أعلنت  ،ل المملكة فى إطار سياسة الحلفاءودخثم 

قاعدة الواليات المتحدة  ، بموجبها استأجرتة جده على اتفاقية دفاعيةالتوقيع فى مدين، تم 9119يونيو 

بشراء المملكة تقوم كذلك  ، وبمقتضاها(18) 9193إلى  9119عام تمتد بين  سنوات 1)لمدة  الظهران الجوية

 .(19)أن يقوم مستشارون أمريكيون بتدريب الجيش السعوديو ،المعدات العسكرية من الواليات المتحدة

ويمكن القول أنه خالل هذه الفترة، قامت السياسة األمريكية تجاه المملكة العربية السعودية، على مجموعة 

من الثوابت، فى مقدمتها، مراعاة البعد الديني فى نشأة وتأسيس المملكة، ودوره فى تشكيل سياستها 

ى جاء بشكل غير رسمي، سواء من الخارجية، وهو ما انعكس على بدايات التواجد األمريكي في المملكة، والذ

خالل اإلرساليات الدينية في بداية القرن التاسع عشر، أو من خالل الشركات النفطية في بداية القرن العشرين، 

                                  
) 16( From Recognizing to Diplomatic Representation  American Relation : –Nafghan, The Origins of Saudi -Fahad Al

1931 – 1943 (PhD. University Kansas, 1989, P. 45. 
 .20 ص م(،2992دار سينا للنشر، ، ، )القاهرةالعالقات السعودية ـ األمريكية ،بنسون لى جريسون  (17)
ـ  111(، ص ص 1002، ترجمة: د. فاطمة نصر، )القاهرة، إصدارات سطور، قيقةأحزان اإلمبراطورية: أمريكا العظمى ـ القناع والح( تشالمرز جونسون، 18)

111. 
 .111ـ  111ص ص  ،مرج  سابق، د. عالء طاهر( 19)
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وشكلت هذه اإلرساليات وتلك الشركات ذراعًا للسياسة األمريكية تجاه المملكة، ومن خاللهما قامت بتحليل 

 ه، ووقفت على أفضل الوسائل التى يمكن من خاللها التفاعل معه.طبيعة المجتمع السعودى وخصائص

ومن ناحية ثانية، حرصت الواليات المتحدة على عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للمملكة، أو إثارة التوترات 

داخلها، خالل هذه المرحلة، التى تعاملت معها على أنها مرحلة التغلغل وتأسيس الوجود، ولكنها فى الوقت 

نفسه استغلت األزمة المالية التى تعرضت لها المملكة فى الثالثينيات واألربعينيات لتوجيه سياسة المملكة 

الخارجية، بما يتفق وتوجهاتها، وفى هذا السياق كان حرصها على تقليص، ثم إنهاء، الوجود البريطاني في 

 النفطية. المنطقة، والحيلولة دون دخوله المملكة، أو االستفادة من ثرواتها

فالسياسة األمريكية خالل هذه المرحلة، قامت على ترسيخ فكرة االنفراد بالمملكة وتوجيه سياستها بما يتفق 

والتوجهات اإلستراتيجية األمريكية، وإعداد المملكة لتكون أداة من أدوات تنفيذ هذه اإلستراتيجية، وهو ما برز 

  بوضوح خالل مرحلة الحرب الباردة.
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 الجزء الثاني

 العالقات األمريكية ـ السعودية خالل الحرب الباردة

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

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

 .(20)فيها اإلسالم وموقعها كموطن لألماكن المقدسة، من أجل تحقيق هذا الهدف

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

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

 وقوة سياسيًا عالم الغربى وهم األكثر نفوذًامثلهم دول التوالذين  ،هامش العالم اإلسالمى يوجد أهل الكتاب

 اً ن عليها التزامإعسكرية. 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.

، وهى رؤية "دار حرب"و "دار سالم"من المفهوم اإلسالمى التقليدى حول تقسيم العالم إلى تنبع هذه الرؤية و

للنظام السياسى السعودي، وقد عكست  كمرجعيةاإلسالم  يمثلهتتوافق فى إجمالها مع الدور المركزى الذى 

والذى تمخض عنه إنشاء  9191نفسها فى نجاح السعودية فى عقد مؤتمر القمة اإلسالمى األول فى الرباط 

من خالله مناقشة القضايا المشتركة التى تهم هذه يمكن كتجمع للدول اإلسالمية  ،منظمة المؤتمر اإلسالمي

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

حيث الدول العربية، ثم الدول  ،تحديد اولويات منح المعونات االقتصادية السعودية، على نحو يتدرج من أعلى

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

 .(21)من دار الحرب الواجب تكتيل الجهود لمواجهتها ،وفق رؤية الملك فيصل ،تنبع

 وتعبئة الرأى العام فى ،تنسيق السياسات الخارجية لكثير من الدول اإلسالميةوفى هذا اإلطار اتجهت المملكة ل

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

                                  
 .101ـ  100، ص ص مرج  سابق( شيرين هنتر، 20)
 .222ـ  229( حسن أبو طالب، السياسة الخارجية السعودية .. ، مصدر سابق، ص ص 21)
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)التى ترعاها المملكة،  المنظمات الحكومية وغير الحكوميةلتحقيق هذا الهدف،  ،السياسة الخارجية السعودية

تدعيم منزلتها بين دول العالم اإلسالمى وانتهاج سياسات لها تأثير فى خاللها من تمكنت السعودية من والتى 

منظمات اإلغاثة اإلنسانية للمجتمعات ، ومنظمة المؤتمر اإلسالميهذه المنظمات:  ، ومن بينالعالم اإلسالمي

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

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

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

ن ، ونظرا ألفى العالمللدور الذى تقوم به الواليات المتحدة فى حماية المصالح الغربية االقتصادية واألمنية 

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

 .(23)بين الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية العالقاتمن توثيق  مزيدًا

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

ربطت المملكة حيث  ،رائيلياإلس ـفى قضية الصراع العربى بين مصر والمملكة، خاصة المواقف العربية، و

تقريبًا، ورفضت  %99م بنسبة 9193سياستها النفطية بجوهر القضية العربية، فزادت أسعار النفط عام 

أنه ال يرغب فى وضع قيد على شحنات من  ،م9193أغسطس  39زيادة اإلنتاج، وحذر الملك فيصل فى المملكة 

ض أمر بتخفي ثمغيير موقفه الودى تجاه الواليات المتحدة، إال أن السياسة األمريكية قد تضطره إلى ت ،النفط

 .(24) %99اإلنتاج، وذلك بعد يومين من اندالع حرب أكتوبر، وفى الشهر نفسه ارتفعت أسعار النفط بنسبة 

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، 

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

ى إزاء القضية الفلسطينية، سيتسبب فى تعقيد العالقة األمريكية ـ السعودية، إذا لم أن القلق السعودو

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

                                  
 ،أبو ظبي) ،إيران والخليج البحث عن ا استقرار: )تحرير( البعد األيديولوجى فى العالقات السعودية ـ اإليرانية، ضمن جمال سند السويدي ،صالح المان  (22)

 .111ـ  119، ص 2992مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، الطبعة األولي، 
، جامعة القاهرة، كلية رسالة ماجستير فى العلوم السياسية، 2911ـ  2929لصراع العربى اإلسرائيلى حسن أبو طالب، السياسة الخارجية السعودية تجاه ا (23)

 .211ـ  210، ص 2912ا اقتصاد والعلوم السياسية، 
 .11ـ  11ص ص  ،(1001، )الرياض، دارة الملك عبد العزيز، السعوديةلعالقات الدولية للمملكة العربية ا، محمد بن زيان عمر (24)

http://www.darah.org.sa/bohos/Data/11/2-1.htm
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 ىالعالقات إذا نظرت الواليات المتحدة والقوى الغربية األخرى بحساسية أكبر إل توثيقسيزداد وفي المقابل 

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

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

تحدة على أنها محك اختبار أساسى السعودية. حيث ينظر السعوديون إلى العالقة العسكرية مع الواليات الم

 .(25)إلمكانية التعويل على الواليات المتحدة والتزامها السياسى حيال المملكة

مجموعة من الثوابت فى سياستها مع المملكة العربية الواليات المتحدة ضعت وفى إطار هذه االعتبارات، و

احتمال أى تهديد  ضدالسعودية ودول الخليج ارتكزت على المحافظة على سيادة دول المنطقة واستقاللها 

تمثل أهمية حيوية اقتصادية وإستراتيجية ألمن العالم التى تأمين اإلمدادات النفطية، ، وسوفييتى أو إقليمي

 . (26)هالغربى واستقرار

الخارجية السياسة العديد من االنعكاسات على طبيعة هذا التصاعد فى أهمية النفط السعودي، وكان ل

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

 فى مواقف وقراراتتأثير  منلواليات المتحدة ل لماوبين الواليات المتحدة هى عالقة التسيير والتوجيه.  ابينه

 .(27)المملكة الخارجية

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 

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

اعتبر المسئولون األمريكيون النموذج والمملكة مفصاًل حيويًا فى سياسة الواليات المتحدة، حيث شكلت 

وألن  ، هذا من ناحية،شيعيةالوهابى المغرق فى المحافظة بمثابة عائق فى وجه الشيوعية والخمينية ال

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

                                  
المطبعة العالمية،  ، )القاهرة،سعد هجرس ،ترجمة، األمريكي الكونجرسير ر تقـ  تكامل الحاضر.. تنافر المستقبل أمريكا والسعوديةآخرون(، و بيرس )ريتشارد  (25)

 .29ـ  21 (، ص ص2992
 .920ـ  201، ص (2919شركة الربيعان للنشر والتوزي ،  ،الكويت)، أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي ،د. إسماعيل صبر  مقلد (26)
، لعلوم السياسيةرسالة ماجستير فى ا( عبد العظيم محمود حنفى، تأثير التحو ات فى النظام الدولى على النظم السياسية العربية: دراسة فى قضية الشرعية، 27)

 .11، ص (1001كلية ا اقتصاد والعلوم السياسية، اهرة، جامعة الق)القاهرة، 
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، حيث تملك السعودية نفوذاً هائالً على أسعار النفط، نظراً لقلة عدد سكانها هذا النفطمفاتيح الحصول على 

 .(28)ثانية، من ناحية وطاقتها اإلنتاجية العالية

وهو ما يعكس البعدين القيمي والمصلحى في السياسة األمريكية تجاه السعودية، خالل هذه المرحلة، ففى 

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

رات والنظم القومية في المنطقة العربية، والتى المصالح، فتم استخدامها، بنموذجها الديني، لمواجهة التيا

الشيوعية كنموذج إلحادى يمثل خطرًا على مواجهة ل تتعارض مع النموذج القيمي األمريكي، كما استخدمتها

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

م من الجماعات اإلسالمية، التى رأت أنها تتوافق والنموذج السعودي، ويمكن أن تشكل وغيره، أفغانستان

 دعمًا للتوجهات األمريكية في المنطقة. وهو ما برز فى العديد من السياسات

 القومية العربية:و ةأواًل: السعودي

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

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

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

ن نفط المملكة وغيرها من الدول أعتقد القوميون العرب والقضاء على طموحات العائلة الحاكمة. فقد ا

العربية الغنية بالنفط ملك لألمة العربية وليس لمنتجيه فحسب، وأنه ينبغى أن يستغل فى التنمية 

 االقتصادية العربية وأن يكون فى خدمة تحقيق أهداف األمة األخرى.

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

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

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

لدان الشيوعية األخرى. ومن هنا كان منع االختراقات الشيوعية فى العالم العربى االتحاد السوفيتى والب

 والمناطق القريبة هدفًا طاغيًا على السياسة الخارجية السعودية.

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

، ساعدت المبادرة السعودية على تأسيس رابطة العالم 9199ة. فخالل مناسك الحج عام مضاد للراديكالي

اإلسالمى، بدعوى إحباط المؤامرات الخطيرة ألعداء اإلسالم التى تسعى إلبعاد المسلمين عن دينهم وتدمير 

                                  
 الرابطمة النص متاحة على ، ترج1001، عدد أكتوبر/ نوفمبر  The Boston Review( خوان كول، شيعة العراق: تاريخ حلفاء أمريكا المحتملين، مجلة 28)

http://arabic.tharwaproject.com/AMainSec/ANetWatch/ANW_03_10_04/cole1.htm
http://arabic.tharwaproject.com/AMainSec/ANetWatch/ANW_03_10_04/cole1.htm
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يس للسعودية بتأسيس منظمة المؤتمر اإلسالمى، وكان الشريك الرئ 9199وحدتهم. واستكملت المبادرة عام 

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

 تباعه سياسة مضادة لإلسالم. بدعوى اوأتباعه، 

، كما ترى هنتر، فقد استخدمت القيادة السعودية السعودية أى أنه بداًل من وضع اإلسالم لألهداف والسياسة

م، وفق توجيه أمريكي، لبلوغ األهداف وتحديد السياسات التى نشأت على قاعدة اهتمامات وأولويات اإلسال

أخرى. وفى السنوات التى تلت تأسيس منظمة المؤتمر اإلسالمى، أصبحت هذه المنظمة أداة مهمة لبسط النفوذ 

 .(29)السعودى فى كل العالم اإلسالمى

 مواجهة الشيوعية:و ةثانيًا: السعودي

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

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

تصوير "الجهاد" فى أفغانستان على انه  السعودية فى تمويل "الجهاد" اإلسالمى". وتمكن النظام السعودى من

 القضية األسمى فى الثمانينيات.

وحتى منتصف الثمانينيات، أخذ التضامن اإلسالمى الدولى شكاًل ماليًا، يضاف إلى المساندة العسكرية األمريكية 

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

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

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

 .(30)السعودية

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

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

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

ث هيئات سعودية تشكل أهم قنوات االتصال، هى المخابرات السعودية، ولجنة الدعم الخاصة، تكونت ثال

 ورابطة العالم اإلسالمي. 

                                  
 .109ـ  101، ص صمرج  سابق( شيرين هنتر، 29)
 .92ـ  91(، ص 1001، )الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، اإلمبراطورية األمريكية( محمد البغداد ، 30)
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وقامت طالئع المتطوعين العرب بأولى زياراتهم إلى باكستان، وكانوا فى البداية يؤدون دور مراسلى الهالل 

ظهرت فى ذلك الوقت أمام المنظمات غير الحكومية األحمر السعودى والمنظمات اإلنسانية اإلسالمية التى 

وكان "أسامة  الغربية ذات األهداف اإلنسانية. ثم بدءوا يتحولون تدريجيًا إلى مجاهدين ضد الجنود السوفيت.

رمزًا من رموز "الجهاد" القادم من المملكة، ولم تكن حماسته  ، زعيم تنظيم القاعدة فيما بعد،بن الدن"

المفرطة تثير قلق ال الحكومة الملكية التى كان يرتبط معها بعالقات عمل، وال األجهزة األمريكية التى كانت 

 . (31)ترى فيه رجاًل من أصول عريقة وحليفًا لها فى النضال ضد الشيوعية

خفضت الواليات المتحدة من  "جيل كيبلوفقًا لـ "، 9191نستان فى فبراير بعد االنسحاب السوفيتى من أفغاو

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

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

من "المتطرفين"، ومع ذلك زادت السعودية وباكستان  (نجيب اهللوحكمتيار وسياف من القادة األفغان )مثل 

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

وجعلته  ،مسعود" فى شمال شرق أفغانستانوالتحصينات القوية التى استولى عليها القائد " ،"المجاهدين"

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

 .(32)وإقامة دولة إسالمية، تكون صديقة للسعودية وعميلة لباكستان

ر االتحاد السوفيتى، استمر جنود تنظيم وبعد انسحاب قوت االحتالل السوفيتى من أفغانستان، وبعد انهيا

القاعدة المقاتلون فى األراضى األفغانية، وكانوا يظهرون بين الحين واآلخر فى مناطق األزمات العربية 

 . (33)واإلسالمية، فى الجزائر، وكوسوفا، والبوسنة والهرسك، وألبانيا، وفى الشيشان

 :ةاإليرانياإلسالمية  الثورةمواجهة و ةثالثًا: السعودي

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

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

للتوقعات واللغة الدينية المتشددة التى كانت تستخدمها؛ كما أن الثورة، بإفقادها توازن أحد أهم الحلفاء 

                                  
، بطالنها ا ادعاءات القائلة بأن الو ايات المتحدة مّولت بن  ادن ثبت هل الو ايات المتحدة هى التى أوجدت أسامة بن  ادن؟كية، وزارة الخارجية األمري (31)

 html-http://usinfo.state.gov/ar/Archive/2005/May/13.821234، النص متاح على الرابط: 1001مايو  21الموق  اإللكترونى للوزارة، 
 .211ـ  210، ص (1001، 2دار العالم الثالث، ط)القاهرة: ترجمة نبيل سعد،  جهاد: انتشار وانحسار اإلسالم السياسى،جيل كيبل،  (32)
ق و بة الشر مكت)القاهرة، ، ترجمة عماد بكر، عشر من سبتمبر: اإلرهاب الدولى ودر أجهزة المخابرات المخابرات األمريكية والحاد أندرياس فون بولوف،  ( 33)

 .11ـ  12، ص (م1009، 2الدولية، ط

http://usinfo.state.gov/ar/Archive/2005/May/13-821234.html
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اد ا أسهل بالنسبة لالتحالعسكريين للواليات المتحدة فى أهم منطقة منتجة للبترول فى العالم، جعلت دخوله

السوفيتى، الذى أخذ يقترب منها بشكل خطير باندفاعه لدعم النظام الشيوعى األفغانى. ولهذا اختلطت 

 . (34) الثورة بالصراع األمريكى السوفيتي

تصدير الثورة الذى تبنته إيران، قامت سياسة االحتواء التى تبنتها المملكة، فكانت الحرب شعار وفى مواجهة 

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

 الثورة، من ناحية ثانية، ودعم الجهاد اإلسالمى فى أفغانستان من ناحية ثالثة. 

م إلساللقد كان من السهل بالنسبة للمملكة، أن تقاوم الراديكالية العلمانية والشيوعية بإعتبارهما ضد ا

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

 بإسالم القيادة السعودية واتهمت السعوديين بتمثيل اإلسالم األمريكى، اإلسالم الخاضع للغرب.

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

اإلسالم النضالى اإليرانى والتعاون مع الجماعات األقل راديكالية واألكثر محافظة فى البلدان اإلسالمية األخرى. 

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

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

من إيران وقف السعى لتصدير  "الملك فهد"، طلب المملكة فى الخليجباإلسالم الصحيح. واعتمادًا على موقع 

 تى قال إنها غريبة عن اإلسالم والعالم العربى.الشيعية ـ الفارسية الأيديولوجيتها 

من خالل المساعدات المالية والتدريب المضادة إليران، وفق المخطط األمريكي، وضاعفت المملكة من جهودها 

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

ل غرب باكستان فى مدينة بيشاور وحولها، وتمثل الجزء اآلخر من إستراتيجية السعودية اإلقليم الحدودى شما

فى التقرب إلى األنظمة العربية األخرى، بما فيها تلك األنظمة التى كانت على نزاع معها فى الماضى، كالنظام 

مجلس التعاون الخليجى البعثى لصدام حسين فى العراق، فضاًل عن الحلفاء الغربيين. وتجلى ذلك فى إنشاء 

، وتوثيق التعاون مع 9199ـ9190، وتقديم الدعم المالى والسياسى للعراق فى حربه مع إيران 9199عام 

الواليات المتحدة، التى استغلت المخاوف السعودية من الثورة اإليرانية، لحشد القدرات السعودية ضد إيران، 

                                  
 .212ـ  210، ص مرج  سابقجيل كيبل،  (34)
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ات الصراع فى هذه المواجهة. وحافظت المملكة، بتوجيهات كأهم أدو ،السعوديبنموذجه  ،واستخدام اإلسالم

 .(35) أمريكية، على استخدام اإلسالم كأداة ووسيلة لبلوغ أهدافها األمنية والسياسية

ومن واقع هذه األدوار التى قامت بها المملكة، فى اإلستراتيجية األمريكية خالل مرحلة الحرب الباردة، يمكن 

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

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

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

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

مع  هاانهزمت إيران فى حربالمملكة فى األدوار التى قامت بها، حيث  هاحققتإال أنه فى مقابل النجاحات التى 

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

ظام قمة النبالواليات المتحدة، الحليف اإلستراتيجى للمملكة  ، وانفرادالشيوعية نفسهاانهيار أفغانستان، و

 التىمن بين إسالمية، عدة تيارات الشعور السعودى باالنتصار لم يستمر طوياًل، فقد وقفت فإن العالمي. 

 ت طوال الثمانينيات من المساعدات السعودية، إلى جانب النظام العراقى فى حربه ضد الكويت. استفاد

مصداقية إسالمية، إال أنه لجأ إلى التضامن اإلسالمى لكسب تأييد  العراقي للنظاموعلى الرغم من أنه لم يكن 

ى. ودعمت التيارات اإلسالمية العرب والمسلمين، فى وقت كانت المملكة تعتبر نفسها زعيمة العالم اإلسالم

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 تأعلنالتى تيارات اإلسالم السياسي، 

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

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

ظاهر االختالف بين النموذج الديني في الواليات المتحدة، وبين نظيره السعودى، هذا االختالف الذى مع بروز م

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

 .المملكة
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 الجزء الثالث

 ةالعالقات األمريكية ـ السعودية بعد الحرب البارد

( مصدرًا لتوجيه العديد من االنتقادات للنظام السعودي، وخاصة من 9119ـ  9110كانت حرب الخليج الثانية )

رأت فى سياسات هذا النظام سبباً فى وجود القوات األمريكية فى المنطقة،  جانب بعض التيارات اإلسالمية التى

وترسيخ وجودها من خالل القواعد العسكرية واالتفاقيات األمنية التى وقعتها مع دول الخليج، كما رأت فى 

ام هذا الوجود تدنيسًا لألراضي المقدسة، وانتهاكًا لحرماتها، ولذلك دخلت فى مرحلة صراعية ضد النظ

 السعودي من ناحية، والمصالح األمريكية فى المنطقة، من ناحية ثانية.

أزالت حرب الخليج وانهيار االتحاد السوفيتى، الحواجز حيث  ،اإلقليمى المملكةدور  وأمام هذه االعتبارات تراجع

 لمباشرة عنوتحملت الواليات المتحدة المسئولية ا ،التقليدية للوجود الغربى المباشر فى منطقة الخليج

، بل وزاد من اتهام الحلفاء السابقين بالعمالة للواليات المنطقة، األمر الذى خفف من الحاجة إلى وكالء إقليميين

 . (36)المتحدة

ومع التراجع اإلقليمي، كان التحدى األخطر داخليًا، مع ظهور معارضة إسالمية أكثر انتشارًا داخل المملكة، 

والتى راح ضحيتها م، 9119فى يونيو  ،تفجيرات الخبرهذه المعارضة فى وكانت قمة التصعيد من جانب 

هذه التفجيرات قوة التيار اإلسالمى المضاد للواليات كرست عشرات الجنود األمريكيين فى المملكة، حيث 

 ةفى المملكالوجود األمريكى  أن المواطنين، ترىليصبح أكثر ثورية وجاذبية لدى قطاعات عريضة من المتحدة 

شقًا لصف المجتمع الواحد، وأن األمريكيين بدعمهم لألنظمة الحاكمة، يقضون على فرص إطالق الحريات 

والديمقراطيات، هذا بجانب التأثير الفكرى والثقافى لمنظومة القيم التى يحاول األمريكيون إقرارها فى 

 المجتمعات اإلسالمية.

لم تكترس لحالة الرفض الشعبى لوجود  هااالعتبارات، إال أنهذه إدراك اإلدارة األمريكية لوعلى الرغم من أن 

بين قواتها، وعمدت إلى وصم الناشطين ضد سياساتها وممارساتها "باإلرهاب". فكانت المواجهة حتمية 

ن فى ولك ،داخل المملكةليس فقط  المصالح األمريكيةاستهداف إلى وتحول العمل اإلسالمى المسلح الطرفين، 

 .(37)طق العالمالعديد من منا

                                  
(36)  Alfred B. Prados, Saudi Arabia - Post-War Issues and U.S. Relations, Foreign Affairs and National Defense 
Division, December, 1996. p. 13. 

 .109ـ  292(، ص ص 1001، )القاهرة، مركز األهرام للترجمة والنشر، الخليج العربى ـ الصراعات السياسية وحروب التغيير اإلستراتيجية( د. فتحى العفيفى، 37)
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ومع تطورات األوضاع السياسية فى المنطقة العربية، مع نهاية التسعينيات وخاصة فيما يتعلق بالصراع 

وبرز هذا التوتر في عدة مؤشرات، من بينها العربى ـ اإلسرائيلي، توترت العالقات األمريكية ـ السعودية، 

للواليات المتحدة بسبب انحيازها  بن عبد العزيز،األمير عبد اهلل التحذيرات التى وجهها ولى العهد السعودي، 

الواليات ضد السعودية وسائل اإلعالم  وهجومالدعوة التى تلقاها لزيارة البيت األبيض،  هرفضو ،إلسرائيل

 . ىإلسرائيلامها بدعم العدوان االمتحدة واته

اإلدارة حّذر فيها  لك عبد اهلل فيما بعد، رسالة، وجه األمير عبد اهلل بن عبد العزيز، الم9009أغسطس ففى 

من أن "فشل واشنطن فى وقف العنف اإلسرائيلى الفلسطينى قد يدفع المملكة إلى إعادة النظر األمريكية 

بعالقاتها مع الواليات المتحدة"، وقال: "فى تاريخ األمم والشعوب يأتى وقت تتباعد فيه هذه األمم والشعوب 

قف اليوم على مفترق طرق. وآن األوان أن تنظر الواليات المتحدة والسعودية إلى مصالحهما عن بعضها. ونحن ن

 . (38)المنفصلة. فالحكومات التى ال تشعر بنبض الشعوب وال تتجاوب معه سوف تنتهى إلى ما آل إليه شاه إيران"

؛ 9009يات المتحدة أواخر أغسطس رئيس األركان السعودي، زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى الوال ألغىكما 

إلجراء محادثات تتعلق بالتعاون العسكرى بين البلدين، وجاء إلغاء الزيارة تعبيًرا عن استياء السعودية من 

 . (39)السياسة األمريكية إزاء "استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني"

، وتوجيه 9009المعلن، رافضًا بقوة للسياسة األمريكية، حتى جاءت أحداث سبتمبر  واستمر الموقف السعودى

االتهام فيها لتنظيم القاعدة الذي يقوده أسامة بن الدن، والذي يحمل الجنسية السعودية، وكذلك لخمسة 

ة لضغوط عشرة سعوديًا آخرين، لتبدأ مرحلة جديدة من تطور العالقات بين الدولتين، تتعرض فيها المملك

كبيرة، وانتقادات واسعة، ليس فقط من أعضاء اإلدارة األمريكية، ولكن أيضًا من تيارات وقطاعات فاعلة في 

المجتمع األمريكي، لتكشف هذه األزمة، عن الصورة الحقيقية للمملكة العربية السعودية، التى رغم كونها 

عشرين، إال أن ذلك لم يكف لتغيير الصورة الذهنية حليف إستراتيجي للواليات المتحدة منذ أربعينيات القرن ال

للعرب والمسلمين في المجتمع األمريكي، هذه الصورة التى تنطلق من جذور دينية صراعية، صاغت نموذج 

 قيمي يسعى للهيمنة واالستعالء واستئصال معارضيه، ومخالفيه فى مرجعيته وأطره الدينية والقيمية. 

ع ماإلستراتيجية ت المملكة أكثر تأثرًا بالتناقض الشديد بين التزامها بعالقاتها كانوفى ظل هذه االعتبارات 

 توجهاتهاواإلقليمية التي تتعلق ب الداخليةالواليات المتحدة األمريكية من جانب، وبين مراعاة االعتبارات 

                                  
 .11/1/1002عبد هللا بن عبد العزيز، وكالة األنباء السعودية، ( نص تصريحات األمير 38)
 12/20/1002، إسالم أون  اين، شؤون سياسية، الحملة األمريكية على السعودية أسباب دينية وسياسية، محمد جمال عرفة( 39)
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في الحيلولة دون  من جانب آخر، ولم تنجح محاوالتها للتوفيق بين هذين الجانبينوالدينية االستراتيجية 

 عالقاتانعكست سلبًا على الواليات المتحدة، بما فرض عليها العديد من التحديات التي  معتعمق الخالفات 

 .(40)الجانبين

 ومن أهمها:فى هذا اإلطار تعددت مؤشرات توتر العالقات األمريكية ـ السعودية، و

 ـ سحب القوات األمريكية من األراضى السعودية: 9

أعلنت وزارة الدفاع األمريكية، نقل مقر القيادة الجوية لمنطقة الخليج من السعودية من  9003أبريل  99فى 

قاعدة األمير سلطان إلى قاعدة الُعديد فى قطر، وهنا تعددت التفسيرات لتأثير هذا القرار على مستقبل 

 العالقات بين الدولتين، وهنا برز تياران:

ح إلى أى مدى تفكك التحالف بين السعودية والواليات المتحدة، وأن الواليات : يرى أن هذا القرار يوضاألول

المتحدة بسحبها لقواتها إنما "تعاقب" المملكة ألنها لم تدعم المجهود الحربى األمريكى بصورة كافية أثناء 

رة لن تستطع األسالحرب فى العراق، وأن المملكة لن تكون بعد اليوم الحليف اإلستراتيجى للواليات المتحدة، و

الحاكمة السعودية أن تعتمد على دعم الواليات المتحدة، التى تغيرت المدارك واألولويات لديها بعد هجمات 

 .(41)سبتمبر واإلطاحة بالنظام العراقي

فاالنسحاب األمريكي، يعنى فتح المجال أمام العراق كى يصبح القاعدة األمريكية الرئيسية فى المنطقة، وهو 

تغيرًا جذريًا فى العالقات السعودية ـ األمريكية، خاصة بعد أن قلصت الهيمنة األمريكية على النفط  ما يعنى

العراقى من األهمية اإلستراتيجية للسعودية، وذلك استناداً إلى تقارير تشير إلى خطط أمريكية بوجود عسكرى 

 . (42) طويل فى العراق

أدت إلى قرار سحب القوات األمريكية من السعودية، ال تعكس تراجًعا فى العالقات  : يرى أن األسباب التىالثاني

بين الدولتين، بقدر ما تعكس اتفاًقا بينهما على ضرورة تدعيم هذه العالقات، وكذلك االتفاق على سحب 

ة السعودية القوات األمريكية من المملكة، أمام تعدد األسباب الدافعة لذلك، كرفض بعض التيارات الداخلي

للوجود األمريكى فى المملكة، واستخدامها هذا الوجود مسوًغا للهجوم على المملكة، والتشكيك بشرعية 

                                  
، أبريل 291ركز األهرام للدراسات السياسية وا استراتيجية، عدد د. صالح سالم زرنوقة: الخليج العربي ـ ضغوط من كل اتجاه، السياسة الدولية، القاهرة: م (40)

 .  10، ص 1001
, 29/4/2003. & 30/4/2003Time) Scott Macleod, Why The U.S is Pulling out of Saudi Arabia? 41( 

  . 19/9/1001عدد اإلمارات،  ،الخليجصحيفة حسن أبو طالب: قواعد وا عادة انتشار،  د.( 42)
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نظامها السياسى ودورها اإلسالمي، هذا بجانب تصاعد الغضب فى أوساط المواطنين السعوديين، تجاه الواليات 

لحمالت اإلعالمية التى تعرضت لها المملكة بعد المتحدة، فى ظل دعمها للسياسات اإلسرائيلية، وردًا على ا

 .(43) أحداث سبتمبر

 تربالتو يتسم كان الفترة هذه خالل ،ويميل الباحث للتفسير األول، فمجمل العالقات األمريكية ـ السعودية

 تحدةالم الواليات فيه رأت حيث التأزم، هذا مظاهر أحد األمريكية، القوات سحب وكان التأزم، لدرجة وصل الذى

 نم األمريكية التوجهات مع تتعارض التي سياساتها في النظر إعادة على إلجبارها المملكة، على للضغط وسيلة

 السعودية العالقات شهدتها ما التفسير هذا يدعم أهداف، من المتحدة الواليات إليه تسعي ما وتحقيق ناحية،

 القوات قيادة مركز إليها انتقل التى قطر، مع العالقات وخاصة التالية، السنوات في توتر من الخليجية ـ

  التوتر. هذا أسباب أحد النقل هذا وكان األمريكية،

 ـ  مشروع قانون محاسبة السعودية: 9

اقترح بعض أعضاء الكونجرس األمريكى مشروع قانون جديد أطلق عليها "قانون محاسبة  ،9003فى نوفمبر 

على ما أسماه "الجماعات السعودية اإلرهابية" وأن تثبت الحكومة السعودية"، والذى دعا السعودية للقضاء 

األموال والتبرعات من أفراد أو جماعات أو منظمات إلى ما أسماه "الجماعات تحويل قيامها بإيقاف السعودية 

 اإلرهابية المتشددة خارج المملكة وداخلها".

