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 تمويد

نظرًرا  ، حتتل اململكة العربية السعودية موقًعا مهًما يف النظامني اإلقليمي والعاملي
لسياسية واالقتصادية. وقد تضافرت عدة عناصر لتجعل منها دولرة  ملكانتها الدينية وا

حمورية يف املنطقة العربية تؤثر فيها وتتأثر هبا يف عالقة متداخلة جتّلر  خصوًصرا يف   
 .أوقات األزمات واحلروب اليت مرت هبا املنطقة على مدار عقود طويلة

رة قد أضفى علرى  وإذا كان احتضان احلرمني الشريفني يف مكة واملدينة املنو
فرنن موقعهرا   ، السعودية مكانتها الدينية والرمزية الفريدة يف نفوس املسرلمني 

اجليوستراتيجي املهم يف قلب اجلزيرة العربية ومساحتها الشاسعة قد فرضا عليهرا  
مث االهتمام بأمن منطقة اخللري   ، االهتمام بأمنها الداخلي وأمن نظام احلكم أواًل

، االهتمام بأمن مجيع املناطق املتداخلة مع منطقة اخللري  ثالًًرا  مث ، ثانًيابري العر
 .وذلك حبسب ما متليه إمكانيات السعودية ومصاحلها يف هذه املناطق

فقد جعل  السعودية إحدى ركرازز االسرتقرار   ، أما الًروة النفطية الكبرية
رة ماليرة  وأعطتها يف الوق  نفسه قرد ، النفطي املهمة لالقتصاد العاملي الرأمسايل

ملحوظة تساعدها يف التأثري على الدول األخرى عرب تقدمي املساعدات اخلارجيرة  
 .واهلبات والقروض

إن هذه األسباب واالعتبارات جمتمعة تضفي على السياسة اخلارجية السعودية 
وجتعلها حالة جديرة بالدراسة والبحث يف أوجه قوهتا وضرعفها يف  ، أمهية خاصة

ويف مقدمتها ، 3004أيلول /سبتمرب 44ية خصوًصا بعد أحداث خدمة القضايا العرب
اللتان تبدوان األكًر تأثرًيا على جممل املصاحل العربية ، القضيتان الفلسطينية والعراقية

 .واملصاحل السعودية خصوًصا، وإعادة تشكيل املنطقة العربية عموًما
 حتيط بصرنع  ولذا فنن هدف هذه الدراسة هو تسليط الضوء على البيئة اليت

والبحث يف كيفية قيرام الريراض بتوظيرأل األداة    ، السياسة اخلارجية السعودية
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الدبلوماسية والعالقات والتحالفات اخلارجية على الصعيدين الدويل واإلقليمي يف 
حتقيق قدر من االستقاللية النسربية يف   -دون جناح كبري يف الغالب-منوذج حياول 

، ر من التوازن الكلي يف العالقة مع القروى الكرربى  وإجياد قد، سياسته اخلارجية
وخصوًصا مع الواليات املتحدة األمريكية. وبغية إلقاء الضروء علرى السياسرة    
السعودية جتاه قضييت فلسطني والعراق والبيئة احمليطة هبا علرى الصرعد الدوليرة    

 .ستنقسم هذه الدراسة إىل ثالثة فصول وخامتة، واإلقليمية واحمللية
ول الدراسة يف فصلها األول حمددات السياسة السعودية جتراه القضرايا   تتنا
إذ شهدت البيئة الدولية للسياسة السعودية تغرًيا بسبب تروتر العالقرات   ؛ العربية

وكذلك بررزت مرتغريات   ، 3001إىل منتصأل  3004السعودية من -األمريكية
عد احتالل العراق ربيع الشيعي يف املنطقة ب-إقليمية مؤثرة مًل تصاعد التوتر السين

ممرا أدى إىل  ؛ بيد أن احملددات الداخلية السعودية بقي  ثابتة إىل حد كبري، 3001
فلم يطرأ عليها تغّير جروهر  يف فتررة   ، استمرارية السياسة اخلارجية السعودية

فدور امللك واألسرة املالكة وهيئة كبرار العلمراء يف صرناعة القررار     ؛ الدراسة
كما أن تعريأل شكل العالقة بني الرديين والسياسري يف   ، رًياالسعود  بقي حمو

مبا أعطرى يف أللرب األحيران تفوًقرا     ، النظام السعود  ظل ثابًتا إىل حد كبري
كما أن اعتماد االقتصاد السعود  على سلعة النفط وطبيعة ، للسياسي على الديين

، السعودية والنظام العامليأدَّيا إىل توليد ارتباط عاٍل بني ، التوّجه االقتصاد  للدولة
وفرض التزامات متعددة حّدت من القدرة على القيام بتغيريات واسعة يف السياسة 

 .اخلارجية السعودية
أما الفصل الًاين فركز على أسباب تزايد اهتمام السياسة السعودية بالقضرية  

ودخوهلرا علرى خرط    ، 3003الفلسطينية عرب تقدمي مبادرة السالم العربية عام 
، 3007شرباط  /الوساطة يف اخلالف الداخلي الفلسطيين عرب اتفاق مكرة فربايرر  

وكذلك عرب متسك الرياض برفض التطبيع الرمسي مع الكيان اإلسرازيلي. لكن هذا 
إذ ؛ االهتمام مل يصل إىل حد تغيري جوهر السياسة السعودية جتاه قضية فلسرطني 

ب من دعم املقاومة الفلسرطينية  بقي  الرياض تراهن على عملية التسوية ومل تقتر
 .سياسًيا ناهيك عن تبّنيها بشكل صريح
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أما الفصل الًالث فيوضح كيأل حاول  السعوديُة إقامَة التوازن بني حتقيرق  
أو أن يتحرّول إىل  ، القه إىل حرٍب أهليةنرزأو ا، أهدافها يف العراق )منع تقسيمه

التعبري عن املواقأل السعودية من وبني ، مركز للنفوذ املعاد  للسعودية يف املنطقة(
ودون ، تطورات الوضع العراقي دون التصادم مع التوّجهات األمريكيرة بشرأنه  

أو مع حلفازها يف العراق. ورلم ذلك ، التصادم مباشرة مع السياسة اإليرانية أيًضا
وبقي  أسررية  ، فنن السياسة السعودية جتاه العراق مل تستطع حتقيق تلك األهداف

اللتني تقامستا النفوذ ، فعال جتاه السياستني اإليرانية واألمريكية جتاه العراقردود األ
 .فيه مع سطوة أكرب إليران وحلفازها هناك

مث تأيت اخلامتة اليت حتاول إلقاء الضوء على مستوى فعالية السياسة اخلارجيرة  
اة ودرجة توافق اختياراهتا يف أدوات تنفيذ تلرك السياسرة مرن األد   ، السعودية

الدبلوماسية إىل األداة املالية يف ظل لياب أ  فلسفة حقيقيرة أو رييرة كليرة    
نتيجة الرلبرة  ، استراتيجية عن هذه السياسة اليت تعاين درجة ملحوظة من اجلمود
خصوًصا إذا كان ، الواضحة يف احملافظة على الوضع الراهن يف اإلقليم وعدم تغيريه

احلليأل األقررب  ، الواليات املتحدة األمريكية هذا التغيري ال يصب يف اجتاه مصاحل
 .للرياض
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 مقدمة

يتناول هذا الكتاب السياسة اخلارجية السعودية على مدار عشرر سرنوات   
يف الواليرات املتحردة    3004أيلول /حرجة بعد أحداث احلاد  عشر من سبتمرب

النظام الردويل   اليت نظر إليها كًريون بوصفها حدًثا عاملًيا فارًقا أّثر يف، األمريكية
وترك تداعياته على املنطقة العربية بصفة خاصة. السيما بعرد أن    ، بصفة عامة

وبعد أن اهنال  االهتامرات علرى   ، هتديد األمن القومي األمريكي على حنو خطري
شخًصا من  41وخصوًصا اململكة العربية السعودية اليت خرج منها ، الدول العربية

 .لك األحداثاُتهموا بتدبري ت 48أصل 

والواقع أن اآلراء تتباين حول ما طرأ من تغّير على السياسة اخلارجية السرعودية  
بسبب التغيُّر يف البيئة الدولية والسيما الضغوط ، 3004أيلول /سبتمرب 44بعد أحداث 

مما فرض عليها التعامل مع حتديات ومؤثرات ؛ األمريكية الشديدة اليت وجِّه  للرياض
استمرت بدرجات ، األمريكية-هور حالة من التوتر يف العالقات السعوديةبعد ظ، مجَّة

دون أن ، وإن بقي  حمصورة يف إطار قضايا بعينرها ، 3001-3004متفاوتة بني عامي 
 .تضرب اإلطار الكلي لتلك العالقات اليت استعادت طبيعتها الحًقا

سعود  ( زيادة الطلب عربًيا على دور 3040-3004لقد شهد ذلك العقد )
يكون أكًر فعالية يف القضايا العربية اليت شهدت مزيًدا من التدويل واألقلمة بعرد  

. وكان على الدبلوماسية السرعودية أن تنشرط   3004أيلول /سبتمرب 44أحداث 
دفاًعا عن تلك القضايا السيما مع وقوع حروب وأزمات كبرية يف املنطقة العربية 

وانترهاء   ، 3004ومروًرا حبرب لبنان صيأل  ،3001بدايًة من احتالل العراق عام 
 .3008-3009حبرب لزة 

سواء ، ويف هذا السياق حترك  الدبلوماسية السعودية دفاًعا عن هذه القضايا
على صعيد اللجوء إىل املؤسسات الدولية الستصدار قرارات تدين العدوان علرى  
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يانرات سياسرية أو   أو على صعيد توضيح املواقأل السعودية عرب ب، املنطقة العربية
أو عرب التواصل مع احللفاء واألصردقاء يف اإلقلريم   ، مؤمترات صحفية وإعالمية

 .والعامل بعقد املؤمترات الدولية وتنسيق اخلطوات أو التحركات السياسية

بيد أن هذا التفاعل أو االهتمام السعود  بالقضايا العربية مل يسر دازًما على 
مما قّيد السياسة السعودية ، يه عوامل داخلية وخارجيةوإمنا أّثرت عل، وترية واحدة
وقّلص من إمكانية تغّيرها بشكل يتالءم مع التحرديات املتصراعدة   ، بشكل عام

لتكتفي الرياض يف أللب األحيان بنعرادة  ، القادمة من الوضعني اإلقليمي والدويل
ها تكييأل خطاهبا وفق املعطيات اجلديدة دون القيرام مبراجعرة أسري سياسرت    

 .وبالذات يف تقليص اعتمادها على الواليات املتحدة األمريكية، اخلارجية

وإىل حد كبري ميكن اعتبار العامل التارخيي حاكًمرا للسياسرة اخلارجيرة    
، السعودية ودافًعا الستمرارها دون تغيري جوهر  على مدى أكًر من مثانية عقود

سواء فيما يتعلق بالقضرية   ،4813منذ أخذت الدولة السعودية شكلها الراهن عام 
العراقية أو جممل سياسات اململكرة العربيرة   -الفلسطينية أو بالعالقات السعودية

وهذا ما ميكن فهمه عرب استعراض احملطات البرارزة  ، السعودية جتاه القضايا العربية
 .يف صريورة السياسة السعودية وتفاعلها مع قضييت فلسطني والعراق

تعرف السياسة السعودية ، السعود  جتاه قضية فلسطنيففيما يتعلق باخلطاب 
 -برري فأللب ما يتعلق بالدور السرعود  يف الصرراع العر  ؛ استمراًرا واضًحا

اإلسرازيلي يرجع يف أصوله إىل آراء امللك عبد العزيز آل سعود. ويف حال اقتض  
لسياسرة  املتغريات الدولية أو اإلقليمية إدخال بعض املرونة أو التغريريات علرى ا  

فنن ذلك مل يكن يتعدى أساليب ممارسة الدور السعود  دون املساس ، السعودية
حنرن إزاء  ، بأصوله ومنطلقاته أو الفلسفة العامة اليت ينطلق منها. وبعبارة أخررى 

 .1سياسة تتسم باالستمرارية والًبات إىل حدٍّ ليي بالقليل

دولة يهودية يف قلرب   لقد رفض  السعودية )مًل الدول العربية األخرى( قيام
جاء االنغمراس  ، لكن خبالف وضع كل من مصر وسوريا واألردن بري،العامل العر

                                                 

اإلسررازيلي،  -د. عبد اهلل األشعل، اململكة العربية السعودية وقضايا الصراع العربري 1
 .41-41 ، ص4898جدة: املؤلأل، 
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وكان  الرياض تتردخل  ، اإلسرازيلي بطيًئا ومتدرًجا-بريالسعود  يف الصراع العر
باألدوات املالية والدبلوماسية أكًر بكًري من العسكرية. ورلرم عرداء السرعودية    

ادة السعوديون أكًر قلًقا بشأن االختراق السروفييت للشررق   فقد كان الق، إلسرازيل
األوسط وحتالأل موسكو مع كل من القاهرة ودمشق وبغداد يف مخسرينات القررن   

 .1الذ  بدا للرياض كتهديد أكرب من التهديد الذ  تفرضه الصهيونية، العشرين

ة الًورية يف ولذلك اتبع النظام السعود  مسلًكا خمتلًفا عما اتبعته النظم العربي
مصر وسوريا والعراق. ورلم توافق التصورات العربية على اخلطر الذ  تشركلله  

وإمنا رجح لدى ، فنن الرياض مل تنِب رهاناهتا على الدعم الروسي للعرب، إسرازيل
وخباصة الواليرات  ، السعودية أن منحى احلوار وإقامة العالقات مع القوى الغربية

 .2ن يشّكل ضغًطا حقيقًيا على الكيان اإلسرازيليهو الذ  ميكن أ، املتحدة

اإلسرازيلي مصردًرا  -بريوكان  احلكومات السعودية ترى يف الصراع العر
وارتكزت سياستها جتاه القضية ، لعدم االستقرار يف منطقة الشرق األوسط بكاملها
 خصوًصا الواليات املتحردة ، الفلسطينية على قناعة أو أمل بأنه إذا مارس الغرب

فنن ذلك من شأنه أن ينت  تسوية مقبولرة  ، ضغًطا كافًيا على إسرازيل، األمريكية
 .3لدى الفلسطينيني

اإلسررازيلي  -بريورلم اختالف التوجهات العربية حول إدارة الصراع العر
فنن السعودية كان  تردرك حموريرة   ، ونوعية التحالفات املطلوبة يف هذا السياق

، سواء بني أعضازه، وتفاعالته املختلفةبري لنظام العرالقضية الفلسطينية بالنسبة ل
 .أو بني هؤالء األعضاء وبني خمتلأل األطراف اإلقليمية والدولية

كان  السياسة اخلارجية السعودية ترتكز على استخدام األداة الدبلوماسرية  
فضاًل عن نوع من التحالفات الدولية ، وإسنادها بتقدمي املساعدات املالية والقروض

                                                 
1 Gawdat Bahgat, "Saudi Arabia and The Arab- Israeli Peace Process", 

Middle East Policy, Vol. XIV, No.3, Fall 2007, p. 49-56. 
درية شفيق بسيوين، "إسرازيل والردازرة اخلليجيرة: حتميرات األيرديولوجيات      د. 2

 .11 ، ص3040، شتاء 40وبرامجاتيات املصاحل"، شؤون خليجية، العدد 
3 Abdulaziz Bashir and Stephen Wright, "Saudi Arabia: Foreign Policy 

after the Gulf War", Middle East Policy, Vol. I, 1992, No. 1, p. 111. 
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رلم وجود بعض اخلالفات والسيما فيما يتعلق بقضية ، املستمرة مع دول الغرب
؛ واشرنطن -إذ يوجد اجتاهان يف تقدير تأثريها على عالقات الريراض ؛ فلسطني

 واخلالفرات الشاسرعة   ، أحدمها يؤكد أمهية القضية الفلسطينية وامتداداهتا العربية
 تبقى جمررد عنصرر يف العالقرات     لكنها، يف النظرتني األمريكية والسعودية إليها

 إذ مل يشهد تاريخ العالقات حتّول تلك القضية إىل عامرل حراكم   ؛ بني الدولتني
وهو ما ارتبط باحلظر النفطي آنذاك. ورلم خرالف  ، 4871-4871إال يف عامي 

ورلرم الضرغوط   ، الدولتني الحًقا حول صالحية كامب ديفيد كنطار للتسوية
 فرنن عالقاهتمرا بقير     ، تأييرد هرذا اإلطرار    األمريكية حلمل الرياض على

 واستمرت يف ظل إصرار الرياض علرى التعربري عرن مواقرأل     ، مستقرة إمجااًل
 مبرا ال يرؤثر جوهرًيرا يف اإلطرار العرام للعالقرات       ، لقضية فلسطنيداعمة 
 .1األمريكية-السعودية