"، الرئيس بوش بتقديم ما يفيد بتعاون المملكة مع كما طالب المشروع، الذى طرحه النائب "أرلين سبكتر

"مجموعة كبيرة وصادقة من الشروط المتعلقة بالحرب على اإلرهاب"، وإذا لم يقم الرئيس بتقديم ذلك فإنه 

سيتم فرض عقوبات على السعودية منها، خفض تصدير المواد المتعلقة بالشئون العسكرية وتحديد سفر 

وهو ما ينطبق على مقر بعثة السعودية لدى األمم المتحدة فى نيويورك الدبلوماسيين السعوديين، 

وقنصلياتها، وخفض بيع مواد لها استخدام عسكرى واقتصادى للمملكة، ويمكن أن تدخل فى سياق العمل 

 .(44)ضد الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل

                                  
  .20/1/1001دد ، عالكويت ،سلسلة قضايا الخليج، انسحاب القوات األمريكية من السعودية.. رؤية تحليلية، المركز الدبلوماسى للدراسات اإلستراتيجية( 43)
  .10/22/1001 الشرق األوسط،عماد مكي، أعضاء من مؤيد  إسرائيل فى الكونجرس يطرحون مشروع قانون لمحاسبة السعودية، ( 44)
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نتونى وينير" عن تقديم مشروع مماثل ومع اإلعالن عن تقديم المشروع أمام مجلس الشيوخ أعلن النائب "ا

أمام مجلس النواب وتضمن نفس بنود مشروع سبكتر، واستند النائبان إلى الدعم الذى تقدمه المملكة للشعب 

 .(45)الفلسطينى وقيامها بإنشاء وتمويل معاهد إسالمية فى أنحاء العالم

خارجية األمريكية أن بالده "راضية تمامًا" عن وفى مقابل هذا المشروع أشار مدير إدارة الشرق األدنى بوزارة ال

تعاون السعودية، فى الحرب على اإلرهاب، وأن العالقات بين البلدين "حميمة" وعلق على مشروع القانون 

قائاًل: "أن وجهة نظرنا أن إجراءات مثل تلك.. لها نتائج عكسية على أهداف اإلدارة وبالتالى يمكن أن 

 .(46)تعارضها"

التى تتعلق باتهام حكومة  للجنة القضائية بمجلس الشيوخ األمريكى جلسة استماع حول الموادوقد عقدت ا

العنف والكراهية ضد اليهود والمسيحيين،  المملكة، وفق نص المشروع، بتحريض المسلمين على ممارسة

وتطالب  باإلضافة إلى بعض المطبوعات السعودية التى تصف الواليات المتحدة والديمقراطية بالكفر،

المهاجرين الجدد من المسلمين أن يعتبروا األمريكيين أعداًء، كما تطالب القادمين الجدد بأن يستفيدوا من 

وقتهم فى االستعداد للجهاد، والترويج لإلسالم الوهابي، ذلك المذهب المتطرف والدين الرسمى للمملكة 

، والذى 9009فى الحادى عشر من سبتمبر  العربية السعودية، ولعدد من الذين قاموا باختطاف الطائرات

 .(47) يعتبرونه النسخة الصحيحة الوحيدة لإلسالم"

 : للمملكةاالتهامات ـ توجيه 3

ومن تيار واسع من المحللين تعددت االتهامات التى تعرضت لها المملكة، من وسائل اإلعالم األمريكية، 

، فى إطار الضغوط التى قامت عليها السياسة األمريكية، بشقيها (48)األمريكيين، ومن المراكز البحثية األمريكية

                                  
  .12/22/1001السعودية،  ،لوطنمد عبد الهادي، سيناتور يهود  أمريكى يطالب بقانون لمحاسبة السعودية على النمط السوري، اأح( 45)
 .10/22/1001 الشرق األوسط،عماد مكي، أعضاء من مؤيد  إسرائيل فى الكونجرس يطرحون مشروع قانون لمحاسبة السعودية،  (46)
 الرابط. النص متاح على 1/22/1001، اليهودية األمريكية تقف وراء قانون محاسبة السعوديةالمنظمة ، مورتون كلين( 47)
 من بين التحليالت واألدبيات التي تناولت هذه الضغوط: ( 48)

- Hermann Frederick Eilts , “U S- Saudi Relations After September 11 Debacle”, American Diplomacy, December 2001 
- Simon Henderson, THE NEW PILLAR: Conservative Arab Gulf States and U.S. Strategy, Washington: Washington 
Institute for Near East Policy, 2003. 
- Robert Jordan, Crises and Opportunities in U.S.-Saudi Relations, Saudi-US Relations Information Service. Washington 
DC, USA. (7 September 2004). 
- John R. Bradley & Rachel Bronson, Saudi Monarchy: Part of the Problem or Part of the Solution?, Washington Institute,, 
Special Policy Forum, July 7, 2005. 

http://www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=3673
http://www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=3673
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الرسمي وغير الرسمي على المملكة، بعد أحداث سبتمبر، إلجبارها على تغيير مواقفها وتوجهاتها في العديد 

 ومن بين هذه االتهامات:من القضايا الداخلية والخارجية، 

ديون بشأن ما أثير حول وثيقة دعم السعودية لحماس فقد صرح المسئولون السعوأ( دعم السعودية لحماس: 

والتى صادرتها إسرائيل، بأن هذه الوثيقة ال تعتبر دلياًل على دعم السعودية لحماس بل أن الوثيقة ال تتضمن 

سوى الحديث عن حضور مسئول فى حماس لمؤتمر فى المملكة، وأكدوا أيًضا أن أموال الدعم للفلسطينيين 

مليون دوالر، ومع ذلك  900إلى  90السلطة الوطنية حيث يصل حجم الدعم السنوى ما بين تذهب مباشرة إلى 

فإن المملكة اتخذت عدة إجراءات لمراقبة التحويالت المالية للخارج ومنعت تحويلها عبر الالسلكي، واشترطت 

 الحصول على تصريح من الحكومة السعودية للتحويل.

ر إرهابيين عبر أراضيها للعراق: حيث تعددت االتهامات للمملكة بالسماح ب( اتهام المملكة بأنها تسمح بعبو

بعبور مواطنيها لالنضمام إلى المقاومة العراقية ضد القوات األمريكية، وأنه إذا كانت الحدود بين المملكة 

ود والعراق مغلقة رسميًا، فإن الكثير ممن يطلق عليهم "المجاهدون فى العراق" يرجعون عن طريق الحد

 .(49)السعودية مع اليمن

وقد نفت السعودية هذا االتهام، وطالبت القوات األمريكية بتحسين رقابتها على الحدود بين العراق 

والسعودية، واقترحت المملكة أن ترسل فريقًا خاصًا من محققيها لمساعدة القوات األمريكية، على تحديد أى 

 ."ار أخرىعناصر سعودية ربما تكون قد جاءت عن طريق أقط

لجنة  األبيض الذى أصدره باالشتراك مع ج( الصفحات المحذوفة من تقرير الكونجرس: صدر تقرير البيت

محذوفة.  صفحة 99بها  صفحة 100، والمحتوى علي9009سبتمبر 99حول أحداث  فى الكونجرس االستخبارات

القومى األمريكي، أما وسائل اإلعالم وعدد  األمن يمس بأنه الشطب وقد برر المتحدث باسم البيت األبيض، هذا

فى الكونجرس إن  السعوديين. وقال أعضاء للمسئولين حماية يمثل بأنه من مراكز البحث األمريكية، فوصفته

 . (50) حجب هذه الصفحات من التقرير يرجع إلى أنها قد تسبب إحراجا فى العالقات الدولية

                                  
(49) Alan Caruba. Sleeping With the Saudi Enemy. Chron Watch, San Francisco, USA. (17 August 2004). 

 .9/1/1001، القاهرة، مؤسسة األهرام، عدد مجلة األهرام العربي، المشطوبة الصفحات، سرايا أسامة( 50)
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 ،ة على أهمية اإلفصاح عن الثمانى والعشرين صفحة من تقرير الكونجرسشددت المملكوأمام هذه االتهامات 

مؤكدة أنها ال تخشى شيًئا وأنها على استعداد لمواجهة كل تلك المزاعم، وأن حجب التقرير هدفه إثارة الشك 

 .(51)والبلبلة

عنصر االستناد إلى شرعية دينية وخاصة وقد شكلت هذه الضغوط تحديا كبيرا لمنظومة الحكم فى المملكة، 

إسالمية والذى كان محور تركيز الحمالت اإلعالمية والسياسية التى واجهتها المملكة، استنادا إلى مقولة أن 

سبتمبر دليل على تطرف الحكم والمجتمع معا، وأن ثمة حاجة إلى  99مشاركة خمسة عشر سعوديا فى هجمات 

 األمريكية.  توجهات السياسةعلى نحو يتوافق مع  ضغوط شديدة حتى تعاد هيكلة المملكة

، والمرجعية ألسس العقائديةامن اختالف برزت األزمة األمريكية ـ السعودية وهو ما يمكن القول معه أن 

خالفات سياسية وحملة إعالمية مرتبطة بها، وإنما فقط ل  ترجعال األزمةلكال الطرفين، ف الدينية والقيمية

التى انعكست وأثرت على التفكير السياسى لكال الطرفين  القيميةت مرتبطة بالجوانب خالفاترجع أيضًا ل

المملكة العربية السعودية مازالت وإذا كانت  .مرجعيته الدينيةونظرة كليهما إلى طبيعة مصالحه من خالل 

 ينية والقيميةالدتتجاوز عن الخالفات التى كانت  تمثل أهمية استراتيجية واقتصادية للواليات المتحدة،

إن فالحرب الباردة، بل واستخدام هذا االختالف بما يتفق وتوجهاتها اإلستراتيجية والدينية خالل السعودية، 

أحداث سبتمبر جاءت لتكشف عن الخالفات العميقة بين الجانبين، استنادًا الختالف مرجعيتهما الدينية، 

 جهات وسياسات كل منهما.والذى يصعب تجاوزه، أو التقليل من تأثيراته على تو

 خالصة هذا الجزء:

، العامل األكبر تأثيرًا، من حيث انعكاساته على الواليات المتحدة 9009كانت أحداث الحادى عشر من سبتمبر 

األمريكية، بل وعلى العالقات الدولية فى المرحلة التالية، حيث كان مقدمة للعديد من اإلجراءات االنتقامية 

الدول العربية واإلسالمية، وفرصة لها لفرض المزيد من الضغوط عدد من قامت بها الواليات المتحدة ضد  التى

أهم األبعاد التى توجهت إليها اإلسالم على هذه الدول وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية، وكان 

ورًا للعديد من التوجهات الضغوط األمريكية فى تعاطيها مع المملكة بعد أحداث سبتمبر، حيث كان مح

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

 وتفكيكه من ناحية ثالثة.

                                  
 .12/1/1001، موق  وزارة الخارجية السعودية على اإلنترنت، 1001يوليو   10( وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، بيان صحفي، واشنطن 51)



 

 

 السياسة السعودية قبل الثورات العربية 24   1 يونيو 1026

 

ة، في تجاه المملك ، سواء العالمية، أو تجاه اإلسالم، أواألمريكية اإلستراتيجيةوجاء تنامي تأثير البعد الديني في 

، محصلة للعديد من االعتبارات التي شكلت محددات دافعة نحو تصاعد هذا التأثير، 9009لة ما بعد سبتمبر مرح

جاء بعضها نابعًا من الداخل األمريكي، وتمثل في موقع الدين في الثقافة السياسية األمريكية، وتصاعد تأثير 

المعتقدات الشخصية للرئيس كذلك ، والعديد من تيارات اليمين الديني والسياسي في المجتمع األمريكي

من بينها، الرؤية القيمية التى األمريكي جورج دبليو بوش، وارتبط البعض اآلخر بعدد من االعتبارات الخارجية، 

تحكم التوجهات األمريكية، والتى تستند إلى جذور مسيحية يهودية، ذات طابع صراعى استعالئي، تسعى إلى 

يمي والحضارى على مختلف الديانات والثقافات والحضارات، تحت ذريعة الدور الهيمنة، وفرض نموذجها الق

 الرسالى الذى أنيط بها.

فى ثنائية بين البعدين الديني واإلستراتيجى،  تكن ثمة م، لالرسالي المنظور الحضاريهذا في إطار و

واحد مع غيره من األبعاد،  يقوم على تسكين البعد الديني في نسيجاإلستراتيجية األمريكية، فهذا المنظور 

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

بتراجعه في مرحلة أخرى، وهذا غير وارد فى سياسات القوى الكبرى، التى تقوم على المزج والتداخل بين 

اتها القيمية، ومصالحها اإلستراتيجية، وهذا ما اتضح بصورة مختلف األبعاد، وفق مرجعيتها الفكرية، وتوجه

 جلية في السياسة األمريكية تجاه المملكة العربية السعودية.

وقد انعكس تأثير هذه االعتبارات في مواقف وسياسات الواليات المتحدة، فى العديد من القضايا التى كانت 

ودية خالل الفترة التي تتناولها الدراسة بالتحليل، سواء كانت محورًا للتفاعل بينها وبين المملكة العربية السع

 قضايا مرتبطة بالداخل السعودي، أو قضايا إقليمية ودولية ذات صلة بالمملكة العربية السعودية.
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 الجزء الرابع

 لسعودية تجاه قضايا العمل الخيريالسياسة ا

أن العمل  المواطنينترسخ لدى فقد ، سعودىاليمثل العمل الخيري عنصًرا أساسًيا من عناصر المجتمع 

هناك أموًرا أن الخيري، هو نوع من العبادة بما يجعله واجب إسالمي يجب أن يلتزم به المسلم في حياته، و

غيرها، وكلها أمور ال يستطيع األوقاف، وكثيرة يمكن من خاللها القيام بهذا العمل مثل الزكاة والصدقات و

ب التي يتقر تهوعباد تهفالعمل الخيري جزء من عقيد ،داخلهبحكم تأصل الوازع الديني المواطن أن يتخلى عنها 

 بها إلى اهلل سبحانه وتعالي.

في مقدمة الدول  تأتيحيث  الخارجية، سياسة المملكةيشكل العمل الخيري جزًءا من ، على المستوى الرسميو

دات أداة مهمة من أدوات تنفيذ تلك السياسات، المساعهذه  وتمثلللمساعدات على المستوى الدولي، المانحة 

أن هذه كما  عالقات قوية مع مختلف دول العالم.فى بناء استخدام هذه األداة  المملكة بفضلتمكنت و

شبكة من التنظيمات الذي يشكل، في جوهره،  ،الجمعيات تمثل عنصًرا مهًما من عناصر المجتمع المدني

اإلرادة التطوعية الحرة ألعضائها خدمة لمصلحة أو قضية أو تعبيًرا عن قيم والممارسات والضوابط التي تنشأ ب

  .(52)ومشاعر يعتز بها هؤالء األفراد

األماكن  حاضنةبصفتها  هاوالمملكة العربية السعودية، شأنها شأن أى دولة، لها مصالحها فى العالم، ثم إن

، فإن من الطبيعى ىاإلسالمالدين على في جانب منها، تقوم نظامها السياسي،  ةوشرعيفى اإلسالم المقدسة 

أن تسهم فى تقديم مساعدات للدول اإلسالمية فى العالم واألقليات اإلسالمية ومؤسسات اإلغاثة العالمية 

وفقراء العالم اإلسالمى ومؤسساته التعليمية، وفي المقابل فإن الواليات المتحدة تأتى على رأس قائمة الدول 

 العالم ثقافيًاالحضارى فى  نشر نموذجهاتى تسهم فى دعم التبشير فى العالم، فى محاولة منها لالغربية ال

 .(53)، بل إن هذا هدف رئيس فى السياسة الخارجية األمريكيةواقتصادياً  وسياسيًا

                                  
لقرن مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشارف اد. سعد الدين إبراهيم: المجتم  المدني في دول الخليج العربية، في، جمال سند السويدي )تحرير(، ( 52)

 .191، ص2999للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، ، أبوظبي، مركز اإلمارات الحادي والعشرين
ذاعة تبشيرية و 9000 على وجود، 1000( أشارت أرقام عام 53) سوف يصل  1021ماليين مبشر، وحسب مخطط التنصير حتى عام 2محطة تلفازية وا 

دورية وكتابا. أنظر: د. أحمد البرصان،  110منصر و ماليين 1آ اف محطة إذاعية وتلفزيونية و 20مليار دو ار و 110اإلنفاق على التبشير فى العالم إلى 
، خريف 12، عمان، مركز دراسات الشرق األوسط، عدد مجلة دراسات شرق أوسطيةعلى العالقات األمريكية السعودية،  1002أيلول  22انعكاسات أحداث 

 .19ـ  11، ص 1001
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ر بريبة ، ومن ذلك: النظالمملكة، أفرزت العديد من التداعيات على العمل الخيري في 9009 أحداث سبتمبرإال أن 

في ، أرصدة العديد منها، تحت وطأة الضغوط األمريكيةإلى الجمعيات الخيرية ذات األصول الدينية، وتجميد 

ضد اإلرهاب، حيث ربطت الواليات المتحدة بين العمل الخيري واإلرهاب، وتعرضت العديد من  هاإطار حرب

العديد من الواليات المتحدة ق، واتخذت لحملة هجوم وانتقادات واسعة النطا السعوديةالجمعيات الخيرية 

اإلجراءات ضد فروع هذه الجمعيات في الخارج، شملت التضييق على أنشطتها ومصادرة وتجميد أرصدتها، كما 

 وحمالت التفتيش واإلغالق. المداهماتمن خالل عمليات  ها،كثفت إجراءاتها العقابية ضد

للحد من عمليات اإلغاثة اإلسالمية، وضبط وتنظيم العمل  المملكةالضغط األمريكى على  تم الربط بينو

من  إسالميةكونه يهدف في جانب منه إلى تقويض فريضة الزكاة، من ناحية، كما يمنع دولة وبين الخيري، 

أن الواليات المتحدة الترابط مع الشعوب اإلسالمية األخرى وعدم نشر اإلسالم، في الوقت الذي تؤكد فيه 

 .(54)ها وليس من حق غيرها، من ناحية ثانيةالتبشير من حق

قال الناطق باسم الخارجية األمريكية: "ال أعتقد أن بوسع المرء أن يخلص على العموم إلى هذا الربط وردًا على 

أن دفع الزكاة كممارسة ألحد الشعائر الدينية، ثم يعزى ذلك بشكل أو بآخر إلى دعم اإلرهاب. فهناك الكثير من 

خيرية حول العالم التي تعمل بنجاح وبصورة الئقة من حيث مساعدة الناس المعوزين، وال عالقة المنظمات ال

لها باإلرهاب. والهدف الذي نضعه نصب أعيننا هو التيقن من أن األشخاص الذين يودون بإخالص أن يقدموا 

م ستذهب فعال إلى الناس الذين الحسنات أو يدفعوا الزكاة والذين يودون أن يتبرعوا إلى أعمال الخير، أن أمواله

وأضاف: إن أحد المساعي الجارية التي  ."نه ال يساء استعمال هذه التبرعاتأو ،تحاول هذه المنظمات مساعدتهم

نبذلها مع جهات مثل السعودية يتمثل في فحص هذه التنظيمات وكيفية رصدها وكيف تعمل لمحاولة التأكد 

ناس الذين يتبرعون لهذه المنظمات بسخاء وفعال إنما يعرفون أن من أن لدينا أنظمة قائمة بحيث أن ال

 .(55)أموالهم تستخدم بصورة مالئمة"

وبين االتهام، ونفيه، تعددت المواقف واإلجراءات األمريكية، الرسمية وغير الرسمية، ضد العمل الخيرى 

ة خارج المملكة، ومارست السعودي، سواء الذى يتم داخل المملكة أو تشارك فيها منظمات وهيئات سعودي

                                  
المناب ، حولية أمتى فى العالم، القاهرة، مركز  تجفيف سياسة سبتمبر: استحكام ١١ عدب اإلسالمي واإلغاثي الخيري  سعداوي، العمل الكريم عمرو عبد (54)

 .199ـ  111، ص ص 1001الحضارة، عدد 
، نشرة 11/22/1001باوتشر: السعودية تتعاون بصورة تامة م  مكتب التحقيقات الفدرالي، المؤتمر الصحفي لوزارة الخارجية األمريكية، ا اثنين، ريتشارد ( 55)

 sinfo.state.gov/arabic/tr/1126bousa.htmhttp://u. النص متاح على الرابط التالي: 12/22/1001واشنطن، عدد 

http://usinfo.state.gov/arabic/tr/1126bousa.htm
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الواليات المتحدة العديد من الضغوط، فى إطار حملة منظمة، كان لها تأثيرات كبيرة على حجم وطبيعة وتوزيع 

 العمل الخيرى السعودى، داخليًا وخارجيًا.

 المحور األول: السياسات األمريكية تجاه قضية العمل الخيري

 تجاه العمل الخيري السعودي)التشريعية والتنفيذية( التي تبنتها اإلدارة األمريكية  اإلجراءاتالمواقف وتعددت 

المواقف واإلجراءات التى قام بها  وفي إطار هذه اإلجراءات يمكن التمييز بين )داخل المملكة وخارجها(

 :النحو التالىالكونجرس األمريكي، واإلجراءات التى قامت بها السلطات التنفيذية األمريكية، وذلك على 

 المستوي األول: اإلجراءات التشريعية:

يشمل هذا المستوى المواقف واإلجراءات التى تبناها أو قام بها الكونجرس األمريكي، تجاه العمل الخيري 

السعودي، داخل الواليات المتحدة وخارجها، سواء كان ذلك من خالل التقارير الدورية أو الخاصة التى يصدرها 

 أو من خالل جلسات االستماع وشهادات النواب حول هذه القضية، وأبعادها المختلفة:الكونجرس، 

 تقارير الكونجرس:أواًل: 

تمثل التقارير الدورية، والمتخصصة أحد أهم اآلليات التي يعتمد عليها الكونجرس األمريكي، للتعبير عن 

، فى ذلكوتمويل اإلرهاب ودور المملكة  مواقفه تجاه القضايا محل االهتمام، وفيما يتعلق بالعمل الخيري،

السعودية وأمريكا وتمويل اإلرهاب بعد سبتمبر، مع التركيز على دور حول أصدر الكونجرس، تقريرًا مفصاًل، 

 . (56)مؤسسة الحرمين السعودية في تمويل اإلرهاب

سبتمبر، قامت الحكومة األمريكية، بإعداد آلية للتنسيق بين الدوائر الرسمية ذات  أحداثبعد وذكر التقرير أنه 

الصلة بتمويل اإلرهاب. حيث التقى تجمع من ممثلي الدوائر الرسمية تحت رعاية مجلس األمن القومي لمناقشة 

ة لتنسيق تم تحويل هذا التجمع إلى لجن 9009وتنسيق القضايا المتعلقة بتمويل اإلرهاب. وفي مارس 

وتم تشكيل هذه اللجنة  ،برئاسة وزارة الخزانة Policy Coordinating Committee (PCC)السياسات 

 لكي تقوم باقتراح مبادرة سياسية وخطوات من شأنها تدمير البنية المالية لإلرهاب.

الحكومة كيفية إشراك الحكومة السعودية في مكافحة تمويل اإلرهاب. حيث كانت لدى واهتمت اللجنة ب

 . 9393وقرار مجلس األمن الدولي رقم  93991األمريكية سلطات قانونية لذلك، بموجب األمر التنفيذي رقم 

وألن استخدام هذه الوسائل ضد المؤسسات السعودية، لن يكون مجديًا دون مساعدة السعودية. كما أن 

حدة والمجتمع الدولي جادين في محاربة استخدام هذه الوسائل يمكن أن يرسل رسالة مفادها أن الواليات المت

                                  
  الرابطة النص متاحة على ( تقرير الكونجرس األمريكي حول تمويل اإلرهاب، مؤسسة الحرمين ـ حالة دراسية، ترجم56)
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قررت لجنة تنسيق كمؤسسة إرهابية، تمويل اإلرهاب. وبعد النظر في خيارات تصنيف مؤسسة الحرمين، 

أن تحاول إشراك السعودية بشكل بناء في هذه المؤسسة. وطلبت الواليات المتحدة من  (PCC)السياسات 

، وتبادل المعلومات االستخبارية، ومقابلة هادرب وتعمل فيمعلومات عن خاليا القاعدة التي تت المملكة

المعتقلين. إال أن المعلومات االستخبارية ضد مؤسسة الحرمين لم تكن كافية لممارسة الضغوط على الحكومة 

 السعودية التخاذ خطوات صارمة ضد المؤسسة. 

المتحدة بشكل سري ألسباب سياسية كما كان هناك شعور بأن الحكومة السعودية تفضل التعاون مع الواليات 

داخلية. وربما ألنها ال تريد خلق انطباع بأن الجمعيات الخيرية مستهدفة. وقد وافق المسئولون األمريكيون 

على التعاون السري، طالما يمكن تحقيق نتائج ملموسة. وبالرغم من أن الواليات المتحدة لم تر نتائج ملموسة 

سكت بخطتها في إشراك السعودية بشكل سري في األمور المتعلقة بتمويل اإلرهاب. ، إالّ أنها تم9003حتى عام 

 . (57)وقد أثبت هذا النهج المتعاون فاعليته بشأن مؤسسة الحرمين

م أصدرت الحكومة 9009فبراير  1وقد وافقت المملكة على النظر في القلق األمريكي حول مؤسسة الحرمين، وفي 

ترفت فيه بوجود تقارير عن انتهاكات من بعض األفراد المنتمين إلى بعض المكاتب السعودية بيانًا رسميًا اع

 . (58)الخارجية لمؤسسة الحرمين والتزمت علنًا باتخاذ الخطوات الالزمة لمنع هذه االنتهاكات

، ضمن م، قامت الحكومتان بتصنيف مكتبي مؤسسة الحرمين في الصومال والبوسنة9009مارس  99وفي 

مارس، قامت األمم المتحدة بإدراج  93تجميد أرصدتهما ومنع التعامل معهما. وفي تم و إلرهابية،المؤسسات ا

وما تاله من  9999المكتبين في قائمة الهيئات التي تقع تحت العقوبات بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم 

رف بشكل عام على نشاطات م، قامت لجنة نواب الوزراء، التي تش9009وفي ديسمبر  قرارات في هذا الشأن.

لجنة تنسيق السياسات، بالموافقة على برنامج مكون من اثنا عشر خطوة إلعادة تنشيط سياسة الواليات 

 .(59)المتحدة تجاه المملكة بخصوص محاربة اإلرهاب بشكل عام

                                  
الخارجية األمريكي، وليام بيرنز بزيارة المملكة وتبادل وجهات النظر م  المسئولين السعوديين حول م، قام مساعد وزير 1002في نوفمبر ذكر التقرير أنه ( 57)

لها ت حو المخاوف من تمويل اإلرهاب. ولم تكن مؤسسة الحرمين الموضوع الرئيسي للمحادثات، ولكنها كانت ضمن قائمة النقاط ذات ا اهتمام التي دار 
ام بيرنز والسفير روبرت جوردان بتقديم اقتراح إلى ولي العهد السعودي، األمير عبد هللا، ووزير الخارجية، األمير سعود م ق1001يناير  21المحادثات. وفي 

 نة والصومال. سالفيصل، بتجميد الحسابات المصرفية لثمانية من الهيئات واألفراد السعوديين، بما فيهم المكاتب الفرعية لمؤسسة الحرمين في كل من البو 
بإثارة الموضوع أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية في مارس  Paul O’Neillفي هذا اإلطار قام وزير الخزانة األمريكي بول أونيل ذكر التقرير أنه  (58)

 م.1001
هذه اإلستراتيجية تضمنت عدة خطوات، منها: تسمية كبار المفاوضين حول تمويل اإلرهاب، وتبادل المزيد من المعلومات الملموسة ذكر التقرير أن  (59)

جمة التحقيق، وتشجي  المزيد من النقاش العام حول المخاطر التجارية الناواإليجابية للتحرك م  السعوديين، وتقديم الخبرات في مجال غسيل األموال، وتقنيات 
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مؤسسة رسمية حول  وبالتزامن مع الموافقة على هذا البرنامج، قامت لجنة نواب الوزراء، بتقديم ورقة

الحرمين. تهدف إلى تجميع المعلومات المتوفرة لدى الحكومة األمريكية حول مؤسسة الحرمين، ومطالبة 

السعودية باتخاذ خطوات محددة، ووضع أطر زمنية لهذه الخطوات. ووجهت الدوائر الحكومية بالعمل إلنهاء 

 .(60)م9003الورقة بحلول يناير 

باإلرهاب، والتفاصيل عن مختلف األشخاص، والمكاتب الفرعية، وعرضت الورقة عالقات مؤسسة الحرمين 

وطرق تحويل األموال. وأشارت إلى أن الكثير من الموظفين الميدانيين لمؤسسة الحرمين والممثلين العاملين 

حول العالم، باإلضافة إلى بعض العاملين في مكتبها الرئيسي في السعودية، كانوا يقدمون دعماً هاماً لتنظيم 

لقاعدة. واستشهدت الورقة بالمطالب األمريكية السابقة للحصول على المعلومات من السعودية، وبعض ا

م، وأشارت إلى أن الواليات المتحدة أطلعت 9119النقاط االستخبارية الهامة التي اطلع السعوديون عليها عام 

ليها وحتى الحادي عشر من سبتمبر. السعوديين على القليل جداً من المعلومات في الفترة من تاريخ الحصول ع

وكشفت الورقة عن بعض العيوب في األسلوب الذي تتبعه الحكومة األمريكية مع السعودية فيما يتعلق 

 بتمويل اإلرهاب. 

إلى إن الجهود التي بذلتها الحكومة األمريكية لمواجهة القضايا التي أثيرت بسبب الكونجرس كما خلص تقرير 

 تكشف عن بعض المالحظات:مؤسسة الحرمين، 

ـ أنه حتى تتمكن الحكومة األمريكية من دفع الحكومة السعودية للتحرك ضد تمويل اإلرهاب، عليها أن تحصل 

على معلومات استخبارية محددة، ومن ثم تقديمها للسعوديين لكي يتمكنوا من اتخاذ الخطوات الضرورية في 

مريكية من دفع السعوديين التخاذ خطوات ملموسة ضد مؤسسة هذا الشأن. ولهذا السبب، تمكنت الحكومة األ

الحرمين، وضد الجمعيات الخيرية بشكل عام، بعد أن قدمت للسعوديين ورقة تحتوي على معلومات 

 م. 9003استخبارية محددة حول مؤسسة الحرمين ومنسوبيها، في يناير 

نظومة الشاملة لنشاطات محاربة اإلرهاب، ويجب ن جهود محاربة تمويل اإلرهاب تشكل جزءًا أساسيًا من المأـ 

أن تتكامل بشكل تام مع اإلستراتيجية العامة للواليات المتحدة لمكافحة اإلرهاب تجاه السعودية. إذ أنه بدون 

                                  
أفضل لمحاربة  شكلعن األنظمة المالية المبهمة، ودف  المنظمات السعودية غير الحكومية إلى تطبيق إجراءات رقابية أفضل، وتشجي  استخدام وسائل اإلعالم ب

 تمويل اإلرهاب.
لمساعد الخاص للرئيس( وراند بيرز )مدير مكافحة ن من المسئولين، هما، كوفر بالك )منسق وزارة الخارجية لمكافحة اإلرهاب، واياثنأن  ذكر التقرير (60)

 م. 1001بتقديم تلك الورقة حول مؤسسة الحرمين إلى المسئولين السعوديين أثناء زيارتها في نهاية يناير قام اإلرهاب في مجلس األمن القومي(، 
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هذا التكامل، فإن الذين يعملون في محاربة تمويل اإلرهاب، ال يمكنهم إدراك بعض المواضيع الثنائية في 

 محاربة اإلرهاب.

ن الحكومة األمريكية في حاجة إلى لجنة للتنسيق بين الدوائر الرسمية، مهمتها التركيز على تمويل اإلرهاب أـ 

للتأكد من عدم ضياع قضية تمويل اإلرهاب في خضم الجهود الواسعة لمكافحة اإلرهاب. فقد أثبتت لجنة 

 ة في مكافحة تمويل اإلرهاب. تنسيق السياسات نجاحها بشكل عام في تركيز جهود الحكومة األمريكي

ولكن يجب أن تعمل لجنة التنسيق في تكامل تام مع الجهد العام لمحاربة اإلرهاب، وبذلك يصبح تمويل 

اإلرهاب جزءًا من الدبلوماسية الضرورية لكسب تعاون الحلفاء األساسيين مثل المملكة. والوسيلة الوحيدة 

هو الجهة الوحيدة فسيق السياسات إلى مجلس األمن القومي، تسليم قيادة لجنة تن ىلتحقيق هذا الهدف ه

التي يمكنها العمل على تكامل تمويل اإلرهاب مع محاربة اإلرهاب، وذلك من خالل قيادته للمجموعة األمنية 

لمحاربة اإلرهاب، كما يستطيع أن ينظر في كيفية التوافق بين األدوات المختلفة لمحاربة اإلرهاب، وهو األقدر 

ألنها تتمتع بالصالحية  لذلك هي األكفأالمجلس  ةقيادوى توجيه الدوائر الرسمية إلى إعادة توزيع مواردها. عل

 .(61)لحل الكثير من القضايا بداًل من رفعها إلى مجلس نواب الوزراء

 جلسات االستماع وشهادات النواب حول المملكة:ثانيًا: 

م العديد من النواب َدق  ول عالقة المملكة بدعم اإلرهاب، وَتتعددت جلسات االستماع التي عقدها الكونجرس ح

 بشهاداتهم حول هذه القضية، ومن ذلك:

(: ففي جلسة استماع برلمانية حول التمويل 9003جلسة استماع حول التمويل السعودي لإلرهاب )يونيو  ـ9

راء اإلرهاب، حول إنفاق من أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي، وفريق من خب عددًاالسعودي لإلرهاب، ضّمت 

مسئولين سعوديين كبار ومؤسسات سعودية كبيرة مبالغ طائلة لنشر وترويج األفكار المتشددة والمتطرفة، 

"إن المشكلة التي نواجهها اليوم هي قيام دولة برعاية وتمويل  ،رئيس الجلسة "،جون كيل" النائبقال 

 متطرفة توفر مكان التجنيد والبنى التحتية والمصدر المالي إلرهابيين دوليين". أيديولوجية

"إن اإلسالم دين رائع ومسالم يتبنى أفكار التسامح واألخالق والمحبة.  "تشارلز شومر"الديمقراطي  النائبوأعلن 

ف لألسف هذه الرسالة حر  إن غالبية المسلمين يتبعون هذه المبادئ إال أن األيديولوجية الوهابية المتشددة ُت

عبر الدعوة إلى الحقد والعنف وعدم التسامح حيال اإلسالم المعتدل والعالم اليهودي والمسيحي". وقال: "إن 

                                  
 الرابطمة النص متاحة على ية، ترج( تقرير الكونجرس األمريكي حول تمويل اإلرهاب، مؤسسة الحرمين ـ حالة دراس61)
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العائلة السعودية المالكة تقدم الحماية والتمويل لرجال الدين الوهابيين مقابل أن يمتنع هؤالء عن السعي 

 القائمة، وهذا األمر ليس سوى عهد مع الشيطان".  إلى زعزعة استقرار السلطة السياسية

، الرئيس السابق للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ األمريكي: هناك عدد كبير "ريتشارد شلبي"وقال النائب 

من الشخصيات السعودية الكبيرة ساعدت وحرضت أسامة بن الدن ومجموعة من خالل المؤسسات الخيرية 

من الواضح وجود تمويل سعودي ألسامة بن " :، فقال"كارل ليفن"ئب الديمقراطي أما النا ."وبصورة مباشرة

ن يالسعودييجب على  كما ،الدن ومجموعته التي يقودها وأعتقد أنه يجب أن نشرع في مواجهة هذه الحقيقة

 . (62)مواجهتها وإنهائها

وكيل وزارة المالية ) ليفيت"، أدلى "ماثيو 9003سبتمبر  90(: في 9003شهادة ماثيو ليفيت ) سبتمبر ـ 9

، بشهادته أمام اللجنة القضائية الفرعية لمجلس الشيوخ (األمريكية السابق، لشئون االستخبارات والتحليل

األمريكي، عن اإلرهاب والتكنولوجيا واألمن الوطني، وتناول فيها االتهامات الموجهة للمملكة بتمويل اإلرهاب، 

 دعم بشكل قوي فيوتستمر  ،السعودية عاصمة التمويل اإلرهابي الدوليإن  ومن بين ما جاء في شهادته:

العالمية، ومؤسسة الحرمين  هيئة اإلغاثة اإلسالميةواإلرهاب. عبر جماعات مثل رابطة العالم اإلسالمي، 

السعودية والقنصليات على مستوى العالم، ويستمر  اإلسالمية، وكذلك عبر الشؤون اإلسالمية في السفارات

طاقم ، واإلسالمية الراديكالية التي تدعم أو تنخرط في اإلرهاب الدولي سعوديون في تمويل الجماعاتال

في تمويل المنظمات اإلسالمية  الموظفين الدبلوماسيين السعوديين الموجود في الخارج يلعب دورًا حاسماً 

اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه  وأوروبا. وبداًل من المتطرفة في الغرب، وعلى األخص في الواليات المتحدة

 .(63)في العالقات العامة للدفاع عن وجهة نظرهم في اإلعالم المشاكل، يجند السعوديون على نحو دوري خبراء

، أرسلت لجنة التمويل بمجلس الشيوخ رسالة 9003ديسمبر  99بمجلس الشيوخ: في  رسالة لجنة التمويلـ 3

منظمة تعمل في األراضي األمريكية،  91، تطلب فيها معلومات عن إلى مصلحة اإليرادات الداخلية األمريكية

ومشتبه في قيامها بتمويل اإلرهاب. وكانت من بين هذه المنظمات، مؤسستين مقرهما في السعودية، هما 

 مؤسسة الحرمين، وهيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية.

مكافحة تمويل اإلرهاب  مكتبعضو جالسر"، ، أدلى "دانيال 9001نوفمبر  9شهادة "دانيال جالسر": في ـ 1

قال فيها: "لقد اتخذت المملكة و ،الشيوخ األمريكي والجرائم المالية، بشهادة أمام اللجنة القضائية بمجلس

                                  
 م.21/1/1001، الموق  العربي، اإلخبارية CNNشبكة ( تقرير حول روابط السعودية م  تنظيم القاعدة، 62)
  الرابط. النص متاح على 1/9/1009، التخريب من الداخل: التمويل السعودي للجماعات اإلسالمية المتطرفة في الو ايات المتحدة األمريكية، أنظر: ماثيو ليفيت (63)
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 على منظماتها غير الحكومية ومؤسساتها الخيرية. غير أننا ظللنا وبشكل متكرر نثير بعض الخطوات للسيطرة

العالمية، والندوة  بالمنظمات غير الحكومية، وهي على وجه التحديد هيئة اإلغاثة اإلسالميةموضوع ما يسمى 

العالمية للشباب اإلسالمي، ورابطة العالم اإلسالمي. وأجابنا السعوديون بأن المنظمات الخيرية والمنظمات غير 

واضحًا بالنسبة لنا ما إذا كان لهذا  غير أنه ليس ،الحكومية، قد تم منعها فعاًل من تحويل األموال إلى الخارج

 .(64)تأثير فعلي، ونحن ال زلنا نشعر بالقلق حيال هذا األمر" المنع

، إن السعودية هي رقم واحد في أنتوني وينر(: قال النائب الديمقراطي 9009أنتوني وينر )يوليو  ـ شهادة1

ن أواتلين إلى جبهة الحرب في العراق. تمويل اإلرهاب في الشرق األوسط وتمويل حماس، وتقوم بتصدير المق

إن السعوديين كانوا ". وأضاف: "السعودية تصدر أسوأ مشاكلها اإلرهابية، وتقوم بالقليل للتخفيف من ذلك

محرك التمويل لكل ما يجري في المنطقة ولم يبدوا أي قدرة أو رغبة لمساعدة األمريكيين على مواجهة 

ي تفاقهما. وتابع "كنا في طور االعتقاد بأننا كلما سلحنا المنطقة كلما كانت التحديات التي تواجههم بل زادوا ف

األمور أفضل، لكن ذلك غير صحيح". وأوضح أنه "إذا أراد السعوديون مساعدة أمريكية فعليهم أن يكونوا أهال 

 ير الوهابيةلها وعليهم البدء بتغيير سلوكهم وبمساعدة الواليات المتحدة بوقف تمويل اإلرهاب ووقف تصد

 .(65)بالتصرف كحلفاء أفضل ألمريكا ألنهم كانوا يعملون بوجهين سابقا" يبدأواعبر العالم وأن 

وهذه الشهادات وغيرها تعكس وجود تيار قوى ومؤثر داخل الواليات المتحدة مضاد للمملكة، يقف خلفه 

الى للوبي اإلسرائيلي فى المجتمع العديد من المؤسسات البحثية، ومراكز الضغط األمريكية، الكثير منها مو

األمريكي، والذي يرى فى المملكة عائقًا كبيرًا أمام طموحات إسرائيل فى المنطقة، وهذا الضغط وإن كان يقوم 

فى جانب منه على تحقيق مصالح أمريكية ـ إسرائيلية، فإنه يقوم فى الجانب اآلخر على اعتبارات قيمية، 

الحضارى الذى تمثله المملكة لهاتين الدولتين ومنطلقاتهما الدينية  دينية وحضارية، ترتبط بالتحدى

 والثقافية.

 :التنفيذية: اإلجراءات الثانيالمستوى 

، وأجهزتها البيت األبيض والوزارات المعنية، ممثلة فى اإلجراءات التي تنبتها اإلدارة األمريكيةفى  وتتمثل

 :الفرعية، والتى جاءت على النحو التالى

 التدقيق المالي:ـ 9

                                  
(64) Adrian Morgan, Exclusive: Saudi Arabia's Export Of Radical Islam, The Family Security Foundation, Inc, January 25, 2007, link 

 .12/1/1001األمريكية، الموق  العربي على شبكة اإلنترنت، بتاريخ  CNNالسعودية الممول األول لإلرهاب، شبكة  ،( نائب أمريكي65)

http://www.familysecuritymatters.org/terrorism.php?id=609192
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بالتدقيق في حسابات السفارة السعودية وكافة ملحقياتها في الواليات ( FBI)قام مكتب التحقيق الفيدرالي 

تصل في النهاية إلى أيدي متشددين إسالميين كما ، المتحدة، لمعرفة ما إذا كانت األموال التي تصرفها السفارة

طلب سجالت الحسابات  ن أن المكتبون األمريكيوالمسئول ذكريشير بذلك مسئولون أمريكيون وسعوديون. و

 الياتالو في المتشددين مولت المصرفية للعشرات من السعوديين للتحقق من أن األموال الحكومية السعودية

 التحقيقات بشكل مباشر التمويل الحكومي السعودي, هذه هي المرة األولى التي تستهدف فيها كانتالمتحدة. و

 والمرة األولى التي يتم فيها طلب سجالت حسابات أية سفارة.

تتبع التمويالت  مجموعة مجلس األمن القومي التي تعمل فيبموافقة التحري عن حسابات السفارة، جاء و

التحقيقات على  تاألمريكي, وتركز المالية لإلرهابيين وذلك بطلب من مجموعة من أعضاء الكونجرس

الملحقية الثقافية التابعة للسفارة باإلضافة إلى  شؤون اإلسالمية في السفارة وكذلكالنشاطات المالية لل

 .(66)أنحاء الواليات المتحدة نشاطات القنصليين السعوديين في

 ـ تعيين مستشار لشؤون التمويل اإلسالمي بوزارة المالية األمريكية: 9

احث مقيم في شؤون التمويل اإلسالمي. ليقوم ، أعلنت وزارة المالية األمريكية تعيين ب9001يونيو  9فى 

بتقديم المشورة لكبار المسئولين بوزارة المالية، وليكون حلقة الوصل بين الوزارة والمنظمات الدولية التي 

تسعى لوضع قواعد للتمويل اإلسالمي ومتابعته. وتكون له اتصاالت وتعامالت مع عدة وكاالت بالحكومة 

ة نظره في أحدث التطورات الخاصة بصياغة القواعد الدولية الجديدة، وكيفية تحقيق األمريكية ليقدم لها وجه

التوافق بينها وبين المعايير الدولية المعمول بها حاليا، وإعداد وإدارة ورش عمل أو دورات تدريبية عن 

والقواعد  التمويل اإلسالمي، تتضمن نظرة عامة على هذا القطاع، واإلشراف عليه بأسلوب اقتصادي سليم

 .(67)المنظمة له، ومعايير وقواعد عمليات المحاسبة التي تجرى خالله، وكيفية ممارسة السلطة، وإدارة الدين

 ـ عمليات اقتحام مقرات المنظمات الخيرية:3

وكالء إدارة  ، وذلك من قبل9009في إطار هذه العمليات، تم اقتحام مكتب رابطة العالم اإلسالمي، في مارس 

كجزء من التحقيق في شبكة جمعيات خيرية وشركات، ممولة سعوديًا، تحوم الشكوك حول ارتباطها الخزينة 

التحقيقات الخاصة  بالقاعدة. وكانت رابطة العالم اإلسالمي ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية، موضع اتهام في

ولي اإلدارة األمريكية بتمويل اإلرهاب في الواليات المتحدة األمريكية وفي عدة بلدان أخرى. وقد ضغط مسئ

                                  
 الرابط، النص متاح على 21/22/1001( صحيفة الحقائق، عدد 66)
  الرابطنص البيان متاح على  منصبًا جديدًا لباحث مقيم في شؤون التمويل اإلسالمي، أنظر: وزارة المالية األمريكية تستحدث (67)

http://www.alhaqaeq.net/defaultch.asp?action=showarticle&secid=3&articleid=14166
http://www.alhaqaeq.net/defaultch.asp?action=showarticle&secid=3&articleid=14166
http://www.treas.gov/press/releases/js1706.htm
http://www.treas.gov/press/releases/js1706.htm
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العالم اإلسالمي والندوة العالمية للشباب اإلسالمي,  على المملكة لوقف نشاط ومالحقة أعضاء رابطة

 الهجوم. والمتهمين بقضايا مدنية مقامة عليهم من قبل عائالت ضحايا

وع منظمة اإلغاثة وقامت قوة إدارة الخزانة األمريكية بتفتيش مكاتب شمال فرجينيا التابعة للرابطة وفر

اإلسالمية الدولية، للبحث عن دليل على إنشاء تمويل أو غسل تمويل لمصلحة القاعدة، وحماس أو الجهاد 

 ، قامت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ودائرة الهجرة، ولجنة9001وفي يونيو اإلسالمي الفلسطيني. 

ندوة العالمية للشباب اإلسالم بوالية فيرجينيا العمل المشتركة لمكافحة اإلرهاب، بمداهمة مكاتب ال

 . (68)الشمالية

 ـ تصنيف المنظمات كإرهابية أو داعمة لإلرهاب:1

، أصدرت وزارة الخارجية األمريكية، بيانًا تضمن معايير وعواقب إدراج منظمة ما على الئحة اإلرهاب األمريكية

 بي،اإلرها النشاط وتتمثل المعايير القانونية للتصنيف في: أن تكون منظمة أجنبية، وأن تكون متورطة في 

 نشاطات تهدد وأن. اإلرهاب في أو إرهابية نشاطات في االنخراط على والنية القدرة لديها تكون أو اإلرهاب، أو

الدفاع القومي، أو العالقات الخارجية، أو المصالح ك األمريكي القومي األمن أو أمريكيين رعايا أمن المنظمة

 .(69)االقتصادية األمريكية

وفي إطار هذه المعايير، وغيرها، اتخذت اإلدارة األمريكية عدة إجراءات تجاه المنظمات الخيرية السعودية، ومن 

 ذلك:

المحكمة:  في حيثيات الشمالية: وصفت السلطات األمريكية الجمعية أ( تصنيف الجمعية اإلسالمية ألمريكا

والفتاوى الدينية التي تجيز العنف ضد الواليات المتحدة  "بأنها آلة قوية للمجموعات التي تقوم بنشر التعاليم

وقام المحققون  دين متشددين في السعودية )هما: سفر الحوالي وسلمان العودة(. األمريكية الصادرة عن رجلي

ن المنظمات واألفراد ممن تربطهم عالقة بالجمعية اإلسالمية ألمريكا بي بالتركيز على معرفة وسائل االتصال

ما قال  قامت بإنشاء ما يزيد على اثني عشر موقعًا على شبكة اإلنترنت والتي تهدف، حسب الشمالية التي

 وغرسها في النفوس وتجنيد األعضاء اإلسالمية المتشددةاأليديولوجية االدعاء في أوراق المحكمة، إلى نشر 

 والتحريض على أعمال العنف واإلرهاب. 

                                  
. الترجمة العربية 20، ص 1001أكتوبر  1، عدد صحيفة واشنطن بوست( أنظر: سوزان سميث، نشر األصولية السعودية في الو ايات المتحدة األمريكية، 68)

  الرابطمتاحة على 
لنص . ا1100إبريل  1( وزارة الخارجية األمريكية، بيان حقائق بأسماء المنظمات المدرجة على الالئحة، منسق شؤون مكافحة اإلرهاب، واشنطن العاصمة، 69)

 الرابطمتاح على 

http://www.muslimstoday.com/AR/Contents.aspx?AID=86
http://www.muslimstoday.com/AR/Contents.aspx?AID=86
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfilearabic&y=2008&m=April&x=20080410183001amiwahar0.9295008
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfilearabic&y=2008&m=April&x=20080410183001amiwahar0.9295008
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، قامت وزارة الخزانة األمريكية بتصنيف فرعي 9009مارس  99في ب( تصنيف مؤسسة الحرمين اإلسالمية: 

مؤسسة الحرمين، في البوسنة والصومال، وبالتزامن مع هذه الخطوة قامت الحكومة السعودية بتجميد 

 ، عن إرسال األموال إلى(70)لصومال مسئواًل، وفق تقرير الكونجرسحسابات هذه الفروع وإيقافها. وكان فرع ا

 تنظيم القاعدة وإلى جماعة االتحاد اإلسالمي اإلرهابية التابعة له. 

ولها فروع في السعودية  ،"لجنة البر الدوليةتحت اسم "، 9199مؤسسة اإلحسان الدولية: أنشئت عام تصنيف ج( 

 في السعودية لتقديم الدعم التحويالتأهداف اللجنة استثمار  األمريكية فإن أحدوباكستان. ووفقًا للحكومة 

من وإلى باكستان والحصول  للمجاهدين الذين كانوا يقاتلون في أفغانستان، ولتوفير غطاء للمقاتلين للسفر

 .(71)على وضع هجرة

ة في البوسنة بواسطة وزارة طيب ، تم تصنيف فرع جمعية9001مايو  9د( تصنيف فرع طيبة في البوسنة: في 

 القاعدة.  الخزانة األمريكية، واتهمته بتحول األموال إلى تنظيم

أعلنت وزارة المالية األمريكية ، 9009أغسطس   3فى هـ( تصنيف فرعي هيئة اإلغاثة في الفلبين وإندونيسيا: 

لفلبين وإندونيسيا، ككيانات أنها صنفت المكاتب الفرعية لمنظمة اإلغاثة اإلسالمية السعودية الدولية با

. وأعلن مكتب مكافحة (72)ساهمت في جهود جمع التبرعات للقاعدة وجماعات إرهابية أخرى مرتبطة بها

اإلرهاب واستخبارات تمويله، التابع للوزارة تصنيف المدير التنفيذي لفرع منظمة اإلغاثة اإلسالمية في 

مول لإلرهاب، وأنه استغل منصبه للمساعدة في تمويل المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية كم

 .(73)عمليات وأنشطة شبكة القاعدة في منطقة جنوب شرق آسيا

ومن خالل رصد هذه اإلجراءات، يمكن القول أن اإلدارة األمريكية، لم تتحرك منفردة، فى مواجهة ضبط وتحجيم 

ورقابة العمل الخيري، فالكثير من إجراءاتها، المالية والتنفيذية والعقابية، تم بتنسيق مع المملكة، ولم 

                                  
  الرابطة النص متاحة على ( تقرير الكونجرس األمريكي حول تمويل اإلرهاب، مؤسسة الحرمين ـ حالة دراسية، ترجم70)
، بتاريخ 211ماثيو ليفيت، مكافحة تمويل اإلرهابيين بالرغم من السعوديين، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، سلسلة متابعات سياسية، العدد رقم  (71)
 الرابط. النص متاح على 2/22/1100
 (، أمام لجنة البنوك واإلسكانOFAC(، مدير مكتب الرقابة على الممتلكات األجنبية بوزارة الخزانة األمريكية )Adam Szubinشهادة آدم زوبن )(  72)

 الرابط. النص متاح على 1002مبر سبت 11، بتاريخ والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ األمريكي
ا "إن من المعيب بصفة خاصة أن تعلن جماعات عن أنه (:وكيل وزارة المالية األمريكية لشؤون مكافحة اإلرهاب واستخبارات تمويله)قال ستيوارت ليفي  (73)

ثم تخدع المتبرعين لها بتحويل أموال لدعم الجماعات اإلرهابية .. لقد كان القلق يساورنا منذ مدة طويلة تجاه مكاتب منظمة اإلغاثة منظمات خيرية أو دينية، 
دية في و أنظر: سوزان كروز، منظمة خيرية سع. اإلسالمية الدولية تلك؛ واآلن نتخذ إجراء علنيا من أجل قط  هذا الخط من سلسلة التمويل في شبكة القاعدة"

ندونيسيا مرتبطة بتمويل اإلرهاب،   .1002أغسطس،  9مكتب برامج اإلعالم الخارجي بوزارة الخارجية األمريكية، واشنطن،  نشرة واشنطن،الفلبين وا 

http://islamdaily.net/Media/alharamaim.doc
http://islamdaily.net/Media/alharamaim.doc
http://www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=299&PageNum=4
http://www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=299&PageNum=4
http://www.ustreas.gov/press/releases/hp92.htm
http://www.ustreas.gov/press/releases/hp92.htm
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إلى الداخل السعودي، فى تأكيد على تأثير  يقتصر هذا التعاون والتنسيق على الداخل األمريكي، ولكنه امتد

الداخلين على السياسة الخارجية للدولتين، وإن كان التأثير األكبر للداخل األمريكي، باعتباره الفاعل والمحرك 

للعديد من السياسات واإلجراءات التى تبنتها الواليات المتحدة ضد العمل الخيرى السعودى، خارج المملكة 

 وداخلها.

 الثاني: االستجابة السعودية للسياسات األمريكية تجاه العمل الخيري المحور

في مواجهة الضغوط واالتهامات األمريكية لمؤسسات ومنظمات العمل الخيري السعودية، سواء التي تعمل 

 هذهفى إطار داخل المملكة أو خارجها، تعددت اإلجراءات التي تبنتها المملكة، لضبط وتنظيم العمل الخيري، و

 :، يمكن التمييز بين مستوييناإلجراءات

 المستوى األول: اإلجراءات الداخلية:

التنظيمية والمالية والعقابية، لضبط  اإلجراءاتعلى مستوي الداخل السعودي، تبنت المملكة عددًا من 

 :وتنظيم العمل الخيري، وذلك على النحو التالى

 اإلجراءات التنظيمية:أواًل: 

تعددت اإلجراءات التنظيمية التى تبنتها المملكة، لتنظيم وإعادة تنظيم العمل الخيرى ومؤسساته الداخلية 

وشملت هذه اإلجراءات إحكام الرقابة والتفتيش على جمعيات ومؤسسات العمل الخيري،  وذات النشاط الخارجي،

 ك على النحو التالي:وإصدار اللوائح التنظيمية وتشكيل الهيئات والجهات الرقابية، وذل

تغيير طرق التبرع بحيث  :أهمها ،عبر عدة أساليبوذلك  إحكام الرقابة والتفتيش على الجمعيات الخيرية:ـ 9

ومن خالل طرق واضحة وشفافة وإجراء مراجعات محاسبية على حسابات وموازنات تلك  ،تكون تحت رقابتها

وبونات والصناديق لجمع التبرعات واشترطت الحصول حيث حظرت الحكومة السعودية استخدام الك الجمعيات.

على موافقتها لجمع األموال والتبرعات داخل المملكة، وأكد المشرف العام على الجمعيات الخيرية في وزارة 

الشئون االجتماعية أن جميع مشروعات العمل الخيري تمول من خالل المبالغ النقدية التي تودع في حسابات 

 .(74)لدى البنوك، أو من خالل التبرع الموثق بسجالت رسمية في مقرات الجمعيات المتبرع لها الجمعيات الخيرية

                                  
لتحقق من هوية ت الالزمة ل( من بين القيود التي فرضتها الحكومة السعودية كذلك: ضرورة فتح الحسابات الخيرية بالريال السعودي فقط، وتقوية اإلجراءا74)

ة، ولكن يالعميل بالنسبة للحسابات الخيرية، وضرورة تجمي  كل جمعية خيرية لجمي  حساباتها في حساب رئيسي واحد، م  السماح ببعض الحسابات الفرع
بد ًا من  لنقدية من الحسابات الخيرية، والصرفلإليداع فقط، بينما تتم جمي  عمليات السحب والتحويل من خالل الحساب الرئيسي، وكذلك من  دف  المبالغ ا
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إلى جانب ذلك قامت لجان رقابية أنشأتها وزارة الداخلية السعودية في جميع مناطق ومحافظات المملكة 

المراكز التجارية بإجراء مسح ميداني وسحب صناديق التبرعات الخاصة بعدد من الجمعيات والمنظمات من 

تجهت اكما  والمستشفيات والصيدليات ومراكز الرعاية الصحية والمساجد أو أي مكان توجد فيه تلك الصناديق.

إلى مراقبة حسابات الجمعيات الخيرية من خالل التدقيق الرسمي لهذه الحسابات من خالل شركات المملكة 

 .(75) محاسبية معتمدة من الحكومة

تشكيل وحدة لمكافحة غسل األموال تابعة والوحدات المتخصصة: قامت وزارة الداخلية بـ تشكيل اللجان 9

تشكيل لجنة خاصة لمعالجة قضية غسيل األموال، تحت مظلة مؤسسة النقد قامت وزارة المالية ب، وللوزارة

ي كام الواردة فتكليف اللجنة بإعداد مشروع نظام لمكافحة غسل األموال تراعى فيه األحوتم العربي السعودي، 

 .أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي

، بتوزيع بيان 9003قامت مؤسسة النقد العربى السعودى، فى مايو ـ اللوائح التنظيمية والتوضيحية: 3

باألنشطة المصرفية غير المشروعة المستهدفة والمرتبطة بالمنظمات الخيرية، تحت عنوان: "قوانين 

أصدرت وزارة التجارة تعميًما تضمن التأكيد على الشركات كما  تمويل اإلرهاب".مكافحة غسيل األموال ومحاربة 

والمؤسسات والمكاتب المهنية وفروعها بوجوب التقيد بالنظم والتعليمات الصادرة من الوزارة المتعلقة 

 المشروعة بضوابط ممارسة األنشطة التجارية والمهنية واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمكافحة األنشطة غير

وخاصة اإلجراءات المتعلقة بإثبات الهوية وإجراءات التبليغ واإلجراءات الرقابية وإجراءات التعاون األمني 

والقضائي والمؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل األموال والتي يمكن أن تقع فيها المحال أو المؤسسات أو 

 .(76)الشركات التجارية أو من خالل األنشطة المهنية

إنشاء "الهيئة السعودية األهلية لإلغاثة ب ، صدر مرسوم ملكي9001 فبراير 91في ـ الهيئات الرقابية: 1

نص المرسوم على أن تضم واألعمال الخيرية في الخارج"، لتتولى القيام بجميع النشاطات الخيرية بالمملكة، و

                                  
نية من قبل اذلك من خالل شيك مصرفي تدف  قيمته للمستفيد األول ويودع في أحد البنوك السعودية، وكذلك حظر استخدام الصراف اآللي والبطاقات ا ائتم

 رج المملكة.الجمعيات الخيرية، وكذلك من  تحويل األموال من حسابات الجمعيات الخيرية إلى خا
، كشف المشرف العام على الجمعيات الخيرية في وزارة الشئون ا اجتماعية السعودية أن الوزارة تعتزم مراجعة الحسابات المالية الخاصة 1001( في أغسطس 75)

ن الجمعيات ستبدأ من صحة المستندات، كما أكد أبالجمعيات الخيرية التي تشرف عليها، وهذه المراجعات ستكون وفًقا لمحاسبين قانونيين تنتدبهم الوزارة للتأكد 
حيفة القبس ص في تقديم تقارير رب  سنوية عن ميزانياتها الخاصة لوزارة العمل وذلك تحت إشراف مكاتب محاسبية متخصصة للقيام بتدقيق حساباتها. أنظر:

 .1/1/1001الكويتية، عدد 
قرير تانون مكافحة غسيل األموال ـ السعودية تتبنى إستراتيجية متكاملة لمكافحة تمويل اإلرهاب، القاهرة، ( مركز الخليج للدراسات اإلستراتيجية، بعد إقرار ق76)

 .11/1/1001، عدد التحليالت  األسبوعي
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وتخضع إلشراف مباشر من وزارة  عضوًا من قيادات العمل الخيري في المملكة، 91الهيئة في عضويتها، 

 .(77)الخارجية السعودية

 :ثانيًا: اإلجراءات المالية

( نظامًا لمواجهة ظاهرة غسيل األموال، ووافق على إنشاء وحدة 99/9/9003أقر مجلس الوزراء السعودي )

عملية ألموال أو  للتحريات المالية، وحدد النظام الجديد األفعال التي تعتبر جريمة غسل أموال، مثل إجراء أي

متحصالت مع علم الفاعل بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي وكذلك تمويل 

 اإلرهاب واألعمال اإلرهابية والمنظمات اإلرهابية.

و وألزم النظام الجديد المؤسسات المالية بعدة شروط منها: عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أ

وهمي، وعليها التحقق من هوية المتعاملين استناًدا إلى وثائق رسمية، ووضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية 

للكشف عن أي من الجرائم المبينة في هذا النظام، وإحباطها وااللتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية 

حة غسل األموال )وحدة التحريات المالية( يكون ضمن المختصة في هذا المجال. كما نص على إنشاء وحدة لمكاف

مسؤولياتها تلقي البالغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعامالت المشبوهة. ولها عند التأكد من قيام 

الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على األموال والممتلكات والوسائط 

 . (78)غسل األموال لمدة ال تزيد على عشرين يوماً المرتبطة بجريمة 

 ثالثًا: اإلجراءات العقابية:

اتجهت الحكومة السعودية لمعاقبة الجمعيات والمؤسسات المخالفة لضوابط ولوائح العمل الخيري داخل 

 اجد، ومراكزإزالة صناديق التبرعات من المسالمملكة وخارجها، ومن بين اإلجراءات التى تبنتها فى هذا السياق: 

إلقاء القبض على العناصر المعروفة بانتمائها لتنظيم ، والتسوق، ومنع جمع التبرعات النقدية في المساجد

  هم الماليين، والممولين لهم في المملكة.ئالقاعدة، ووسطا

                                  
 . 1/20/1009( فواز محمد، السعودية ـ حل مؤسسة الحرمين الخيرية، موق  إسالم أون  اين.نت، 77)
( على ا اتفاقية الدولية لمن  تمويل 19/22/1002( جاء إقرار هذا النظام استكما ًا لإلجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة هذه الظاهرة، فقد وقعت )78)

بات األشخاص ، الخاص بمكافحة اإلرهاب وتجميد حسا1002لعام  2111اإلرهاب، واتخذت العديد من الخطوات لضمان تطبيق قرار مجلس األمن رقم 
العمل في المملكة لخيرية بوالمنظمات اإلرهابية، كما فرضت نظامًا متشددًا على التحويالت المالية، بحيث  ا ُيسمح بها إ ا من خالل البنوك و ا ُيسمح للجمعيات ا

خضاع أعمالها وحساباتها للمراقبة والمراجعة من قبل الجهات الحكوم تباع بعض المعايير القانونيإ ا بعد الحصول على ترخيص بذلك وا  ة ية المختصة. وا 
ريكية، تقريرًا أشارت األموا اقتصادية واإلشرافية، م  تقليل الطلب على الحوا ات التي لم يصرح لها بالعمل. وقد أصدرت لجنة المهام المشتركة للعمليات المالية 

ن كذلك، في جمي  المؤشرات بالنسبة لألدوات الفعالة لمحاربة غسيل األموال وتمويل فيه إلى أن المملكة أضحت مستوفية للمعايير الدولية، أو تكاد أن تكو 
 اإلرهاب.
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تجميد أصول مالية ألفراد ومؤسسات يشتبه في عالقتها بتنظيمات إرهابية، وإنشاء وحدات ولجان وكذلك 

دائمة من أجل مراقبة التحركات المالية التي يمكن استخدامها في عمليات إرهابية، وللتصدي للتهديدات التي 

يسببها اإلرهابيون، كما أمرت السلطات السعودية كافة الجمعيات الخيرية السعودية بإبالغ وزارة الخارجية 

 .(79)"إدارة المساجد والمشاريع الخيرية"إغالق مؤسسة ، هذا بجانب قبل البدء في مشروعات خارج المملكة

 المستوى الثاني: اإلجراءات الخارجية:

 إدارة فى والمملكة، المتحدة الواليات بين المشترك والتعاون التنسيق وإجراءات بعمليات المستوى هذا يرتبط

سبتمبر، أنكر  أحداثعد نه بأ اإلرهاب، تمويل حول الكونجرس تقرير ذكر فقد السعودي، الخيري العمل قضية

المسئولون السعوديون تدفق أي أموال من المملكة إلى تنظيم القاعدة والجماعات اإلرهابية ذات العالقة، كما 

ة ن عمليإمسئولية للحكومة فيما يتعلق بتدفق هذه األموال. وقال بعض المسئولين السعوديين  ةأنكروا أي

يها لم تكن كافية بالنسبة للحكومة السعودية حتى حفظ سجالت الجمعيات الخيرية والرقابة الحكومية عل

 تكون على علم بعالقات مؤسسة الحرمين بالمنظمات اإلرهابية.