فريى أن موضوع اخلالف الرزيي بني السعودية والردول  ، أما االجتاه اآلخر
فراملوقأل الرذ    ؛ لرأمسالية الغربية )وعلى رأسها الواليات املتحدة( هو إسرازيلا

تتخذه الرياض من الكيان اإلسرازيلي يرجع أساًسا إىل التعلرق الرديين بالطرابع    
ولذلك ؛ 2رمبا أكًر مما هو عازد للتضامن مع الشعب الفلسطيين، اإلسالمي للقدس

أن شرعية نظامها السياسي مرتبطة  -يمنذ عهد امللك املؤسِّ-فنن السعودية تعي 
ووضع األمراكن املقدسرة بصرفة    ، إىل حد كبري بوضعها داخل العامل اإلسالمي

وهذا ما دفع امللك فيصل بن عبد العزيز الحًقا إىل التأكيد املتكرر علرى  . 3خاصة
لريي كافًيرا    313إىل درجة اعترب معها أن قرار جملي األمن رقم ، عروبة القدس

                                                 
، 4884حسن أبو طالب، اململكة السعودية وظالل القدس، القاهرة: سرينا للنشرر،    1

 .39-37 ص
حممد الرميحي،  د. فريد هاليدا ، الصراع السياسي يف شبه اجلزيرة العربية، ترمجة: د. 2

 .91 ، ص3009بريوت: دار الساقي، 
قفه من القضية الفلسطينية راجرع علرى   ملزيد من التفاصيل عن سياسة ابن سعود وموا 3

إمساعيل أمحد يالي، موقأل امللك عبد العزيز من قضرية فلسرطني،    سبيل املًال: د.
عبد الفتاح حسن  . وأيًضا: د.401-404 ، ص4131/3003الرياض: مكتبة العبيكان، 

مانة أبو علية ورفيق شاكر النتشة، اململكة العربية السعودية وقضية فلسطني، الرياض: األ
 .4888العامة لالحتفال مبرور مازة عام على تأسيي اململكة، 
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فضاًل عن ، وأن بالده معنية هبذا األمر، لقدس واستعادة شخصيتها العربيةلصيانة ا
 .1مسؤوليتها أمام اهلل وأمام املسلمني

خرج  السياسرة  ، ويف خضم التفاعالت العربية وتطورات قضية فلسطني
من طور العزلة واالكتفاء بامتصاص التيرارات  ، 4847العربية للسعودية بعد هزمية 

إىل طور الوسيط ذ  املوقأل احلاسم يف النظام ، لسعودية والغربيةاملضادة للمصاحل ا
مع األخذ يف االعتبار القيود احمليطة بالدور السعود  اليت جتعل صرانع   بري،العر

فالسعودية ال تريد التورط يف دفع ؛ القرار مغلول اليد وحذًرا يف حتركاته اخلارجية
ينما تسوء األوضاع العربية لوقأل وتكتفي بالتدخل ح، كلفة الفاعل الرزيي عربًيا

 .2تدهورها وحفظ هيبة الدولة السعودية

وال عجب يف هذا السياق من أن يزيرد االهتمرام السرعود  بالصرراع     
وحريرق  ، 4847اإلسرازيلي بسبب احتالل إسرازيل للقدس الشرقية عام -بريالعر

حركرة  الذ  كان الدافع األبرز وراء تطروير اجتراهي    ، 4848املسجد األقصى 
أحدمها يتعلق بنحداث مصاحلة تدرجيية بني الفكرة العربية من ؛ للسياسة السعودية

والفكرة الدينية اإلسالمية اليت مًّل  أساًسا مهًما للشرعية السياسية يف دول ، ناحية
إذ اجتهد امللك ؛ اخللي . واالجتاه اآلخر تدعيم ومأسسة فكرة التضامن اإلسالمي

لردعم   4843تطبيقها عرب إنشاء رابطة العامل اإلسالمي عام فيصل يف إجياد آليات ل
اجملتمعات واملراكز اإلسالمية ونشر فكرة التضامن اإلسرالمي برني الشرعوب    

واليت انبًق عنها عدد من املؤسسات مًرل: هيئرة اإللاثرة    ، واألقليات املسلمة
قرآن الكررمي.  وهيئة اإلعجاز العلمي لل، وجممع الفقه اإلسالمي، اإلسالمية العاملية

لرزرع   4873ومن اآلليات أيًضا الندوة العاملية للشباب اإلسالمي اليت أنشئ  عام 
                                                 

1 Muhammad Hassanein Heykal, " The Saudi Era", Journal of Palestine 

Studies, Vol. 6, No. 4, Summer 1977, p. 160. 
-وملزيد من التفاصيل عن سياسة امللك فيصل جتاه قضية القدس والصرراع العربرري   

ي عموًما راجع: ألكسي فاسيليأل، امللك فيصل: شخصيته وعصره وإميانره،  اإلسرازيل
. وأيًضرا:  110 -134 ، ص3041، 3ترمجة: خري  الضامن، بريوت: دار الساقي، ط

 .4884حسن أبو طالب، اململكة السعودية وطالل القدس، القاهرة: سينا للنشر، 
ي  واجلزيرة العربيرة، القراهرة:   عبد العاطي حممد أمحد، الدبلوماسية السعودية يف اخلل 2

 .14-18 ، ص4878نيسان /مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية يف األهرام، إبريل
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مبادئ التضامن بني شباب األمة اإلسالمية وتفعيرل التعراون برني اجلمعيرات     
واملنظمات الشبابية والطالبية يف أحناء العامل سواء يف الدول اإلسالمية أو يف مناطق 

ميكن النظر إىل هذه اآلليات بوصفها أدوات لتنفيرذ البعرد   و .1األقليات املسلمة
أصبح  ، فعلى امتداد عقد السبعينات؛ اإلسالمي يف السياسة اخلارجية السعودية

رابطة العامل اإلسالمي ومنظمة املؤمتر اإلسالمي منرربي ن توسِّرع مرن خالهلمرا     
الديين يف السياسرة  أثر العامل "وهنا يظهر . 2السعودية نفوذها يف العامل اإلسالمي

السعودية واالهتمام بتأكيد دور السعودية كدولة مدافعة عن القريم اإلسرالمية   
كأساس لشرعية النظام ومكانته بني الدول العربية واإلسرالمية. ولرذا أّيردت    

( الذ  أكد 4894كانون الًاين /السعودية بيان مؤمتر القمة اإلسالمية يف مكة )يناير
 .3"للجهاد من أجل حترير القدس الشرقية واألراضي العربيةعلى ضرورة االستعداد 

وكمحصلة لسياسات امللك فيصل ورييته املتوازنة وقرار احلظر النفطي عام 
اكتسب  السياسة السعودية جتاه القضية الفلسطينية قدًرا متصراعًدا مرن   ، 4871

ه اليت يصفها خاصة يف سنوات النصأل الًاين من، التأثري واألمهية يف عقد السبعينات
إذ اتسم ذلك العقد بًالث مسات: صرعود ترأثري   ؛ "احلقبة السعودية" رالبعض ب

وبدايات انتشار املد اإلسالمي يف الشررق  ، العامل النفطي على العالقات اإلقليمية
واجتاه عالقات املنطقة حنو مسار "الصفقات" اليت اسرتهدف  احترواء   ، األوسط

الريت  ، خل املنطقة حالة ركود يف الًمانينرات سلوكيات الدول. وذلك قبل أن تد
وختّللتها تأثريات إسرازيلية ، شهدت حرًبا طويلة املدى يف اخللي  بني العراق وإيران

4893وحرب لبنان عام ، حادة ارتبط  بنبرام اتفاقيات التسوية مع مصر
4. 

                                                 
مانع بن محاد اجلهين، التضامن اإلسالمي: الفكرة والتاريخ  ملزيد من التفاصيل راجع: د. 1

راسرات  ودور اململكة العربية السعودية، الرياض: مركز امللك فيصل للبحروث والد 
 .400 ، وخصوًصا ص404-70 ، ص4888السياسية، 

مضاو  الرشيد، تاريخ العربية السعودية بني القدمي واحلديث، ترمجة: عبرد   انظر: د. 2
 .497-494 ، ص3001، 3اإلله النعيمي، بريوت: دار الساقي، ط

السعودية: واقعهرا ومسرتقبلها"، املسرتقبل    -د. هالة سعود ، "العالقات األمريكية 3
 .14 ، ص4891حزيران /، يونيو74ي، العدد رالعرب

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3009 -3007التقرير االستراتيجي العربري  4
 .434 ، ص3009واالستراتيجية يف األهرام، 
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حتّسن  املكانة العربية للنظام السعود  يف عقد السربعينات  ، بصيالة أخرى
وبعد األوضاع لري املسرتقرة  ، سبب نشاطه املتزايد يف تدعيم القضية الفلسطينيةب

خرالل عقرد   بري متتع  الدولة هبدوء نس، اليت شهدهتا السعودية يف الستينات
 .السبعينات

تغّيرات مهمة يف النظام  -خالل عقد  السبعينات والًمانينات-كما حدث  
ونظًرا التساع ، كيفية توزيعها أيًضاليي يف ركازز القوة فحسب بل يف بري العر

الروابط االقتصادية العربية زادت احتماالت استخدام القوة املاليرة أداًة ملمارسرة   
مما زاد بشكل واضح من أمهية القدرات االقتصرادية  ؛ النفوذ وحتقيق اهليبة واملكانة

  األمر الذ  انعكي على زيادة نفروذ الردول املنتجرة للبتررول    ؛ خاصة املالية
والدويل. وعلى العكي من ذلرك  بري )وعلى رأسها السعودية( يف النظامني العر

بري كان التغّير يف دور القدرات العسكرية كأداة الكتساب النفوذ يف النظام العر
 حمدوًدا نظًرا للقيود على االستخدام الفعلي للقوة العسركرية يف منطقرة القلرب    

ية القدرات االقتصادية تناقصر   . وعلى حني تزايدت أمه-بريأ  املشرق العر-
لعدة أسرباب: تنراقص اإلحسراس    بري أمهية القدرات السياسية يف النظام العر

وتقّلرص  ، وتزايد حصانة النظم السياسية العربية، باالنتماء إىل مجاعة عربية أكرب
عمليات التعبئة والتأييد والدعاية من خارج احلدود خاصة بعد رحيل مجال عبرد  

قدرة الزعماء العرب اآلخرين على جتسيد تطلعرات الررأ  العرام    الناصر وعدم 
 .1يرالعرب

 هري  برري  ولعل النتيجة املباشرة هلذه التغريات البنيويرة يف النظرام العر  
تربني  انعطاف السياسات العربية بالتدري  حنو القبول بوجود إسرازيل على حنو ما 

 ألمرري فهرد للسرالم    مث مبادرة ا، 4878-4879اإلسرازيلي -يف: الصلح املصر 
 .4894عام 

                                                 

هبج  قرين  د. بول س. نوبل، "النظام العربري: الضغوط والقيود والفرص"، يف: د. 1
جابر سعيد عوض، السياسات اخلارجيرة   ران(، ترمجة: د.ود. علي الدين هالل )حمر

كليرة االقتصراد   -، مركز البحوث والدراسات السياسية 3003، 3للدول العربية، ط
 .403-404 جامعة القاهرة، ص -والعلوم السياسية
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لقد "حدث حتّول يف املوقأل السعود  الذ  كان يرى أن هردف النضرال   
قبرل حررب   بري وذلك يف اإلطار السياسي العر، ية إسرازيلفهو تصبري العر

. وأصبح مؤدى املوقأل اجلديد يقوم على القبول بالدولة العربية بشركل أو  4847
ستعدة للقبول باحلقوق العربية والتخلي عرن  على أن تصبح دولًة مساملة م، 1بآخر

والرلبة يف سالم شامل عادل ، سياسة اإلبادة للفلسطينيني وإرهاب جرياهنا العرب
وجيّنبها خماطر التدخالت األجنبية. وقد رافرق  ، يريح املنطقة من التوتر واحلروب

ظهررت   إذ؛ هذا التحّول حتّول مماثل يف نطاق الفكر السياسي اليسار  الفلسطيين
عاهتا الصهيونية وإقامة دولة علمانية نرزدعوات منادية بتجريد دولة االحتالل من 

 .2"دميقراطية تتعايش فيها األديان الًالثة جنًبا إىل جنب

-برري بيد أن هن  االعتدال السعود  وتقدمي املبادرات حلل الصرراع العر 
صوًرا يف ريية السعودية بل كشأل ق، اإلسرازيلي مل يصادف ترحيًبا عربًيا يف البداية

إذ كان التخطيط السعود  ينطلق من أن حتظى مبادرة ؛ لكيفية حل ذلك الصراع
لكي ُتترجم يف هناية ، مث منظمة املؤمتر اإلسالمي، األمري فهد مبوافقة اجلامعة العربية
بيد أن الرياح مل تأِت مبرا تشرتهيه السرفن    ، املطاف إىل قرار يتبناه جملي األمن

الريت اعترذر    4894إذ تعًّرت املبادرة يف مرحلتها األوىل يف قمة فاس ؛ ةالسعودي
ومل ُتعتمد املبادرة يف العام التايل ألن ، الرزيي السور  حافظ األسد عن حضورها

، وإمنا رًدا على خطة الرزيي األمريكي رونالد ريغران ، الريساء العرب اقتنعوا هبا
أن بعض القادة العرب اعتقردوا  ويبدو ؛ 4893وكذلك بسبب حرب لبنان صيأل 

أن هذه احلرب خلق  زمًخا إلطالق عملية سالم نشيطة برعاية أمريكية. لكن رد 
الفعل األمريكي الفاتر على مبادرة األمري فهد للسالم دفع بالرياض إىل االقتنراع  

                                                 

كانر    4893ترى بعض الدراسات أن مبادرة فهد للسالم اليت أقرهتا قمة فاس الًانية  1
من استراتيجية املواجهة إىل استراتيجية التسوية". انظر: حمسرن عروض   "مبًابة حتّول 

وممدوح سامل وأمحد عبيد، مقاومة التطبيع: ثالثون عاًما من املواجهة، بريوت: مركرز  
 .71 ، ص3007دراسات الوحدة العربية، 

: مشرروع  4894إمساعيل أمحد يالي، "مبادرة امللك فهد للسرالم   بتصرف عن: د. 2
ي"، يف: اململكة العربية السعودية وفلسطني: حبوث ودراسات، اجلرزء  رعربالسالم ال

 .111-111 ، ص3004الًاين، الرياض: دارة امللك عبد العزيز، 
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بوجهة النظر القازلة بالتراجع عن السياسات اإلقليمية واالنكفراء حنرو الردازرة    
 .1أ : شبه اجلزيرة العربية، ة للسياسة السعوديةالتقليدي

الذ  مسح بأن تعتمد بري طبيعة توازن القوى العر، ومما يستوجب التوقأل عنده
يف حني مل ترتمكن  ، مترير مبادرة فهد للسالم 4893أيلول /قمة فاس الًانية يف سبتمرب

برري  الوضع العر إذ أعطى؛ قمة فاس األوىل قبلها بعام واحد من تبين املبادرة نفسها
إذ كان جملي التعراون  ؛ املتهالك وزًنا استًنازًيا لدول اخللي  واألطروحات السعودية

يف حني كان  اخلالفات حمتدمة بني أعضراء  ، يف بداياته النشيطة 4893اخلليجي عام 
"جبهة الصمود والتصد " بسبب اخلالف بني سوريا وكل مرن منظمرة التحريرر    

،  عن ضعأل األداء السور  يف مواجهة الغزو اإلسرازيلي للبنانفضاًل، الفلسطينية وليبيا
بعبارة أخرى فنن الوضع اإلقليمي عشية قمة فاس الًانية . 2رلم الوجود السور  هناك

بعد زوال رونق مواقأل جبهة الصمود بري كان ملصلحة تيار "الواقعية السياسية" العر
 .ة األمريكيةوبروز مؤشرات دخول املنطقة العربية حت  اهليمن

أوسع البد من مالحظة أن حتّول املوقأل السعود  علرى  بري ويف سياق عر
وأن هيمنة األداتني الدبلوماسية واالقتصادية على أدوات تنفيرذ  ، النحو املشار إليه

بري مل حيدثا يف سياق منفصل عن أوضاع النظام العر، السياسة اخلارجية السعودية
يف القضرية  بري فقد "اتسم أداء النظام العر؛ امةوسياسات دوله اخلارجية بصفة ع

الفلسطينية عرب الزمن بالتراجع التدرجيي يف استخدام األداة العسركرية حلسراب   
األداة الدبلوماسية يف إطار تصور خاطئ ينظر للتسوية السياسية باعتبارها عمراًل  

لعالقرة  . ولذلك يبدو أن "ا3دبلوماسًيا ينفصل عن القدرة على الفعل العسكر "
                                                 

لسان سالمة، "السياسات فيما بني البلدان العربية: عرودة اجلغرافيرة"، يف:    انظر: د. 1
اهرة: مركز األهررام  وليام ب. كوان  )حمرر( كامب ديفيد بعد عشر سنوات، الق د.

يزيد صايغ، "أزمة اخللي  وإخفاق النظام  . وأيًضا: د.149 ، ص4898للترمجة والنشر، 
 .44 ، ص4884متوز /، يوليو418ي، العدد ري"، املستقبل العربراإلقليمي العرب

مجيل مطر، "توازن القوى يف النظام اإلقليمي العربري: اخللفية السياسية لقمة عّمان لري  2
 .84 ، ص4899كانون الًاين /، يناير407ادية"، املستقبل العربري العدد الع

أمحد يوسأل أمحد، منطق العمل الوطين: حركة التحرر الوطين الفلسطينية  نقاًل عن: د. 3
يف دراسة مقارنة مع حركات التحرر اإلفريقية، نيقوسيا: مؤسسة عيبال للدراسرات  

 .89 ، ص4883والنشر، 
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؛ بني احلرب والسياسة قد اضطرب  يف وعي النخب العربية احلاكمة على حنو حاّد
فأصبح  التسوية متالزمة مع الضعأل والتراجع ال مع التماسك والقروة. ومرن   
النافل القول: إن الضعيأل ال حيصل يف مازدة التفاوض إال على ما يناسب حجمره  

 .1"على األرض

راتيجية العربيرة والفلسرطينية إلدارة الصرراع    ويف سياق حتليل تغّير االست
برزت فكرة ميل السعودية لفكرة تسروية الصرراع مرع    ، الصهيوين -بريالعر

السور  بسبب -املصر -السعود بري بعد تفّكك مًلث التضامن العر، إسرازيل
اليت أفضر  يف  ، السياسة األمريكية جتاه عملية التسوية واالختالفات العربية حوهلا

ة إىل خسارة الرياض للحليأل املصر  بعد توقيعه اتفاقات كامرب ديفيرد.   النهاي
مث ، وبروز اخلطرر األيرديولوجي الشريعي   ، كما دفع  تداعيات الًورة اإليرانية

دفع  الرياض إىل التقارب مع بغرداد وتقردمي   ، اإليرانية-اندالع احلرب العراقية
ىل العراق خالل حربره  مليار دوالر إ 31مساعدات وقروض بفوازد ضئيلة بقيمة 

، 4894على إيران. كذلك اجته  السعودية لتأسيي جملي التعاون اخلليجي عرام  
على تسوية يتم التفراوض  بري مث استشعرت الرياض احلاجة إىل صيالة إمجاع عر

فالعالقة السعودية الوثيقة مع الواليات املتحدة تطّلب  نوًعا من ؛ عليها مع إسرازيل
. 4894فجاءت خطة األمري فهد عام ؛ بول إسرازيل دولًة شرعيًةاملرونة يف مسألة ق

يتحول ألول مررة بعيرًدا عرن    بري بدأ التركيز العر، ومع منتصأل الًمانينات
 .2"فلسطني وقضيتها

                                                 

اإلسرازيلي: ما بعد اهنيار التسروية"،  -قزيز، "ريية يف الصراع العربريد. عبد اإلله بل 1
حسن نافعة )مراجعة وتقدمي(، انتفاضة األقصى وقرن من الصراع، عّمان: دار  يف: د.

 .377 ، ص3003الشروق للنشر والتوزيع ومؤسسة عبد احلميد شومان، 

واالستمرارية، ترمجة: مركرز   تيم نبلوك، اململكة العربية السعودية: السلطة والشرعية 2
هيًم الكريالين،   . وقارن أيًضا: د.331 ، ص3007اخللي  لألحباث، دبري: املركز، 

"االستراتيجية األمريكية يف اجلزيرة العربية: مكانة إسرازيل ودورها العضو  الًابر "،  
. إذ يعتررب الكريالين أن   48 ، ص4899آب /، ألسطي491شؤون فلسطينية، العدد 

-راتيجية األمريكية يف اجلزيرة العربية، خصوًصا بعد نشوب احلررب العراقيرة  "االست
اإليرانية، قد نقل  مشكلة الشرق األوسط وقضية فلسطني إىل درجة حتتيرة يف سرّلم   
اهتمامات الواليات املتحدة. وليس  مغاالة القول: إن قضية فلسطني )نتيجرة هلرذا   
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الصرهيوين حتولر  يف   -بريفنن سياسة تسوية الصراع العر، على أية حال
الكوي  وانعقاد مؤمتر  مجاعي بعد حتريربري تسعينات القرن العشرين إىل خيار عر

. وواظب  الرياض على لعب دور دبلوماسي أساسري يف عمليرة   4884مدريد عام 
مث درجر  يف  ، 4881وأيدت اململكة العربية السعودية اتفاق أوسلو عام ، التسوية

خطاهبا على استهجان السلوك اإلسرازيلي خصوًصا بعد وصول حزب الليكرود إىل  
. ومع تعًر عملية التسروية وانردالع انتفاضرة    4884سدة احلكم يف إسرازيل عام 

، تشرين األول من ذلرك العرام  /وانعقاد قمة القاهرة يف أكتوبر 3000األقصى عام 
عادت األداة االقتصادية وتقدمي املساعدات لتهيمن على السياسة السرعودية جتراه   

اص فكان  الرياض هي صاحبة االقتراح الذ  جرى تقدميه إىل القمة اخلر ؛ فلسطني
وكان  تلك  بننشاء صندوقني لدعم القدس واالنتفاضة بقيمة مليار دوالر أمريكي.

ي" راالنتفاضة مناسبة جديدة إلثارة النقاش حول جدوى سياسات "التشدد العربر 
فضاًل عن مناقشرة  ، ي"ريف مقابل دور "دول االعتدال العرب، يف مواجهة إسرازيل

واستخدام اإلمكانات ، ن الشكل الدبلوماسيابتداء م؛ أدوات الدعم العربية املمكنة
، اخلارجي املساند لالنتفاضرة بري والعمل اإلعالمي العر، املالية واالقتصادية العربية

وانتهاء  مبسألة الدعم العسكر  للفلسطينيني واحلديث عن استبعاد احلرب النظاميرة  
املوقرأل  ومضار حشرر  ، الرمسي للنضال الفلسطيينبري كأحد ممكنات الدعم العر

 .1"يف خيار واحد هو "خيار السالم االستراتيجيبري العر

فقد اسرتمرت الريراض يف تقردمي املسراعدات املاليرة      ، وعلى أية حال
اليت كان  األداة األهم اليت استخدمتها السعودية ملواجهرة مطالبرة   ، للفلسطينيني

الواليات  عدد من الدول العربية للدول النفطية باستخدام النفط كأداة ضغط على
                                                                                                                  

اسات الدول الكربى وذات التأثري يف السبب وأسباب أخرى( قد أصبح  باهتة يف سي
أوضاع الشرق األوسط. وحىت يف األمم املتحدة، حيث ولدت القضية وعاشر  وال  
تزال، لدت قضية فلسطني موضوًعا مكرًرا اعتادت اآلذان مساعه، فال حيرك سراكًنا.  

 وهنا تكمن املصلحة املشتركة للواليات املتحدة وإسرازيل".

د، "الرقم العربري يف معادلة التحرر الوطين الفلسرطيين:  أمحد يوسأل أمح راجع: د. 1
ربيرع  /، شتاء11/14حتليل لإلمكانات والقيود"، الدراسات الفلسطينية، العدد املزدوج 

 .13-34 ، ص3004
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وهي الردعوة الريت   ، "سالح النفط" رفيما ُيعرف يف األدبيات العربية ب، املتحدة
كان أوضحها تصرريح  ، رّدت عليها الرياض بطرق خمتلفة ويف مناسبات متعددة

وزير اخلارجية السعود  سعود الفيصل بأن "النفط ليي مدفًعا أو دبابرة ولكنره   
د السعود  بعد انتفاضة األقصى على حماولة كما رّكز اجله .1مورد يفيد اقتصادنا"

وهري  ، توظيأل العالقات الوطيدة بني الرياض وواشنطن لصاحل القضية الفلسطينية
حماولة سبقتها حماوالت سعودية عديدة تكررت مع تكررار أزمرات الصرراع    

دون أن يعين ذلك جناح الرياض فيما تريرد حتقيقره مرن    ، اإلسرازيلي-بريالعر
 .فع الواليات املتحدة لتبين موقأل أقل احنياًزا للجانب اإلسرازيليأهداف تتعلق بد

إذ جلأت ؛ 2وعلى هذا احملور ميكن التمييز بني مرحلتني من التحرك السعود 
الرياض يف املرحلة األوىل للضغط على واشنطن لدفعها إىل تطوير موقفهرا مرن   

كّفرل ويل العهرد   القضية الفلسطينية وتنشيط حتركاهتا على هذا الصعيد. وقد ت
السعود  األمري عبد اهلل بن عبد العزيز بنرسال إشارتني مهمتني يف هذه املرحلرة  

تتعلق إحدامها برفضه دعوة الواليات املتحدة لزيارهترا أثنراء   ؛ لإلدارة األمريكية
. أما 3004أيار /جولته اخلارجية اليت مشل  أملانيا والسويد وكندا واملغرب يف مايو

رى فتمًل  يف الرسالة شديدة اللهجة اليت أرسلها األمري عبد اهلل إىل اإلشارة األخ
3004آب /الرزيي بوش االبن يف أواخر ألسطي

3. 

أيلول يف الواليات املتحردة  /سبتمرب 44فنن وقوع أحداث ، وعلى أية حال
واالنشغال بنصالح الضررر يف  ، أجرب السعودية على االرتداد إىل مواقفها الدفاعية

وإصالح صرورهتا كدولرة "تفررإل اإلرهراب     ، مع احلليأل األمريكي عالقاهتا
وهو مرا  ؛ 3003وذلك عرب تقدمي املبادرة العربية للسالم أوازل عام ، واإلرهابيني"

 .سيتم تفصيله يف الفصل الًاين من هذه الدراسة

                                                 

د. مجال عبد اجلواد، "متشددون ومعتدلون: أمناط التفاعل العربري مع االنتفاضة"، يف:  1
األقصى: طموح الفكرة وأزمة اإلدارة، القاهرة: مركرز  عماد جاد )حمرر( انتفاضة  د.

 .110-138 ، ص3003الدراسات السياسية واالستراتيجية يف األهرام، 

 .110 املصدر نفسه، ص 2

د. لاز  عبد الرمحن القصيبري أمريكا والسعودية: محلة إعالمية أم مواجهة سياسية؟،  3
 .91 - 90 ، ص3003بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
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العراقيرة  -أما فيما يتعلق بالسياسة السعودية جتاه العراق والعالقات السعودية
فتجدر اإلشارة إىل أن التراريخ  ؛ ل موضوع الفصل الًالث من هذه الدراسةاليت متً

املعاصر هلذه العالقات كان مًقاًل بسوء اإلدراك املتبادل برني النخرب العراقيرة    
واليت ُينظر إليها بوصرفها  ، مما فاقم من املشكالت واخلالفات بينهما؛ والسعودية

ة هتدزة قصرية حدث  يف أللب سنوات باستًناء مرحل، مسًة مستمرًة لتلك العالقات
اإليرانيرة  -واحلررب العراقيرة  ، بسبب تداعيات الًورة اإليرانية، عقد الًمانينات

4890-4899. 

العراقية يتعلق بعردة  -كان األساس املوضوعي للخالفات السعودية، تارخيًيا
منها: جتاوزات العشازر واألفراد وتنقل بعض شيوإل القبازل مرن إحردى   ، أمور
ومطالبة بعض األمراء السرعوديني بترراخيص للتولرل يف    ، ولتني إىل األخرىالد

مث ظهرت املشكالت احلدودية بعد تروايل ظهرور   ، أراضي العراق لغرض الصيد
4843و 4817النفط يف مناطق متنازع عليها بني الدولتني مرا برني   

مث ظهرر  ، 1
ود  علرى دور  السرع -وجتّلى التنافي العراقي، اخلالف حول السياسات النفطية

وكذلك اخلالف حول أمرن اخللري     بري،الزعيم اإلقليمي يف منطقة اخللي  العر
 .والدور اخلارجي يف محايته

فرنن  ، العراقية-ورلم وجود هذا األساس املوضوعي يف اخلالفات السعودية
واخرتالف  ، قدًرا ُيعتد به منها يرجع إىل سوء اإلدراك املتبادل بني خنب الدولتني

وطبيعة التحالفات اخلارجية الدولية وكل مرا يتعلرق   ، كم وأيديولوجيتهنظام احل
 .بتوّجه السياسة اخلارجية للسعودية والعراق

إن هذا اجلانب اإلدراكي يف العالقات أدى مًاًل إىل تفاقم أزمة اخللي  الًانية 
فاألطراف ؛ وإىل خلق قدر هازل من االعتقادات واحلسابات اخلاطئة، 4880/4884
ثة املباشرة يف األزمة )أ : احلكومات الكويتية والعراقية والسعودية( انطلقر   الًال

يف سياساهتا من اعتقادات وأوهام ومبالغات وحسابات خاطئرة حرول نيرات    
                                                 

قحطان أمحد سليمان احلمداين، السياسة اخلارجية العراقية  ملزيد من التفاصيل راجع: د. 1
، 3009، القاهرة: مكتبة مردبويل،  4841شباط /فرباير 9إىل  4819متوز /يوليو 41من 
 .377-371 ص
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أكًر بكًري مرن تقردير الوقرازع بصرورة     ، وقدرات وإمكانيات بعضها البعض
األمريكية على وجره  موضوعية هادزة بعيًدا عن التسريبات واإلحياءات الغربية )و

. ومثة أمًلة أخرى تؤكد انتهاج السياسة األمريكية الستراتيجية "تأزمي 1اخلصوص(
منطقة اخللي " وسعي واشنطن إىل "شيطنة" العرراق وإيرران يف عيرون بعرض     

يف مقابل النصازح األمريكية املتكررة باالنفتاح على إسرازيل ، املسؤولني اخلليجيني
 .2اع معهاودعم فكرة تسوية الصر

العراقية فيمكن القول: إن -أما يف حتليل الشق التعاوين من العالقات السعودية
حبكرم العوامرل اهليكليرة    -وإن ظّل ، هذه العالقات مل تعدم شيًئا من التقارب

وارتبط بظروف إقليمية ودولية معينة كانر   ، تقارًبا مؤقًتا -احلاكمة هلذه العالقة
وإن بدرجة متفاوتة لكل واحد منرهما.  ، رًكا للطرفي نحتمل يف طياهتا هتديًدا مشت

ويذكر يف هذا السياق تأثري الًورة اإليرانية على تقريب السعودية والعرراق مرن   
فبسبب هذه الًورة اليت ترافق  مع ظروف إقليميرة مضرطربة   ؛ بعضهما البعض

، يرد املصرية بعد توقيع اتفاقات كامب ديف-متًّل  يف تدهور العالقات السعودية
أصبح  الفرصة مواتيرة  ، وبقاء سوريا وحيدة وسط دوامة الصراع مع إسرازيل

وكان  السعودية واعية هلذه التحوالت فسع  إىل ، للعراق لتسلم الزعامة العربية
حتسني العالقات مع العراق. وبغض النظر عّما بني نظامي الرياض وبغرداد مرن   

ناهيك عن القلق من صرراع  ، يرانيةفنن كليهما كان قلًقا من الًورة اإل، تباينات
القوى العظمى يف اخللي . كما عارض البلدان اتفاقات كامب ديفيد. إضرافة إىل  

 .3وجود مصاحل حيوية هلما يف قرارات منظمة األوبك

                                                 

ك اخلاطئ"، د. عبد اخلالق عبد اهلل، "أزمة اخللي : خلفية األزمة.. دور اإلدراك واإلدرا 1
أمحد صدقي الدجاين وآخرون، أزمة اخللي  وتداعياهتا على الوطن العربرري   يف: د.