م، عندما تم تكليف وزارة الشئون 9009العمليات الخارجية للجمعيات الخيرية لم تكن منظمة حتى عام وأن 

م، أعلنت المملكة أن جميع األنشطة الخيرية خارج البالد يجب 9009اإلسالمية باإلشراف عليها. وفي صيف عام 

م. ولكنها 9009حلية للمراجعة في عام تبليغها لوزارة الخارجية، وأنها قامت بإخضاع كل الجمعيات الخيرية الم

لم تتخذ أي خطوات، ولم تخطر الواليات المتحدة بأي نتائج حصلت عليها، حتى أن األنشطة السرية، وفقًا 

 لتقرير الكونجرس، كانت مستمرة. 

استجاب السعوديون للضغوط األمريكية المتزايدة، من خالل تبني بعض السياسات لمكافحة أضاف التقرير: "و

اإلرهاب. وقد شملت تلك المعايير الحصول على تصريح مسبق من وزارة الشئون اإلسالمية لتحويل األموال 

الخيرية للخارج، وكذلك الحصول على موافقة الحكومة بالنسبة لجميع األموال الخيرية التي تجمع داخل 

الحسابات، وكذلك تقديم تقارير المملكة، ومراقبة حسابات الجمعيات الخيرية من خالل التدقيق الرسمي لهذه 

                                  
هـ، بهدف الدعوة إلى هللا، وبناء المساجد والمدارس والمراكز اإلسالمية، وكفالة األئمة والمدرسين  2922( مؤسسة خيرية غير ربحية مقرها الرياض أنشئت عام 79)

قام قامة حلقات تحفيظ القرآن، وحفر اآلبار، وبناء المستوصفات الطبية، والقيام بأعمال إغاوالدعاة واأليتام. وا  ية ثة الدورات في العلوم الشرعية وتوزي  الكتب، وا 
ناء ما يزيد بلمختلفة. وتعتمد المؤسسة في تمويلها على التبرعات ومشاري  الوقف الخيري، حيث أنفقت على بناء ما يزيد على ألف وخمسمائة مسجد، إضافة 

يتيم. وقامت المؤسسة بطب  نحو مليون وسبعين ألف مطبوعة في العقيدة.  2000داعية و 210بئًرا، وكفالة نحو  110مدرسة، وحفر أكثر من  110على 
مد بن صالح سبق، والشيخ محوسبق للمؤسسة أن حازت على تزكية جم  من كبار العلماء بالمملكة، كالشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز مفتي المملكة األ

 العثيمين المفتي السابق.
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برنامج للتدريب الفني بالنسبة للقضاة والمحققين يتعلق بتمويل  ووضع ،عن اإلنفاق وزيارات المواقع

كما أن الحكومة السعودية بدأت في إجراء بعض التحقيقات حول مؤسسة الحرمين، ، اإلرهاب وغسيل األموال

الموظفين. ولكن السعوديين رفضوا اتخاذ أي خطوات تجاه  وكانت تقوم بمراقبة الحسابات الشخصية لكبار

 المسئول التنفيذي األعلى للمؤسسة بالرغم من طلب الواليات المتحدة. 

قالت الحكومة السعودية بأنه سيتم تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة الحرمين، ولن  ،9003 أبريلوفي 

ين من بلد ثالث غير الموظفين السعوديين يسمح بفتح مكاتب جديدة للمؤسسة، ولن يتم توظيف موظف

والموظفين من البلد المضيف، وأن جميع المكاتب الفرعية في الخارج يجب أن يكون لها محاموها المحليين 

م أفادت 9003مايو  9وحساباتها البنكية الخاصة، وسيتم تطبيق إجراءات جديدة للحصول على التصديق. وفي 

بأن الحكومة السعودية ستغلق عشرة من المكاتب الفرعية لمؤسسة الحرمين السفارة األمريكية في الرياض 

بعد الفراغ من مراجعة مواردها المالية. وقد تكرر هذا االدعاء عدة مرات بواسطة بعض المسئولين 

م، وفشلت الحكومة السعودية في الوفاء 9003السعوديين أو مسئولين في مؤسسة الحرمين طيلة صيف 

 . (80)"طوات التي تعهدت بهابالعديد من الخ

خطوات تجاه الجمعيات الخيرية التي تقوم  ةاألمور التي تقف وراء تردد الحكومة السعودية في القيام بأيحول و

 بتحويل األموال إلى اإلرهابيين، ذكر تقرير الكونجرس:

قد يهاجمها، وذلك  هأن ـ أن الحكومة السعودية لم تنظر إلى تنظيم القاعدة على انه تهديد داخلي. ولم تعتقد

للنظام السعودي، وأن كل الدالئل كانت تشير إلى ذلك، حتى أن الحكومة األمريكية التنظيم بالرغم من كراهية 

 حذرت السعوديين من احتمال اندالع الهجمات في المملكة.

نت راضية عن ـ أن جهود الحكومة السعودية في مكافحة تمويل اإلرهاب لم تكن مقبولة في الداخل. فقد كا

تفويض المؤسسة الدينية، لإلشراف على جميع النشاطات الدينية، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الجمعيات 

الخيرية، ولذلك كانت مترددة في تحدي المؤسسة الدينية، ونظرًا ألن الحكومة السعودية لم تكن تنظر، في 

تستطع تبرير الحقد الداخلي الذي يمكن أن ينتج  ذلك الوقت، إلى تنظيم القاعدة على أنه تهديد داخلي، لم

عن تبني برنامج قوي ضد تمويل اإلرهاب. وكان التحدي يكمن في إيجاد وسيلة لممارسة الرقابة على الجمعيات 

 الخيرية والمساجد والزكاة والصدقات، دون المساس باستقرار البالد. 

                                  
 .مصدر سابقتقرير الكونجرس األمريكي حول تمويل اإلرهاب، مؤسسة الحرمين ـ حالة دراسية،  (80)
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ي تمكنها من وقف تدفق األموال من الجمعيات الخيرية ـ أن الحكومة السعودية ال تملك الكفاءات الفنية الت

في المملكة إلى اإلرهابيين، وكانت الحكومة األمريكية ترغب في تزويد السعوديين بالتدريب الكافي، وتقدمت 

بعدة عروض في هذا الشأن. لكن السعوديون كانوا مترددين في استضافة مدربين من بعض الدوائر الرسمية 

 . (81)تحدة، في المواضيع المتعلقة بتمويل اإلرهاب. وكان لهذا التردد بعده الثقافي والدينيفي الواليات الم

 والمملكة المتحدة الواليات بين المشترك والتعاون التنسيق مظاهر تعددت فقد االعتبارات، هذه رغم أنه إال

 المظاهر: هذه بين ومن الخيري، العمل لضبط

 

 

 ـ التعاون مع لجان المراقبة األمريكية: 9

( والخزانة األمريكية FBI، فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي )9003حيث وصل إلى المملكة، في أغسطس 

لمطالبة الحكومة السعودية بإيقاف الدعم والتبرع للجماعات اإلسالمية وتنظيم القاعدة بشكل محدد. وقال 

من السعودية إيقاف  ت( أن الواليات المتحدة طلبFBIافحة اإلرهاب في )دائرة مك)مسئول بجون بيستول 

التي من المؤكد أن أموالها تصل إلى  الحكوميةالدعم المالي لعدد محدد من الجمعيات الخيرية أو المنظمات غير 

خيرية من السعودية إيقاف عدد من الجمعيات ال تهذه الجماعات أو يشك بوصولها لها. وأكد أن واشنطن طلب

الوفد من الحكومة السعودية التأكد أن األموال ال  طلبووضع قيود على عدد من المتبرعين السعوديين، كما 

 .(82)تخرج بدون علمها من المملكة

التعاون السعودي في مكافحة تمويل اإلرهاب بأنه  األمريكي وصف مسئولي مكتب التحقيقات الفيدراليقد و

م(. حيث قام السعوديين باستجواب الناس في سجونهم 9003نوفمبر  9مايو و 99"جيد" منذ تفجيرات الرياض )

بشكل صارم حول األمور المالية، بما في ذلك طرح بعض األسئلة التي وجهتها الحكومة األمريكية في هذا الشأن، 

مكافحة اإلرهاب  وت المتحدة معلومات استخبارية يمكن االعتماد عليها. كما اعترف مسئولوقدموا للواليا

بأنه "كان هناك تقدم في تعاوننا مع السعوديين". ووصف هذا التعاون األمريكية  بوكالة االستخبارات المركزية

تمبر. وأنه كدليل على سب أحداثبأنه "كان دون المستوى المطلوب"، ولكنه تحسن عما كان عليه الحال قبل 

ثقة الواليات المتحدة في الجهود السعودية، فإن الحكومة األمريكية اآلن ُتطلع السعوديين على معلومات 

                                  
 .المصدر السابقتقرير الكونجرس األمريكي حول تمويل اإلرهاب،  (81)
 .1/1/1001، لندن، عدد صحيفة القدس العربيشة قيود جديدة علي العمل الخيري، ( أنظر: وفد من اف بي اي والخزانة األمريكية في جدة لمناق82)
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فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب والجهات المتورطة فيها، وطبيعة األنشطة التى  استخبارية شديدة الحساسية

 .(83)"ةتقوم بها، والمناطق التى تمارس فيها هذه األنشط

، "سمحت الحكومة السعودية لفريق من لجنة "المهام المشتركة للعمليات المالية األمريكيةوفى السياق نفسه 

بدأت اللجنة في مباشرة وبزيارة المملكة، لتقييم قوانين وإجراءات مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب، 

 وسعت اللجنة مسئولي الدولتين،تم تشكيله من ، وتكونت اللجنة من فريق عمل 9003مهام عملها في سبتمبر 

 .للتعرف على األشخاص والهيئات المشتبه فيها بتقديم الدعم المالي للجماعات اإلرهابية، والتحقيق حولها

الرغم من أن المملكة تمكنت من تحقيق تقدم كبير فى تحجيم قدرة اإلرهابيين على أنه وقال مسئولو اللجنة 

مويل التى كانوا يستفيدون منها فى السابق، إال أن المملكة، لم تستوف بعد متطلبات فى استغالل آليات الت

 .(84)األمم المتحدة فى إنشاء وحدات للتحقيقات المالية لمالحقة أموال اإلرهابيين

 ـ فرق العمل المشتركة: 9

اإلرهاب، ونتيجة م أنشأت السعودية والواليات المتحدة فريق عمل للحيلولة دون تمويل 9003في أغسطس 

مليون دوالر أمريكي، وبالتنسيق مع وزارة الخزانة األمريكية تم تحديد  1.9لنشاطات هذا الفريق جّمدت المملكة 

العديد من األشخاص السعوديين كممولين للقاعدة، وتم الحجز على حسابات العديد من المؤسسات المالية 

 وفروعها بتهمة التورط في دعم اإلرهاب.

يناير  99البالد، وفي  ، أمرت الحكومة السعودية بإغالق جميع فروع مؤسسة الحرمين خارج9003 وفي عام

وباكستان في خطوة مشتركة بين وزارة  ، تم تصنيف فروع المؤسسة في إندونيسيا وكينيا وتنزانيا9001

، بين مسئولين عقد مؤتمر صحفى مشترك فى العاصمة األمريكيةوالخزانة األمريكية والحكومة السعودية. 

هذه الفروع للجنة األمم المتحدة للعقوبات بتصنيف  الدولتينأمريكيين وسعوديين، لإلعالن عن مطالبة 

 يناير وافقت األمم المتحدة على الطلب. 91كمنظمات داعمة لإلرهاب. وفى 

 نيا، قامت الدولتان بتصنيف فروع مؤسسة الحرمين في كل من أفغانستان وألبا9001يونيو  9وفي 

وبنجالديش وإثيوبيا وهولندا. كما تم تصنيف رئيس مؤسسة الحرمين، كأحد المتورطين في دعم وتمويل 

 اإلرهاب.

                                  
  National Review)مجلة ناشونال ريفيو أون الين ( جوش لفكوتز وجوناثان ليفين، مبالغة في تصوير اإلجراءات التي اتخذتها السعودية ضد اإلرهاب، 83)

Online)، 9/1/1009. 
، نائب مساعد مدير قسم مكافحة اإلرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالي، أمام لجنة Thomas J. Harringtonهارينجتون ( أنظر: نص شهادة توماس 84)

 م(.19/1/1009العالقات الدولية للشرق األوسط وآسيا الوسطى بمجلس النواب األمريكي، 
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"، مساعد وزير الخزانة األمريكية لمكافحة تمويل اإلرهاب: "إن Juan Zarateقال "وان زراتى  فى هذا اإلطارو

الخطوات الهامة التى اتخذتها الحكومة بالتعاون المملكة شرعت فى إنشاء وحدة للتحقيقات المالية، وأشاد ب

مع الواليات المتحدة لوقف تمويل اإلرهاب. كما قال: إن القيود الجديدة التى فرضت على النشاطات المالية 

 .(85)تمويل اإلرهاب"بفعالية مع قضية للمنظمات الخيرية تمثل خطوة ملموسة من جانب الحكومة للتعامل 

وبين الضغوط األمريكية، ممثلة فى السياسات التى تم اإلعالن عنها، والمواقف التى تبنتها اإلدارة األمريكية، 

بركنيها )الكونجرس واإلدارة التنفيذية( وشقيها )الرسمي وغير الرسمى( واإلجراءات العقابية التي قامت بها، 

يمكن القول أن ساحة العمل الخيري كانت أكثر  من ناحية، وأنماط االستجابة السعودية، من ناحية ثانية،

الساحات التى مارست من خاللها الواليات المتحدة ضغوطها، كما كانت أكثر الساحات فيما يتعلق باالستجابة 

السعودية، ولعل تفسير ذلك يمكن رده المتداد تأثير العمل الخيرى السعودى إلى الداخل األمريكي، من خالل 

نظمات والمؤسسات والهيئات الخيرية وفروعها، وتعدد النشاطات التى تقوم بها واألعمال شبكة واسعة من الم

التى تقف وراءها، والتى يدركها الكثير من األمريكيين وتستشعر خطورتها العديد من التيارات الفكرية 

 والثقافية والدينية المضادة للمملكة.

أهميتها، من كونها العنصر الحاسم فى القضاء على ومن ناحية ثانية، فقد اكتسبت ساحة العمل الخيرى 

اإلرهاب، وفق الرؤية األمريكية، التى تقوم على أن اإلرهاب لن تقوم له قائمة إذا فقد الشبكة الواسعة التى 

تقف وراء تمويله، ومن هنا فإن العنصر الحاسم فى القضاء على اإلرهاب يرتبط بالقضاء على روافد تمويله، 

وفق هذه الرؤية، فى العمل الخيرى السعودي، ومن هنا تصاعدت الضغوط األمريكية على  والتى تمثلت،

المملكة، ومع تصاعدها تعددت أنماط االستجابة السعودية، والتى كانت هذه الضغوط هى المحرك الرئيسى 

 الخيرى للضبط لها، وليس كما ذكر عدد من المسئولين السعوديين، أنها جاءت نتيجة إدراك داخلى بحاجة العمل

والتقنين، وأن اإلجراءات التى تبنتها المملكة هى رغبة داخلية فى إصالح منظومة العمل الخيرى، بما يتفق 

 وتوجهات السياسة الخارجية للمملكة.

 

 

 

 

                                  
 .19ـ  11ص  مصدر سابق،( أنظر: أنتوني كوردسمان، ونواف عبيد، 85)
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 الجزء الخامس

 ة السعودية تجاه القضية العراقيةالسياس

ول، األالمستوى ة على العديد من المستويات، برز البعد الديني في السياسة األميركية تجاه القضية العراقي

من العراق، ابتداًء، حيث اتجه فريق من المحللين إلى أن غزو العراق هو باألساس  والمواقفمستوي التوجهات 

الديني الذي ينتمي إليه الرئيس بوش، كما أنه يتفق  التياربها  يؤمنتنفيذ إلحدى النبؤات الدينية التي 

واأليديولوجية للتيار الديني والمحافظ المؤثر في توجهات السياسة الخارجية األميركية،  والمعتقدات الفكرية

 . 9009ـ  9000في ظل إدارة الرئيس بوش 

مستوي التنفيذ، حيث اتجهت الواليات المتحدة الستخدام الدين كأداة لفرض سيطرتها فهو الثاني، أما المستوى 

الحوار مع إيران بشأن الشيعة في العراق، وخاصة أنهم أصبحوا التيار وتحقيق االستقرار في العراق، من خالل 

المهيمن على األوضاع السياسية في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، كما اتجهت الستخدام المملكة 

العربية السعودية كأداة الحتواء السنة العراقيين، والقيام بدور الوسيط إلقناعهم بالمشاركة في العملية 

ياسية في العراق، بل إن الواليات المتحدة استخدمت االنقسامات المذهبية، وتحديدًا بين السنة والشيعة، الس

 لتحقيق السيطرة على األوضاع في العراق.

: "ما من شك في أن أخطاًء كثيرة قد (86)وفى تقييمه لنتائج السياسة األميركية فى العراق، قال هنرى كيسنجر

عليها اآلن لن يفيد في شيء. لهذا ينبغي لنا أن نتجنب إمكان ظهوِر فريق في العراق يشبه ارُتكبت؛ لكن التركيز 

طالبان، أو ظهوِر نظاٍم أصولي جهادي، حتى لو لم يكن شبيها بنظام طالبان، وال بنظام إيران أيضا. وأن نتجنب 

الحريق. فهذا عمل عسير وقاس وضعا نكون فيه وحدنا الجهة التي تطفئ النار في البلد، وال نتنبه إلى مصدر 

 . (87)للغاية"

وأضاف: "لقد وصلنا إلى نقطة يتعين على اإلدارة أن تتنازل فيها عن بعض طموحاتها بشأن العراق، وأن 

تواجه االختيار بين الديمقراطية واالستقرار. من المالئم ألميركا أن تكون بجانب الديمقراطية. إذ ال يمكن لها 

                                  
(86) Kissinger, H., “Back to Realism”, New Perspective Quarterly, Winter, Vol. 24, issue 1, 2007, pp 43- 45.  

يتعين علينا أن نض  مسألة العراق في سياق دولي. وكنُت من جهتي قد دعوُت، منذ سنتين خلتا، إلى تأسيس مجموعة اتصال دولية.  ( يقول كيسنجر،87)
افقوا عليها و أعتقد أن هذه المجموعة تمثل عنصرا من عناصر المقاربة التي ستفرض على الناس أن يحددوا أهدافهم وينظروا فيما إذا كان باإلمكان أن يت ومازلت

يران. بل يجب علينا أن ندعو لالنضمام إليها بل ستان، وروسيا دانا كالهند وباكويتوحدوا لتحقيقها. وعلى هذه المجموعة، إذا ُشكِّلت يوما، أن تتضمن سوريا وا 
 حصره وتحديده. ما فيأيضا. وهذا في حد ذاته أمر سيخلق إطارا يسمح إلى حد معين بتدويل المسألة العراقية. لن َيُحلَّ التدويُل المشكَل، لكنه سيساعدنا حت
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عينة وتقول ألهلها إن كل ما نريده هو االستقرار. لكن الحقبة الزمنية التي يستغرقها أن تذهب إلى منطقة م

تحقيق األهداف، والدرجة التي يمكن ألميركا أن تتدخل مباشرة في كل مرحلة منها، يجب أن ُتَعدَّال ويعاد 

 التاريخي للكلمة. العراقضبطهما حتى تتالءما مع التجربة وتتوافقا مع الظروف. فالعراق ال يمثل أمة بالمعنى 

ُشكِّل  من ثالث مناطق كانت تحت سيطرة اإلمبراطورية العثمانية، ولم يسبق له أن ُحكم قط ككيان موحد. لهذا 

 .(88)السبب تمثل األمة العراقية ظاهرة مختلفة عن األمم التي عهدناها في تجربتنا"

ة األميركية فى العراق، وما شهده الواقع الفعلي وأمام األهداف الدينية والمصلحية التى قامت عليها السياس

من تحديات، اتجهت الواليات المتحدة نحو استخدام المملكة العربية السعودية، بنموذجها الديني، كأداة من 

أدوات تنفيذ السياسة األميركية فى العراق، سواء فى تشكيل التحالف الدولى المضاد للنظام العراقي قبل 

م المملكة كمسرح أو شريك إستراتيجي أثناء العمليات العسكرية، أو استخدامها كأداة لتهدئة الحرب، أو استخدا

 األوضاع ودعم التحوالت السياسية التى تقوم بها الواليات المتحدة بعد احتالل العراق.

القضية تجاه  ، ببعديها الرسمي وغير الرسمياألميركيةطبيعة السياسة يمكن تناول فى إطار هذه األدوار، و

 العراقية، والدور السعودى فيها، من خالل المحورين التاليين: 

 المحور األول: الدور السعودى فى السياسة األميركية تجاه العراق

ت أن تأتي الواليافى تحليله لإلستراتيجية األميركية تجاه العراق، يري د. مصطفى علوى أنه من غير المتصور 

القوة العسكرية لتخوض حربا كبيرة ولتحقق أهدافا تعتبرها أهدافا المتحدة بهذا الحجم الكبير من 

يكون انسحابا س ،مع المقاومة العراقية المتصاعدةف .استراتيجية رئيسية ثم تنسحب بعد أعوام قليلة

وإيذانا بفشل  ،أميركيا سريعا محققا لضرر بالغ بمكانة الواليات المتحدة كقوة عالمية عظمي غير مسبوقة

الوجود العسكري ، فلمشروعها في الشرق األوسط الكبير، وربما لمشروعها اإلمبراطوري العالمي األكبر سريع

ركنا أساسيا في سياسة الضغط والمساومة من أجل تحقيق استراتيجية  يشكلاألميركي الكبير في العراق، 

اجتماعيا، فالمخطط األميركي يقوم سياسيا واقتصاديا وثقافيا و ،تغيير بلدان الشرق األوسط الكبير من الداخل

 .قةبالمنط األخرىثم تقديمه نموذجا للبلدان  .علي استثمار ذلك الوجود العسكري في تغيير العراق من الداخل

ولكن واشنطن اكتشفت خطأ حساباتها وتقديراتها بشأن سهولة المهمة بالعراق، فتحولت بمخططها من البدء 

                                  
من  %20إ ا نسبة  ر( يري كيسنجر أن احتالل ألمانيا واليابان ليسا نموذجين كما َظنَّ بعض الناس. ففي البلدين معا بقيت اإلدارة هي هي، ولم يشمل التغيي88)

ن ا استناد إلى ما هذا السبب  ا يمكقيادتها، بل لم يصل التغيير في اليابان حتى إلى هذه النسبة. ولم يكن هناك مشكل أمني،  ا في ألمانيا و ا في اليابان. ل
  جر  في ألمانيا واليابان وَجْعله نموذجا مثاليا للوض  في العراق.
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ي الضغط انطالقا من وجودها الكبير بالعراق علي دول المنطقة لقيادة حركة بالعراق وتقديمه نموذجا، إل

 .اإلصالح والتغيير منها من الداخل في كافة المجاالت، وبدور وبإشراف مباشرين من الخارج، وبالذات من واشنطن

ي اليات المتحدة فوفي هذا اإلطار، يصبح الوجود العسكري الكبير المستمر بالعراق أساسيا في استراتيجية الو

 .(89)التعامل مع الشرق األوسط الكبير

وفى إطار هذه االعتبارات، تحركت السياسة األميركية، بشقها الرسمي فى إدارتها للقضية العراقية، على الجبهة 

مطالبة الواليات المتحدة للمملكة برزت  ،األولالترغيب والترهيب، ففى المستوى مستويين، على ، السعودية

، بما ينعكس على استقرار فى العراق بالمشاركة في العملية السياسيةالعراقيين إلقناع السنة تدخل بال

االتهامات للمملكة بأنها العديد من توجيه ب ، قامت الواليات المتحدةالثانيفى المستوى األوضاع في العراق، و

وبين هذين التوجهين يمكن تناول واإلرهاب الذي تواجهه القوات األميركية في العراق، العنف وراء دعم 

طبيعة المواقف األميركية الرسمية تجاه المملكة، فيما يتعلق بالقضية العراقية، واإلجراءات التى قامت 

 ، على النحوعليها، وخاصة فيما يتصل بالعالقة بين البعدين الديني/ القيمى، والمصلحى/ اإلستراتيجي

 التالي:

 دعم السنة فى العراق:والسعودية أواًل: 

، دعت وزيرة الخارجية األميركية كوندليزا رايس، المملكة العربية السعودية 9001في الحادي عشر من نوفمبر 

(. وقالت 9001إلى حث العرب السنة في العراق على المشاركة اإليجابية في االنتخابات البرلمانية )ديسمبر 

ايس: إن "السعوديين لديهم العديد من االتصاالت مع العرب السنة وآمل أن يتم حثهم على المشاركة بطريقة ر

 .(90)إيجابية في العملية السياسية للبالد"

واستندت اإلدارة األميركية فى مطالباتها إلى عدة اعتبارات، اعتمدت عليها إلثارة المخاوف السعودية من 

 ها للتعاون مع الواليات المتحدة، من بينها:األوضاع فى العراق ودفع

ـ تنامي دور الشيعة في المملكة: ظل الشيعة في المملكة، وفق العديد من التقارير الدولية واألميركية، 9

يعانون من التمييز ضدهم، وعلى الرغم من أن منطقتهم تنتج معظم نفط السعودية إال أنهم يجدون 

                                  
  .1/2/1009، القاهرة، عدد صحيفة األهرام، إستراتيجية البقاء األمريكي في العراق، مصطفي علوي  .د (89)
نوفمبر  21و  22أوضحت رايس "إن دور السعودية لحث سنة العراق على المشاركة في ا انتخابات، سيكون على رأس جدول أعمال مؤتمر المنامة"، ) (90)

 .22/22/1001رايس ـ تصويت سنة العراق مهمة سعودية، إسالم أون  اين.نت. ، انظر: (، لبحث المبادرة األمريكية إلصالح "الشرق األوسط الكبير"1001
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في الشركات النفطية بسبب عدم الثقة بهم. كما أنهم ال يحظون بالتمثيل صعوبات في الحصول على الوظائف 

 السياسي الكافي ويجري اضطهادهم.

إال أنه في أعقاب التحوالت التي شهدها العراق، وهيمنة الشيعة في العراق على العملية السياسية، تنامت 

ية واالجتماعية وزادت معدالت حراكهم مطالب شيعة المملكة، بإعادة النظر في أوضاعهم السياسية واالقتصاد

السياسي والفكري واالجتماعي، وهو ما برز في العديد من الفعاليات أبرزها تعدد العرائض والبيانات التي تم 

رفعها من جهات ومفكرين منتسبين لشيعة المملكة، إلى المسئولين السعوديين، وكذلك تزايد مشاركتهم في 

، ويتزايد الشعور بالخطر فى رؤاهم في مختلف القضايا ذات الصلة بأوضاعهم مؤتمرات الحوار الوطني، وعرض

له آثار والذى  ،القبلي بين السعودية والعراق، وكذلك الديني/ المذهبيالمملكة فى ظل طبيعة التداخل 

ن أكثر م مباشرة، غير تلك اآلثار العامة التي أفرزتها نهاية النظام العراقي، حيث سيتأثر الشيعة في المملكة

غيرهم، وسيشعرون بأنهم دخلوا في وضع جديد يحّفزهم للمطالبة بحقوقهم، مدفوعين بروح معنوية 

، ويمكن أن تشكل أداة ضغط هناك قبائل عديدة على الحدود بين المملكة والعراق سينالها التأثرأن عالية. كما 

 . (91) على المملكة

نقسامات المذهبية فى العراق على األوضاع فى المملكة، فى ظل تؤثر االـ االنقسامات المذهبية في العراق: 9

ما يرتبط بهذه االنقسامات من أبعاد، فالمملكة تميل لدعم سنة العراق، فى مواجهة الشيعة، التى ترى أن 

والءهم يتجه إليران، من ناحية، وخوفًا من أن يؤدى صعود شيعة العراق إلى التأثير على شيعة المملكة، وهو 

 رصت اإلدارة األميركية على الترويج له، واستخدامه كورقة ضغط ضد المملكة. ما ح

ن وجود حكومة شيعية مستقرة في العراق هو لصالح السعودية، أهندرسون سيمون يري وفى هذا السياق 

رغم للكن السعودية ال ترى ذلك، ألنها تميل نحو تشجيع ودعم السنة لخلق حالة الالاستقرار في العراق. وعلى ا

من ترحيب السنة في العراق بقرار التقسيم ألنه سيوفر لهم الحماية من الشيعة إال أن ذلك الخيار يمثل مصدر 

قلق للسعودية ألن الشيعة هم األغلبية في المناطق الجنوبية من العراق المحاذية للسعودية. كما أن محاوالت 

 .(92) ألن إيران ستفعل نفس الشيء داخل المملكةالسعودية إثارة القالقل في إيران سيعود عليها بالضرر 

استمرار الحرب في العراق عامل جذب للشباب يشكل ـ العائدون من العراق وتحديات االستقرار في المملكة: 3

وخاصة من الراغبين فى االنضمام لفصائل المقاومة العراقية ضد قوات االحتالل األميركى، كما أن  ،السعودي

                                  
  طالراب، النسخة اإللكترونية، النص متاح على مجلة شؤون سعودية( خالد الرشيد، العائلة المالكة عاجزة عن إدارة الدولة وعالج مشاكلها الداخلية، 91)
 ودية وكابوس العراق"، مصر سابق.( سيمون هندرسون "السع92)

http://www.saudiaffairs.net/webpage/issue04/article04r/issue04rt05.htm
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العراق إلى المملكة يقومون بتدريب الكثيرين وتجهيزهم للجهاد بتمويل من علماء الدين في ن من يالعائد

إال أن الواليات المتحدة استخدمت هذه الورقة كأداة ضغط ضد المملكة، بتخويفها من أن يكون هؤالء  المملكة

 . (93)العائدون كالعائدين من أفغانستان، بعد خروج االتحاد السوفيتي منها

إلى  سيعودونن الذي تسللوا إلى العراق، ين السعودييالمجاهدمن ري جون برادلي: أن هناك آالف يحيث 

المملكة متى استقرت األحوال في العراق. وسيكونون حينئٍذ قد تدربوا على حرب المدن، بما في ذلك كيفية 

 نيفإن هؤالء السعوديتخريب األنابيب النفطية. وكما حدث بعد سقوط نظام حركة طالبان في أفغانستان، 

سيعودون ومعهم إرهابهم. وتوجد بعض المؤشرات المزعجة، فالتكتيكات التي تتبناها المقاومة العراقية 

ويضيف: إن تدفق المجاهدين السعوديين إلى  . ظاهرة في الهجمات التي شنت على الغربيين في المملكة

المدى القصير، طالما أنهم يفجرون أنفسهم اآلن في بغداد، وليس  على للنظام السعودىالعراق فيه مصلحة 

المدى  علىفي نفس الوقت في الرياض. غير أن هنالك احتمال لحدوث انتكاسة  باستطاعتهم فعل ذلك

 .(94) البعيد، كما حدث مع "األفغان العرب" عندما عادوا من أفغانستان في التسعينيات

وُيدخلوا  أفغانستان،من عائدين من العراق يمكن أن يصبحوا مثل العائدين يؤكد "هيلسوم"، أن المن جانبه و

العنف مرة أخرى إلى المملكة. وهذه المخاوف هي األساس الذي يستند إليه تأخير اإلصالح. فلو كان ُينظر إلى 

ه ن ُينظر إلياإلصالح على أنه متوافق مع اإلسالم، فسيكون حينئٍذ مفيدًا في الحرب على اإلرهاب. ولكن لو كا

 .(95)تشجيع المتطرفين، فيقومون بشيء ما مجددًا على أنه منافس لإلسالم، فربما أدى ذلك إلى

فقد اتجهت الواليات المتحدة للنظر لتجربتها ـ اإلصالحات فى العراق وتداعياتها على اإلصالحات فى المملكة: 1

طقة، وأن نجاح هذا النموذج سيكون البداية فى العراق على أنها تشكل النموذج الذى تسعى لبنائه فى المن

لسلسلة من التحوالت التى ستشهدها دول المنطقة، نحو الديموقراطية والحرية، وفق الخبرة األميركية، وقد 

استخدمت الواليات المتحدة هذه األطروحات للضغط على دول المنطقة، ومن بينها المملكة، للتوافق مع 

 تحقيق ما تسعى إليه من أهداف.سياساتها، والتعاون معها في 

                                  
(: أن إجمالي عدد السعوديين الذين قتلوا في العراق حتى 1001اكتوبر 10قال نواف عبيد أمام ا اجتماع السنوي لمجلس العالقات األمريكية ـ العربية ) (93)

( 190( ومصر )910( والسودان )2010قتيال( واليمن ) 2210قتيال( وسوريا )  2111شخصا وهو أقل من الجهاديين من الجزائر ) 211م بلغ 1002أكتوبر 
م( بأن "القاعدة في العراق  ا تهدد فقط السعودية بل المنطقة 1001ولكنه يشكل "هاجسا للحكومة السعودية". كما صرح وزير الخارجية سعود الفيصل )يناير 

ددين اإلسالميين" وكذا استمرارية الخطر على منشآتها النفطية من هجمات بأسرها". كما يهدد المملكة خطر "و اءات بعض رجال األمن السعوديين للمتش
 ا انتحاريين المنتمين إلى القاعدة.