 .81-84، وص 97 ، ص4884بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

مجال علي زهران، أزمات النظام العربري وآليات املواجهة، القراهرة: دار   راجع: د. 2
 .14-39 ، ص3004الشروق، 

3 William B. Quandt, Saudi Arabia in the 1980s: Foreign Policy, 

Security, and Oil, Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1981, 

p. 20-22. 
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)الريت   4899و 4890اإليرانية ما بني عرامي  -وباستًناء فترة احلرب العراقية
ميكرن النظرر إىل العالقرات    ، اد(شهدت قدًرا من التقارب بني الرياض وبغرد 

العراقية عموًما يف إطار عالقات التنافي والتنابذ والعرداوة املبطنرة أو   -السعودية
 .1التعايش القِلق يف أفضل األحوال

الذ  ، 4878السعود  منذ عام -ولعل هذا يفّسر ِقصر مدة التقارب العراقي
وًصا أنه امتد الحًقا أخطأ البعض بتصويره على أنه شكل من أشكال التحالأل خص

عراقًيا يف مواجهة ما رأته أقطار اخللي  خطًرا إيرانًيا مباشًرا. -ليصبح تقارًبا خليجًيا
بري وهي: ابتعاد مصر عن الفعل العر، ولقد دفع   إىل هذا التقارب مخسة عوامل

ومحلة الضرغوط  ، يف الوق  الذ  تعّرض فيه اخللي  آلثار الًورة اإليرانية، املباشر
، ألمريكية يف موضوع احتماالت االمتداد السوفييت من أفغانسرتان إىل اخللري   ا

 .2واخلالف املتصاعد بني العراق وسوريا، 4878وأحداث مّكة عام 

أحدمها ؛ وبشكل عام انتهج  السعودية يف منطقة اخللي  سياسة ذات شقني
فقرط  خلق أشكال وأطر تفاعلية تشمل السعودية ودول اخللي  اخلمي األخرى 

بينما يقوم الشق اآلخر على عزل هذه الدول اخلمري عرن   ، دون إيران والعراق
كي تنفرد الرياض بالترأثري علرى اخليرارات    ، تأثريات النفوذ اإليراين والعراقي

السياسية هلذه الدول الصغرية. لكن املشكلة اليت كان  تواجه السعودية دازًما هي 
، وإيران بالشكل الذ  كان  تأملره  قصور قدراهتا عن حتقيق هدف عزل العراق

فضاًل عن سري دول اخللي  اخلمي يف كًري من األحيان يف اجتاهرات ال تريردها   
 .3الرياض

كان  هذه املساعي السعودية متعارضة مع ريية العراق لردوره  ، ويف الواقع
، يف منطقة اخللي  الذ  كان يطمح دازًما إىل أن يكون القوة القازدة واحملركة فيها

                                                 

د. مضاو  الرشيد، مأزق اإلصالح يف السعودية يف القرن احلاد  والعشرين، بريوت:  1
 .410 ، ص3001دار الساقي، 

ل ومجيل مطر، النظام اإلقليمي العربري: دراسة يف العالقات علي الدين هال راجع: د. 2
 .444 ، ص4894، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1السياسية العربية، ط

د. حممد السعيد إدريي، النظام اإلقليمي للخلي  العربري بريوت: مركرز دراسرات    3
 .143 ، ص3000(، 11الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه، )
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لكنه اصطدم مع السياسة األمريكيرة وأهرم حلفازهرا اإلقليمريني يف اخللري       
وكان واضًحا أن الطموح العراقي لري ممكن التحقيق بسبب األمهيرة  ، )السعودية(

 .1خصوًصا أمهيتها النفطية، الفازقة ملنطقة اخللي  لدى الدول الغربية

بلدهم جيرب أن  ويف الوق  ذاته ترّسخ  لدى النخبة السعودية قناعة بأن 
"وال ينبغي التفريط يف ، يلعب الدور األكرب يف النظام اإلقليمي لشبه اجلزيرة العربية

أو حىت أطر تنظيمية تضم دول ، الدور السعود  هناك حلساب قوى إقليمية أخرى
تفّضل  -وما زال -شبه اجلزيرة أو اخللي . وترتب على ذلك أن السعودية كان  

؛ م إقامة هياكل أمنية يف اخللي  بعيًدا عن السيطرة السرعودية العالقات الًنازية وعد
 .2"فالسعودية حتاول عزل النظام اخلليجي عن النظم اإلقليمية اجملاورة

وهذا يعين أن السياسة اخلارجية السعودية ترتكز على حمورية مفهوم التوازن 
مسيطرة فعلًيرا   مبا يعين عدم متكني العراق أو إيران من التحول إىل قوة، اإلقليمي

على اخللي . مع حرص السعودية على إبعاد القوى اإلقليمية من خارج اجلزيررة  
العربية ومنعها من التواجد فيها )مًلما حدث مع مصر إبران حررب الريمن يف    

وكذلك عدم ترحيب السعودية بوجود قوة دولية دازمة ، ستينات القرن العشرين(
 .3صديقة للرياض خصوًصا إذا مل تكن، يف منطقة اخللي 

لقد لاب عن التصورات السعودية يف أللب األحيان إدراك مغزى مقولرة: "إن  
ونظرت الريراض إىل  ، ي"رالعراق هو البوابة الشرقية املعنية بالدفاع عن الوطن العرب

هذه املقولة بوصفها جمرد تربير أو لطاء دعازي لطبيعة النظام البعًي. بيد أن املفارقة أن 
خذت تدرك ذلك بالضبط يف اللحظة اليت سقط فيهرا العرراق يف قبضرة    السعودية أ

                                                 

أمحد منيسي، "دول جملي التعاون اخلليجي واملسألة العراقية"، يف: أمحد إبراهيم حممود  1
، 3001 -4880)حمرر(، اخللي .. واملسألة العراقية من لزو الكوي  إىل احتالل العراق 

 .81-81 ، ص3001القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية يف األهرام، 

عبد املنعم املشاط )حمرر(،  سليم، "الريية السعودية ألمن اخللي "، يف: د.د. حممد السيد  2
أمن اخللي  العربري: دراسة يف اإلدراك والسياسات، مركز البحروث والدراسرات   

 .14-10 ، ص4881جامعة القاهرة، -كلية االقتصاد والعلوم السياسية-السياسية

، 80ودية"، السياسة الدولية، العددحسن أبو طالب، "أسي صنع السياسة اخلارجية السع 3
 .11-14 ، ص4897تشرين األول /أكتوبر
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برري  ألول مرة يف التاريخ العر-األمر الذ  فتح ؛ االحتالل األمريكي والنفوذ اإليراين
ميكن القول: إن ، وإمجااًل. 1بوابة بغداد أمام الدور اإليراين يف املنطقة العربية -املعاصر

ة مّر منذ وصول البعث إىل السلطة يف العرراق عرام   العراقي-تطور العالقات السعودية
 :2بًالث مراحل متميزة 3001حىت وقوع العراق حت  االحتالل عام  4849

(: 4890-4849املرحلة األوىل: )مرحلة التنافي والصرراع األيرديولوجي   
حيث شّكل التباين األيديولوجي والسياسي بني النظامني السعود  والعراقي احملدد 

فعلى حني كان أحدمها نظاًما ملكًيا حمافًظا ذا صبغة دينيرة  ؛ عالقة بينهمااألهم لل
كان نظام العراق مجهورًيا ثورًيا قازًمرا علرى الفكرر    ، الزم  نشأته واستمراره

مما أدى إلشكاليات وتداعيات مّجة وأّثر على جممل تطورات منطقة اخللي  ؛ البعًي
سعودًيا مدعوًما بالسياسة األمريكيرة  -االيت كان  تشهد اصطفاًفا إيرانًي بري،العر

 .املعادية للعراق ونظام بغداد القريب من االحتاد السوفييت وسياساته

املرحلة الًانية: )مرحلة التعاون املؤق  بني السعودية والعراق ملواجهة إيرران  
(: إذ شعرت كل من الرياض وبغداد بوطرأة السياسرات   4899-4890الًورية 

ة وخطورة التهديد األيديولوجي القازم على تصدير الًورة ومساندة الًورية اإليراني
علرى الرنظم   بري املستضعفني )اليت تعين ضمنًيا تأليب شيعة العراق واخللي  العر

السياسية احلاكمة(. لكن تعاون البلدين كان مرهوًنا هبرذا املرتغري اآلين املتعلرق    
حىت عاد التوتر والشرك املتبرادل   اإليرانية -وما إن انته  احلرب العراقية، بنيران

مع وجود حلظات استًنازية مرن التحسرن   ، العراقية-ليسود العالقات السعودية
 .3003آذار /كما حدث إبان القمة العربية يف بريوت مارس، الطفيأل

(: الريت سرادها   3001-4880املرحلة الًالًة: )مرحلة احتواء الدور العراقي 
مرع اسرتمرار   ، ة العراقية على منطقة اخللي القلق السعود  من طموحات اهليمن
                                                 

د. خالد الدخيل، "بروز الدور السعود  يف إطار النظام العربري الراهن"، الدراسات  1
 .4 ، ص3007، خريأل 73الفلسطينية، العدد 

اخللي  من  راجع يف هذا املعىن: حا  عليان حممد احلازمي، السياسة السعودية جتاه أمن 2
جامعة القاهرة، -، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم السياسية3001-4880عام 

 .311-311 ، ص3001
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أ : أن يبقى نظام الررزيي  ، رلبة الرياض يف أن يبقى العراق موحًدا ولري مقسَّم
صدام حسني قازًما لتجّنب السيناريو األسوأ املتمًل يف خشية الرياض من انردالع  

ية الريت  حالة من الفوضى واحلروب األهلية يف العراق اليت ستغذيها النعرات الطازف
جنح الرزيي العراقي يف تأجيل انفجارها بصورة شاملة. ولكن السعودية حرصر   

وأبدت ، يف الوق  ذاته على املطالبة بتنفيذ العراق لكامل قرارات الشرعية الدولية
ممرا  ؛ تعاوًنا واضًحا مع السياسات الغربية يف إحكام احلصار على النظام العراقري 

 .وصواًل إىل احتالله وإسقاط نظامه، تمًعامّهد إلضعاف العراق دولة وجم

والواقع أن استعراض هذه اخللفية حول تطور السياسة السعودية جتاه القضايا 
يًب  استمرارية تلك السياسة ، والسيما جتاه القضيتني الفلسطينية والعراقية، العربية

، فصل اآليتاحملددات اليت سيتم التطرق إليها يف ال/كوهنا حمكومة بعدد من العوامل
الذ  حياول رسم صورة كلية لبيئة صنع القرار السرعود  اخلرارجي مبختلرأل    

 .من العوامل الدولية إىل اإلقليمية إىل احمللية السعودية، مستوياهتا



10 

 الفصل األول

 

  



  



11 

 

 

 

ة اخلارجية السرعودية يف  يتناول هذا الفصل أهم العوامل املؤّثرة على السياس
(. ويبدأ باحملددات الدولية للسياسة اخلارجيرة  3040-3004الفترة حمل الدراسة )

 44ويوضح الضغوط اليت تعرضر  هلرا الريراض بعرد أحرداث      ، السعودية
وكيأل تعامل  ، األمريكية بعدها-وحال العالقات السعودية، 3004أيلول /سبتمرب

ازق املواقأل السعودية رًدا علرى اهلجروم   الرياض مع هذه الضغوط عرب شرح حق
والرذ   ، الدبلوماسي الشرس الذ  شّنته وسازل إعالم أمريكية ولربية/اإلعالمي

توّرط فيه نفر من الرمسيني األمريكيني وبعض الباحًني املقربني من صرانع القررار   
 .األمريكي

اخلارجية مث يستعرض الفصل أبرز احملددات اإلقليمية اليت أّثرت على السياسة 
الشيعي -أوهلا: التوتر السّني؛ ومتًل  يف مخسة حمددات، السعودية يف فترة الدراسة

برري  وثانيها: السياسة اإليرانية جتاه مرنطقيت املشررق العر  ، وتداعياته اإلقليمية
وثالًها: بروز دور الفاعلني مرن لرري الردول يف القضرايا      بري،واخللي  العر

ها: حالة التفكك الواضرحة لعالقرات دول املًلرث    ورابع، االستراتيجية العربية
وخامسها: عدم توازن املكانرة السرعودية   ، سوريا(-مصر-)السعوديةبري العر

 .وانعكاساهتا على السياسة اخلارجية

، يتناول الفصل أهم احملددات الداخلية للسياسة اخلارجية السرعودية ، وأخرًيا
وثانيها ، ودية على سياستها اخلارجيةأوهلا تأثري منط نشأة الدولة السع؛ وهي مخسة

، العالقة بني الديين والسياسي يف النظام السعود  وتأثريها على السياسة اخلارجية
ورابعها النظام السعود  وإشكالية ، وثالًها األسرة املالكة ونظام احلكم السعود 

 .وخامسها النفط والتوّجه االقتصاد  للدولة، التعامل مع الشيعة

ا التقسيم متدّرًجا من املستوى الردويل إىل املسرتوى السرعود     ويأيت هذ
نظًرا ألن هذه الدراسة تدرس أساًسا ، أ : باالنتقال من العام إىل اخلاص، الداخلي

 44التغّير الذ  حدث )أو مل حيدث( يف السياسة اخلارجية السعودية بعد أحرداث  
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دويل )وخصوًصرا الضرغوط   واملفترض هنا أن تأثري احملدد ال، 3004أيلول /سبتمرب
إذ مل يسربق يف تراريخ   ؛ األمريكية( على السعودية قد تصاعد بعد تلك األحداث

األمريكية أن تعّرض  الرياض ملًل هرذا الضرغط املكًّرأل    -العالقات السعودية
واملتنّوع يف أدوات تنفيذه. كما أن احملددات اإلقليمية املؤثرة بالفعل على السياسة 

ميكن النظر إليها بوصفها نوًعا من التداعيات لتلك األحداث  44/8السعودية بعد 
والنشراط اإليرراين   ، )السيما ما يتعلق باهنيار الدولة العراقية وتفكيك مؤسساهتا

وتصاعد ، امللحوظ يف توظيأل تداعيات احتالل العراق لتوسيع دور إيران اإلقليمي
ملقاومرة الوطنيرة   نشاط الفاعلني من لري الدول يف املنطقة وخاصة حركرات ا 

وميكن القول: إن طبيعة السياسة األمريكية جتراه  ، والتنظيمات اإلسالمية اجلهادية(
 .املنطقة أسهم  يف إظهار تأثري هذه املتغريات اإلقليمية وتعظيم تداعياهتا

وهذا التقسيم للمحددات إىل ثالثة مستويات ال يهدف إىل فصرلها عرن   
ر ما يهدف إىل تنظيم عرض املعلومات اليت سترد بعضها وعن تفاعالهتا البينية بقد

 مث تقروم الدراسرة الحًقرا    ، أدناه بقصد توضيحها وتفكيكهرا ومتييزهرا أوالً  
وحماولرة توضريح   ، بعملية تركيب احملددات من جديد وبيان كيفية تفاعلها مًعا

تأثريات بعضها على خمرجات السياسة السرعودية جتراه القضريتني الفلسرطينية     
 .ةوالعراقي

فهي ، ومعلوم أن السياسة السعودية جتاه القضايا العربية ال تتحرك بدون قيود
وإمنا تعمل يف إطار عدد مرن العوامرل )أو   ، ال متلك مساحة من احلركة املطلقة

احملددات( اليت تشّكل اإلطار الذ  حيكم السلوك اخلارجي. وُيقصرد باحملرددات   
ات )النابعة مرن البيئتري ن الداخليرة    جمموع الضغوط والقيود واملؤثرات واملتغري

سواء عند رسرم  ، واخلارجية( اليت تفرض نفسها على السياسة اخلارجية السعودية
إن ، أو عند التخطيط للمراحل املستقبلية منرها ، أو تنفيذها، أهداف هذه السياسة

أو تغيري بعرض عناصررها وأدوات   ، كان على صعيد االستمرار يف السياسة ذاهتا
مبا يتالءم مع ما يستجد من متغريات على الصعيد الدويل أو اإلقليمري أو  تنفيذها 

 .أو السعود بري العر
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 البيئة الدولية للسياسة الخارجية السعودية
رلم كًرة املتغريات اخلارجية اليت أّثرت على السياسة السعودية جتراه قضرييت   

مريكي كان األهم تأثرًيا فنن التجاوب مع العامل األ، فلسطني والعراق يف فترة الدراسة
وبعدها. ومرع   3004أيلول /سبتمرب 44على السياسة اخلارجية السعودية قبل أحداث 

فنن العالقرة  ؛ 1اإلقرار بوجود توترات سابقة يف عالقات الدولتني على تلك األحداث
-وكرذلك البعرد النفطري   ، السعودية تبقى ذات ُبعد استراتيجي-األمنية األمريكية
خصوًصرا  ،  العالقات بني الدولتني. ورلم وجود نقاط خالف بينهمااالقتصاد  يف

وكيفية التعامل مع تصراعد النفروذ   ، 3001حول موضوعي العراق بعد احتالله ربيع 
فنن السعودية والواليرات املتحردة ال ترزاالن    ، اإلقليمي إليران وحلفازها يف املنطقة