 الرابط. ترجمة النص متاحة على 29/20/1001( جون برادلي، القاعدة وآل سعود: عداء أبدي أم زواج سري؟، 94)
  الرابط. النص متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على 29/1/1002( ليندي هيلسوم، اعتدال العربية السعودية، 95)

http://www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=3577
http://www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=3577
http://rapidrecon.threatswatch.org/2006/05/saudi-arabia-moderating/
http://rapidrecon.threatswatch.org/2006/05/saudi-arabia-moderating/
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أن مكميالن، وعن حدود الضغط األميركي فى هذا االتجاه، ودرجة االستجابة السعودية معه، يرى جوزيف 

زيادة  فى شكلالسياسي  هالنظام ، تهديدًاالتطورات السياسية فى العراقشكل تتأخذ بجدية احتمال أن المملكة 

، إال أنها تعتقد أن ذلك لن يحدث، لعدة أسباب، منها: أن النظام السياسى تطلعات الجماهير إلى إصالح سياسى

السعودى برهن على أنه أكثر مرونة وتكيفا وأقدر على التعامل مع األزمات، ووجود إحساس قوى لدي 

السعوديين بأن لهم خصوصية استثنائية، فنظامهم وتاريخهم وثقافتهم أشياء ينفردون بها فى نظرهم، 

فون بوجود مطلب لإلصالح عند السكان وأنه من الضرورى االستجابة، ولكنهم يميلون إلى تجاهل وهم يعتر

وجود أى تماثل بين هذه المطالب وبين تجارب مماثلة عاشتها بالد أخرى، ويعبرون عن شكوك قوية فى أن 

الديمقراطية يمكن أن أية تجربة فى دولة أخرى يمكن نقلها إليهم، هذا بجانب أن السعوديين ال يعتقدون أن 

تنجح فى العراق، في ظل الطبيعة السياسية واالجتماعية والدينية والعرقية للشعب العراقي، والتي يمكن 

 . (96)أن تنعكس سلبًا على مستقبل االستقرار السياسي في البالد

ت التقارير عمليات التصفية التي يتعرض لها السنة في العراق على أيدي الفصائل الشيعية: حيث تعددـ 

التي تشير إلى تورط جماعات وفصائل شيعية في عمليات اعتداء على السنة، وهو ما دفع بعض القيادات 

السياسية السنية بإصدار توجيه إلى المواطنين السنة لمنحهم آلية للهرب من عمليات القتل التي تتم بعد 

 .(97)تحقيق سريع عن الهوية المذهبية وحدها

 :في العراق دعم اإلرهاببلسعودية األميركية لثانيًا: االتهامات 

في اتجاه مناقض لمطالبتها المملكة بدعم السنة في العراق، وجهت الواليات المتحدة، عبر عدد من مسئوليها، 

، العديد من االنتقادات للمملكة، بأنها تقف وراء دعم فصائل المقاومة في العراق، يهامفكرمن وكذلك عبر عدد 

 التهامات:ومن بين هذه ا

إن الحدود بين المملكة العربية السعودية يقول "كوربا" أ( تسهيل دخول المقاتلين السعوديين في العراق: 

الحدود يرجعون عن طريق في العراق" ن والمجاهديطلق عليهم " ممنوالعراق مغلقة رسميًا، لكن الكثير 

سعوديين الذين قاموا ببناء مانع خرساني تلك الحدود التي أصبحت مشكلة بالنسبة لل ،اليمنالسعودية مع 

األطنان من المتفجرات والذخيرة من المهربين عبر الحدود األمن صادرت آالف  قواتميل نظرًا ألن  100بطول 

                                  
 .2ـ  9، ص ص مصدر سابق( جوزيف مكميالن، 96)
 .الرابط. النص متاح على 21/1/1002صحيفة "المصريون" اإللكترونية، عدد أنظر:  (97)

http://almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=14029&Page=5
http://almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=14029&Page=5


 

 

 السياسة السعودية قبل الثورات العربية 50   1 يونيو 1026

 

، إلى أن العدد األكبر من المقاتلين 9009أشارت تقارير الجيش األميركي في العراق، في يوليو و .(98) اليمنية

من المقاتلين  %11يأتون من السعودية، فحوالي فى العراق  "بعمليات انتحارية"ن األجانب الذين يقومو

األجانب الذين يستهدفون القوات األميركية والمدنيين العراقيين والقوات األمنية هم من السعودية، كما أن 

 .(99)نصف األجانب المحتجزين في العراق هم سعوديون

في العراق، "زلماى خليل زاد" أنه كان يشير إلى السعودية عندما قال ، قال السفير األميركي 9009في يوليو و

إن العديد من الدول المجاورة للعراق، وليس فقط سوريا وإيران، بل بعض الدول الصديقة للواليات المتحدة 

 بذلتتبع سياسات تزعزع االستقرار. وأضاف قائال: "نعم، ال شك في أن السعودية وعددا من الدول األخرى ال ت

كل ما بوسعها لمساعدتنا في العراق". وتابع: "إنهم حلفاء رائعون لنا في تلك المنطقة ومستقبل العراق هو 

أهم مسألة تؤثر على المنطقة في الوقت الحاضر". وأضاف: "ولذلك، نتوقع ونرغب منهم أن يساعدونا في هذه 

فإن بعضهم ال يكتفي بعدم تقديم  المسألة اإلستراتيجية أكثر مما يفعلون اآلن. وفي بعض األحيان

 . (100)المساعدة، بل إنهم يفعلون أشياء تقوض جهود تحقيق أي تقدم"

: فقد انتقدت الواليات المتحدة السعودية بدعوى عدم استغالل تقويض العملية السياسية فى العراقج( 

دم إرسال بعثة دبلوماسية من أجل االشتراك في العملية السياسية، وعفى العراق نفوذها للضغط على السنة 

إلى بغداد، وعدم منع المتطوعين من االلتحاق "بالمتمردين" الذين يقتلون الجنود األميركيين في العراق، 

وعدم بذل الجهد الكافي لمنع تدفق أموال سعودية إلى المسلحين في العراق وأفغانستان، وعدم تقديم الدعم 

 .(101)المالي الكافي للحكومة العراقية

رئيس الوزراء نه احتج لدى السعوديين حول وثائق مزيفة تم توزيعها في بغداد عن : "إخليل زاد أعلن كما

عميل إليران، كما حذرت الوثائق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر من  هالمالكي، تقول أنالعراقي نوري 

وأعلن أنه نبه السعوديين، . التضييق الذي تفرضه الواليات المتحدة على مليشياته المعروفة بجيش المهدي

                                  
لكن  ا شيء  ،فرجينيا وفلوريدا إن مجموعات الشبكات اإلرهابية الممولة من السعودية والعاملة في الو ايات المتحدة تتجم  في و ايتي( يقول "آ ان كوربا": 98)

إن يضيف "و  حول الحقيقة الواضحة بأن السعوديين في حربهم المفتوحة ما زالوا يشنون جهادًا مقدًسا بالو ايات المتحدة. ،من قبل إدارة بوشعن ذلك يقال علنًا 
كية إلى الرياض، القوات العسكرية األمريسيأتي اليوم الذي تتحرك فيه و  ،من السعوديين اليوم ليس بعيًدا عندما ينتهي هذا التظاهر الكاذب بالفضيلة والدين

 ". أنظر: والمدينة، ومكة المكرمة لتض  حدًا للتمرد الشامل وتشكل حكومة مؤقتة جديدة أخر  في الشرق األوسط
, (San Francisco, Chron Watch, 2004).Sleeping With the Saudi EnemyAlan Caruba.  

 الرابط. الترجمة على 21/01/1001ركر، الصراع في العراق: الدور السعودي في التمرد، لوس أنجلوس تايمز، عدد ( نيد با99)
 10/1/1001( خليل زاد يتهم السعودية وغيرها من حلفاء واشنطن في المنطقة بتقويض جهود إنهاء العنف في العراق، راديو سوا، 100)
 .12/1/1001( محمد عبد العاطي، ما وراء ا اتهامات األمريكية للسعودية بتقويض العراق، الجزيرة نت، 101)

http://www.arabinfocenter.net/index.php?d=41&id=42820
http://www.arabinfocenter.net/index.php?d=41&id=42820
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دون جدوى، بأن إقامة حكومة مستقرة في العراق هو من مصلحتهم، وأنهم سيعانون من انهيارها إذا 

 .(102)انهارت

فقد اتجهت بعض الفصائل العراقية، وخاصة الشيعية منها، إلى اتهام ودعمًا لالتهامات األميركية للمملكة 

ب في العراق، وخصوصا اإلرهاب الطائفي، الذي هدفه تصفية الشيعة المملكة بأنها تقف وراء تمويل اإلرها

 مقولة مثل الشيعة، ضد السنة العراقيين، وأن المملكة استخدمت بعض العبارات في اإلعالم لتحريك

 . (103)"االحتالل مع المتعاونين"و" الصفويين"

وتري بعض الفصائل العراقية، أن اإلسالميين األصوليين في السعودية يوجهون المتشددين الذين يصممون 

على قتل الكفار لاللتحاق بالخارجين على النظام في العراق، بداًل من التجاوب مع دعوة أسامة بن الدن الرامية 

السعوديون، فإن العراق تشكل ساحة قتال وحاًل لإلطاحة باألسرة الحاكمة في البالد، ووفقًا لما يراه المنشقون 

للمأزق الذي يواجه رجال الدين السعوديين الذين يعملون على استرضاء الحكام وقاعدتهم الدينية في نفس 

 .(104)الوقت

عبد "كما قامت منظمة حقوقية دولية برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد الداعية السعودي 

. وقالت "منظمة الدفاع عن (105)بدعوى التحريض على إبادة الجنس البشري في فتاواه الدينية "اهلل بن جبرين

والحقوق المدنية" التي يشرف عليها الجئون عراقيون ومقرها في الواليات المتحدة أن الدعوى تدخل  الحريات

د من فتاوى الشيخ ضمن تصنيف "جرائم الحرب والتحريض على إبادة الجنس البشري". وذلك استنادا إلى عد

 .(106) بن جبرين التي أفتى فيها بجواز قتل المسلمين الشيعة وهدم المراقد المقدسة

وإذا كانت االتهامات األميركية الرسمية للمملكة بدعم عمليات العنف واإلرهاب فى العراق، وبأنها تعمل على 

، فقد حرصت الواليات المتحدة على تقويض التسوية السلمية والتحوالت اإلصالحية، قد جاءت بصورة مباشرة

توجيه االتهامات للمملكة بصورة غير مباشرة، من خالل عدد من الفصائل والتيارات العراقية، لتحقيق 

                                  
(102)  Ewen MacAskill, White House warns Saudis over machinations in Iraq, Guardian Unlimited, Friday July 27, 2007. 
available on link 

 الرابط. النص متاح على 11/9/1001، عدد العراقية األخبار صحيفةة وشعبا أكبر ممول لإلرهاب في العراق، ياد عبد الرزاق، السعودية حكومإ( 103)
 م.1001يناير  1اق، أسوشيتد برس، ( شهير زادي فارامارزي، رجال الدين السعوديون يوجهون المتشددين للذهاب إلى العر 104)
، )واشنطن: وزارة الخارجية 1001( مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل، تقرير وزارة الخارجية األمريكية السنوي حول الحرية الدينية الدولية لعام 105)

 (.1001سبتمبر  29األمريكية، 
 الرابط، 2/1/1001( دعو  ضد حاخام الوهابية "بن جبرين" في محكمة العدل الدولية، شبكة راصد اإلخبارية 106)

http://www.guardian.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/saudi/story/0,,2136514,00.html?gusrc=rss&feed=12
http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20070428-28829.html
http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20070428-28829.html
http://www.montadaalquran.com/articles/readarticle.php?articleID=434
http://www.montadaalquran.com/articles/readarticle.php?articleID=434
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هدفين، األول تكثيف الضغوط على المملكة لدعم التوجهات األميركية في العراق، والثاني إجبارها على 

 المنطقة بما يتفق والمصالح واألهداف األميركية.المشاركة فى حفظ التوازنات اإلقليمية في 

وفى إطار هذه االعتبارات، تعددت االتجاهات التحليلية لطبيعة دور المملكة العربية السعودية فى 

، (107)جوزيف مكميالن فى تقرير صادر عن معهد السالم األميركي، أعدهاإلستراتيجية األميركية فى العراق، ف

"هناك نظرة سلبية متبادلة بين السعودية والعراق، يدعمها تاريخ العالقات بين الدولتين. فمنذ  يقول:

البداية عندما كانت العائالت الحاكمة المتناحرة تحكم األراضى فى مناخ من العداء المتبادل، بدا كل جانب فى 

، 9119د اإلطاحة بالملكية العراقية عام نظر اآلخر معاديا، وزادت حدة التوترات األيديولوجية بين البلدين، بع

ووصول حزب البعث إلى السلطة، وتشدد السياسة الخارجية العراقية تجاه المملكة، والتي نظرت إلى أن العراق 

يحيطها بطائفة معادية من القوى المناهضة للملكية كالحكومة الماركسية فى اليمن الجنوبى إلى الجنوب 

لى اليساريين إلى الجنوب الشرقى، وكالجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج وكمعارضى نظام اليمن الشما

 العربى فى عمان إلى الجنوب.

ن المملكة تحدد هويتها، في الغالب، بمفردات يغلب عليها الطابع الدينى، ولذلك شكلت القضايا إ وأضاف:

حسين، كان الدين يجمع عادة بين  الدينية جانبا مهما فى التفاعالت السعودية ـ العراقية. ففى عهد صدام

البلدين، فقد كان الجانب السنى، ممثاًل فى هيمنة العرب السنة على نظام الحكم، يعادل فى أهميته عروبة 

 العراق عندما تعلق األمر باختيار السعوديين مساندته فى الحرب ضد إيران الفارسية الشيعية. 

بأ بالصدام مع البعثيين، فإن القلق قد انتابها من احتماالت غزو لم تعفى السعودية ورغم أن العائلة المالكة 

بتحالف دولي، للدفاع عن المملكة، وكان من الواضح أن المملكة إذا  تاستعان ا، إلى حد أنه9110عراقى عام 

صدام وعراق يحكمه الشيعة. فإنها ستختار صدام. وفى الوقت نفسه، فإن السياسة عراق يحكمه بين  ُخي رت

سعودية التى تتمثل فى نشر دعوتها الوهابية لم تمتد إلى العراق الذى أحكم صدام قبضته عليه. أى أنه لم ال

 دبعيكن لدى أى من الحكومتين مخاوف منبعها الدين أو شكاوى تتعلق بالحكومة األخرى. إال أن كل ذلك تغير 

كتساب الشيعة العراقيين نفوذا، وأن تغيير النظام فى العراق، فقد أعلنت المملكة أنها ليست قلقة من ا

وجود عراق يحكمه الشيعة ال يمثل تهديد خارجى، ألن معظم العراقيين الشيعة اعتبروا أنفسهم عراقيين 

أوال وشيعة ثانيا، كما أن القيادات الكبرى للشيعة العراقيين، لم تدافع عن عقيدة والية الفقيه، وإنما فضلت 

                                  
، 1002، يناير 211، واشنطن، معهد السالم األمريكي، تقرير خاص، رقم ويلالمملكة العربية السعودية والعراق: النفط والدين وتناحر ط( جوزيف مكميالن، 107)

 .1ـ 1، ص ص www.usip.org( مترجمة للعربية متاحة على الموق  اإللكتروني للمعهد. PDFنسخة )
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ل ، تتمثمكميالنوالقضية الحقيقة فى نظر السعوديين، وفق  الدين فى الحكومة.منهجا أكثر هدوءا لدور رجال 

 في انعكاسات حكم أغلبية شيعية معتدلة فى العراق على شيعة عرب آخرين فى الخليج. 

: "إن المسئولين السعوديين يصرون على أنه مهما حدث فى العراق لن يكون له تأثير على مكميالنوأضاف 

لذين يؤدون دورا إيجابيًا بسبب الدينامكية الداخلية. وأن األمر ال يحتاج النعكاسات تأتى من شيعة المملكة، ا

 .(108)"شمال المملكة إلدخال الشيعة السعوديين فى النظام السياسى السعودى المتطور

في شكل العراق أن  وفى تقرير صادر عن معهد دراسات الشرق األدنى، أعده سيمون هندرسون )وآخرون(، ذكر

عهد صدام، "كابوسا" للسعودية، وظل كذلك حتى بعد سقوط نظام صدام. في ظل القلق من مخاطر تنامي 

 .(109)تأثير صعود الشيعة في العراق على األقليات الشيعية في السعودية والبحرين وباقي دول الخليج

لقادم من قيادات السعودية وجدت نفسها، بعد سقوط نظام صدام حسين، بين تأثيرين: األول الضغط اف

السنة  من العراقيين المواطنين جموع والثاني صدام، نظام بسقوط القيادية  السنة الذين خسروا مراكزهم

الذين أصبحوا أقلية خارج الحكم مقارنة بالشيعة واألكراد. وترتبط العديد من قبائل وعشائر العراق من السنة 

هدين" من السعودية الذين استطاعوا الوصول إلى العراق بروابط قوية مع قبائل السعودية، كما أن "المجا

لمقاتلة "الكفار" األميركيين والبريطانيين، في العراق جاءوا بالدعم المعنوي والمادي ألقرانهم من قبائل 

ومجاهدي السنة بمن فيهم منتسبي القاعدة. وعلى الرغم من الموقف الرسمي للمملكة المناهض لإلرهاب 

داخل المملكة، إال أن هناك سياسة واضحة في محاولة استغالل رغبة المجاهدين الشباب من وتنظيم القاعدة 

سيطر عليها األغلبية الشيعية والتصدي للتأثير اإليراني تالسعوديين للقتال في العراق، إلسقاط الحكومة التي 

 في العراق. 

 الحكومة ق، جوهرها التواصل معوهنا يري هندرسون أن السعودية تنتهج سياسة ذات وجهين إزاء العرا

أخرى. وتتضح تفاصيل هذه  جهة من العراق في اإليراني التأثير ومواجهة جهة، من لها الدعم وإظهار العراقية

من عدة وقائع، منها: محاولة اإلصالح بين السنة والشيعة في العراق. ومعارضة فكرة تقسيم  السياسة

                                  
 .20ـ 9ص ص مصدر سابق، ( جوزيف مكميالن، 108)
 :لام عندما ق1002الخارجية السعودي م  الرئيس األمريكي جورج بوش في مايو  ( استعار هندرسون لفظ "كابوس" من حديث األمير سعود الفيصل وزير109)

نبلة النووية. فإذا كان نتاج القإوالثاني قيام الو ايات المتحدة بضربها عسكريا لمنعها من  ،"إن أمامنا كابوسين في عالقتنا بإيران: األول امتالكها للقنبلة النووية
يراني كابوس ما بعد صدام يكمن في الفراغ السياسي وتصاعد التأثير اإل فإن ،في سياسة بغداد والتي جعلت المنطقة غير مستقرةكابوس العراق أيام صدام يكمن 

هؤ اء: العراق "م  جيرة ك. أنظر: سيمون هندرسون "السعودية وكابوس العراق"، ضمن: ديفيد بولوك وسيمون هندرسون وباري روبن وديفيد شينكر، "ـ الشيعي
 .9ـ  2، ص ص 1001، معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، يونيو دول العربية المحاذية له"وال
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العراق. وإعفاء العراق من جزء كبير من مديونيته للسعودية. والمشاركة في مؤتمر بغداد للدول المجاورة 

قية التعاون األمني مع (. والتوقيع على اتفا9009مايو  1ـ  3(، ومؤتمر شرم الشيخ )9009مارس  90للعراق )

 .(110)العراق. والعمل على مواجهة إيران في العراق

أن المملكة، كانت من بين المستفيدين من تطورات األوضاع في العراق، فقد استفادت من ، إال أن هذا ال ينفي

الوضع  انهيار المشروع األميركي، لتغيير األنظمة في المنطقة. مع تخلي اإلدارة األميركية عنه تحت ضغط

األمني العراقي وتخبط صيغته السياسية الداخلية، وانتهت حقبة "تغيير األنظمة"، وحافظ النظام السعودي 

على استقراره، كما استفاد من تحول السياسة األميركية مرة أخرى نحو أولوية التحالف مع المملكة، في مواجهة 

 . (111) التحدى اإليراني في المنطقة

هذا العراقي تتصاعد، وفى المشهد ن مخاطر التحول ئر، تأتى أهمة التأكيد على أوبين المكاسب والخسا

أن يكون عامل ضغط على المملكة، النتهاج إستراتيجيات جديدة في إدارة األوضاع والتعاطي  همن شأنالتصاعد 

حدث، حتى لو  معها داخليًا وخارجيًا، فما حدث في العراق لن يشهد تراجعًا إلى الخلف، فالمنعطف التاريخي

 .فشل صاحب المشروع األصلي في تحقيق أهدافه

 

 لسياسة األميركية في العراقالمحور الثاني: االستجابة السعودية ل

أنه ال يمكن إنكار الدور السعودي  برز اتجاهان، يؤكد األولفي إطار تحليل طبيعة الدور السعودي في العراق، 

في العراق ومحاولته لتحقيق توازنات تحد من االنحدار المستمر نحو الحرب الطائفية التي تدور في العراق، 

فصانعي القرار السياسي في المملكة يدركون ، حيث يدرك السعوديون، أكثر من غيرهم، ماذا يعني تفاقمها

ففي الوقت الذي أصبحت فيه إيران تسيطر على جنوب العراق وتقف على أن قواعد اللعبة قد بدأت تتغير؛ 

في الجزيرة العربية، تزداد محاوالت محاصرة هذا  دينية وسياسيةالحدود السعودية وتسعى نحو طموحات 

 النفوذ عبر قنوات وتفاهمات ما تزال غير واضحة في معظمها.

في العراق، ولم ينحصر هذا الدور في مواقف  األحداثأن الدور السعودي كبير ومؤثر في مجريات  بينما يري الثاني

الحكومة السعودية من عدم القبول بما انتهت إليه الحرب في العراق، أو في قبولها ودعمها لشخصيات دون 

كما لم يقتصر هذا ، خلهاأخرى، وتبنيها واحتضانها لمؤتمرات وشخصيات من خارج العملية السياسية أو من دا

                                  
 . نسخة إلكترونية.مصدر سابقسيمون هندرسون "السعودية وكابوس العراق"،  (110)
 .1002نوفمبر  19، عدد األربعاء صحيفة النهار اللبنانية( جهاد الزين، الصراع اإليراني ـ السعودي ـ خالصات من واشنطن، 111)
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بير ك دوربل مارست الصادرة عنهم، الدور على تصريحات المسئولين السعوديين، ومواقف رجال الدين والفتاوى 

 .، سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعيةمن خالل قنوات مختلفة

هيمنتها حتى  تراجعتلتي ربك القيادة السعودية، اتالتقارب بين إيران والواليات المتحدة، كما أن احتماالت 

على بعض الدول الصغيرة في الخليج، وهو ما دفع بصانع القرار السعودي إلى أن يعيد حساباته في تدخله 

تتقاطع محوريا في ، بالشكل االستباقي في المنطقة، فالعراق كما تراه الرؤية السعودية مشروع حرب أهلية

غير قادرة على التعاطى معها بفاعلية، بسبب  حيان،، فى كثير من األالسعوديةتقف ، إقليميةصراعات 

ا الذي يعمل ككابح لحركتهالقيود التى يفرضها عليها تحالفها اإلستراتيجى مع الواليات المتحدة، هذا التحالف 

، بل واستخدامها كما يريد فى الوقت الذي يراه، وبما يحقق األهداف والمصالح األميركية فى في المنطقة

 المنطقة.

ين القدرة وعدم القدرة، تفاوتت االستجابات السعودية للضغوط األميركية فى التعاطى مع السياسة وب

 األميركية تجاه العراق، وهو ما يبرز فى المواقف التالية:

 

 أواًل: السعودية ودعم السنة:

تقييم األمن "، نشر نواف عبيد، المستشار األمني بالحكومة السعودية ومدير مشروع 9009نوفمبر  30في 

 9001طوال عام أنه ، مقالة بعنوان "السعودية ستحمي ُسنَّة العراق"، من بين ما جاء فيها: ""الوطني السعودي

، بحماية السُّّنة في العراق، وطلبت شخصيات عراقية عشائرية ودينية بارزة، (112)طالبت أصوات من السعودية

أخرى، من القيادة السعودية تزويد العراقيين السُّّنة إلى جانب قادة مصر واألردن ودول عربية وإسالمية 

باألسلحة والدعم المالي. كما أن هناك ضغطًا داخليًا قويًا للتدخل. وتطالب العشائر السعودية الرئيسة، التي 

ترتبط بعالقات تاريخية واجتماعية وطيدة مع نظيراتها في العراق، باتخاذ إجراء. وتحظى هذه العشائر بدعم 

ديد من أعضاء العائلة المالكة السعودية، الذين يحتلون مناصب حكومية إستراتيجية ويتوقون لرؤية جيل ج

 . (113)"المملكة تلعب دورًا أكثر قوة في المنطقة

                                  
(: "بما أن أميركا جاءت للعراق غير 1002( في هذا السياق استرشد عبيد بتصريحات سفير السعودية فى الو ايات المتحدة، األمير تركي الفيصل )أكتوبر 112)

ذا ما فعلت فإن أول النتائج ستتمثل في تدخل سعودي كبير لوقف ال ران، عن مسلحين الشيعة المدعومين من إيمدعوة، فال يجب أن تغادر العراق غير مدعوة. وا 
ّنة  ."ذبح العراقيين السُّ

  الرابط( نص مقال نواف عبيد، متاح على الشبكة الدولية للمعلومات على 113)

http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/11/28/AR2006112801277.html
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/11/28/AR2006112801277.html


 

 

 السياسة السعودية قبل الثورات العربية 56   1 يونيو 1026

 

وأضاف عبيد: "ألّن الملك عبد اهلل يعمل لتقليل التوتر الطائفي في العراق واإلصالح بين الشيعة والسُّّنة، 

بعدم التدخل في العراق، وألنه سيكون من المستحيل التأكد من أن ميليشيات تمولها  وألنه وعد الرئيس بوش

تم رفض جميع هذه الطلبات، ولكن ستتم االستجابة لها إذا بدأت فقد السعودية لن تهاجم القوات األميركية، 

تصادية في الشرق القوات األميركية انسحابها التدريجي من العراق. وبما أن السعودية هي موقع القوة االق

من مسلمي العالم، فإن  %91األوسط، ومكان ميالد اإلسالم، والقائد الفعلي للعالم المسلم السُّّني، الذي يضم 

 . (114)لديها الوسائل والمسؤولية للتدخل

، قنظرًا ألنه لم يكن متخياًل أن يسحب الرئيس األميركي، أعدادًا كبيرة من الجنود األميركيين في العراأضاف: و

، ولكن بما أن ذلك محتمل اآلن، فإن القيادة السعودية تستعد إلجراء مراجعة جوهرية لسياستها في العراق

 وذلك أمام االعتبارات التالية، والتى تمثل دوافع للتدخل السعودى لحماية السنة:

الشيعة يشكلون  أن خطر الحرب األهلية، على ُسّنة العراق أكثر من خطرها على الشيعة، وذلك في ضوء أنـ 

فقط، وبذلك سيعانون تطهيرًا عرقيًا في  %90و %91من سكان العراق، بينما تتراوح نسبة السُّّنة ما بين  91%

 حال اندالع حرب أهلية. 

أنه ال الحكومة وال الشرطة العراقيتان، ستحميان السُّّنة في العراق من الميلشيات الشيعية المدعومة من ـ 

ات اآلالف من رجال الميليشيات الشيعة يشغلون، حاليًا، مناصب في قوات الشرطة تلك. إيران، خاصة أن عشر

واألسوأ أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ال يمكنه عمل شيء بهذا الخصوص، ألنه يعتمد على دعم 

 القيادات الشيعية األساسية في العراق. 

                                  
ل رويل في صحيفة صنداي تليجراف، قال: إن إيران الشيعية والسعودية السنية، القوتين العسكريتين الرئيسيتين في الخليج، تدعم ك( في مقال كتبه فيليب شي114)

للقوات نسحاب وشيك  امنهما الطائفة الموالية لها في العراق. وهذا ينذر باحتمال تفجر صراع مفتوح بينهما على أنقاض هذا البلد، في ظل توق  كلتا الدولتين 
يران للمليشيات الشيعية. إاألميركية. فالسعوديين ربما بدأوا بالتفكير الجدي في توفير الدعم المالي واللوجستي وحتى العسكري للقادة العسكريين السنة كما تفعل 

نة في العراق يركا في العراق لخشيتها من أن يترك السوهذا سيعني أن السعودية، أهم حلفاء الو ايات المتحدة في العالم العربي، تفكر في دعم التمرد المناهض ألم
 يواجهون مصيرهم سياسيا وعسكريا حسب ما تمليه األغلبية الشيعية.

( جاءت استجابة لطلب قدمته السعودية للرئيس األميركي بأنها تريد أن 1002أن زيارة نائب الرئيس األميركي ديك تشيني إلى الرياض )نوفمبر  وأكد شرويل
ة عن طريق تعزيز طقتجري مباحثات على مستو  عال م  الو ايات المتحدة. وأن المملكة أخبرت تشيني أن إيران تحاول تحويل نفسها إلى القوة المهيمنة في المن
ن المخاوف السعودية تفاقمت بعد ما تبين أن مسئولين في ا استخبارات األميركية حثوا دارة بوش على التخلي إ نفوذها في العراق ولبنان واألراضي الفلسطينية. وا 

من  %10" أي إقصاء السنة الذي يمثلون %10نسبة عن المحاو ات اليائسة للوصول إلى حل وسط م  المقاتلين السنة، وأن تطبق بد ا من ذلك سياسة "الحل ب
يران تستعدان لخوض معركة فوق جثة العراق،  12سكان العراق البالغ عددهم  رجمة النص ، تصحيفة صنداي تلجرافمليونا .أنظر: فيليب شرويل، السعودية وا 

 طالرابمتاحة على 

http://www.alhejazi.net/seyasah/015002a.htm
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يارات التي يمكن أن تقوم عليها السياسة السعودية وفى حال تم هذا التدخل، فقد طرح عبيد عدد من الخ

 لدعم السنة فى العراق، ومن ذلك:

تزويد القادة العسكريين السُّّنة، وهم بشكل رئيسي أعضاء سابقون في الجيش العراقي البعثي السابق، ـ 9

اللوجيستي، التي الذي يشكل القاعدة األساسية للتمرد، بأنواع المساعدة ذاتها، التمويل واألسلحة والدعم 

 تقدمها إيران للجماعات الشيعية المسلحة منذ سنوات. 