 برري، نطقة العربية واخللري  العر متقاربتني جًدا فيما خيص النظرة الكلية لشؤون امل
حىت مع اختالف الرياض وواشنطن حرول األدوات والوسرازل يف   ، واخلطر اإليراين

 .وهو خالف يف اجلززيات وليي الكليات على أية حال، التعامل مع ذلك اخلطر

األمريكية( سيتم التركيز عليه -ونظًرا ألمهية هذا احملدد )أ : العالقات السعودية
أمهية االلتفات إىل مالحظتني جوهريتني فيما خيرص التوّجره اخلرارجي     مع، أدناه

إحردامها أن الضرغوط   ؛ للسياسة السعودية ونظرهتا لتحالفاهتا على الصعيد الردويل 
األمريكية على السعودية يف قضية اإلصالح السياسي والًقايف )خصوًصا بعد احرتالل  

                                                 

 44السعودية متّر حبالة من التوتر املكتروم قبرل أحرداث    -كان  العالقات األمريكية 1
 بكًري؛ إذ برزت طوال عقد التسعينات من القرن العشرين جمموعة 3004أيلول /سبتمرب

من التحديات اجلديدة دون أن يتوفر فهم استراتيجي مشترك هلا بني واشنطن والرياض، 
ومنها: انتشار املعارضة الداخلية يف اجملتمع السعود ، وتزايرد الفرراا السياسري يف    
أفغانستان وفشل مشروع الدولة هناك، واندالع االنتفاضة الفلسطينية خريرأل عرام   

التحديات ساحًة أخرى للخالف السياسي بني  . وقد أضاف كل واحد من هذه3000
الواليات املتحدة والسعودية، وأسهم بشكل أو بآخر يف تصاعد التوتر يف عالقاهتمرا  

 املتبادلة فيما بعد. راجع:
Rachel Bronson, "Understanding Us-Saudi Relations", in: Paul Aarts 

and Gerd Nonneman (Eds.) Saudi Arabia in the balance: Political 

economy, Society, Foreign affairs, (New York: New York University 

Press), 2005, p. 384- 385. 
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جية السعودية بالذهاب شررًقا عررب   العراق( قد أدت إىل زيادة اهتمام السياسة اخلار
البحث عن روابط أعمق مع تكتل اجلوار اآلسيو  الصاعد )السيما مع الصني(. وقد 

 3004قام العاهل السعود  عبد اهلل بن عبد العزيز وويل عهده األمري سلطان مطلرع  
. 1فيما بدا كأنه "التفاتة سعودية حنرو الشررق"  ، جبولة على عدد من الدول اآلسيوية

يالحظ هنا أن التعاون السعود  مع بكني يبقى أقل تكلفة من الناحيرة السياسرية   و
، فانتقادات الصني للحملة األمريكية علرى اإلرهراب  ؛ مقارنة بالتعامل مع واشنطن

ورفض بكني الضغوط اليت متارسها واشرنطن يف موضروعات حقروق اإلنسران     
، لتدخل يف الشرأن الرداخلي  والدميقراطية ينسجمان مع املواقأل السعودية الرافضة ل

 .باعتبار أن اإلصالح طبًقا لريية الرياض يأيت من الداخل وبعملية متدرجة

املالحظة األخرى أن هذا االلتفات السعود  شرًقا ال يعرين التخّلري عرن    
وإمنا يعين فقط اإلفادة السرعودية  ، التحالأل اخلارجي األساسي مع الواليات املتحدة

ر العالقات مع واشنطن من مبدأ تنويع العالقرات اخلارجيرة   احملدودة يف أوقات توت
عرب إبقاء خيارات ، لزيادة القدرة التساومية السعودية يف عالقاهتا بالشريك األمريكي
هرذا رلرم أن   . 2الرياض مفتوحة بدون تغيري أسي السياسة اخلارجية السرعودية 

                                                 

انظر: خالد فياض، "السياسة اخلارجية السعودية والتوّجه شرًقا"، السياسة الدولية، العدد  1
تخدم . واملالحظ أن بعض الدراسرات تسر  447-444 ، ص3004متوز /، يوليو441

مصطلح "التوّجه" لوصأل هذا السلوك السعود  التكتيكي، وهو خطأ علمي ألن توّجه 
السياسة اخلارجية يتسم عادة بدرجة أكرب من الًبات؛ فالسعودية لديها توّجه حنو دول 
الغرب، وخصوًصا الواليات املتحدة األمريكية، لكنها تستخدم الورقة اآلسيوية لزيادة 

، وبشكل يتسم باآلنية يف الغالب األعم. وقد يتغري هذا األمر على قدرهتا التساومية فقط
املدى البعيد بسبب الضغوط اليت تفرضها تداعيات الربيع العربري والتغريات يف النظام 
الدويل، كما لوحظ من من جولة ويل العهد السعود  األمري سلمان بن عبد العزيرز  

اليت استبق  هبا الرياض زيارة الررزيي  ، 3041آذار /شباط ومارس/اآلسيوية يف فرباير
 .3041آذار /األمريكي هلا أواخر مارس

2 Bahgat Korany and Moataz A. Fattah, "Irreconcilable Role-Partners? 

Saudi Foreign Policy between the Ulama and the US", in: Bahgat 

Korany and Ali E. Hilal Dessouki (Eds.), The Foreign Policies of Arab 

States: The Challenge of Globalization, Cairo: The American 

University in Cairo Press, 2008, p. 389. 
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من انعكاسات تزايد  على األقل( 3001السياسة السعودية قد بدأت تعاين )منذ عام 
وأنه يف احملصلة النهازية قد جتد الريراض  ، أخطاء السياسة األمريكية يف املنطقة العربية

إذا قام  بتعزيرز   -يف املديني املتوسط والبعيد-أن مصاحلها ستتحقق بشكل أفضل 
حيرث  ؛ )ورمبا حتويل( وجهتها اخلارجية حنو دول جنوب آسيا والشرق األقصرى 

مما قد يتريح  ، والًقل االقتصاد  لكل من الصني واهلند، ية الصاعدةالقوى االقتصاد
 .1فرصة حقيقية لعالقات أفضل جتمع بني السعودية وبني هذه القوى

ورلم احنياز بعض التقييمات ملفهوم "شراكة سعودية مع قروى آسريوية أو   
، ل العرراق أوروبية" استناًدا إىل حتليل بعض املصاحل اآلنية املرتبطة بتداعيات احتال

أو قيام كبار املسؤولني السعوديني بزيارات إىل عواصم آسريوية أو أوروبيرة يف   
إال أن هذه النظرة ، توقيتات ترتبط بوجود توترات يف عالقات الرياض مع واشنطن

بدأت تتراجع بعد سنوات معدودات من احتالل العراق بسبب لياب متطلبرات  
خصوًصرا يف اجلانرب القيمري    ، القوى الشراكة السعودية االستراتيجية مع هذه

 .2مبا مينع حدوث خالفات عميقة ال ميكن جتاوزها، واإلدراكات املتبادلة

 األميركية-العالرا  السعودية
ال خيتلأل الدارسون حول أمهية هذه العالقات وحموريتها يف فهم تطرورات  

خلارجيرة  وإمنا يقع اخلالف حول ترجيح درجة تبعية السياسرة ا ، املنطقة العربية
 .3السعودية أو استقالليتها بالنسبة للسياسة األمريكية

                                                 
1 Tim Niblock, The US-Saudi Alliance: A Crisis Overcome?, Journal of 

Social Affairs, (Emirates), Vol. 23, No. 89, Spring 2006, p. 58.. 
صاحل بن حممد  الروسية، انظر: د.-الطالع على مًال بالتطبيق على العالقات السعوديةل 2

الروسية: عالقات نوعية بداًل من شراكة اسرتراتيجية"،  -اخلًالن، "العالقات السعودية
 .404 -84 ، ص3043، ربيع 11اجمللة العربية للعلوم السياسية، العدد 

تية: حسن أبو طالب، اململكة السعودية وظرالل  ملزيد من التفاصيل راجع املصادر اآل 3
؛ أمحد فارس عبد املنعم، "الدور السعود  44 ، ص4884القدس، القاهرة: سينا للنشر، 

، 4893كرانون الًراين   /، يناير47يف االستراتيجية األمريكية"، السياسة الدولية، العدد
ومسرتقبلها"،  السرعودية: واقعهرا   -هالة سعود ، "العالقات األمريكية . د.97 ص

 .13-11 ، ص4891حزيران /، يونيو74املستقبل العربري العدد 
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وعلى أية حال فقد لعب العامل االقتصاد  املتمًل يف النفط واستخراجه منذ 
إضافة إىل ثالثة ، ثالثينات القرن العشرين دوًرا حمورًيا يف بناء هذه "العالقة املميزة"

لذ  ينطو  على ضرمان أمرن   ا، العسكر -أوهلا: العامل األمين؛ عناصر أخرى
السعودية وتزويدها باألسلحة األمريكية والتعراون ضرد اخلصروم املشرتركني     

-برري وخصوًصا "اإلرهاب". وثانيها: دور السعودية "املعتدل" يف الصراع العر
 .1واإلسالميبري اإلسرازيلي. وثالًها: مكانتها البارزة يف العاملني العر

 :مريكية ميكن اإلشارة إىل النقاط اآلتيةاأل-ويف سياق العالقات السعودية
 -والعالقرات السرعودية  ، الغربية عموًما-اتسم  العالقات السعودية - 4

بشكل عام بالتمّيز طوال مخسة عقود حىت بداية األلفية الًالًة. ، األمريكية خصوًصا
إذ شهدت العالقات بني ؛ لري أن ذلك التمّيز مل يكن بالضرورة على وترية واحدة

الرياض وواشنطن حالة من التوتر وخاصة بعد تفجريات الرياض واخلررب عرامي   
وهي التفجريات "اليت أّسسر  وأّرخر    ، ضد القوات األمريكية 4884و 4881

وكذلك أفرزت عدم ارتيراح رمسري   ، من الوجود األمريكيبري لبداية قلق شع
يف تلرك  سعود  من التدخل يف الشؤون الداخلية وخاصة يف إطار التحقيقرات  

األمريكية املتميرزة بردأت   -التفجريات. تلك احلالة العامة من العالقات السعودية
 .2"3004أيلول /سبتمرب 44تتوتر بعد أحداث 

نقطة مهمة يف تاريخ العالقرات   3004أيلول /سبتمرب 44مًّل  أحداث  - 2
لق  فقد انط؛ األمريكية عموًما-والعالقات العربية، األمريكية خصوًصا-السعودية

السياسة األمريكية على مدار النصأل الًاين من القرن العشرين من منه  برالمايت 
وتناقضاته لبلورة سياسة قادرة على حتقيق املصراحل  بري يوّظأل ضعأل الوطن العر

                                                 
1 Paul Aarts, "Events versus trends: The role of energy and security in 

sustaining the US- Saudi relationship ", in: Paul Aarts and Gerd 

Nonneman (Eds.) Saudi Arabia in the balance: Political economy, 

Society, Foreign affairs, (New York: New York University Press), 

2005, p. 403. 

: اإلصالح 44/8متروك الفاحل، "املستقبل السياسي للسعودية يف ضوء  بتصرف عن: د. 2
 يف وجه االهنيار والتقسيم"، موقع قضايا اخللي ، على الرابط:

www.gulfissues.net/mpage/derasat/alfalih.htm 

http://www.gulfissues.net/mpage/derasat/alfalih.htm
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دون أن يؤثر ذلك على تأييدها املطلق إلسرازيل يف صراعها مع ، النفطية األمريكية
ن درجة من الصداقة مع فاعلني رزيسيني يف النظام الدول العربية. وإذ حتّقق لواشنط

إبان النظام الدويل ثنازي القطبية )سواء بسبب حاجة هؤالء الفاعلني إىل بري العر
أو وجود وضع من التنافي الدويل الذ  يفرض السعي لزيرادة  ، احلماية األمريكية

ت يف حلظات على اإلتيان ببعض اإلجنازابري أو بسبب قدرة النظام العر، احللفاء
فنن مجيع هذه األسباب أخذت يف التحّول بعرد تفكرك املعسركر    ، استًنازية(

بعد توقيع الرزيي السادات التفاقية السالم مع بري االشتراكي وتفّكك النظام العر
 .1مث تدمري العراق واحتالله، الكيان اإلسرازيلي

وال برري  ام عروبناء عليه "مل تعد الواليات املتحدة حريصة على محاية أ  نظ
فالكلُّ مطالرب برالتغيري   ؛ مهما كان قدره أو درجة استعداده للتعاون، االستماع إليه

واشنطن إىل  3004أيلول /واالستجابة للمطالب األمريكية. وبذا دفع  أحداث سبتمرب
تغيري هنجها الربالمايت بآخر ينطلق من ريية أيديولوجية أو عقازدية واضحة ومتكاملة. 

وخاصرة النظرام شررق    ، إدارة بوش االبن تروم صيالة العامل كلره  وكان  ريية
مما وضعها يف ، لكنها )أ : الريية( كان  ريية إسرازيلية يف ثوب أمريكي، األوسطي

فقد كان صرعًبا علرى   ؛ اخلاف  هلابري ووّلد درجة من الرفض العر، مأزق حقيقي
ات واشرنطن يف ظرل   قبول إمالء بري(العرب )سواء على املستوى الرمسي أو الشع

بالتزامن مرع  ، وحماوالت لفرض تسوية بالشروط اإلسرازيلية، احتالل أمريكي للعراق
ضغوط أمريكية هازلة على أللب الدول العربية لتغيري مناهجهرا التعليميرة والًقافيرة    
واإلعالمية. مما دّل يف حينه أنه البد أن يتغري العرب أو أن تتغري تلك الريية األمريكيرة  

أمريكي خيرج عالقات الطرفني من مرأزق  -بريتوجد أرضية مشتركة حلوار عركي 
 .2"تداعيات احتالل العراق والتوترات املرتبطة بقضايا أقدم مًل فلسطني ولبنان

، األمريكية طريقها إىل التحّسن من جديد-مل تأخذ العالقات السعودية - 3
أحد التأثريات البرارزة  كما ستشري الدراسة أدناه. وكان ، 3001إال يف منتصأل 

                                                 

ي"، السياسرة  رحسن نافعة، "وجهة نظر يف تطور الريية األمريكية جتاه العامل العرب د. 1
 .78 ، ص3001متوز /، يوليو411الدولية، العدد 

 املصدر نفسه. 2



41 

وبني مستوى ، هو ظهور آراء حتاول الربط بينها 3004أيلول /سبتمرب 44ألحداث 
من املواقأل األمريكية اليت زاد احنيازها إلسرازيل بعد انردالع  بري اإلحباط العر

. وقد استًمرت إدارة بوش االبن تداعيات تلك 3000انتفاضة األقصى خريأل عام 
، والسعودية خصوًصا، وط شديدة على الدول العربية عموًمااألحداث ملمارسة ضغ

 .لوضعها يف موقأل يسلب حججها اليت ترّبر هبا دعمها للقضية الفلسطينية

إن إصرار الرياض يف دفاعها عن احلقوق الفلسطينية اسرتجلب الضرغوط   
وهي ، 44/8الصهيونية على السعودية بعد /السياسية واحلمالت اإلعالمية األمريكية

الت كان  تتم حلساب جهات صهيونية نافذة يف اإلعالم األمريكري هتردف   مح
للنيل من دور الرياض يف القضايا العربية واإلسالمية. ورلم أن احلمالت بردأت  

فنن هناك من ربط بني بداية احلملة األمريكية على أفغانستان ، منذ انتفاضة األقصى
بري على مراكز القرار العر وتشديد الضغوط اليت مارستها واشنطن 3004خريأل 

وبذا كان  احلرب على أفغانستان هي الباب الواسع لشّن احلمرالت  ، واإلسالمي
الواسعة ضد السعودية ومصر واليمن والسودان والعراق والصومال وباكسرتان.  
، ورلم وجود تباين يف مواقأل املؤسسات األمريكية من هذه احلمالت اإلعالميرة 

الصهيوين جنح  يف استًمار ارتباكرات املواقرأل   بري فنن املؤكد أن قوى اللو
 .1لتنفيذ األجندة اإلسرازيليةبري األمريكية على الصعيدين الرمسي والشع

عجة مرن التشرهري   نرزيف هذا السياق كان  وزارة اخلارجية األمريكية م
إىل حد أن وزير اخلارجية كولن باول حاول التدخل إليقاف احلمالت ، بالسعودية
اض دون جناح ُيذكر. بينما أخذ صقور احملافظني اجلدد النافذون يف وزارة ضد الري

إذ قال نازب وزيرر  ؛ الدفاع )البنتالون( يشاركون يف تصعيد املوقأل مع السعودية
الدفاع األمريكي بول وولفويتز: "إن احلرب ضد طالبران جيرب أن تبردأ مرن     

مًل هذه التصرحيات ليس   مما حدا بالرياض إىل تنبيه واشنطن إىل أن، السعودية"
وهو ما حاول الرزيي بوش االبرن أن  ، ملصلحة البلدين وتزيد من الشرإل بينهما

                                                 

على السعودية: الوسازل أمريكية واألهداف صهيونية"، طارق إبراهيم، "احلملة اإلعالمية  1
، باريي: مركز 3004كانون األول /، ديسمرب443األوروبري العدد -امللأل العربري

 .47-41 األوروبري ص-الدراسات العربري
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إذ ؛ يعاجله عرب اتصال هاتفي مع ويل العهد السعود  األمري عبد اهلل بن عبد العزيز
أبدى بوش أسفه للحملة اإلعالمية ضد السعودية فيما اعترب األمري هرذا األسرأل   

ًة عّلها تكون منطلًقا لتصحيح اخللل القرازم يف املفراهيم السياسرية    بادرًة إجيابي
 .1واإلعالمية السازدة يف الوسط السياسي األمريكي

وقد متحور مضمون هذه احلمالت اإلعالمية حول االهتامات التالية: الوهابية 
السعودية هي اليت خلق  حركرة  ، مسؤولة عن التطرف يف العامل اإلسالمي كله

، تنظيم القاعدة وزعيمه أسرامة برن الدن   -وال تزال-وهي اليت مّول  ، طالبان
الرياض مل تتعاون يف التحقيقات عن األشخاص اخلمسة عشر مرن السرعوديني   

السعودية رفض  السماح للقروات  ، 3004أيلول /سبتمرب 44املتهمني يف أحداث 
فنن ، اختصاراألمريكية باستخدام قواعدها اجلوية يف اهلجمات ضد أفغانستان. وب

مفاد هذه االهتامات حتّول السعودية من دولة صديقة للواليات املتحدة إىل دولرة  
 .2عدوة

وبشكل أكًر تفصياًل يتضح من حتليل أبعاد هذه احلمالت ودالالهترا أهنرا   
 :3توزع  على أربعة اجتاهات رزيسة

ميرة يف  االجتاه األول: تناول دور السعودية يف دعم املؤسسات اخلريية والتعلي
مبا أسرهم يف منرو تنظريم القاعردة      -وخصوًصا يف باكستان-العامل اإلسالمي 

ومجاعات متطرفة أخرى. والًاين: حاول إجياد عالقة بني املال السعود  ومتويرل  
التطرف واإلرهاب بتوجيه االهتامات إىل أعضاء األسرة املالكة السعودية أو بعض 

احلرمني(. أما الًالث: فحراول دمرغ    اجلمعيات اخلريية السعودية )مًل مؤسسة
السعودية باإلرهاب من خالل الربط بينها وبني بعض حركرات املقاومرة ضرد    
االحتالل خصوًصا حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي الفلسطينيتني. يف حني كران  

إلجبار ، السعودية-االجتاه الرابع يقوم حبملة حتريضية لتخريب العالقات األمريكية
                                                 

 .47-44 املصدر نفسه، ص 1
ية؟، لاز  عبد الرمحن القصيبري أمريكا والسعودية: محلة إعالمية أم مواجهة سياس د. 2

 .81-99 ، ص3003بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
األمريكيرة  -راجع: أشرف سعد العيسو ، "أبعاد ودالالت احلملة اإلعالمية الصهيونية 3

 .431-431 ، ص13لربط السعودية باإلرهاب"، شؤون خليجية، العدد 
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والتخلي عن ، بن على اتباع هن  أكًر صرامة يف التعامل مع السعوديةإدارة بوش اال
التساهل إزاء الرياض نظري احلصول على مساندهتا يف احلملرة األمريكيرة علرى    

 .العراق

أحدمها يتعلق مبعارضة ، 1وميكن القول: إن هناك سببني أساسيني هلذه احلملة
ياض والقاهرة يف عرقلرة مسرار   وجناح الر، السعودية لعملية التطبيع مع إسرازيل

؛ واإلسالمي املتسارع مع إسرازيل يف منتصأل عقد التسرعينات بري التطبيع العر
فهذا املوقأل السعود  املتوازن أثار حنق األقالم واجلماعات الصرهيونية الريت مل   
، تتمكن من مهامجة الرياض بشكل مباشر أو اهتامها بالعداء للسرالم أو السرامية  

درة األمري فهد للسالم. بينما أصبح  الفرصة مواتية متاًما بعرد  وهي صاحبة مبا
لكي تتحرك هذه التيارات الصهيونية لتشرويه  ، 3004أيلول /سبتمرب 44أحداث 

صورة السعودية ومسعتها يف الدوازر األمريكية واألوروبية. أما السبب اآلخرر وراء  
ارات العلمانية املوجرودة يف  احلملة فيكمن يف "السياسات والدعاية اليت تتبناها التي

واليت كان  تراهن على عدم جناح التجربة السعودية ، واشنطن والعواصم األوروبية
 44/8بسبب منهجها الديين احملافظ. وقد وجدت هذه التيارات أيًضا يف أحرداث  

وهو مرا  ، فرصة ساحنة لربط السعودية بالتطرف واإلرهاب وعدم التسامح الديين
وجية السياسية اليت يرتكز إليهرا نظرام احلكرم واجملتمرع يف     يستهدف األيديول

 ."السعودية

أيلرول  /لقد انتقل  هذه احلمالت إىل مستوى أعلى بعد أحرداث سربتمرب  
لري أن اجلديد فيها كان يتعلق بتحوهلا إىل ما يشربه السياسرة الرمسيرة    ؛ 3004

كية بتربين هرذه   دون أن تعترف اإلدارة األمري، للواليات املتحدة جتاه السعودية
 .احلمالت

إذ تتكفرل  ؛ والواقع أن هلذه السياسة األمريكية فازدة مباشرة ووظيفة مرّكبة
هذه السياسة بتوصيل الرسالة السياسية كاملة دون أن تتورط اإلدارة األمريكية يف 

ويكون الردُّ الرمسي األمريكي على أيرة طلبرات   ، توتري عالقاهتا املباشرة بالرياض
                                                 

اململكة: مضرموهنا،   بتصرف عن: عًمان الرواف، "هذه احلملة اإلعالمية اجملنونة ضد 1
 .3004تشرين األول /أكتوبر 10أسباهبا، وكيفية التعامل معها"، الشرق األوسط 
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ضيح موقفها من احلملة هو أن آراء وسازل اإلعالم األمريكية ال متًّرل  سعودية بتو
 .1وجهة النظر الرمسية

أحدمها ؛ ولكن رد الفعل األمريكي لري الرمسي كان مهًما لسببني على األقل
ممرا  ؛ قد ترك  أثًرا واضًحا على مدركات الشعب األمريكي 44/8أن هجمات 

واآلخرر أن  ، دال الداخلي األمريكري وضع العالقة مع السعودية على مسرح اجل
اخلط الفاصل بني التوّجهات الشعبية األمريكية وبني موقأل اإلدارة األمريكيرة مل  
يعد واضًحا بعد أن أصبح  رموز فكرية وصحفية معروفة بقرهبا من مركز صنع 

يف تنرالم مضرمونه أن   ، القرار يف إدارة بوش االبن تنتقد السعودية بشكل فر ٍّ 
 .2وليس  جزء ا من احلل، بات  جزء ا من املشكلة يف الشرق األوسطالسعودية 

أما الرياض من جهتها فقد أرسل  السيد عادل اجلبري )مستشار ويل العهرد  
 3004السعود  للشؤون اخلارجية وقتذاك( إىل الواليات املتحدة أواخرر عرام   

 .3لتحسني صورة السعودية ومواجهة هذه احلمالت املعادية هلا

على السياسة اخلارجية السعودية ما  44/8عل من أهم تداعيات أحداث ل - 4
يتعلق مبحاصرة العمل الدعو  واخلري  والتربعات املالية اخلارجية اللذين يعترربان  

فضاًل عن أهدافهما األصلية املتمًلة يف ، من أدوات تعزيز النفوذ السعود  اخلارجي
 .املسلمني ولريهم مدِّ يد العون واملساعدة إىل احملتاجني من

بيد أن احلملة األمريكية على العمل اخلري  اإلسالمي مل تكن وليدة أحداث 
فقبل وقوع تلك األحداث ألقى السفري مايكل شريهان  ، 3004أيلول /سبتمرب 44

)منسق مكافحة اإلرهاب يف وزارة اخلارجية األمريكية( خطاًبا عن اإلرهراب يف  
                                                 

القصيبري أمريكا والسعودية: محلة إعالمية أم مواجهة سياسية؟، مصدر سرابق،   د. 1
 .89-87 ص

كز تيم نبلوك، اململكة العربية السعودية: السلطة والشرعية واالستمرارية، ترمجة: مر د. 2
 .319-317 ، ص3007اخللي  لألحباث، دبري: املركز، 

منار الشورجبي، "الواليات املتحدة واملسألة العراقية: مأزق دول اخللري    نقاًل عن: د. 3
ي"، يف: أمحد إبراهيم حممود )حمرر(، اخللي .. واملسألة العراقية من لزو الكوي  رالعرب

كز الدراسات السياسية واالستراتيجية ، القاهرة: مر3001 -4880إىل احتالل العراق 
 .40 ، ص3001يف األهرام، 
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وزعم فيه أن "هناك نوًعا ، 3000شباط /فرباير 40مركز أحباث بروكنجز بواشنطن 
السيما يف العرامل اإلسرالمي.   ، من العالقة الوثيقة بني اإلرهاب والعمل اخلري 

وقال: إن لدى اإلرهابيني شبكات متويل خاصة هبرم عررب جترارة املخردرات     
ومؤسسات األعمال والًروات اخلاصة واملؤسسات اخلريية. ويف كًري من البلردان  

تنشئ هذه اجلماعات ، كومات ال تقدر على توفري خدمات عامة أساسيةحيث احل
مًرل املردارس واملستوصرفات العامرة والشربكات      ، مؤسسات عامة موازية

 .1"االجتماعية

؛ فنن االستجابة السعودية للضغوط األمريكية مل تتأخر كرًرًيا ، على أية حال
االتفاقية الدوليرة ملنرع    على 3004تشرين الًاين /نوفمرب 38إذ وّقع  الرياض يف 

اخلراص   3004لعام  4171والتزم  تطبيق قرار جملي األمن رقم ، متويل اإلرهاب
حبيث ال ُيسمح ، وفرض  نظاًما صارًما على التحويالت املالية، مبكافحة اإلرهاب
وال ُيسمح للجمعيات اخلريية بالعمل يف السرعودية إال بعرد   ، هبا إال عرب البنوك
وإخضاع أعماهلا وحساباهتا للمراقبة من اجلهرات  ، يص بذلكاحلصول على ترخ
واتباع بعض املعايري القانونية واالقتصادية واإلشرافية. إضرافة  ، احلكومية املختصة

وتشكيل أخرى يف ، إىل قيام وزارة الداخلية بتشكيل وحدة ملكافحة لسيل األموال
ية لإللاثة واألعمال اخلريية يف فضاًل عن إنشاء "اهليئة السعودية األهل، وزارة املالية

 .2اخلارج" اليت ختضع إلشراف وزارة اخلارجية السعودية

وكان واضًحا أن قضية ضبط التربعات السعودية ومراقبتها بات  جزء ا مرن  
ومرن مرداخل الضرغط يف    ، أيلول/سبتمرب 44األولويات األمريكية بعد أحداث 

حىت لو اخترذ ذلرك   ، سعود موضوع اإلصالح السياسي املطلوب من النظام ال
شكاًل مبتكًرا أقرب إىل "لري الرمسي" مًل تقارير الكونغرس األمريكي وتوصرياته  

                                                 

عمرو عبد الكرمي، "العمل اخلري  واإللاثي اإلسالمي: استحكام سياسة جتفيأل املنابع"،  1
يف: جمموعة مؤلفني، أميت يف العامل: حولية قضايا العامل اإلسالمي، العدد اخلامي، اجلزء 

 .734 م، ص3001/هر4131لدراسات السياسية الًاين، القاهرة: مركز احلضارة ل

عصام عبد الشايف، البعد الديين يف السياسة األمريكية جتاه اململكة العربيرة   راجع: د. 2
 .449-419 ، ص3041السعودية، القاهرة: املكتبة العصرية، 
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أستاذ العلوم السياسية -جرجيور  جاوس د. أو الرسالة اليت وّجهها، لصانع القرار
إىل ويل العهد األمري عبد اهلل بن عبرد العزيرز يف    -يف جامعة فريمون  األمريكية

وعنواهنا: "إنقاذ اململكة". وقدم فيها رييته واقتراحاته  3001رين األول تش/أكتوبر
ورّكز فيهرا  ، لكيفية إصالح السعودية لنفسها بدون أن تقع يف "أيد  املتطرفني"

وترميم عالقات السرعودية بالواليرات   ، على حموري ن: إصالح الداخل السعود 
 .1املتحدة

دية ذروًة كبريًة مع تقدمي السيناتور بلغ  احلمالت اإلعالمية على السعو - 5
اجلمهور  عن والية بنسلفانيا أرلني سبكتر مشروع "قانون حماسبة السعودية لعام 

والذ  كان يدعو إىل فرض عقوبات على السعودية على لرار ما حدث ، "3001
وذلك إذا مل توقأل الرياض دعمها ، 3001تشرين الًاين /مع سوريا منتصأل نوفمرب

س وتتعاون مع الواليات املتحدة يف حرهبرا علرى اإلرهراب. ومرن     حلركة محا
العقوبات: حظر تصدير املواد املتعلقة بالشؤون العسكرية ومعدات دوازر تصرنيع  

وحتديد سفر الدبلوماسيني السرعوديني يف  ، الوقود وأجهزة احلاسب اآليل الكبرية
 2.يعملون هبامياًل ومركزها مقر السفارة اليت  31حدود دازرة نصأل قطرها 

-اتبع النظام السعود  الحتواء الضغوط األمريكية املطاِلبة باإلصرالح   - 6
أوهلرا:  ؛ سياسة مكوَّنة من عدة خطروات  -مباشرة 44/8خصوًصا بعد أحداث 

تركيز ويل العهد آنذاك )األمري عبد اهلل( على التعامل مع احلملة األمريكية بأبعادها 
تررتبط  ، باعتبارها محلة ضد املسلمني وعقيردهتم ، ةالسياسية واإلعالمية والًقافي
الصهيوين يف واشنطن ضد مواقأل السعودية مرن  بري حبملة صهيونية يديرها اللو

السيما دعمها املايل النتفاضة األقصى. مث قام األمري باالجتماع ، القضية الفلسطينية
ت مرن أسراتذة اجلامعرا   ، بعدد من الفئات والقوى السرعودية  -على مراحل-

                                                 
، 34راجع نص رسالة جرجيورى جاوس لويل العهد السعود ، شؤون سعودية، العدد  1

 ، على الرابط:3001ون األول كان/ديسمرب
www.saudiaffairs.net/webpage/sa/issue21/article21/articale09.htm 

"مؤيدون إلسرازيل يف الكونغرس يطرحون مشروًعا حملاسبة السعودية"، الشرق األوسط  2
عصام عبد الشايف، البعد الديين يف السياسة  . وأيًضا: د.3001تشرين الًاين /نوفمرب 10

 .14-10 كية جتاه اململكة العربية السعودية، مصدر سابق، صاألمري
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حلشدهم مجيًعا ضد احلملرة األمريكيرة   ، واملعلمني والتجار واملشايخ والعسكريني
املناِهضة للسعودية. وكان  حماولة منه للتأكيد على أمهيرة الوحردة الوطنيرة يف    

، السعودية على األوضاع الداخلية-التعامل مع انعكاسات أزمة العالقات األمريكية
 .1ة احلوار الوطينوهذه اآللية تطورت الحًقا إىل مؤسس

أما اخلطوة الًانية فكان  تكليأل شركات عالقات عامة بتحسرني صرورة   
واستكتاب عدد من األقالم األمريكية للدفاع عن ، السعودية يف الساحة األمريكية

وأمهية استقرار العالقات معها. مث جرى إرسال عناصرر  ، اململكة العربية السعودية
برزاسة األمري نواف بن عبد العزيز إىل منتردى   -ضمن وفد سعود  كبري-قيادية 

وقام األمراء املرافقون له بنجراء مقابالت تليفزيونية ، 3003شباط /دافوس يف فرباير
وركزوا على أمهية الدور التعاوين الرذ  قامر  بره    ، مع وسازل إعالم أمريكية

لري مباشرر   وما ميكن أن تقوم به يف احلاضر واملستقبل يف ردٍّ، الرياض يف املاضي
، على احلمالت اإلعالمية اليت شنتها العناصر اإلعالمية األمريكية املعادية للسعودية
خصوًصا يف صحيفيت نيويورك تاميز وواشنطن بوس . أما اخلطوة الًالًة فكانر   

تتمحرور  ، 3003تسريب مبادرة سعودية إىل الصحفي توماس فريدمان مطلع عام 
مقابل انسحاهبا الشامل من األراضري العربيرة   ، لحول التطبيع الكامل مع إسرازي

4847احملتلة منذ 
2. 