 تشكيل ألوية ُسّنية جديدة لمحاربة الميليشيات المدعومة من إيران. ـ 9

، فالمملكة إذا عمدت إلى رفع مضادة الدعم اإليراني للميليشيات الشيعية من خالل سياسة نفطية ةحاصرـ م3

لى النصف، تبقى قادرة على تغطية مصروفاتها، بينما إيران التي تعاني اإلنتاج وتخفيض سعر النفط إ

صعوبات اقتصادية حتى في ظل ارتفاع أسعار النفط، ستجعلها تلك السياسة النفطية غير قادرة على دعم 

 الميليشيات بمئات الماليين من الدوالرات سنويًا. 

ى الرغم من الضغوط الداخلية، ستهتم بنصيحة وخلص عبيد إلى أن هناك سبب لالعتقاد أن إدارة بوش، عل

(، لبحث الوضع في 9009السعودية، وتؤكد زيارة نائب الرئيس األميركي، ديك تشيني، إلى الرياض )نوفمبر 

العراق، أهمية السعودية في المنطقة وأهميتها لإلستراتيجية األميركية في العراق. لكن إذا بدأ انسحاب 

لعنف على نحو مثير. وفي هذه الحالة، فإن البقاء في وضع المتفرج لن يكون تدريجي للقوات فسيتصاعد ا

مقبواًل للسعودية، وسيعني غض الطرف عن مذابح العراقيين السُّّنة التخلي عن المبادئ التي قامت عليها 

لعسكرة االمملكة، وسيؤدي ذلك إلى تقويض مصداقية السعودية في العالم السُّّني، وسيمثل استسالماً ألعمال 

اإليرانية في المنطقة. وإذا كان التدخل السعودي في المنطقة ينطوي على مخاطر كثيرة، فقد يؤدي إلى إشعال 

 . (115)حرب إقليمية، فلتكن، ألن نتائج الوقوف جانبًا أسوأ بكثير

المملكة  أكدتو .(116) عبيدفي مقال  جاءانه ال صحة لما  المملكة أعلنتإال أنه في أعقاب نشر عبيد هذه المقالة، 

على أن الموقف السعودي الرسمي من األوضاع في العراق، يشير إلى أن المملكة ال تنظر إلى العراق طائفيا، 

                                  
 الرابطعلى الترجمة العربية ، 10/22/1002، عدد واشنطن بوست( نواف عبيد، السعودية ستحمي ُسنَّة العراق، 115)
أفكار عبيد. وقال البيان "ما نشرته جريدة واشنطن بوست ا اميريكية ( نسبته إلى "مصدر مسؤول" رفض 2/21/1002( نشرت وكالة األنباء السعودية بيانا )116)

 يمثل سو  ره  ا... منسوبا للكاتب نواف عبيد ليس له أساس من الصحة ... كما أن الكاتب  ا يمثل أي جهة رسمية في المملكة العربية السعودية وأن ما نش
ة ومواقف المملكة التي تؤكد دائما على دعم أمن ووحدة واستقرار العراق بجمي  طوائفه ومذاهبه". وجهة نظره الشخصية و ا يعبر بأي حال من األحوال عن سياس

  الرابط، النص متاح على 1002ديسمبر  2أنظر: السعودية تطرد عبيد من منصبه بعد مقاله عن سنة العراق، موق  إيالف األربعاء 

http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2006/11/194306.htm
http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2006/11/194306.htm
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006/12/195841.htm
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006/12/195841.htm
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وأنها تنظر وتتعامل على أن شيعة العراق وسنته عرب، متآخون، يتجاورون في نفس المدن، يتحدثون نفس 

  .(117)م أبناء نفس القبيلة إلى سنة وشيعةاللهجات، متصاهرون، قبائلهم العربية تجمعهم، وإن انقس

وأنه إذا كان اإليرانيون يدعمون شيعة العراق وينفقون األموال في محافظات الجنوب ويدربون المليشيات 

ولهم رجالهم وأحزابهم. وأن المملكة يمكن أن تفعل األمر نفسه في الوسط العراقي مع السنة العرب وبينها 

ى البعد المذهبي، إال أن الحكومة السعودية تري أنها لو فعلت ذلك لكانت قد وبينهم تداخل قبلي يضاف إل

وقعت فيما حذرت منه، أي تقسيم العراق. وأنها لو اختارت السنة حلفاء لها في العراق، دون غيرهم فهذا 

 .(118)إضعاف لها ولعالقتها بكل العراق

( أنه تم 3/99/9009ميركية، تركي الفيصل، )أعلن السفير السعودي في الواليات المتحدة األوفى وقت الحق 

 .(119)إنهاء خدمات نواف عبيد، مع الحكومة

وفي تحليل لمستقبل الخيار السعودي في دعم سنة العراق، أشار تقرير صادر عن معهد السالم األميركي، أنه 

كة ن تستخدمها المملفى البحث عن سبل التأثير على التطورات فى العراق، ستكون الورقة الوحيدة التى يمكن أ

هى "العرب السنة". وربما ال تسعى المملكة عن عمد إلى فرص للتدخل فى السياسة العراقية الداخلية، ولكن 

يرجح أن يمارس ضغط قوى فى دوائر المملكة النافذة لتكون راعية وحامية للعرب السنة الذين سيعتبرهم 

 السعوديون عرضة لخطر هيمنة الشيعة. 

لكة فى االتصاالت بالعشائر أداة للتأثير على العرب السنة العراقيين، فشبكة العشائرية الواسعة وقد ترى المم

تمتد عبر العراق والمملكة واألردن وسوريا، وقد يكون هناك احتمال كبير أن تكون روابط المصاهرة هذه سببا 

 في تشكيل معالم التطورات عبر الحدود اإلقليمية. 

ه إذا كانت المملكة تسترشد بأحداث الماضى، سيكون رد فعلها هو اللجوء لرابطة الدين، وأشار التقرير إلى أن

وليس لرابطة النسب بوصفها األداة الرئيسة لسياستها. وسواء ساد اعتقاد أن هدف السعودية فى العراق هو 

ء وتجهيز المساجد بناء نفوذ، فالوسيلة التى يمكن أن تعتمد عليها السعودية واحدة، وهي المساعدة فى بنا

وتقديم تعليم "دينى" سنى ونشر معلومات "دينية"، إال أن أية جهود سعودية فى هذه المجاالت ستصطبغ 

بالمعتقدات الوهابية المتشددة؛ فليس لدى المملكة شكل آخر للعقيدة يمكنها نشره. لكن ستكون هناك 

                                  
ا إذا كانت المملكة م( أعلن األمير سعود الفيصل، أن السياسة األمريكية الحالية في العراق ستؤدي إلى تقسيمه طائفيا، بل وتسليمه إلى إيران، وعندما سئل ع117)

 لسنة في العراق، نحن نتعامل ونتعاون م  كل العراقيين".ستقوم بأي مبادرة أو مساعدة للمسلمين السنة في العراق، رد قائال " ا، نحن لن نتعامل م  ا
  الرابط، النص متاح على لماذا يمد السعودي ذراعيه لكل عرب العراق( جمال خاشقجي، 118)
 الرابط، النص متاح على 1/21/1002، موق  إيالفسلطان القحطاني، نظرة إلى الداخل في حياة نواف عبيد بعد الزوبعة،  (119)

http://www.saudielection.com/ar/article_body.php?id=1877&PHPSESSID=a50e3708ba0de97943f6773205d26d4f
http://www.saudielection.com/ar/article_body.php?id=1877&PHPSESSID=a50e3708ba0de97943f6773205d26d4f
http://www.saudielection.com/ar/article_body.php?id=1877&PHPSESSID=a50e3708ba0de97943f6773205d26d4f
http://www.saudielection.com/ar/article_body.php?id=1877&PHPSESSID=a50e3708ba0de97943f6773205d26d4f
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006/12/195517.htm
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006/12/195517.htm
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على تلقين المذهب الوهابى، فالتعصب الشديد العديد من اآلثار الضارة األوسع نطاقا التى يمكن أن تترتب 

ضد الشيعة يمكن أن يؤثر على زعزعة االستقرار وارتداد األمور ضد السنة العراقيين مما يضر بأهداف المملكة 

 .(120)في العراق"

من ممارسات يمكن القول أن الواليات المتحدة  وبين الدعوات بالتدخل، ونفيها، وأمام ما يشهده الواقع الفعلى

األميركية نجحت فى استخدام السعودية بنموذجها الديني، كأداة لتهدئة األوضاع فى العراق بما يتفق 

والمصالح األميركية، وهذا النجاح يأتى امتدادًا لخبرات أميركية سابقة فى استخدام النموذج اإلسالمى الذى 

السعودية ضد بعض النماذج الدينية واأليديولوجية التى تتعارض مع التوجهات  تمثله المملكة العربية

والمصالح األميركية، كما حدث ضد القومية العربية في الستينيات من القرن العشرين، وضد الثورة اإلسالمية 

 اإليرانية فى السبعينيات والثمانينيات، وضد الشيوعية طوال سنوات الحرب الباردة.

المملكة بنموذجها الديني كأداة لخدمة األهداف والمصالح األميركية فى العراق، ليس جديدًا ولكنه فاستخدام 

امتداد للعديد من االستخدامات المشابهة التى شهدها تاريخ العالقات بين الدولتين، بل إنه تم استخدامه 

 .(121)كذلك فى حاالت أخرى لحفظ التوزانات اإلقليمية فى المنطقة

 

 السعودية والرد على اتهامها بدعم العنف فى العراق:ثانيًا: 

ردًا على االتهامات التي تعرضت لها المملكة، سواء من جانب الواليات المتحدة، أو من جانب بعض الفصائل 

العراقية، صدرت عدة بيانات عن علماء دين ومفكرون ودعاة سعوديين، منددين بالممارسات األميركية في 

لمقاومة العراقية ضد االحتالل األميركي، معتبرين أن هذه المقاومة نوع من أنواع الجهاد العراق، ومؤيدين ل

 ضد الغزاة المحتلين، ومن بين هذه البيانات:

، وجه علماء وقضاة ومحامون ومثقفون، 9001ـ بيان "معًا لصيانة كرامة اإلنسان": في الثاني من يونيو 9

لمثقفين األميركيين، بعنوان "معًا لصيانة كرامة اإلنسان"، طالبوهم فيه بالعمل ل أغلبهم سعوديون، بياناً 

سويًّا "إلزالة احتالل الحكومة األميركية من العراق"، والتعاون على رفع الظلم الذي توقعه السياسات األميركية 

                                  
 .20، ص مصدر سابق( جوزيف مكميالن، 120)
 سيكون هذا محور المبحث التالي( 121)
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جن "أبو غريب" العراقي، وفي بالعالم اإلسالمي، وذلك ردًا على االنتهاكات األميركية التي تم الكشف عنها في س

 .(122)مدينة القائم العراقية

داعية وعالمًا سعوديًا، خطاًبا  99، وجه 9001خطاب مفتوح للشعب العراقي: في الخامس من نوفمبر ـ 9

مفتوًحا للشعب العراقي أكدوا فيه على مشروعية المقاومة وتحريم التعاون مع المحتل ضد أعمال المقاومة، 

الوقت إلى حقن دماء المسلمين العراقيين وعدم استهداف رعايا الدول التي ليست طرًفا في ودعوهم في ذات 

 النزاع والمتواجدين في العراق. 

وأكد العلماء السعوديون في خطابهم على أن قتال المحتلين واجب على ذوي القدرة وهو من جهاد الدفع.. 

المعتدين الذين اتفقت الشرائع على قتالهم"،  مؤكدين على أن المحتلين في العراق هم من "المحاربين

وخلصوا إلى أن المقاومة حق مشروع وأنه ال يجوز لمسلم أن يلحق الضرر بأحد من رجال المقاومة أو يدل عليهم 

بل تجب نصرتهم وحمايتهم، وأفتوا بحرمة تقديم أي دعم أو مساندة للعمليات العسكرية من قبل جنود 

 "إعانة على اإلثم والعدوان".  االحتالل معتبرين أن ذلك

وأكدوا على أن المحافظة على وحدة العراق أمر مطلوب وحيوى، وأن االحتراب الداخلي سيحدث أكبر الضرر على 

العراقيين ويقدم "خدمة مجانية لليهود الذين يتسللون إلى العراق، ولقوى التحالف التي توظف الخالف 

خر"، وألمح الخطاب إلى وجود أياٍد خفية تحاول "إيقاد نار الفتنة لترسيخ سيادتها وتسليط كل طرف على اآل

وتمزيق العراق إلى طوائف وإثارة المعارك الداخلية بين الشيعة والسنة أو بين األكراد والعرب"، ولهذا يجب أن 

 يتواضع العراقيون جميًعا على أن من حقهم "أن يعيشوا بسالم بعضهم إلى جوار بعض". مؤكدين على أن

األولوية في هذه المرحلة هي لترسيخ وحدة البلد والمصالحة الداخلية وتجنب أسباب الفتن واالحتراب وكف 

 .(123)بعض الطوائف عن بعض"

وتعكس هذه البيانات وغيرها، من وجهة نظر الباحث، موقفًا مغايرًا تبنته المملكة فى تعاطيها مع القضية 

التى تواجهها الواليات المتحدة فى العراق، أمام تصاعد عمليات العراقية، فمع إدراك المملكة للصعوبات 

المقاومة العراقية، وكذلك تعدد التحديات الداخلية التى واجهتها إدارة بوش فى فترة واليتها الثانية، وتراجع 

ن مالضغوط التى مارستها ضد المملكة، اتجهت المملكة الستخدام الداخل السعودى لمواجهة الداخل األميركي 

خالل البيانات والرسائل المضادة، وخاصة الصادرة عن علماء دين ومرجعيات دينية، وكان الهدف الرئيس من 

                                  
  الرابط. نص البيان وأسماء الموقعين عليه متاح على 1/2/1009( موق  اإلسالم اليوم، 122)
 .2/22/1009المقاومة في العراق جهاد، وحدة ا استماع والمتابعة، إسالم أون  اين.نت،  ،عالما سعوديا 12( 123)

http://islamtoday.net/bayan/abug_jail.cfm
http://islamtoday.net/bayan/abug_jail.cfm
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هذا االستخدام هو اكتساب مزيد من الشرعية للنظام السياسي من ناحية، وتحسين الصورة الذهنية للمملكة 

ها اإلستراتيجي مع الواليات المتحدة حتى ومواجهة االتهامات التى تتردد بين الحين واآلخر بحرصها على تحالف

 لو كان ذلك على حساب المصالح العربية واإلسالمية، من ناحية ثانية.

كما أن هذه التحركات السعودية تعكس محدودية تأثير الضغوط األميركية على المملكة فيما يتعلق بالقضية 

بة األميركية فى استخدام المملكة فى ملفات العراقية، خالل فترة الرئاسة الثانية للرئيس بوش، أمام الرغ

أخرى أكثر أهمية خالل هذه المرحلة، من الملف العراقي، ملفات ترتبط بالتوازنات اإلقليمية فى المنطقة، 

 كاألمن الخليجي والصراع العربي ـ اإلسرائيلي، والبرنامج النووى اإليراني، واألزمة اللبنانية، وغيرها. 
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 الجزء السادس

 دية والصراع العربي ـ اإلسرائيليسة السعوالسيا

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

يًا، مصلحوالحرب العالمية الثانية، التى يتجسد فيها البعد الديني، مرجعية، وإطارًا وأداة، قيميًا وأيديولوجيًا 

األطراف التى شاركت فى إدارتها والتعاطى معها منذ بدايتها وحتى اآلن، وكانت الواليات المتحدة فى  معظممن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ،اللوبي اإلسرائيلي وجماعات الضغط الموالية األمريكي، من خالل

 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: النحو على الدراسة، محل الفترة خالل لسياسة،ا

 أواًل: السياسة األمريكية والصراع العربي ـ اإلسرائيلي:

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

ديِفيد  نشأ بسبب انهيار محادثات السالم في قمة كامب المعادي للفلسطينيين عندما تولى الرئاسة. والذى

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

، هذا بجانب تأثير تيارات المحافظين الجدد، المهيمنيين على توجهات فشل جهود السالم والمبادرة بالعنف
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ألية جهود حقيقية للتفاوض بين الفلسطينيين مريكية خالل هذه المرحلة، والرافضين اإلدارة األ

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 

، (124)لموقف إدارة بوش المؤيد إلسرائيل الدافع السياسي قدموابوش. فإذا كان المحافظون الجدد إدارة على 

 ، معتمدًا على الخلفية الدينية(125)لدعم إسرائيل القيميقدم األساس الديني واليمين الديني األصولى فإن 

 . (126)التى يؤمن بهاالنبوءات التوراتية والمعتقدات 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

ح الرئيس بوش رؤياه للسالم في الشرق األوسط على أساس دولتين، ، طر9009في الرابع والعشرين من يونيو 

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

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

 .(127). كما طالبها بوقف النشاط االستيطاني في األراضي المحتلة9000سبتمبر  99الثانية في  الفلسطينية

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

 واجهة الفساد، ونبذالشروط: تبني إجراءات اإلصالح السياسي، واعتناق الديمقراطية وفق التصور األمريكي، وم

. 9000سبتمبر  99إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل العنف واإلرهاب، ومع قيام هذه الدولة ستنسحب إسرائيل 

 .تتوقف النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي المحتلةسو

                                  
(Cambridge  Conservatives and The Global Order-America Alone: The Neo) Stefan Halper, and Jonathan Clarke,; 124(

University Press, 2004), pp. 23 - 25 
 .21ـ  20، ص (1002، 2القاهرة، مكتبة الشروق، ط)، رسالة فى األصولية البروتستانتية والسياسة الخارجية األمريكية( سمير مرقس، 125)
رءوف ترجمة هبة  ،أصول التطرف ـ اليمين المسيحى فى أمريكا( كيمبرلى بالكر، "أخطار األصولية وتقويض الديمقراطية"، ضمن كيمبرلى بالكر )تحرير(، 126)

 .19ـ  12، ص 1001وتامر عبد الوهاب، )القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، الطبعة األولى، (
هاب". أن تحارب جمي  األطراف اإلر  ( قال بوش: "رؤياي هي لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن. وليست هناك طريقة لتحقيق ذلك السالم إ ا127)

ني أهيب بالشعب الفلسطيني أن ينتخب قادة جددا، قادة  ا وقال: "إن السالم يتطلب قيادة فل سطينية جديدة ومختلفة كي يكون باإلمكان و ادة دولة فلسطينية. وا 
ذا سعى الشعب الفلسطيني بفعالية ور  ء هذه األهداف، اتكون سمعتهم ملطخة باإلرهاب. وأهيب بهم أن يبنوا ديمقراطية فاعلة ترتكز على التسامح والحرية. وا 

 ستؤيد أمريكا والعالم بفعالية جهودهم."ف
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ف، أن يعالجوا القضايا وعن الوضع النهائي، قال بوش إن "على اإلسرائيليين والفلسطينيين، في نهاية المطا

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

هى من خالل تسوية يتم التوصل إليها تسين 9199وهذا يعني أن االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ في عام 

، مع انسحاب إسرائيل إلى حدود 339و 919ن الدولي رقم بالتفاوض بين الطرفين، على أساس قراري مجلس األم

 .(128) آمنة معترف بها

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

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

بط وزير الخارجية األمريكي )كولن باول(، بين العالقات االستراتيجية األمريكية ـ اإلسرائيلية، ( ر9003مارس 

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

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

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

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

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

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

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

 .(129)العبرية، وفي السياق كان التذكير المستمر بضرورة تجريد العراق من أسلحته وقلب النظام القائم

 ـ الشروط الالزمة للتسوية: 3

على أن الهدف هو تسوية نهائية وشاملة للنزاع اإلسرائيلي ـ ، (130) (9003خارطة الطريق )أبريل نصت 

وأكدت الخطة على نفس ، 9009 يونيو ،كما ُطرحت في خطاب الرئيس بوش، 9001الفلسطيني بحلول عام 

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

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

 طة على المراحل التالية:وتقوم الخ

                                  
 .19/2/1001، موق  وزارة الخارجية األمريكية، عدد العربية نشرة واشنطننص خطاب بوش،  (128)
 طالراب، أنظر 2/9/1001ة المقبلة إدريس الكنبوري، خطاب باول أمام اإليباك وسيناريوهات المرحل( 129)
، رة واشنطن العربيةنشخريطة طريق إلى حل الدولتين الدائم للنزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني ترتكز إلى األداء(، ، الناطق الرسمي باسم الخارجية األمريكية (130)

 .1001إبريل  10عدد 

http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?catid=79&artid=2020
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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

ن التعاون األمني على أساس خطة عمل تينيت إلنهاء العنف إسرائيل. ويستأنف الفلسطينيون واإلسرائيليو

 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 

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

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

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

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

 والمجتمع الدولي األوسع إلقامة دولة مستقلة قادرة على البقاء. 

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

ـ  الفلسطينية، واألداء األمني الفلسطيني المتواصل، والفعال، والمفاوضات اإلسرائيليةالمؤسسات 

 .9001الفلسطينية التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق الوضع الدائم في العام 

 (: 9001ـ وعد بوش وضماناته إلسرائيل )أبريل 1

تضمنت عددًا من الضمانات يل شارون، يرآ، وجه الرئيس بوش رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل 9001في أبريل 

 :(131)األمريكية إلسرائيل، كدولة يهودية، من بينها

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

 لفرض أي خطة أخرى.  طرفلمنع أي محاولة من جانب أي 

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

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

 من هذه التهديدات. 

                                  
ة، ، مكتب برامج اإلعالم الخارجي، وزارة الخارجية األمريكيالعربية نشرة واشنطنبوش إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلى، آرييل شارون،  نص رسالة الرئيس( 131)

 .21/9/1009عدد 
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راءات ضد المنظمات اإلرهابية. ستحتفظ إسرائيل بحق الدفاع عن نفسها ضد اإلرهاب، بما في ذلك اتخاذ إج)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. 

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

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

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

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

 ، وعلى ضوء الوقائع على األرض.339و 919األطراف متماشيا مع قراري مجلس األمن 

 (:9009ـ بوش ووطن اليهود )مايو 1

يل، وأنها امتداد فى خطابه أمام الكنيست اإلسرائيلى، أكد الرئيس بوش على الطبيعة الدينية لدولة إسرائ

لوعود األنبياء، قائاًل: "قبل ستين سنة أعلن دافيد بن جوريون استقالل دولة إسرائيل، التي قامت علي أساس 

الحق الطبيعي للشعب اليهودي في أن يكون سيدا علي مصيره. السياق لم يكن فقط قيام دولة جديدة بل 

وطن للشعب المختار ـ أرض إسرائيل.  ،موسي وداودو وأيضا تجسيدا عمليا لوعد عتيق الزمن منح إلبراهيم،

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

، قائاًل: "رغم التهديدات بنت إسرائيل ديمقراطية مزدهرة في قلب األرض المقدسة. المنطقةالديمقراطية فى 

 . (132)ا وحديثا يقوم علي أساس حب الحرية، حب العدل وكرامة اإلنسان"انتم بنيتم مجتمعا حر

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

رق الش واحترام حقوق اإلنسان، وأكد أن الواليات المتحدة وإسرائيل متحدتان فى الحرب ضد التطرف واإلرهاب فى

 ماليين نسمة خلف هذا الهدف. 309األوسط، وأن هناك توحدًا بين 

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

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

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

 وسيعترف المسلمون بالظلم فى أهدافهم".

                                  
 .22/1/1001رجي، عدد ، وزارة الخارجية األمريكية، برنامج اإلعالم الخانشرة واشنطن العربيةنص خطاب الرئيس جورج بوش أمام الكنيست اإلسرائيلي،  (132)
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واختتم بوش خطابه مؤكداً على النور الذى تشعه إسرائيل فى العالم، كحافظة إلرث إبراهيم وإسحق ويعقوب، 

 تحدة بجانب إسرائيل".ومشددًا على وقوف الواليات الم

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

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

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

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

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

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

بها وفق متطلبات كل مرحلة، وبما يتفق وسياستها ببعديها الدينى/ القيمي، والمصلحى، وكانت المملكة 

متحدة، لتنفيذ إستراتيجياتها، العربية السعودية أحد أهم الركائز األساسية التى اعتمدت عليها الواليات ال

 خالل الفترة محل الدراسة، من ناحية ثالثة.

 ثانيًا: المملكة والسياسة األمريكية تجاه الصراع العربي ـ اإلسرائيلي:

مع الواليات المتحدة، مع بداية المملكة  عالقاتكأحد محاور  ،بدأ االهتمام السعودى بالقضية الفلسطينية

ت بين الملك عبد العزيز تماالتصاالت التى  وهو ما تؤكده ثينيات من القرن العشرين،فى الثال هذه العالقات

الرسالة التى بعث بها الملك عبد العزيز إلى الرئيس األمريكى فى  والتى تمثلت، 9139والرئيس روزفلت، عام 

أعلنت فيه تأييدها لما  ، الذى9139أكتوبر  91ردا على بيان الحكومة األمريكية الصادر فى  ،9139 نوفمبرفى 

 أسمته "تقدم الوطن القومى اليهودى فى فلسطين". 

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

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

هود أدى إلى اعتبار تأييد الي ،كبيرًا ثار الدعايات اليهودية الواسعة االنتشار قد ضللت الشعب األمريكى تضلياًلآ"

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

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

 الرئيس روزفلت مناصرة الشعب الفلسطينى ومساعدتهم باسم الحق والعدل واإلنصاف.
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(، والتى تزامنت مع فتح ألمانيا ألبواب الهجرة أمام اليهود إلى األرض 9113إبريل  30وفى الرسالة الثانية )

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

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

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

إلى أن الرئيس روزفلت ، 9111الذى جمع بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت عام ر االجتماع وأشار محض

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

نتهى بوفاته، وبتولى الرئيس للشعب العربى. إال أن التفهم الذى أبداه روزفلت لما طرحه الملك عبد العزيز، ا

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

اليهودى فى فلسطين، ودعوة بريطانيا إلى فتح باب الهجرة أمام مائة ألف يهودى لالستقرار فى فلسطين، 

 .(134)"لعربضد ا عدائيًا يمثل عماًلال و أآلمهم،بدعوى أن ذلك هو المخرج لتخفيف 

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،  لمبادئ اإلنسانية والديمقراطية التى

لمقابلة الرئيس "ترومان" وإطالعه على  9119عام المتحدة حين أرسل، ولى عهده "األمير سعود" إلى الواليات 

لحركة التأكيد على الثوابت السعودية تجاه اواألساسيات التى تقوم عليها السياسة الخارجية السعودية، 

 . (135)الصهيونية وإنشاء إسرائيل

يد ، بمثابة تقلالقضية الفلسطينيةواستمر إرسال الرسائل من ملوك السعودية إلى الرؤساء األمريكيين حول 

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

لى وقف العدوان اإلسرائيلى على العرب ومحذرا من مغبة استمرار الدعم والتى حثه فيها ع 9193أكتوبر 

 .(136)األمريكى إلى إسرائيل

                                  
، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، )جامعة القاهرة، كلية 2911ـ  2929السياسة الخارجية السعودية تجاه الصراع العربى اإلسرائيلى ( حسن أبو طالب، 133)

 .212ـ  210(، ص 2912ا اقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
ندوة السياسة ن: "، ضم( د. أسعد صالح الشمالن، السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية علي المستوي الدولي ـ العالقات م  الو ايات المتحدة األمريكية134)

 .191ـ  191، ص 1002، الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية، ـ فى عهد خادم الحرمين الشريفين ـ الملك فهد بن عبد العزيز للمملكةالخارجية 
 .219ـ  212(، ص ص 2992، )بيروت، دار ابن حزم، السعودية ـ قدر المواجهة المصيرية وخصائص التكوين( محمد أبو القاسم حاج حمد، 135)
 .211ـ  121، ص مصدر سابق( حسن أبو طالب، 136)
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أرسل ولى العهد السعودي، األمير "عبد اهلل بن عبد العزيز"، رسالة للرئيس األمريكى  9009وفى أغسطس 

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

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

العالقة بالخيانة والرجعية. وذكِّر األمير عبد اهلل الرئيس بوش بالقضية الفلسطينية والتطورات التى مرت 

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

موافقة المملكة على العملية السلمية فى مؤتمر مدريد استندت على مبادئ واضحة وهى رفض االحتالل 

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

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

ن المملكة، من اآلن فصاعدا سوف تتخذ أيرى جدوى من استمرار االتصاالت بينه وبين الرئيس األمريكى و

 ل فى الماضى، باالعتبار.القرارات التى تراها فى مصلحتها دون أن تأخذ مصالح أمريكا، كما كانت تفع

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

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

سطينية مستقلة، وأنه سيتابع شخصيا قضية الشرق األوسط. يومية، وتحدث الرئيس األمريكى عن دولة فل

وتطلعت المملكة إلى موقف أمريكى متوازن يحدد المبادئ الجديدة، حتى جاءت أحداث سبتمبر، ووجدت إسرائيل 

 .(137)والمسيحية الصهيونية الفرصة لضرب العالقات األمريكية ـ السعودية واستغالل هذه األحداث لمصلحتها

قف السعودى المتشدد حيال االنحياز األمريكي إلسرائيل فى بداية حكم الرئيس بوش، شهد تراجعًا إال أن المو

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

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

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

 ـ مبادرة السالم السعودية: 9

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

راع على قمة بيروت العربية، وتبنتها الدول العربية كمشروع عربي موحد، ودعت المبادرة إلى لتسوية الص

م، والقبول بقيام دولة فلسطينية على األراضي 9199( يونيو 1االنسحاب من األراضي المحتلة حتى حدود )

                                  
الرياض، مركز الخليج العربى للطاقة والدراسات ا استراتيجية، الطبعة ، )خطوط وظالل فى العالقات السعودية ـ األمريكية( د. عيد بن مسعود الجهنى، 137)

 . 12ـ  91(، ص ص 1001األولي، 
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الشرعية الدولية.  المحتلة في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس، وحل قضية الالجئين وفقًا لقرارات

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

 .(138)العربية

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

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

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

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

 .(139)السعودية لالضطالع بهذا الدور

 ـ الموقف من المقاومة اإلسالمية:9

ضرورة الحفاظ علي مصالح الشعب  ، أكدت السعودية علي9009بعد انتصار حركة حماس فى انتخابات يناير 

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

اختياره، كما أنه من الضروري منح الحركة الوقت الكافي لتشكيل الحكومة، وتسلم الحكم وإعالن سياساتها، حتي 

تأكيد اصطدم بالتوجهات األمريكية واألوربية التي اتخذت موقفًا مضادًا للحركة يمكن الحكم عليها. إال أن هذا ال

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

 ًا.األوربية إرهابمشروطة باعتراف الحركة بإسرائيل واإلعالن عن نبذ، ما تعتبره كل من الواليات المتحدة والدول 

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

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

خالل لقائه مع وزيرة الخارجية األمريكية، كوندليزا رايس  المواقف كان في مقدمتها تصريحات الملك عبد اهلل

                                  
 الربطات، النص متاح على ( الموق  الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على الشبكة الدولية للمعلوم138)
ة للتسوية، بعد لقاء ل( من ذلك الرسائل المفتوحة التى وجهها الكاتب األمريكي توماس فريدمان، لألمير عبد هللا بن عبد العزيز، يدعوه فيه لتبني مبادرة شام139)

 ،ولى العهد آنذاك ،أجريت حوارا م  الملك عبدهللاو ، سافرت إلى المملكة، ٢٠٠٢فى فبراير ، وقد قال فريدمان عن ذلك: 1001أجراه معه فى الرياض فى فبراير 
دولة  ٢٢عن القمة العربية التى عقدت فى العام نفسه، وسألته لماذا  ا تقدم هذه القمة طرحا إلسرائيل، يتضمن السالم الكامل، والتطبي  م  الـ  هتحدثت معو 

قامة الدولة ا ها لفلسطينية، وهو ما عقب عليه بتعليقه إننى أقرأ أفكاره، ثم برهن عليه بالمبادرة التى طرحالعربية، مقابل ا انسحاب 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.