وقد كان اهلدف األساسي من طرح السعودية ملبادرة السالم العربية يتعلرق  
عررب تدشرني مقاربرة     44/8بكسب تقدير الواليات املتحدة بعرد أحرداث   

 مبا يضرمن حتقيرق السرالم واألمرن    ، عربية أكًر تصاحلية مع إسرازيل/سعودية
 برري. وتأكيد املوقع الدبلوماسي القياد  للسعودية يف الروطن العر ، اإلقليميني

ورلم ذلك مل يكشأل رد الفعل األمريكي على املبادرة عن كبري اهتمام هبا سوى 
فعنرد اسرتقبال الررزيي    ؛ للتطبيع مع إسرازيلبري فيما يتعلق باالستعداد العر

نيسران  /األمري عبد اهلل يف إبريل األمريكي جورج بوش االبن لويل العهد السعود 
بينمرا  ، حتدث بوش عن الدور الذ  يقوم به األمري بوصفه "رجل دولرة"  3003

                                                 

 "، مصدر سابق.44/8متروك الفاحل، "املستقبل السياسي للسعودية يف ضوء  د. 1

 املصدر نفسه. 2
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حتدث الناطق باسم البي  األبيض عن وجود "مساحات من اخلالف" بني الرييرة  
 .1األمريكية واخلطط السعودية

لوية اليت فنن بعض اآلراء أشارت إىل األو، ورلم حمدودية نتاز  هذه الزيارة
"أوالها: وضع حد حلصار الررزيي ياسرر   ؛ منحها األمري عبد اهلل لًالث قضايا

ألهنا ستفرز ، ووضع هناية للعمليات العسكرية اإلسرازيلية يف الضفة الغربية، عرفات
إذا مل تكبح واشنطن مجاح رزريي  ، تداعيات خطرية على أمن املنطقة واستقرارها

، ا: شرح أمهية إجياد قوات دولية حلماية الفلسطينينيالوزراء أرييل شارون. وثانيته
وثالًتها: توضيح األسي اليت تقوم عليها العالقرات برني واشرنطن والروطن     

كما اتضح ، . ولكن جممل هذه اجلهود السعودية مل تًمر شيًئا ملموًسا2ي"رالعرب
حمطرة   مما دفع وزير اخلارجية السعود  األمري سعود الفيصل يف لقازه مع؛ الحًقا

 .3سي. إن. إن إىل التعبري عن امتعاضه من مواقأل اإلدارة األمريكية

وبات  بعض املؤسسرات  ، ولذا بقي االجتاه األمريكي الذ  ينتقد السعودية قوًيا
األمريكية القريبة من دوازر صنع القرار من بني أهم منتقد  النظام السعود . وأصربح  

فضاًل عن قضرايا أخررى مرادة    ، ياضالذ  تتبناه الربري موضوع املذهب الوها
إىل أن أصردرت  ، 3001و 3003ملناقشات حادة داخل الكونغرس األمريكي يف عامي 

( يتهم 3001متوز /يوليو 31جلنة مشتركة من جملسي الشيوإل والنواب تقريًرا )ُنشر يف 
وبأهنا كان  على علم بأن ، أيلول/سبتمرب 44السعودية صراحة بتمويل تنفيذ هجمات 

ماعات اليت تلق  التربعات السعودية استخدمتها يف متويل اإلرهاب. وأورد التقرير اجل
أيًضا شهادات عدد من املسؤولني األمريكيني انتقدوا فيها حكومة الرياض بسبب عدم 

 .4تعاوهنا يف جمال مكافحة اإلرهاب

                                                 

تيم نبلوك، اململكة العربية السعودية: السلطة والشرعية واالستمرارية، مصدر سابق،  د. 1
 .311-311 ص

مد ناصر، "زيارة األمري عبد اهلل لواشنطن: قراءة يف الريية السعودية نقاًل عن: شحاتة حم 2
 .400 ، ص3003، صيأل 10للسالم مع إسرازيل"، شؤون خليجية، العدد 

 املصدر نفسه. 3
ملزيد من التفاصيل راجع: مسري فاروق حافظ، "مؤمتر مكافحة اإلرهاب: جتربة اململكة  4

 .414-411 ، ص3001، شتاء 14دد العربية السعودية"، شؤون خليجية، الع
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اليت طالب  بوضوح مبعاقبرة  ، يضاف إىل ذلك التقارير والدراسات األمريكية
بل إنشاء مجهورية مستقلة يف شرق اجلزيرة العربية )تضم آبرار  ، ظام السعود الن

إذا ما واصل  الرياض دعم املدارس اليت تقوم برتلقني "احلقرد" ضرد    ، النفط(
 .1الواليات املتحدة على حد تعبري إحدى الدراسات

 44/8األمريكية بعد أحرداث  -يف إطار إعادة تقييم العالقات السعودية - 7
أوالها رفض الرياض أن تشارك يف احلربي ن اللرتني شرّنتهما   ؛ ثالث قضايابرزت 

والعرراق  ، 3004واشنطن وحلفايها بعد تلك األحداث على أفغانستان خريرأل  
. أما الًانية فكان  تتعلق باستجابة احلكومرة السرعودية للضرغوط    3001ربيع 

  مع إبداء انفتاح األمريكية يف موضوع اإلصالح على الصعيدين الًقايف واالقتصاد
حمدود على صعيد اإلصالح السياسي. أما القضية الًالًة فتتعلق بقيرام الريراض   
بتقليص عالقاهتا العسكرية مع واشنطن وصواًل إىل طلرب أن تغرادر القروات    

أحدمها التحوالت يف السياسة األمريكية بعد ؛ األمريكية األراضي السعودية لسببني
ل أشهر قليلة من موضع الصديق والشريك للواليات اليت نقل  الرياض خال 44/8

املتحدة إىل موضع االهتام ودعم "اإلرهاب". واآلخر سحب الذرازع مرن تنظريم   
القاعدة والتيارات السلفية اجلهادية األخرى اليت اختذت من الوجود األمريكري يف  

 .2أراضي شبه اجلزيرة العربية دوًما مربًرا النتقاد النظام السعود 

أيلول حافلرة براملواقأل   /سبتمرب 44كان  الفترة التالية مباشرة ألحداث  وقد
، والتصرحيات والدراسات األمريكية اليت توّجه انتقادات صرحية لنظام احلكم السعود 
، وتراوح  الريى األمريكية بني وصول عالقات واشنطن بالرياض إىل مفترق طررق 

يها من قبيل: وجود تيرارات يف اجلرانبني   وبني احلاجة إىل معاجلة القضايا اإلشكالية ف
والدعم املايل السرعود  لصراحل منظمرات    ، ترّوج لصورة سيئة عن اجلانب اآلخر
                                                 

. وراجع أيًضا: هانئ رسالن، "السعودية واملسألة العراقية 411-411 املصدر نفسه، ص 1
بني التهديد اخلارجي واملأزق الداخلي"، يف: أمحد إبراهيم حممود )حمررر( اخللري ..   

، ، مصدر سرابق 3001 -4880واملسألة العراقية من لزو الكوي  إىل احتالل العراق 
 وما بعدها. 90 ص

2 Tim Niblock, "The US-Saudi Alliance: A Crisis Overcome?", Op Cit., 

p. 49-56 
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واملطالبة األمريكية بفرتح االقتصراد   ، ومؤسسات تعتربها الواليات املتحدة "إرهابية"
واختراذ إجرراءات   ، السعود  أمام االستًمارات األجنبية خصوًصا يف قطاع الطاقة

إلصالح املنظومة القانونية السعودية استجابًة لشروط العضوية يف منظمرة التجرارة   
سواء داخل ، ومطالبة الرياض لواشنطن بأن تكشأل عن املعتقلني العرب لديها، العاملية

وتسهيل حصول السعوديني )من ، الواليات املتحدة أو يف السجون التابعة هلا خارجها
 .1أشريات دخول للواليات املتحدةالدارسني أو الزازرين( على ت

ميكن اعتبار مطالبة الرياض بسحب القوات األمريكية مرن األراضري    - 8
فقد محلر   ؛ أيلول/سبتمرب 44السعودية واحًدا من التداعيات األساسية ألحداث 

التطوراُت االستراتيجيُة يف منطقة اخللي  احلكومَة السعودية على مراجعة موقفهرا  
السيما مرع اتضراح تصرميم    ، سكر  األمريكي على أراضيهاإزاء الوجود الع

واشنطن على التوسع يف استخدام األداة العسكرية يف تنفيذ سياستها اخلارجيرة يف  
مع مالحظة أن قازمة االستهداف األمريكية مشل  أساًسرا دواًل  ، الشرق األوسط

 .إسالمية مما خلق مشكالت داخلية للنظام السعود 

ب املباشر يف امتناع الرياض عن السماح للطازرات املشراِركة  ولعل هذا هو السب
يف العمليات ضد أفغانستان باستخدام املطارات السعودية أثناء احلملة األمريكية علرى  

األمر الذ  تكرر عندما انتقل  الواليات ؛ 3004تشرين األول /نظام طالبان يف أكتوبر
لرياض على استخدام أراضيها ملهامجرة  إذ اعترض  ا؛ املتحدة لشنِّ حرهبا على العراق

السعود  مبجررد انطرالق   -مما أفضى إىل انتهاء التنسيق العسكر  األمريكي، العراق
"إذ مل تشارك السعودية فيها ال بتوفري التسرهيالت وال  ؛ 3001آذار /احلرب يف مارس

عمليرة   . وكان عدم اخنراطها يف2باملسامهة يف القوات ناهيك عن املسامهة يف التمويل"
                                                 

1 Details in: "U.S. - Saudi Relations: Bump in the Road or End of the 

Road", Middle East Policy, Vol. x, No. 4, Winter 2003, p. 124-125. 

بعض التحليالت العربية )املستندة إىل ما ذكرته صرحيفة  على العكي من ذلك ترى  2
( أن السعودية مسح  لألمريكريني  3003كانون األول /ديسمرب 38نيويورك تاميز يف 

باستخدام مركز القيادة املتطور يف قاعدة األمري سلطان اجلوية مشال الريراض. انظرر:   
ارجي واملأزق الداخلي"، يف: هانئ رسالن، "السعودية واملسألة العراقية بني التهديد اخل

حممد السعيد إدريري،   . وأيًضا: د.97 أمحد إبراهيم حممود )حمرر( مصدر سابق، ص
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مؤشًرا على درجة التغّير الريت  ، عّدهتا الواليات املتحدة يف لاية احلساسية بالنسبة إليها
طرأت على العالقة بني البلدين. وُبعيد اندالع حرب العراق قام عضو جملي الشريوإل  
األمريكي السيناتور آرلني سبكتر بتقدمي قانون حماسربة السرعودية أمرام جملسري     

 .1ليه آنًفااملشار إ، الكونغرس

أعلن مسؤولون أمريكيون عن نقل مقر القيادة  3001نيسان /ويف أواخر إبريل
اجلوية األمريكية ملنطقة اخللي  من قاعدة األمري سلطان يف السرعودية إىل قاعردة   

-ورأى البعض يف ذلك تفّكًكا يف عالقرة التحرالأل األمريكيرة   ، العديد يف قطر
القوات من السعودية إمنا تعاقب الريراض  وأن واشنطن بقرارها سحب ، السعودية

، 3001ألهنا مل تدعم اجملهود العسكر  األمريكي بصورة كافية أثناء حرب العراق 
، وأن الرياض لن تكون بعد ذلك هي احلليأل اإلقليمي واالستراتيجي لواشرنطن 
كما أن األسرة السعودية لن يكون بوسعها يف املستقبل االعتماد علرى الردعم   

، 44/8بعد أن تغّيرت أولويات الواليات املتحدة بعد أحداث ، املطلق هلا األمريكي
3001وبعد اإلطاحة بالنظام العراقي ربيع 

2. 

 وإذا كان  سيطرة الواليات املتحدة علرى العرراق تتريح هلرا وجروًدا      
 ، كما تتيح هلا أن تضع يدها على موارد العرراق النفطيرة  ، عسكرًيا طويل املدى
 ؛ ز عراق ما بعد االحتالل بوصفه بدياًل إقليمًيا عرن السرعودية  فنن هذا يعين برو

 إذ يتحول العراق يف تلك احلالة إىل "دولة حيكمها نظام تابع للواليرات املتحردة  
                                                                                                                  
"جملي التعاون اخلليجي والعراق: خربة املاضي وسيناريوهات املسرتقبل"، السياسرة   

حممد ساملان طرايع،   . وأيًضا: د.410 ، ص3001نيسان /، إبريل413الدولية، العدد 
العربري من األزمة العراقية: بني هامشية الدور والبحث عن دور ضازع"، ورقة  "املوقأل

مقدمة إىل مؤمتر "مخي سنوات على االحتالل األمريكي للعراق: الواقرع واآلفراق"،   
جامعة القاهرة، -كلية االقتصاد والعلوم السياسية-مركز البحوث والدراسات السياسية

 .11-37 ، ص3009نيسان /إبريل 40و8

تيم نبلوك، اململكة العربية السعودية: السلطة والشرعية واالستمرارية، مصدر سابق،  د. 1
 .313-314 ص

علرى العالقرات    3004انظر: خالد رجب سعيد الزهراين، تداعيات أزمة سربتمرب   2
األمريكية: دراسة يف اإلدارة السعودية لألزمة، رسرالة ماجسرتري، كليرة    -السعودية

 .441-444 ، ص3004جامعة القاهرة، -سياسيةاالقتصاد والعلوم ال
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، . ومن مث تنخفض األمهية االستراتيجية للسعودية يف عالقترها مرع واشرنطن   
، الواليات املتحردة واملستمدة أساًسا من كون السعودية املصّدر األكرب للنفط إىل 
 اإلسررازيلي  -برري كما أن ذلك ينعكي من ناحية أخرى على الصرراع العر 

بصورة سلبية حيث يزداد اختالل موازين القوى لصاحل إسرازيل. بيد أن األكًرر  
أمهية من ذلك كله هو أن األسرة املالكة كان  ترى أن ضرب العرراق سروف   

ا تتمًل يف فقداهنا الضرامن الررزيي   يتسبب يف نتيجة بالغة اخلطورة بالنسبة إليه
 إذ إن دخول العراق بوصفه بدياًل حمتماًل للسرعودية وقروة مرجِّحرة يف    ؛ ألمنها

سوف جيعل واشنطن يف وضرع أفضرل   ، حتديد أسعار النفط على الساحة الدولية
 خاصة بعد األوضراع اجلديردة املترتبرة    ، لفرض رياها وسياساهتا على الرياض

 ليت بات  فيهرا "حماربرة اإلرهراب" األولويرة األوىل     وا، 44/8على هجمات 
وبات  ُترّوج فيها أفكار عن "إعادة هيكلة السرعودية دولرًة   ، للواليات املتحدة

 .1"وجمتمًعا

بيد أن رأًيا آخر ذهب إىل أن مسألة سحب القوات األمريكية من السعودية 
فاًقا بينهما علرى  بقدر ما تعكي ات، ال تعكي بالضرورة أزمًة يف عالقات البلدين

مغادرة القوات بعد أن انتهى مربر وجودها الرزيي وهو مراقبة األجواء العراقيرة  
كما أن هذا اإلجراء يتماشى مع الرلبة األمريكيرة  ، حسب قرارات األمم املتحدة

بوصفهما جزء ا من إعادة ختطيط التواجد ، يف إعادة نشر قواهتا يف املنطقة وخفضها
حبيث تتبلور صيغ خمتلفة من الوجرود الفعلري إىل   ؛ يف العاملاألمريكي العسكر  

الوجود الرمز  يف وسط ولرب آسيا ومنطقة القرن اإلفريقي. وتكشرأل هرذه   
اخلريطة اجلديدة عن الترابط بني أهداف "احلررب علرى اإلرهراب" وتطبيرق     
ت استراتيجية "احلرب الوقازية" يف املناطق اليت تعتربها واشنطن مصردًرا لتهديردا  

ع أسلحة الدمار الشرامل برالقوة   نرزوبني املساعي األمريكية ل، حمتملة من جهة
 .2العسكرية من جهة أخرى

                                                 

بتصرف عن: هانئ رسالن، "السعودية واملسألة العراقية بني التهديد اخلارجي واملرأزق   1
 .93 الداخلي"، يف: أمحد إبراهيم حممود )حمرر( مصدر سابق، ص