ترجمة أميرة ، يةاألمريك نيويورك تايمزصحيفة نقاًل عن .،مبادرة سعودية ثانية افتراضية"، توماس فريدمان" أنظر: طير فى المنطقةالوقت األوضاع على نحو خ
 .٠٠/2/1009، القاهرة، عدد صحيفة المصري اليوم، عبدالرحمن

http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=2265&InNewsItemID=25461
http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=2265&InNewsItemID=25461
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(، وكذلك مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك أثناء زيارته للمملكة 93/9/9009أثناء زيارتها للمملكة )

(3/3/9009) (140). 

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

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

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

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

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

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

 ـ اتفاق مكة وتهميش دور حماس:3

متد االعتماد األمريكي على دور المملكة الحتواء الخالفات بين الفصائل الفلسطينية، التى تصاعدت فى أعقاب ا

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

للتعاطى مع الحكومة التى شكلتها مضمونه، وتهميش حركة حماس، وخاصة فى ظل الرفض األمريكي والغربي 

، دعا الملك عبد اهلل بن عبد العزيز، الفصائل الفلسطينية 9009فى يناير الحركة، بدعوى دعمها لإلرهاب. ف

 .(142)إلى مؤتمر موسع في مكة المكرمة لوضع حد للخالف المتفاقم في الساحة الداخلية الفلسطينية

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

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

توزيع  االتفاق على إلىدورًا كبيرًا في قيادة المنظمة وإدارة شؤونها، باإلضافة  إعطائها حماس في لوائها وربما

 ئب في الوزارة الجديدة. الحقا

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

                                  
د الفيصل، أن المملكة "كانت دائمًا تعطي مشورات بإعطاء فى تصريحات تعكس نوع من الترقب وعدم الحسم أكد وزير الخارجية السعودي األمير سعو  (140)

ؤكدا أن بالده  ا م فرصة للحكومة الجديدة لتعبر عن نفسها ولتدرس خياراتها وتقرر أي مقاربة تتخذ قبل أن يتم إصدار أحكام مسبقة أو تخمين بما يمكن فعله،
ارسها حركة حماس وتقدمها للحركة الفلسطينية". وأضاف: "نعتقد أنهم كحكومة سيتصرفون تض  أي شروط على حركة حماس، وأنها تنتظر نوع القيادة التي ستم

 (.1/1/1002بمسؤولية في تمثيلهم لقضايا الشعب الفلسطيني". )الموجز الصحفى، وزارة الخارجية السعودية، 
  الرابطنص البيان منشور على موق  إيالف اإللكتروني، على  (141)
  ابطالر ، (. موق  وزارة الخارجية السعودية19/2/1001) كلمة الملك عبد هللا بن عبد العزيز،نص ( 142)

http://www.elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhasa/2006/3/134538.htm
http://www.elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhasa/2006/3/134538.htm
http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=1661&InNewsItemID=59835
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ذا هإيران اختراق العناصر الفلسطينية، هو الذي دفع بالملك عبد اهلل إلى  اإليراني، والوقوف في وجه محاوالت

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

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

 .9009م العربية التي طرحتها السعودية عام السال

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

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

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

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

رة األمريكية بحاجة إلى ال يشكل أي أهمية وليس له أي تأثير على شروط الرباعية. وأيًا كانت البدائل فإن اإلدا

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

المواجهة بين العرب وإسرائيل، فمن الضروري أن تتوصل واشنطن إلى تفاهم مع طرفين أساسيين، هما 

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

 ـ المشاركة السعودية في مؤتمر أنابوليس:1

 99دولة منها  10، بمشاركة 9009نوفمبر  99بدأت فعاليات مؤتمر أنابوليس للسالم في الواليات المتحدة فى 

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

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

ما ه، والضرورية ألية اتفاقات للتسوية، يتم التوصل إليها. خاصة فى وجود معارضة واسعة للمؤتمر وتوقيت

. واعتباره مظهر من مظاهر التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي، الذي كان بمثابة (144)يمكن أن يسفر عنه من نتائج

 .(145)الرابح األكبر من هذا المؤتمر

                                  
لقيود التي ا يري ساتلوف: يمكن لواشنطن دراسة ما إذا هناك إمكانية لتحقيق تعاون دبلوماسي أكثر عالنية بين إسرائيل والسعودية. ويضيف: بالنظر إلى( 143)

خاصة م  تأكيد السعوديين  سية اإلقليمية،فرضها اتفاق مكة على ما يمكن لإلسرائيليين والفلسطينيين تحقيقه، ربما يكون من المنطقي توسي  نطاق الجهود الدبلوما
نما يسهمون في تعزيز أمن المنطقة بأسرها، لكن ما ينبغي على أنهم لم ينهوا ا اقتتال التشديد عليه أنه رغم ترحيب واشنطن بالتعاون  الفلسطيني الداخلي فحسب وا 
 إضفاء الشرعية على منظمة "متطرفة" مثل حماس. أنظر: للنفوذ اإليراني المتنامي، فإنها  ا يمكن أن تقبل ب 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 

 .11/22/1001، لندن، عدد صحيفة الحياةد. رضوان السيد، أنابوليس: الحدث والحدوس والمتغيرات ا استراتيجية،  (144)
 .1/1/1001، لندن، مركز حجازنا للدراسات، أنابوليس )أسرار ـ حقائق( العالقات السعودية اإلسرائيلية قبل وبعدإيهاب شوقى،  (145)
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وفى إطار هذه االستجابات التى أبدتها المملكة العربية السعودية، لتتوافق مع توجهات السياسة األمريكية 

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

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

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

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

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

لكة، وحمالت الهجوم الرسمية وغير تحول جذريًا، أمام التداعيات السلبية التى أفرزتها أحداث سبتمبر على المم

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

 األمريكية.

)ب( أن المملكة فى تعاطيها مع السياسة األمريكية تجاه قضية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، تم استخدام 

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

 مستويات:

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

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

 في المنطقة العربية خالل المرحلة الراهنة.

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

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

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

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

 رسوله حتى يتحقق لهم النصر. 

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

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

، والتأثير السورى إليها على أنها محاولة احتواء لهذه الفصائل، لمواجهة تصاعد التأثير اإليرانى علي بعضها

على البعض اآلخر، فى إطار محاوالت المملكة، اتساقًا مع التوجهات األمريكية وتنفيذًا لها، لتحجيم دور إيران فى 
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المنطقة، والتصدى لتدخالتها فى األزمات العربية، سواء فى العراق أو فى لبنان أو فى فلسطين، ومن ثم 

 مواجهة قوى المعارضة. التدخل فى لبنان لصالح قوى المواالة فى

المستوى الرابع، تجاه الداخل اإلسرائيلي: من خالل دعوة المملكة لحوار األديان، ومشاركة ممثلين عن مختلف 

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

 ل، استناداً لما تشكله مؤتمرات الحوار من تقارب وتواصل، وفى هذا اإلطارالتطبيع الرسمي بين المملكة وإسرائي

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

د رعاية الملك عب بعد المؤتمر اإلسالمى العالمى للحوار الذي عقدته رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة تحت

( وإعالن مدريد )الصادر فى ختام أعمال المؤتمر العالمى للحوار الذي 9009يونيو  99ـ  99اهلل خالل الفترة من 

(، وكذلك مبادرة 9009يوليو  9ـ  1نظمته رابطة العالم اإلسالمي بمدينة مدريد األسبانية، خالل الفترة من 

. ثم المؤتمر الثالث (146)(9009نوفمبر  93ـ  99معية العامة لألمم المتحدة )الملك عبد اهلل لحوار األديان أمام الج

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

سبتمبر  91ـ  99العالم اإلسالمي بمدينة جنيف السويسرية، تحت رعاية الملك عبد اهلل خالل الفترة من 

9001)(147) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
لملك عبد هللا التى وجهها لها، وأصداء المبادرة وردود الفعل المختلفة تجاهها، أنظر: مركز الملك عبد العزيز حول هذه المؤتمرات ونصوص كلمات ا( 146)

 .1009لرياض، وآراء، اللحوار الوطني، مبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود، للحوار بين أتباع األديان والثقافات: أصداء 
 .2ـ  1، ص ص 1001طة العالم اإلسالمي، بين يد  مؤتمر جنيف لحوار الحضارات، مكة المكرمة، اإلدارة العامة للدراسات والمؤتمرات، راب( 147)
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 الجزء السابع

 السياسة السعودية وأمن الخليج

فى  بعد االحتالل األمريكى للعراق قامت اإلدارة األمريكية بإجراء مراجعة واسعة للوجود العسكرى األمريكى

المنطقة، وارتكزت السياسة األمريكية على عدد من المتغيرات، منها: المستجدات الناجمة عن اإلطاحة بنظام 

صدام حسين، وخطط التحديث العسكرى فى الواليات المتحدة، والمواقف الشعبية واتجاهات الرأى العام تجاه 

 .(148)الوجود األمريكى فى دول المنطقة

األمريكية المشتركة، الجنرال ريتشارد مايرز، فور انتهاء حرب العراق أن وزارة الدفاع  وأعلن رئيس هيئة األركان

اتخذت قرارات بشأن تغيير اتجاهات االنتشار العسكرى األمريكى فى الخليج، وأشار إلى أن مصير القواعد فى 

كان يعود فى أحد أسبابه  المنطقة سوف ُيعاد النظر فيه، استنادا إلى أن وجود القوات األمريكية فى المنطقة

إلى فرض مناطق الحظر الجوى على العراق، ثم انتفت الحاجة إليها عقب اإلطاحة بصدام حسين، والوضع كله 

 . (149)أصبح موضع مراجعة من جانب البنتاجون

وشكلت عملية مراجعة االنتشار العسكرى األمريكى فى المنطقة، جزءًا رئيسًا من خطط التحديث واإلصالح 

على أن تكون القوات المسلحة األمريكية فى المستقبل أقل عددا  تسكرى األمريكى، وهى الخطط التى تركزالع

وأخف وزنا وأكثر قدرة على الحركة فى المعارك. والعمل على ضمان سرعة نقل القوات األمريكية إلى مناطق 

ائل من القوات، وتتبنى منهج القواعد عن منهج بناء القواعد العسكرية الضخمة ذات الحشد الهوالتخلى النزاع، 

الصغيرة المحدودة الحجم التى يمكن أن تستخدم كقواعد انطالق نحو المناطق الساخنة فى العالم. السيما فى 

 .(150)الشرق األوسط والخليج العربى وآسيا وأفريقيا، باعتبارها مناطق تفريخ لإلرهابيين

رى األمريكى يثير حساسيات عميقة فى العديد من دول الخليج، إال أن فى مقابل هذه الخطط فإن الوجود العسك

فانتشار قوات أمريكية فى السعودية يلقى رفضًا واسعًا من جانب قطاعات كبيرة من الشعب السعودى، كما 

أن بعض القوى الدينية فى المملكة، تعارض بشدة وجود القوات األمريكية واألجنبية، وتتخذ من هذه المسألة 

                                  
The United States and the Persian ) Joseph McMillan, “U.S. Interests and Objectives”, in Richard D. Sokolsky (ed.), 148(

(Washington: National Defense University Press, 2003),  Containment Era-ecurity Strategy for the PostGulf: Reshaping S
pp. 10 - 21 

 . 22/9/1001، موق  وزارة الخارجية األمريكية، عدد نشرة واشنطن العربية( 149)
, Washington, September 2002, States of AmericaThe National Security Strategy of the United ) The White House, 150(

pp. 9-13. 
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يسية للهجوم على سياسة المملكة والتشكيك فى شرعية نظام الحكم فيها ودورها الروحى فى العالم ذريعة رئ

اإلسالمى. ولم يقتصر هذا الشعور على المواطنين العاديين، ولكنه أمتد أيضا إلى شريحة من العسكريين 

 السعوديين.

كى فى الكثير من دول الخليج، سواء وبعد حرب العراق، ازدادت المعارضة الداخلية للوجود العسكرى األمري

بسبب الرفض الواسع للحرب األمريكية على العراق، وألن اإلطاحة بنظام صدام حسين تلغى المبرر الرئيس 

لوجود القوات األمريكية فى المنطقة، وبدأت خطط إعادة انتشار هذه القوات، عقب الحرب مباشرة، وبدأت 

لواقع قائم بالفعل، حيث أدارت الواليات المتحدة عمليتها العسكرية بالسعودية، وهو ما كان بمثابة تكريس 

استخدام القوات المعلن ضد العراق انطالقا من قاعدتى العديد والسيلية فى قطر، بسبب رفض المملكة 

 .(151)األمريكية ألراضيها فى الهجوم على العراق

فى المنطقة لم يؤثر على باقى عالقات  مع مالحظة أن هذا التخفيض فى حجم الوجود العسكرى األمريكى

التعاون العسكرى بين الواليات المتحدة ودول المنطقة، مثل التدريب العسكرى وعمليات الصيانة ومشتريات 

السالح. كما تسمح بعض دول المنطقة للقوات األمريكية باستخدام بعض القواعد العسكرية الموجودة فى 

 .(152) أراضيها

على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم بها الحلفاء اإلستراتيجيون للواليات األمريكية مع التأكيد فى إطار الخطط 

 ،المتحدة فى المنطقة، كأدوات مساعدة لتحقيق أهداف سياستها، وفى مقدمتهم المملكة العربية السعودية

عودية وتقوية قدراتها الدفاعية، فى إطار عملت الواليات المتحدة علي تركيز االهتمام على تسليح السحيث 

إستراتيجيتها لحفظ التوازن اإلقليمى فى المنطقة، وكان قرار التسليح األمريكى للمملكة محكوما بحدود تقوية 

، من ناحية، وتعزيز العالقات (153)قدراتها الدفاعية دون قدراتها الهجومية تحسبا للضغوط اإلسرائيلية

ن ناحية ثانية. وكذلك الرغبة األمريكية فى توظيف واستخدام تلك البنية لخدمة الثنائية بين البلدين، م

 .(154)متطلبات اإلستراتيجية العسكرية األمريكية فى الخليج من ناحية ثالثة

                                  
, May 2005.Jane's Intelligence Review) Michael Knights, "Gulf States Face New Security Challenges", 151( 

   عشر للبحوث السياسية "مشروع الشرق األوسطد.أحمد إبراهيم محمود، الوجود العسكري األمريكي في الخليج، ورقة مقدمة إلي المؤتمر السنو  التاس( 152)
 1001ديسمبر  19-12الكبير: جدال الداخل والخارج ومستقبل المنطقة العربية"، القاهرة: جامعة القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، 

جلس ترجمة عبد الوهاب علوب، )القاهرة، الم ـ رؤ  وشواهد، السياسة الخارجية األمريكية ومصادرها الداخلية( تشارلز كيجلى، ويوجين ويتكوف )محرران(، 153)
 .211ـ  212(، ص ص 1009األعلى للثقافة، 

ت ، )الكويت، جامعة الكويت، مركز دراساأمن الخليج في ضوء المتغيرات الدولية واإلقليمية وموقف دول مجلس التعاون الخليجي ،(  د. جمال زكريا قاسم154)
 .91ـ  19(، ص ص 2991 الخليج والجزيرة العربية،
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صياغة عالقة تعاونية بين فى نجحت الواليات المتحدة خالل الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، و

ن والسعودية، أمكن توظيفها فى خدمة الحفاظ على المصالح األمريكية واستقرار الوضع طرفي الخليج، إيرا

القائم فى الخليج عقب االنسحاب البريطانى ضمن العمل بمبدأ نيكسون، وفى إطاره كانت الصفة األساسية 

طار الذى ألنماطه التفاعلية، هى صفة "االستتباع" بسبب الدور المحورى الذى تلعبه السعودية داخل اإل

يجمعها مع الدول العربية الخمس الصغيرة األعضاء فى مجلس التعاون الخليجى، ومن خالل الدور القيادى 

للسعودية بين هذه الدول سعت السعودية إلى جعل الدول الخمس األخرى تنتهج خياراتها فى كل الميادين 

ها على هذه الدول باعتبارها عالمها الممكنة والى أبعد حد ممكن، كما سعت إلى فرض سيطرتها واستحواذ

الخاص، وهذه السياسة دفعت المملكة إلى نهج سياسة أخرى موازية فى عالقتها مع القوتين االقليميتين 

هذه السياسة لتشمل أية قوة بالمتنافستين إيران والعراق، هى سياسة "العزل واالستبعاد"، وتوسيع العمل 

يضا التيارات والحركات والتنظيمات السياسية العربية الراديكالية التى داخلية أو إقليمية منافسة، وتشمل أ

 تراها خطرا على األمن واالستقرار فيها. 

ولكن المملكة لم تنجح فى تطبيق أى من السياستين، ألنها لم تمارس من الناحية الفعلية دور الزعامة تاريخيا 

قوة العسكرية السعودية كانت أضعف من تقارن بالقوة ال على المستوى العربى أو على المستوى الخليجى، فال

العسكرية اإليرانية أو العراقية وأعجز من أن تغرى الدول الصغيرة لالحتماء بها فى وجه أى تهديد إيراني أو 

عراقى. كما أنها لم تتبن ممارسات تعكس هذا الدور القيادى، فى مواجهة أزمات المنطقة، هذا بجانب أنه ال 

اف بهذا الدور القيادى من جانب باقى دول الخليج، وخاصة مع وجود قضايا خالفية وأزمات بل يوجد اعتر

وصراعات حدودية مع هذه الدول، يضاف إلى ذلك نجاح إيران والعراق فى اختراق الحاجز السعودي، وتغلغال 

لتخلص من السيطرة فى دول الخليج الصغيرة، وامتالك عدد من هذه الدول قدر ملحوظا من هامش المناورة ل

السعودية ونهج بعض السياسات المستقلة عن السياسة السعودية. ومع هذه التحديات اكتفت السعودية 

 .(155)بممارسة نفوذ وليس قيادة سواء على الصعيد الخليجى أو العربى

المملكة فى ومع انهيار العراق في ظل االحتالل األمريكي، والرغبة األمريكية فى احتواء إيران، تعاظم دور 

، وخاصة مع اعتبارها الركيزة األساسية فى الحرب األمريكية 9009ـ  9000اإلستراتيجية األمريكية، بين عامى 

على اإلرهاب، التى شكلت اإلطار العام لكل القضايا اإلقليمية والعالمية للواليات المتحدة، ذات الصلة بالمملكة، 

رسمية وزيرة الخارجية األمريكية، كوندوليزا رايس، فى نوفمبر  خالل هذه الفترة، وهو ما أكدت عليه بصورة

                                  
 .199ـ  191(، ص ص 2991، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه، النظام اإلقليمى للخليج العربىد. محمد السعيد إدريس،  (155)
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، حيث قالت إن الحوار االستراتيجي بين الواليات المتحدة والسعودية يتيح للدولتين عقد مباحثات 9001

منتظمة حول قضايا ذات أهمية مشتركة بالنسبة لهما كمحاربة اإلرهاب وإحالل االستقرار في العراق وتعزيز 

ات االقتصادية. وقالت رايس: "إن الحكومة األمريكية تعتبر العالقات األمريكية ـ السعودية، عالقات العالق

 واسعة ولدينا فيها الكثير من المصالح المشتركة ونعمل فيها على تحقيق هذه المصالح." 

لجة ما هو وأضافت رايس: "إن العنصر األساسي هو التمكن من معالجة الخالفات بصدق ووجود آليات لمعا

مشترك وما هو غير مشترك أيضا." ونوهت رايس بازدياد التعاون الثنائي والنجاح في قضايا كاإلرهاب وتمويل 

اإلرهاب. وقالت: "إننا متحدون في هذه المعركة،" وأضافت: "أعتقد أننا نخطئ إن اعتقدنا بشكل ما أن الناس 

وقالت: "إن الواليات المتحدة تود من الحكومة السعودية أن  ال يريدون محاربة اإلرهاب... إنه تهديد لنا جميعا".

"تفعل المزيد لكبح التحريض المحلي على اإلرهاب لتحسين كيفية تصوير دول كالواليات المتحدة وإسرائيل في 

ة دالسعودية .. إن لدى الواليات المتحدة اعتقاداً قوياً بأن الرياض ستفي بتعهدها بتقديم ألف مليون دوالر إلعا

تعمير العراق.. وهذا يظهر مدى قرب العراق إلى المملكة، ونحن ندرك أن مستقبل العراق مسألة توليها 

 .(156)السعودية اهتمامًا عميقًا جدا"

تيارات داخلية أمريكية، استنادًا ألن المملكة هي المنتج المؤثر في سوق النفط، وأنها هذا الدور كما أكدت علي 

ترفع اإلنتاج عندما يحدث نقص في المعروض العالمي، حيث تملك المملكة ما يسمى  الوحيدة التي يمكنها أن

بـ"فائض اإلنتاج"، األمر الذي يجعلها قادرة على الحفاظ على استقرار سوق النفط في العالم إذا ما دعت 

شر سنوات الضرورة، وأنه في ظل ازدياد الطلب على النفط سيكون على السعودية أن تزيد إنتاجها خالل الع

 .(157)القادمة ما يقرب من ضعف إنتاجها الحالي

ـ السعودية عالقات متينة  وأصبح هناك إدراك أمريكي ألهمية السعودية وضرورة أن تكون العالقات األمريكية 

 وقوية، ولذلك لعدة اعتبارات، من بينها:

، )كروسيا، التى (158)مكان آخر )أ( أن المطالبة بتقليص العالقة السعودية ـ األمريكية واستيراد النفط من

م السعودية كأكبر دولة منتجة للنفط فى العالم، أو العراق، أو دول بحر قزوين وبعض 9003تجاوزت فى عام 

منتجى النفط فى غرب أفريقيا، أو من بلدان قريبة ككندا والمكسيك وفنزويال(، غير ممكنة فى المدى 

                                  
الخارجية  ة( رايس: الحوار ا استراتيجي م  السعودية يفتح المجال أمام بحث قضايا مهمة للبلدين، نشرة واشنطن، مكتب برامج اإلعالم الخارجي، وزار 156)

 الرابط، متاح على 29/22/1001األمريكية، عدد 
(157) Chas Freeman, Understanding US. Saudi Relations: Challenging Stereotypes, Saudi American Forum, 12/12/2003. 
(158) Max Singer, "Saudi Arabia's Overrated Oil Weapon", Weekly Standard, 18 August 2003. 

http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfilearabic&y=2005&m=November&x=20051114135641bsibhew0.7608105&t=livefeeds/wfab-latest.html
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfilearabic&y=2005&m=November&x=20051114135641bsibhew0.7608105&t=livefeeds/wfab-latest.html
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من أجل النهوض والزيادة وقتًا طوياًل، بينما النفط الروسى أو نفط  ، حيث يحتاج النفط العراقى(159)القصير

بلدان بحر قزوين ال يمكنه بسهولة أن يجد طريقه إلى السوق العالمى بسبب مشاكل البنى التحتية. كما تعد 

اطها ياالحتياطيات النفطية فى البلدان البديلة، أقل مقارنة باحتياطيات بلدان الخليج، فروسيا ال يتعدى احت

، وفى الوقت نفسه ترتفع %91من االحتياطى العالمى، بينما السعودية يصل احتياطها إلى  %1.9من النفط 

 . (160)كلفة اإلنتاج فى تلك الدول عنها فى الشرق األوسط

)ب( طبيعة العالقات مع أنظمة موالية للواليات المتحدة فى الشرق األوسط، والحد من المنافسين 

، وكلها معتمدة على نفط مهم ى هذا المجال يعد موقف الصين واليابان واالتحاد األوروبى. وف(161)المحتملين

. ومن أجل تجنب نمو الصين كقوة اقتصادية عظمى، أصبح التحكم (162)الخليج أكثر من الواليات المتحدة نفسها

 . (163)فى اإلنتاج النفطى فى الشرق األوسط مسألة مصلحة وطنية أمريكية

ريد للسعودية "كمنتج مرجح"، وله قدرة إنتاجية احتياطية، فهى كطاقة معادلة لألسلحة )ج( الوضع الف

النووية. وهذا يعنى أن السوق العالمى، وأكبر مستهلك للنفط فى العالم، لديه مصلحة كبيرة فى وجود حكومة 

ل يسمح لهم بح بالتحكم فى السوق النفطى إلى حد للسعوديةسعودية متعاونة. وتسمح القدرة االحتياطية 

مشاكل خطرة. فقد اعتمدت الواليات المتحدة على القدرة السعودية على معالجة النقص فى السوق النفطى 

ـ اإليرانية، وحرب الخليج الثانية، والحرب األمريكية على  بزيادة إنتاجها، في ظل أزمات طاحنة كالحرب العراقية 

. ومن هنا فإن (164)رؤية األمريكية، بطريقة جديرة بالثناءم. حيث تصرفت السعودية، وفق ال9003العراق عام 

هناك إدراك أمريكى بأنه ال أحد يمكن أن يؤدي دور المرجح النفطي كالسعودية، ومن الصعب تخيل إمكانية 

                                  
(159) Robert Koch, "Oil Cartel and Russia on the verge of a Cold War", AFP available on the next link: http://www1. 
columbia.edu/sec/bboard/gulf2000/ gulf2000-29/msg01473.html 
(160) Joe Barnes, Amy Jaffe & Edward L. Morse, "The New Geopolitics of Oil", The National Interest,, Winter 2003-2004. 
(161) Michael T. Klare, "The Coming War With Iraq: Deciphering the Bush Administration's Motives, Foreign Policy in 
Focus, 16 January 2003, p. 4 – 5. 
(162) Nikolas K. Gvosdev, "At the Intersection of Energy and Foreign Policies: Competing for Power", The National Interest, 
Winter 2003-2004. 
http://www.nationalinterest.org/ME2/Segments/Articles/Templatel/Cmmon/print.asp.  
(163) Shibley Telhami, "Does Saudi Arabia Still Matter? America's Vital Stakes in Saudi Arabia", Foreign Affairs, 
November/December 2002, Vol. 81, No. 6, pp. 167 – 173. 
(164) Edward L. Morse, "The Battle for Energy Dominance, Foreign Affairs, March-April 2002, p. 4. 
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انخفاض القدرة السعودية على اإلنتاج، وارتفاع أسعاره، دون أن يؤثر ذلك على السوق األمريكى، حتى لو أوقفت 

 .(165)ت المتحدة استخدام النفط السعودى تمامًاالواليا

وعسكريًا، لم تكن السعودية، خالل الحرب على العراق، غائبة، فقد كانت، وفق تعبير "جريش"، بمثابة "الالعب 

الخفى". وإذا كانت قد منعت قاذفات القنابل األمريكية من اإلقالع من قاعدة األمير سلطان الجوية، فإن مركز 

. وتجاوبت مع كل طلب مساعدة من إدارة الرئيس بوش، عسكريًا (166)حكم فيها كان يستخدم بكثافةالقيادة والت

 .(168). وحتى بعد الحرب على العراق، استمرت العالقات العسكرية قوية بين البلدين(167)ولوجستيًا

متحدة والسعودية، وفي ظل هذه االعتبارات، وعلى الرغم من أحداث سبتمبر والحرب على العراق، فإن الواليات ال

. وال تزال الدعائم األربع التى من خاللها قامت العالقات المميزة (169)وفق الكثيرين، مقيدتان ببعضهما بعضاً 

ومكانة المملكة فى العالم اإلسالمى(  ،بين البلدين )النفط، واألمن، واالعتدال فى النزاع العربى ـ اإلسرائيلى

قوية. وأن هذه العالقات رغم ما يعترضها من أزمات، ستبقي طبيعية، تقوم على مجموعة من األبعاد 

 .(170)المتعددة، وليس فقط على البعد العسكرى

وفى المقابل أكدت السعودية على التعاون مع الواليات المتحدة فى مواجهة اإلرهاب. وضرورة تنقية العالقات 

من أزمات وعدم االنقالب عليها أو التخفيف منها، وعدم إتاحة الفرصة للقوى  االستراتيجية معها مما شابها

الراغبة فى االنقالب على تلك العالقة أن تحقق أهدافها أو تدفع المملكة إلى اتخاذ قرار باالنسحاب من الساحة 

عليها، أحد معالم األمريكية. وشكل عدم االنقالب على العالقات االستراتيجية مع الواليات المتحدة والحرص 

                                  
(165) Oystein Noreng, Crude Power. Politics and The Oil Market, (New York: I.B. Tauris, 2002). P. 193. 
(166) Alain Gresh, "After the Winning of the War. Saudi Arabia: Radical Islam or Reform?", Le Monde Diplomatique, 
(English edition), June 2003. 
(167) Michael Dobbs, "US-Saudi Ties Prove Crucial in War", Saudi-American Forum, 29 April 2003. 
(168) Anthony H. Cordesman, "Saudi Redeployment of the F-15 to Tabuk", Saudi-U.S. Relations, 1 November 2003. 
  
(169) F. Gregory Gause, "The Approaching Turning Point: The Future of U.S. Relations with the Gulf States, Brookings 
Project on U.S. Policy Towards the Islamic World, Analysis Paper No. 2, May 2003. 

اء ، بيروت، المجلد العاشر، العدد األول، شتالمجلة العربية للدراسات الدولية( بول آرتس، العالقات السعودية األمريكية: المنطق الراسخ لألمن والطاقة، 170)
 . 90ـ  11م، ص 1002
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السياسة الخارجية السعودية، ولكن مع العمل فى الوقت ذاته على تطوير عالقات ذات طابع استراتيجى 

 . (171)واقتصادى مع قوى دولية أخرى

وفى إطار هذه االعتبارات، يمكن القول، أنه إذا كانت العالقات الرسمية األمريكية ـ السعودية قد بدأت على 

ته االستراتيجية للواليات المتحدة، فإنها قد امتدت لتشمل العديد من األبعاد، وأصبحت أساس النفط وأهمي

مكاسب الواليات المتحدة منها أكبر من مكاسب المملكة، بل إن المملكة وجدت أن عالقاتها مع الواليات المتحدة 

لعديد من القضايا كقضية كان لها فى بعض األحيان لها آثارها السلبية عليها، نتيجة مواقف المملكة من ا

القواعد العسكرية األمريكية، وموقفها من بعض القوى اإلسالمية المعارضة للسياسة األمريكية، وموقفها 

من الصراع العربي اإلسرائيلي، هذا بجانب الموقف األمريكي من العديد من الدول والقضايا العربية واإلسالمية، 

 جد سنده من تحالف بعض الدول معه، وفى مقدمتها المملكة.والذى يفسر فى كثير من األحيان أنه ي

ومن هنا تأتى أهمية التأكيد على المملكة كدولة لها مكانتها على الساحة اإلسالمية، ال تستطيع الوقوف مع 

الواليات المتحدة فى حربها على اإلسالم، تحت مظلة الحرب على اإلرهاب، وتحت دعاوى حفظ التوازن اإلقليمى 

ن الخليجي، خاصة وأن السعودية اكتسبت من عالقتها مع القوى والتيارات اإلسالمية، نفوذا سياسيا واألم

واستراتيجيًا، وليس من مصلحتها معاداتها وال إدانتها، كما أنها الدولة التى ترعى األماكن المقدسة وتعتبر 

فى نفوس الشعب السعودى، فإن  نفسها حامية وحافظة للرسالة اإلسالمية، وبسبب عمق العقيدة اإلسالمية

الحكومة السعودية تجد نفسها فى نقيض مع الواليات المتحدة، إضافة إلى أن كثيرا من ممارسات الواليات 

المتحدة اإلقليمية والدولية ال تتفق مع المصالح السعودية. كما أنه ليس من مصلحة السعودية التحالف مع 

ت وتيارات وقوى ترتبط معها بالعقيدة، فى ظل أدلجة السياسة الواليات المتحدة على حساب دول وجماعا

( للدرجة التى أصبحت معها أقرب إلى األصولية المسيحية 9009ـ  9000األمريكية، فى ظل إدارة بوش )

 الصهيونية.

 

 

 

 

                                  
، أبريل 212، القاهرة، مركز األهرام للدراسات السياسية وا استراتيجية، عدد السياسة الدولية. حسن أبو طالب، اإلصالح والسياسة الخارجية السعودية، ( د171)

 .201ـ  201، ص 1009
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 الجزء الثامن

 السياسة السعودية تجاه إيران

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 النحو التالي:

 أواًل: قضية االختالف المذهبي:

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

 993غ عدد الشيعة اإلجمالي نحو من مجموع المسلمين(، بينما يبل %91.9مليار نسمة ) 9.99اإلجمالي في العالم 

 .(172)الرئيسة فى العالم،  وتمثل إيران القّوة الشيعية 9009إحصاءات يونيو ، (%91.1مليون نسمة )

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

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

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

 ي.تقوم على أساس دفع هاتين الكتلتين باتجاه دائرة الصراع اإلسالمي البيني السني ـ الشيع

، حيث اتسعت دائرة 9003وقد 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 

                                  
 .1/21/1002عدد بيروت، ، صحيفة النهار اللبنانية( نواف عبيد، الهالل الشيعي والمشروع اإليراني، ترجمة: نسرين ناضر، 172)
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الختالف المذهبي بين إيران والدول العربية، وخاصة االجتماعي العراقي. هذا بجانب الدور األمريكي في إشعال ا

 .(173)الخليجية

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

 النحو التالي:

 ـ الرؤية األمريكية لقضية االختالف المذهبي:9

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

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

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

 .(174)مطلوب إقليميًا هو المواجهة بين الدول والقوى السنية والدول والقوى الشيعية وما هو

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

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

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

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

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

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

 السنية والشيعية المتطرفة، هذا من ناحية.

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

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

                                  
ا يعرف مكشف سيمور هيرش عن سعي اإلدارة األمريكية لتوسي  "النزاع الطائفي" بين السنة والشيعة في الشرق األوسط بهدف الحد من نفوذ إيران، في( 173)

بة للحالة اللبنانية على تحدة المطلق للشيعة، وبالنسبإستراتيجية "تغيير المسار". وتعتمد هذه اإلستراتيجية بالنسبة للحالة العراقية على تراج  تأييد الو ايات الم
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. 

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

 .مصدر سابقهيرش، والمتعاطفة م  تنظيم القاعدة. أنظر: سيمور إم 
المعلومات حول الكيانات السنية والشيعية، ورسم خارطة  رصد معهد "المسعى األمريكي"، يقوم بعملياتهيرش إلى وجود معهد أمريكي يعرف باسم  أشار( 174)

تها، وا عادة رسم اع السني ـ الشيعي من أجل تقويالمصالح السنية ـ الشيعية، بحيث يتم تحديد نقاط التعاون السني ـ الشيعي، من أجل إضعافها، وتحديد نقاط الصر 
: سيمور إم هيرش، أنظر .خارطة طريق التوجهات األمريكية بحيث تتغير طريقة السياسة التدخلية األمريكية في المنطقة، بما يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب

 .مصدر سابق
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زاب سياسية، وإضعاف الحركات والشيعية، والضغط على دول المنطقة لكي تسمح لهذه الجماعات بالعمل كأح

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 

لفرعية مثل االغتياالت والتفجيرات وغير ذلك، على النحو الذي يؤدي النهائي في اتجاه المواجهات الثانوية وا

 .(175)إلى إشعال المواجهة الشاملة

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

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

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

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

 .(176)إيران

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

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

يران هذا . كما استغلت إ9003، ثم قضائها على النظام العراقي، المعادي إليران، عام 9009الشرقية إليران، عام 

االرتباك في تطوير برنامجها النووي، وأقامت عالقاتٍ قويةً مع روسيا والصين، وسورية، وقّوتْ حزب اهلل، ومدَّت 

 .(177)نفوذ ها للداخل العراقي، ووقفت إلى جانب حركة حماس في فلسطين

                                  
لمحافظين ًا لوفقسياسات منطقة الشرق األوسط هو طموح الحرب األمريكية في العراق،  ( يقول خوان كول: إن التأثير على التحول األصولي الذي تشهده175)

سبتمبر، وتحد  إستراتيجية الو ايات المتحدة في  22الجدد. وتكمن أهمية هذا التحول بالنسبة لصانعي السياسة األمريكية، في وصوله إلى عقر دارهم في 
 ولمواجهة هذا التحدي، وفق كول، تتطل  إدارة بوش إلى تأسيس ركيزة جديدة لسياسة الو ايات لسعودية للخطر.المنطقة وذلك بتعريضه تحالفها الراسخ م  ا

. أنظر: خوان ويثير موجة الديموقراطية في الشرق األوسط المتحدة في المنطقة، تتمثل في تأسيس نظام عراقي جديد ينهي المرحلة البعثية، ويهيمن فيه الشيعة
على الرابط التالي:  ةمتاح الترجمة. 1001، أكتوبر/نوفمبر The Boston Review ،العراق ـ تاريخ حلفاء أمريكا المحتملينكول، شيعة 

http://arabic.tharwaproject.com/node/718 
األبيض بيتر ويهنر، أن المتطرفين المتشددين ممن ينتمون لمذهبي السنة والشيعة، يناصبون الو ايات  ( أكد مدير مكتب المبادرات اإلستراتيجية بالبيت176)

في إيران،  ١١٩١ن المتطرفين الشيعة حققوا ما لم تحققه القاعدة فقد تمكنوا من السيطرة علي السلطة عام قال: "إالمتحدة العداء ومشاعر الكراهية الشديدة، و 
يران، وهو ما جعله شخصية مركبة من الراديكاليين السنة، وم  الخميني أتي من فر ف ع اإلسالم الشيعي وليس السني الذي يسود العالم اإلسالمي خارج العراق وا 

لمسلك باع اتذلك فإن تنظيم الجهاد الذي يتزعمه الظواهري دعم الثورة اإليرانية بالمنشورات وشرائط الكاسيت، وحض الجماعات اإلسالمية في مصر علي ا
 ، عرضوليتيكس، موق  ريل كلير ب". أنظر: بيتر ويهنر، "طبيعة عدونا"وحذر ويهنر من إيران، التي وصفها بأنها أنشط دولة ترعي اإلرهاب في العالم اإليراني".

 .1، ص ١٠/١/٢٠٠٩، القاهرة، عدد صحيفة المصري اليوممحمد عبد الخالق مساهل، 
 22، الثالثـاء 20112، لندن، عدد صحيفة الشرق األوسطصولية اإلسالمية: انكسار األحادية األمريكية والمتغيرات، ( د. رضوان السيد، في مواجهة األ177)

 .1001يناير 

http://arabic.tharwaproject.com/node/718
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 ـ دور السعودية في إدارة الخالفات المذهبية:9

، "إن القيادة السعودية مستعدة لتسخير ثروتها في سبيل تثبيت المشروع األمريكي (178)ذكرت باحثة سعودية

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

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

 لعدوان تقول الواليات المتحدة انه آت من طهران". 

وأضافت: "في الثمانينيات من القرن العشرين، ُصو ر النزاع بين العرب وإيران، وكأنه نزاع بين قوميتين عربية 

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

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

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

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

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

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

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

وتعتبر المملكة األكثر تقبال للتقسيم األمريكي الجديد حيث أن فيها من اإلرث الثقافي والديني ما يجعلها 

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

 . (180)من علماء المملكة

الستخدام األمريكي للمملكة العربية السعودية، وفق البعض، كأداة "سنية" لضرب القوي ومن هنا جاء ا

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

 .(181) 9009لبنان، بعد حرب 

                                  
 .9/20/1002، لندن، عدد صحيفة القدس العربي( د. مضاوي الرشيد، رايس في الرياض ـ أعلنوها أمة شنية واحدة، 178)
 .9/20/1002، لندن، عدد صحيفة القدس العربيالرشيد، رايس في الرياض ـ أعلنوها أمة شنية واحدة،  ( د. مضاوي 179)
العثمانية،  ة( ينقل هيرش، عن فريدريك هوف )خبير في شؤون الشرق األوسط( قوله: إن السعوديين مازالوا ينظرون إلى العالم من خالل أيام اإلمبراطوري180)

المنطقة، وكان الشيعة يمثلون الطبقة األدنى"، وأضاف: إن بندر بن سلطان، إذا كان ينظر إليه باعتباره الذي يحقق النقلة في سياسة عندما حكم المسلمون السنة 
ية تقدم النف  كرة األمريالو ايات المتحدة لصالح السنة، فالبد أنه عزز موقفه ومكانته داخل العائلة المالكة. أنظر: سيمور إم هيرش، هل السياسة الجديدة لإلدا

 .1/1/1001، عدد مجلة النيويوركرألعدائنا في الحرب على اإلرهاب؟، 
رسم خارطة  ن الرئيس بوش يهدف إلى"إ :قالو إدارة بوش بالعمل م  إسرائيل عمدًا على تحريض الفتنة،  ، رئيس حزب هللا اللبناني،نصر هللاحسن ( اتهم 181)

زوح اليومي بل توجد حرب أهلية، وهناك تطهير اثني وطائفي. والتقتيل والن ،العراق، والعراق ليس على حافة حرب أهليةجديدة للمنطقة، فهم يريدون تقسيم وتجزئة 
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وات اإلسرائيلية على األراضي اللبنانية، وكانت ، لهجمات عسكرية شنتها الق9009فقد تعرضت لبنان في صيف 

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

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

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

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

 إيران وسوريا. 

ألكثر شعبية ونفوذًا الشخصية اجعلت من زعيم حزب اهلل "الشيخ حسن نصر اهلل"، ، 9009لبنان  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 في المنطقة، ففى الوقت الذى 

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

"إن  ن نصر اهلل هو الرجل األكثر ذكاء في الشرق األوسط". وأضاف:، 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(المدير السابق للمخابرات نيجروبونتى )

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

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

اإلدارة فلم يقتصر على األجندات المعلنة، ، الدور األمريكي في األزمة اللبنانيةوعلى الرغم من هذا االنقسام، فإن 

 (183)، من خالل السعوديةعلى تقديم الدعم لحكومة السنيورة تحرص ألمريكيةا

                                  
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 

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

 .المصدر السابقسيمور إم هيرش، ". أنظر: الذي يغلب عليه الشيعة ،جعل شيعة لبنان وسوريا يفرون وينزحون إلى جنوب العراق
ر، دمشق، دار حوران للطباعة والنش)، ترجمة يوسف الجهمانى، ب هللاملفات أمريكية ساخنة ـ السعودية وحز ( مايكل دوران ودانييل بومان وفريد زكريا، 182)

 . 11ـ  92ص ص ، (1001
رة. في وجه و ( يقول هيرش: توافق موقف كل من المملكة العربية السعودية والو ايات المتحدة على ضرورة دعم حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السني183)

 100، ونحو 1002ام لحزب هللا حسن نصر إلسقاط الحكومة. فإدارة بوش تعهدت علنا بتقديم مليار دو ار لها صيف محاو ات المعارضة بقيادة األمين الع
" الذي عقد في يناير 1مليون دو ار لدعم األمن الداخلي. كما شاركت إدارة بوش في تنظيم مؤتمر المانحين "باريس  90مليون دو ار مساعدات عسكرية، و

 .مصدر سابقمليارات دو ار إضافية. أنظر: سيمور إم هيرش،  1لسعودية خالله بتقديم ، والذي تعهدت ا1001
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 .(184)الصدارة في حجم الدعم المادي لهذه الجبهة"موقع  التى احتلت

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

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

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

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

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

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

وجيا النووية، وحدود دورها في الشرق اإلقليمي تزيد من أوراق إيران اإلستراتيجية حول امتالك التكنول

 .(185)األوسط

اتساقًا مع التحرك السياسي الخارجى الذي تبنته المملكة في تعاطيها مع األزمة اللبنانية، اتجهت للداخل و

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

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

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

 . (186")لتمكيننصرة هذا الحزب الرافضي، وال يجوز االنضواء تحت إمرتهم وال يجوز الدعاء لهم بالنصر وا

ولكن لم يكن هذا الموقف محل إجماع داخلى سعودى، فقد قام تيار آخر من العلماء والمفكرين السعوديين، 

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

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

وهذه التعددية فى المواقف تعكس حرص المملكة، على التوازن فى توجهاتها تجاه هذه القضية، وخاصة مع 

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

 قرار الداخلى في المملكة.من أن يتم استخدامها كأداة إلثارة التوتر وعدم االست

                                  
 الرابط. النص متاح على 11/1/1001( إيمان محمد وحازم مصطفي، أمريكا تصحح مسارها بصدام سني شيعي، إسالم أون  اين.نت، 184)
، الثالثـاء 20202، عدد ، لندنصحيفة الشرق األوسطـ إسرائيل،  ( د. عمرو حمزاوي، بعيدًا عن األيديولوجية: بعض األبعاد اإلستراتيجية لمواجهة حزب هللا185)

11/1/1002. 
 .9/1/1002، لندن، عدد صحيفة القدس العربي( د. سعيد الشهابي، إسرائيل والسعودية دعامتا السياسة األمريكية في المنطقة، 186)
 ،العواجي على شبكة اإلنترنت لموق  الشخصي للدكتورد. محسن العواجي" اللهم انصر المقاومين األبطال، واشدد وطأتك على المعتدين األنذال، ا (187)

19/1/1002. 

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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 ثانيًا: البرنامج النووى اإليرانى:

الخبير )قال جون الودر ، 9009تعددت المواقف األمريكية المنددة بإيران وطموحاتها النووية، ففى أكتوبر 

 جأمام لجنة العالقات الخارجية لمجلس الشيوخ األمريكي: "إننا نعتقد أن برنام (وكالة االستخبارات المركزيةب

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

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

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

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

 .(188)"صواريخ أطول مدى

ضبط األسلحة والشؤون  وكيل وزارة الخارجية األمريكية لشؤون)، صرح جون بولتون 9001وفى 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.  ضغطا على إيران لوقف برنامج أسلحتها

النوعية من األنشطة، أو سعت  ل هذهنجد أي دولة أخرى قد انخرطت، أو قد تقدم على هذا االنخراط، في مث

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

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

النووية، وأن  ريكي، كولن باول، إن إيران ال تقّر بجميع نشاطاتها، قال وزير الخارجية األم9001وفى سبتمبر 

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

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

األمر ليس كذلك، أعتقد أنه من المناسب رفع  يتم تقديم تأكيدات يمكن للمجتمع الدولي االعتماد عليها بأن

 .(190)األمر إلى مجلس األمن"

، مدد الرئيس بوش حالة الطوارئ القومية المعمول بها ضد إيران منذ أعلنها الرئيس جيمي 9001وفى نوفمبر 

، وقال بوش في خطاب التمديد: "إن عالقاتنا بإيران لم تعد إلى طبيعتها 9191 نوفمبر عام 91كارتر في 

                                  
 موق  وزارة الخارجية األمريكية، عدد، العربية واشنطن، نشرة ( وكالة ا استخبارات المركزية: إيران  ا تزال تسعى لحيازة قدرات أسلحة الدمار الشامل188)
2/20/1001. 
 .21/1/1009 موق  وزارة الخارجية األمريكية، عدد، العربية واشنطن، نشرة عاما21( بولتون: إيران أخفت برنامج أسلحتها النووية لمدة 189)
موق  وزارة ، العربية واشنطننشرة ، 2/9/1009وزارة الخارجية األمريكية، مكتب الناطق الرسمي، ، ( باول يقول إن إيران تسعى إلى صن  سالح نووي 190)

 .1/9/1009 الخارجية األمريكية، عدد
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مع إيران جارية. ولهذا السبب قررت أن من  9199يناير عام  91المعتادة، وما زالت عملية تطبيق اتفاقيات 

نوفمبر  91 بالنسبة إليران اعتبارا من 9191نوفمبر  91الضروري مواصلة حالة الطوارئ القومية المعلنة في 

9001"(191) . 

، إن إيران تدعي أنه (السياسية وكيل وزارة الخارجية األمريكية للشؤون) ، قال نيكوالس بيرنز9001وفى يونيو 

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

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

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

 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 

 .(192)هذه القيادة الحكومية المخيبة لألمل" المؤسف رؤية بلد عظيم كإيران وأمة عظيمة كإيران تخضع لمثل

الرئيس بوش: "هذان النظامان )إيران وسوريا( يسمحان لإلرهابيين والمتمردين استخدام  ، قال9009يناير في و

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

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

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

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

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

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: "العالم األخرى

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

 .(193)"ويتعاظم

                                  
لى رئيس مجلس الشيوخ، البيت األبيض، ( نص رسالة من الرئيس إل191) موق  وزارة الخارجية ، العربية واشنطننشرة ، 1009نوفمبر  9ى رئيس مجلس النواب وا 

 .22/22/1009 األمريكية، عدد
وزارة  كيل  نيكو اس بيرنز، و ( بيرنز: الو ايات المتحدة ما زالت مرتابة من طموحات إيران النووية، مقابلة أجراها القسم الفارسي في إذاعة صوت أمريكا م192)

 .22/2/1001 موق  وزارة الخارجية األمريكية، عدد، العربية واشنطننشرة ، الترجمة العربية: 2/2/1001الخارجية للشؤون السياسية، لندن، 
 ..29/2/1100 موق  وزارة الخارجية األمريكية، عدد، العربية واشنطننشرة  (193)
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على معدات تفجيرية متطورة، في ، أعلنت القوات األمريكية فى العراق، عن االستيالء 9009 وفي فبراير

ة باعتقال واستجواب المئات من اإليرانيين في قامت القوات األمريكيكما 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 

 .(194)األنشطة اإليرانية من أجل تعقبالعراق 

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 

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

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

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

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

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

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

في منطقة آسيا الوسطى للمصالح األمريكية، وضمان السيطرة علي القارة اآلسيوية إلكمال تطويق أي أخطار 

 .(195)إكمال السيطرة األمريكية على المناطق الرئيسة للنفط في المنطقةو قادمة من شبه القارة الهندية،

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

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

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

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

بوش بشكل مباشر مع الدول السنية لمقاومة تصاعد  أن تعمل إدارة، في مقابل على التفاوض مع اإلسرائيليين

  الشيعة في المنطقة.

                                  
 22/1/1001األمريكية، الموق  العربي على شبكة اإلنترنت، ( اإلخبارية CNNشبكة )( 194)
، ام الدولىندوة إيران والنظدراسة مقدمة إلي ( د. محمود عبد الظاهر، مسار القيود على البرنامج النوو  اإليراني بين الفعل الخارجى ورد الفعل اإليراني، 195)

 .1002 أبريل 11القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، 
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واإليراني، التي تؤكد على حسن العالقات  هذا في الوقت الذي خرجت فيه التصريحات من الجانبين السعودي

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

 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

رئيسة، وقد شهدت المنطقة توترات طائفية مرتفعة. حقول النفط الحول كبيرة في المنطقة الشرقية، 

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

 .(196)اإلرهابية العديدة التي حدثت داخل المملكة

ن واآلخر فى تعامل الواليات المتحدة التي تظهر بين الحياالزدواجية وفى إطار هذه االعتبارات، يمكن القول أن 

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 ثل هذا التحول مولتحالف مع إيران. لالمتحدة 

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

التي هي هذه الشكوك حتواء إيران؛ حتى ال تبدو منطلقا للتحرك األمريكي ضد إيران. والالخليجي 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.

 استنتاجات:

، تجاه القضايا اإلقليمية والدولية ذات الحاكم للسياسة األمريكية ، اإلطار العاملقد شكلت الحرب على اإلرهاب

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

مكانة الواليات ما اعتبرته ، حيث سيطرت على اإلدارة األمريكية الرغبة في االنتقام، والحفاظ على 9009سبتمبر 

 ،أمام هذه المحورية التى أولتها الواليات المتحدة للحرب على اإلرهابقمة النظام الدولي، والمتحدة وهيبتها على 

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

محورت حولها السياسة األمريكية بجانب القضايا التقليدية التى تالخيري وتمويل اإلرهاب، والقضية العراقية، 

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

                                  
 .مصدر سابقسيمور إم هيرش،  (196)
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الواليات المتحدة والمملكة، وتشابكت قد شكلت هذه القضايا، الجديدة منها والتقليدية، محورًا للتفاعل بين و

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

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

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

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

 و"تحقيق نبؤات الكتاب المقدس".

من واقع تحليل القضايا الخارجية، العالمية واإلقليمية، الجديدة منها والتقليدية التى تناولها هذا الفصل و

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

تجاه المملكة العربية السعودية، خالل الفترة محل الدراسة، مقارنة بالقضايا الداخلية فى المملكة، فالواليات 

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

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

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

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

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

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

 غير الرسمية، وأدواتها وقنواتها متعددة المسارات.

وهذه النتيجة تصدق أيضًا على كل دعاوى اإلصالح الموجهة من الواليات المتحدة األمريكية، للدول العربية 

واإلسالمية، حيث أنها فى مجموعها لم تكن تعبر عن مساندة حقيقية للتغيير بقدر ما كانت وسيلة من وسائل 

 رجية باألساس، مساندة للمصالح اإلستراتيجية األمريكية.الضغوط الخا

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

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

المتحدة، فى إدارة هذه القضايا، وكانت نتيجة هذا الضغط أكثر بروزًا فى قضية العمل الخيرى، للدرجة التى 

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

داة لموازنة الدور اإليرانى فى العراق، وفى السعودي ليس فقط خارج المملكة، ولكن داخلها. كما كانت المملكة أ
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لبنان، وفى فلسطين، وأداة لتسوية األوضاع فى العراق، ولتسوية الخالفات بين الفصائل الفلسطينية، خشية 

احتوائها من جانب إيران، كما تم استخدامها كأداة فى الصراعات المذهبية التى حاولت الواليات المتحدة إثارتها 

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

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

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

 وتحريكها. 

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

ذات الصلة بالمملكة كأمن الخليج والتوازن اإلقليمي، وقضية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، التى اعتمدت فى 

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

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

 حوار األديان(.

سياسة األمريكية تجاه المملكة، وما وأمام التعدد فى القضايا واألدوات وكذلك القنوات التى قامت عليها ال

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، 

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

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

  بتداعياتها.
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 الجزء التاسع

 العربية: نتائج ختاميةل الثورات السياسة السعودية قب

ن تعاونموذج  ، فى الثالثينيات من القرن العشرين، بصورة رسمية، ببناءاليات المتحدة األمريكيةالوقامت 

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

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

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

 م.9990

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

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

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

ة مرجعياته الدينيإلى الحليف الذي يمكن أن يخالف حليفه إذا تعارض هذا التحالف مع مصالحه اإلستراتيجية، و

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 

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

، ذات الطابع الصراعى االستعالئي االستبعادى، الذي يقوم ليس فقط على نفي اآلخر، ولكن (197)والمسيحية

ذ رحلتها منأيضًا على العمل على القضاء عليه وتدميره، كعقيدة وفكر ومنطلق، رسخته الواليات المتحدة عبر 

 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 سياسركائز التى يمكن من خاللها تحقيق هذا الهدف فى الوقت المناسب، ومن هنا تبنت الواليات المتحدة ال

                                  
حيث  الو ايات المتحدة بأنها دولة يهودية ـ نصرانية، لكنه سارع وعّدل ذلك إلى "دولة ذو ديانات عديدة". ،كولن باولاألميركي األسبق، وصف وزير الخارجية ( 197)

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

  (.11/9/1001كولن باول يصف الو ايات المتحدة أنها يهودية ـ نصرانية"، ثّم يعدل"، الثالثاء 



 

 

 السياسة السعودية قبل الثورات العربية 95   1 يونيو 1026

 

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

ن مإلطارين العربي واإلسالمي، وفي ا ،ومدى قدرتها على تشكيل تأثير على مكانة الواليات المتحدة ،مستقبالً 

داخل إقليمها الجغرافي، أو  ،داخل المملكة نفسها سواءقابلة للتحريك توتر  لمصادرهنا بدأت بوضع أسس 

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

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

 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 

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

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

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

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

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

 خاصة.

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

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

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

ينية أو سياسية(، أو قوى اجتماعية فاعلة، أو مراكز بحثية، معنية بعملية صنع السياسة تيارات فكرية )د

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

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

 تمارس تأثيرا كبيرا على بعض الجهات والهيئات الرسمية.

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

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

للسياسة الخارجية )من خالل المداخل التحليلية واالقترابات المنهجية( أو على مستوى الممارسة )من خالل 
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التأثير في مكونات هذه السياسة، وتقديم فاعلين جدد، وإثارة قضايا جديدة تشكل األبعاد القيمية والدينية، 

ات ذات الطبيعة القيمية والدينية لتكون في مقدمة أهم ركائزها ومنطلقاتها، وكذلك طرح عدد من العملي

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

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

والفكرية، واألفكار والمعتقدات الدينية للقيادة السياسية، شكلت أهم المحددات الداخلية لتأثير البعد الدينى 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 وتعطى نفس مضامينه.

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

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

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

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

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

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

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

 والمصلحية. والهيمنة فى رداء جديد، وتحت دوافع دينية تترابط بقوة مع الدوافع اإلستراتيجية
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ولكن مع التأكيد فى هذا السياق على أن الدين في ذاته، ليس مصدرًا دافعًا للصراع والرغبة في السيطرة 

والهيمنة والتفرد واستئصال اآلخر، ولكن ذلك يتوقف على كيفية تطبيق هذا الدين وتفسير األطراف الفاعلة 

لك طبيعة الجذور والخبرات التاريخية التي تمت في في السياسة الخارجية لمقوالته ومنطلقاته وغاياته، وكذ

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

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

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

 بوش وقواه اليمينيةالنموذج 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(9009ـ  9000)

بوش، والتيارات التي تدعمه، والمداخل الفكرية التى  لفكرية والسياسية، فالمهم هو بيان الفارق بين نموذجوا

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 خامسًا: أن 

ات اإلجراءالسياسات ومقدمة للعديد من  تاألميركية، بل وعلى العالقات الدولية فى المرحلة التالية، حيث كان

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

أهم األبعاد التى توجهت إليها النموذج اإلسالمى الذي تجسده المملكة، الدول وفى مقدمتها المملكة، وكان 

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

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

 .(198)وتفكيكه من ناحية ثالثة

محصلة للعديد من االعتبارات ، خالل هذه المرحلة األميركية السياسةجاء تنامي تأثير البعد الديني في قد و

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

الدين في الثقافة السياسية األميركية، وتصاعد تأثير العديد من تيارات اليمين الديني والسياسي في المجتمع 

ية، جاألميركي، والمعتقدات الشخصية للرئيس األميركي بوش، وارتبط البعض اآلخر بعدد من االعتبارات الخار

                                  
أن ، عندما أعلن 1002بن عبد العزيز )الملك عبد هللا فيما بعد(، فى أكتوبر األمير عبد هللا ة العربية السعودية المملكولي عهد ( أكد على هذه الرؤية 198)

"مدفوعة بتحامل ديني"، وأن "التهجم الغاشم ضد المملكة في الصحف الغربية ليس إ ا امتدادا للحقد القديم ضد اإلسالم وضد األميركية على المملكة الحملة 
 ..10/20/1002. أنظر: وكالة األنباء السعودية )واس(، أخبار لسعودية بحماية اإلسالم"التزام ا
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الرؤية القيمية التى تحكم التوجهات األميركية، والتى تستند إلى جذور مسيحية يهودية، ذات طابع تمثل في 

صراعى استعالئي، تسعى إلى الهيمنة، وفرض نموذجها القيمي والحضارى على مختلف الديانات والثقافات 

 والحضارات، تحت ذريعة الدور الرسالى الذى أنيط بها.

فى اإلستراتيجية األميركية، ، المصلحيثنائية بين البعدين الديني و تكن ثمة م، لا الدور الرساليهذفي إطار و

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

ول بتراجعه في مرحلة ، كما يحاول البعض تصويرها، ليعلى من تأثير البعد الديني فى مرحلة، ويقمتقابلة

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

 الفكرية، وتوجهاتها القيمية، ومصالحها اإلستراتيجية.

ى رك فسادسًا: أن السياسة األميركية ليست صنيعة اإلدارات والمؤسسات والهيئات الرسمية فقط، ولكن يشا

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

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

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

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

وإذا كانت الوظائف األكاديمية فى العالقات الدولية، أو الدراسات  .مرتبطة ببعضها البعض بباب دوار

 صنعفى  دورهمأن يغامر هؤالء ب من الصعبف داخل الحكومة األمريكية، فاالستراتيجية مرتبطة بالوظائ

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

 أخرى، طبيعية وصحيحة بالنسبة للمسئولين بالحكومة.

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

فى وجود شبكة من التيارات الفكرية والمراكز البحثية والمؤسسات الحقوقية، المضادة للمملكة في المجتمع 

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

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

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

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

المجتمع األميركي، وخاصة بين الفعاليات غير الرسمية المؤثرة في صنع وتوجيه السياسة األميركية، والتي 
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ير األمر الذي يعكس تأث تحكمها باألساس توجهاتها الفكرية ومنطلقاتها الثقافية والدينية المضادة للمملكة.

ي تشكيل توجهات السياسة األميركية تجاه المملكة، وتصاعد تأثير الداخل األميركي األبعاد القيمية والدينية ف

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

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

 نحو القضايا الداخلية فى المملكةلتوجهات األميركية لالمحرك الرئيس وألفكار، اإلطار العام حرب اسابعًا: شكلت 

أن المملكة ال بد أن تشهد تغييرا  وانطقلت هذه الحرب من، خالل الفترة محل الدراسة العربية السعودية،

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

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

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

 .حولها السياسات األميركية خالل هذه المرحلةأهم القنوات التى تمحورت السياسي والمجتمعي، 

رغم المواقف األميركية الخاصة بالحرية الدينية التى تؤكد على وجود انتهاكات لهذه الحرية في المملكة، إال أنه 

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

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

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

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

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

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

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

 يمكن أن تساهم بفاعلية فى الحد من هذه التداعيات.

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

 ،وغيرها فيما يتعلق بالمملكة جدوىهذه الضغوط وتلك المبادرات، لم تكن ذات  اإلصالح السياسي، إال أنب

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

ثر أكرسمية، غير الاألميركية لمواقف . ولكن فى المقابل كانت اأسموه "جهود اإلصالح السياسي في المملكة"

إلثارة قضايا تقسيم  بعضهاووصل األمر بحدة فى نقدها للمملكة ونموذجها الحضارى ونظامها السياسي، 
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المملكة إلى عدة دول، حتى تسهل السيطرة عليها. وهو ما يؤكد وجود تيار داخلي قوى ومؤثر فى المجتمع 

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

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

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

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

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

 إلقليمية والدولية ذات، تجاه القضايا االحاكم 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 أمام هذه المحورية للحرب على اإلرهاب، و9009سبتمبر 

بجانب ة العمل الخيري وتمويل اإلرهاب، والقضية العراقية، مثل قضيالسياسة األميركية، محاًل الهتمام 

القضايا التقليدية التى تمحورت حولها السياسة األميركية فى المنطقة، كالصراع العربي ـ اإلسرائيلي، وأمن 

 الخليج والتوازن اإلقليمي فى منطقة الشرق األوسط. 

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

العديد من األبعاد السياسية واالقتصادية واألمنية والثقافية والحضارية، وبين هذه األبعاد برز تأثير البعد 

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

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

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

 المقدس".

حليل هذه القضايا يمكن القول أنها تمتعت باألولوية فى السياسة األميركية تجاه المملكة مقارنة من واقع تو

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

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

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

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

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

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

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

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

اً فى قضية العمل الخيرى، للدرجة للواليات المتحدة، فى إدارة هذه القضايا، وكانت نتيجة هذا الضغط أكثر بروز

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

 الخيري السعودي ليس فقط خارج المملكة، ولكن داخلها.

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

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

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

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

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

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

 ثارتها وتحريكها. فى إ

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

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

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

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

 ( والتطبيع غير الرسمي مع اليهود )مبادرة حوار األديان(.9009الفلسطينية )اتفاق مكة، فبراير 

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

، واتفاق الطائف الذي تم توقيعه لتسوية الحرب 9193استثنائية، برزت فى عدة مواقف كالحظر النفطي عام 

 .9191األهلية اللبنانية، عام 

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

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

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

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

 بتداعياتها.

نطلق فى تعاملها مع العالم العربى من رؤية الواليات المتحدة لم تتاسعًا: 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،  ،إطار رؤية استراتيجية أكثر وضوحا لمصالحها الكونية. ولذلك غلب على سلوكها

من خالل هذا النهج أنه ص وسمات الدولة والنظام السياسى والنخبة األمريكية. وبراجماتى يتناسب مع خصائ

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

الواليات  وعلىالمتغيرات التى طرأت على النظام العالمى وأن  .اإلستراتيجيةقادرة على تحقيق مصالحها 

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

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

 ، ولم تكن منشئة له.9009سبتمبر 

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

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

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

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

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

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

ه يمكن إن، فالبعد الديني فى السياسة األميركية تأثيرأيا كانت التفسيرات والتفسيرات المضادة، لعاشرًا: أنه 

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

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

ة عن طريق العديد من المؤسسات، وإذا كان وينظم الدولوقيمه ورؤيته للحياة بجوانبها المختلفة،  المجتمع

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

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

 إطارًا مرجعيًا لها.

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

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

العتبارات، وفقًا لطبيعة المرحلة دون غيره، أو تغليب عامل على آخر، ولكن مع مراعاة أولوية تأثير بعض ا

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

 

 

 