 .441-444 الزهراين، مصدر سابق، ص 2
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 44أن هذا التوتر يف عالقرات الريراض بواشرنطن بعرد أحرداث       - 9
3001نيسان /قد استمر بدرجات متفاوتة حىت إبريل، 3004أيلول /سبتمرب

الذ  ، 1
عبد اهلل مع الرزيي بوش االبن يف كراوفورد  شهد لقاء ويل العهد السعود  األمري

مث تأسيي جلنة احلوار االستراتيجي بني السرعودية والواليرات   ، بوالية تكساس
املتحدة. ورلم حدوث أزمات سابقة يف تراريخ العالقرات نتيجرة اخرتالف     

وأيًضرا  ، 4871السياستني األمريكية والسعودية )كما حدث إبان احلظر النفطري  
وحرىت أواخرر    4879اتفاقات كامب ديفيد إطاًرا للتسوية منرذ  بشأن صالحية 
فنن كال الطرفني كان حريًصا على إدارة أزمات العالقات بينهما يف ، الًمانينات(

إذ ظهررت  ؛ 3001حىت ربيرع   3004بعكي ما حدث منذ عام ، السر أو اخلفاء
ولوجيترها  وتعّرض  السعودية بنظامهرا وأيدي ، اخلالفات بني الدولتني إىل العلن

 .2وتعليمها وثقافتها لواحدة من أضخم احلمالت اإلعالمية والسياسية

األمريكية بعد مرور أكًر مرن  -يًري تقييم مستوى العالقات السعودية - 10
ويذهب بعضها إىل حرد  ، آراء خمتلفة 3004أيلول /سبتمرب 44عقد على أحداث 

ت فعليرة علرى سياسرات    اعتبار أن امللك عبد اهلل بن عبد العزيز أدخل تغيريا
السعودية على الصعيدين الداخلي واخلارجي. ورلم استمرار التحالأل بني الرياض 

فنن السعودية بات  تسعى إىل تنويع حلفازها مبا يشمل فرنسا وروسيا ، وواشنطن
االحتادية والصني. ويستدلُّ أنصار هذا الرأ  القازل بوجود توّجه لردى الريراض   

منها: تعبري السعودية عن ، اقأل احلليأل األمريكي بعدة أموربتمييز مواقفها عن مو
قلقها من احلربي ن اللتني شنتهما واشنطن على أفغانستان والعرراق إدراًكرا مرن    

                                                 

 التحسن بوضوح بعد تفجريات تشري مصادر أخرى إىل أن عالقات البلدين أخذت يف 1
؛ اليت شجع  السلطات السعودية على العودة إىل االخنراط 3001أيار /الرياض يف مايو

العلين يف "احلرب ضد اإلرهاب" بدعم من الشعب واملؤسسة الدينية. راجع: نايأل بن 
د ، ترمجة: أمح4843حًلني، صراع احللفاء: السعودية والواليات املتحدة األمريكية منذ 

 .119 ، ص3041مغربري بريوت: دار الساقي، 

-أيلول على العالقات األمريكيرة  44أمحد الربصان، "انعكاسات أحداث  راجع: د. 2
السعودية"، دراسات شرق أوسطية )عّمان: مركز دراسات الشرق األوسط(، العردد  

 .41 ، ص3003، خريأل 34
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الرياض خلطر محلة احملافظني اجلدد إلعادة تشكيل الشرق األوسط مبا يتناسب مع 
قمرة العربيرة يف   أثناء كلمته أمام ال-ووصأُل العاهل السعود  ، مصلحة إسرازيل

، الوجود األمريكي يف العراق بأنه "لري شرعي" -3007آذار /الرياض أواخر مارس
وسعي السعودية لتحييد أضرار السياسة األمريكية يف املنطقة عرب تفعيرل املبرادرة   

شرباط  /العربية للسالم وحماولة املصاحلة بني حركيت فتح ومحاس يف مكة فربايرر 
اض املتكرر إلجياد تسوية لألزمة السياسرية يف لبنران   فضاًل عن دعم الري، 3007

نظرًرا القتنراع   ، (3040و 3008السور  )السيما يف عامي -والتقارب السعود 
اعات العربية جيب أن يبقى يف أيرد   نرزامللك عبد اهلل ابن عبد العزيز بأن "حل ال

 .1"عربية

بعرد   األمريكيرة -ومًل هذا االختالف حول مستوى العالقات السرعودية 
أيلول يعيد االعتبار إىل الكتابات اليت أعط  وزًنا خاًصا لتأثري /سبتمرب 44أحداث 

 .الًقايف على تلك العالقات منذ نشأهتا وحىت اليوم/البعد الديين

إال ، األمريكية-وبينما يسّلم هذا االجتاه يف التحليل بتمّيز العالقات السعودية
سياسة احترازية عررب رصرد مسرتوى    أنه يؤكد أن واشنطن اتبع  حنو الرياض 

هبدف اختبار قدرهتا على الترأثري يف  ؛ التراكم الكّمي للسياسة اإلسالمية السعودية
فقرد اهتمر    ؛ والعامل اإلسالميبري صورة الواليات املتحدة داخل الوطن العر

واشنطن بوضع أسي لقواعد توتر قابلة للتحريك داخل السعودية نفسها باإلضافة 
حبيث تتمكن واشنطن من خرالل هرذه   ، بؤر توتر جماورة هلا إقليمًياإىل توظيأل 

فالسياسة األمريكية خالل مرحلة ؛ األوراق من الضغط على الرياض عند الضرورة
احلرب الباردة قام  على ترسيخ فكرة االنفراد بالسعودية وتوجيه سياستها مبرا  

ض لتضرطلع بردور يف   وإعداد الريا، يتفق مع التوجهات االستراتيجية األمريكية
 .2التعاون مع هذه االستراتيجية

                                                 

 .3040آذار /مارس 34دية"، احلياة باتريك سيل، "ثورة ملكية يف اململكة العربية السعو 1
عصام حممد عبد الشايف، السياسة األمريكية جتاه اململكة العربية السعودية: دراسرة يف   2

 -(، رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية3001-3004تأثري البعد الديين )
 .374-347 ، ص3008جامعة القاهرة، 
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وإذا شئنا تلخيص جوهر انعكاس احملدد الدويل على السياسة السعودية جتراه  
ميكن القول: إن السعودية تعرض  علرى مردار   ، القضايا العربية يف فترة الدراسة
لضغوط خارجية هازلة وصل   3004أيلول /سبتمرب 44أربع سنوات بعد أحداث 

على بري حد املطالبة بتغيري املناه  التعليمية السعودية وتقييد تأثري الفكر الوها إىل
السيما يف القطاعات االستراتيجية املتعلقة بالنفط ، اجملتمع السعود  وفتح االقتصاد

وقد جنح  الرياض عرب اتباع آليرة التكّيرأل    بري.أمام االستًمار األجن، والغاز
فأعادت هيكلة عالقاهترا مرع الواليرات    ؛ الضغوطاملدروس يف التعامل مع تلك 

وكذلك تداعيات احتالل العراق  44/8املتحدة األمريكية لتخطي تداعيات أحداث 
إحدامها: الدفع باملبادرة العربية ؛ وجلأت السياسة السعودية إىل أداتني اثنتني، 3001

لروسرية  واألخرى: تنشيط عالقاهتا اخلارجيرة األوروبيرة وا  ، 3003للسالم عام 
يف استفادة حمدودة من مبدأ تنويرع العالقرات السرعودية    ، والصينية واآلسيوية

-اخلارجية لتوسيع خيارات صانع القرار يف تعامله مع أزمة العالقرات السرعودية  
وإن بقري املوضروعان: العراقري    ، 3001األمريكية اليت انته  متاًما حبلول ربيع 
اض وواشنطن وهو خرالف يف اجلززيرات   واإليراين يًريان بعض اخلالف بني الري

 .وليي الكليات كما أشري آنًفا

السرعودية تسرمح يف الواقرع    -هذه الوضعية املستقرة للعالقات األمريكية
سرواء بردفع   ، للرياض مبجال من احلركة الدبلوماسية يف قضييت فلسطني والعراق

أو ، إىل التعًرمبادرات سياسية لتفعيل عملية تسوية الصراع مع إسرازيل كلما آل  
على حنو مرا  ، مبحاولة تقدمي النصح للسياسة األمريكية يف تعاملها مع العراق احملتل

مع التأكيد على آنيرة املبرادرات السرعودية    ، سيأيت يف الفصلني الًاين والًالث
 .وحمدودية تأثريها على تطور هاتني القضيتني على األرض

 ديةالبيئة اإلرليمية للسياسة الخارجية السعو 
األمريكية هو أهم احملددات الدولية تأثرًيا -إذا كان عامل العالقات السعودية

، 3040-3004على السياسة اخلارجية السعودية على مدار سنوات هذه الدراسرة  
أوهلرا: التروتر   ؛ فلعل أبرز احملددات اإلقليمية يف الفترة ذاهتا متًل يف مخسة أمرور 
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وثانيها: السياسة اإليرانية جتاه منطقيت املشرق ، الشيعي وتداعياته اإلقليمية-السّني
وثالًها: بروز دور الفاعلني من لري الدول يف قضرايا   بري،واخللي  العربري العر

ورابعها: حالة التفكك ، فلسطني والعراق ولبنان )أ  القضايا االستراتيجية العربية(
وخامسرها:   ،سوريا(-مصر-)السعوديةبري الواضحة لعالقات دول املًلث العر

 .بريعدم توازن املكانة السعودية ومسألة قيادة النظام العر

ومثة مالحظتان جوهريتان فيما خيص انعكاسات هذه احملددات اإلقليمية على 
إحردامها: أن العقرد   ؛ السياسة السعودية ونظرهتا لتحالفاهتا على الصعيد اإلقليمي
ن القوى اإلقليمية يف املنطقة التايل الحتالل العراق شهد حدوث حتّوالت يف موازي

، خصوًصا لصاحل دول احلزام الشمايل يف الشرق األوسط )أ : تركيرا وإيرران(  
)أ : مصر والسعودية(. وبينما جنح  أنقررة  بري مقابل تراجع دول احلزام اجلنو

جززًيا يف تعزيز وزهنا اإلقليمي منذ صعود حزب العدالة والتنمية عرب دبلوماسرية  
قتصادية مع سوريا والعراق وإيران وسياسة "تصفري املشكالت" مرع  االتفاقات اال

وحتالفاهتا اإلقليمية مرع سروريا   ، استطاع  طهران عرب سياستها العراقية، حميطها
وسعيها المتالك التقنية النووية أن حترز )ولو آنًيا( مكانة ، والفاعلني من لري الدول

بالتراجع على املدى البعيد نتيجة بلوا  وإن بقي  مكانتها مهدَّدة، بارزة يف املنطقة
السياسة اإليرانية حًدا واضًحا من العدوانية إزاء خصومها يف املنطقة. ومثة أمهيرة  
، لرصد معىن صعود تأثري اجلماعات املسلحة يف موازين القوى يف الشرق األوسط

، اعدةوتنظيم الق، وامليليشيات العراقية املسلحة، وحركة محاس، اهلل حزبومنها: 
 .1ومجاعة احلوثيني يف اليمن، وحزب العمال الكردستاين يف تركيا

أما املالحظة األخرى فهي أن أللب مالمح البيئة اإلقليمية احمليطة باململكرة  
العربية السعودية تشّكل يف الواقع ضغًطا على صانع القرار السعود  حيد من قدرته 

عىن يتشابه احملددان الدويل واإلقليمي على تنفيذ أهداف سياسته اخلارجية. وهبذا امل
يف أهنما يفرضان قيوًدا على الرياض. وهذا يعرود جززًيرا إىل ليراب النظررة     

واعتمادها منطًقا جامًدا يف التحالأل ، االستراتيجية عن السياسة اخلارجية السعودية
                                                 

عربري وموازين القوى اإلقليمية"، السياسة الدوليرة،  حممد السيد سليم، "الوطن ال د. 1
 .418-419 ، ص3040كانون الًاين /، يناير478العدد 
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يرة أو  والعداء شبه الدازم ألية قوة دول، شبه الدازم مع الواليات املتحدة األمريكية
يف برري  إقليمية )أو فاعل من لري الدول( حتاول حتد  النفوذ األمريكري والغر 

أو تسعى إىل خلخلة التوازنات اإلقليمية املستقرة. فهناك بشركل عرام   ، املنطقة
ما خال حلظرات  ، لياب ملبدأ تنويع العالقات السعودية مع أقطاب النظام الدويل

طازفية هتمرني علرى   -ومثة نظرة مذهبية، دةالتوتر يف العالقات مع الواليات املتح
وهي هبذا إمنا تدعم استمرار الوضع اإلقليمي القرازم  ، العالقات السعودية اإلقليمية

 .وتعارض تغيريه سواء بشكل كلي أو جززي

 الشيعي وتداعياته اإلرليمية-أواًل: التوتر السّني
ياسري يف  مرع الس بري املذه/يعطي هذا البعد صورة أخرى لتداخل الديين
 .والديينبري املنطقة العربية احلافلة بالتنوع االجتماعي واملذه

قد اقتصر أول بري الشيعي والصدام الطازفي واملذه-وإذا كان التوتر السّني
الربيطراين وجملري احلكرم    -األمر على العراق الرازح حت  االحتالل األمريكي

أ يتحّول من ظراهرة عراقيرة   فنن هذا التوتر قد بد، االنتقايل ذ  الصبغة الطازفية
داخلية إىل ظاهرة إقليمية ذات أبعاد دولية مبجرد إدالء العاهل األردين امللك عبرد  

كرانون األول  /ديسرمرب  9اهلل الًاين بتصرحياته إىل صحيفة واشنطن بوسر  يف  
إذ أعرب عن ختوفه من قيام ما مّساه: "اهلالل الشيعي" يف منطقيت الشررق  ؛ 3001

 .1والذ  خيضع للنفوذ اإليراين، ي األوسط واخلل

يف تأجي  احلساسريات   3001كما أسهم  تطورات أخرى منذ بداية عام 
ومنها: تزايد األجنحة العسكرية وامليليشيات ، الطازفية بني السّنة والشيعة يف العراق

وتسرب ، املسلحة التابعة للقوى الشيعية الرزيسة )مًل: فيلق بدر وجيش املهد (
دية وتنظيمات مسلحة تدين بفكر تنظيم القاعدة إىل العرراق وعلرى   عناصر جها

، رأسها "مجاعة التوحيد واجلهاد" اليت أّسسها األردين أبرو مصرعب الزرقراو    
وتفجري مرقد  اإلمامني الشيعيني علي اهلاد  واحلسن العسكر  يف منطقة سامراء 

                                                 

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3007-3004التقرير االستراتيجي العربري  1
 .411 ، ص3007واالستراتيجية يف األهرام، 
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الذ  كشأل عن حتّول وهو األمر ؛ 3004شباط /فرباير 33ذات األللبية السّنية يف 
العراق إىل ساحة مفتوحة لصراع عدد كبري من أجهزة املخابرات واألمن الدوليرة  

 9وتصريح الرزيي املصر  حسين مبرارك يف  ، املتداخلة مع أطراف عراقية متعددة
الذ  اهتم فيه أللب الشريعة برالوالء   ، لقناة العربية الفضازية 3004نيسان /إبريل

بأسرر   3004متروز  /يوليرو  43اللبناين يف  اهلل حزبوقيام ، إليران وليي لدوهلم
األمر الرذ  أطلرق   ؛ جنديني إسرازيليني بعد مهامجة دوريتني للجيش اإلسرازيلي

حينما احنازت أطراف عربيرة إىل حتميرل   ، شرارة حرب لبنان صيأل ذلك العام
 إعردام ، وأخررًيا ، احلزب مسؤولية تفجري تلك احلرب خدمًة للمشروع اإليراين

يف حري   3004كانون األول /ديسمرب 10الرزيي العراقي السابق صدام حسني يف 
بكل ما انطوى عليه ذلك احلدث من دالالت ونتاز  ، الكاظمية الشيعي يف بغداد

ممرا  ؛ والطازفي مع تعّمد إعدامه أول أيام عيد األضحىبري على الصعيدين املذه
يي العراقي إىل رمز ديين للطازفرة  أعطى املشهد صبغة االنتقام الطازفي وحّول الرز

 .1وأّج  مشاعر العداء بني سّنة العراق وشيعته، السّنية

وقد تزامن  هذه التطورات اإلقليمية املهمة الريت أّججر  االسرتقطاب    
، اإلقليمي على أسي سياسية ومذهبية مع االنقالب األمريكي على إيران يف اخللي 

مسؤولية األوضاع املتأزمرة   اهلل حزبو"وحتميل واشنطن لكل من إيران وسوريا 
كما تزامن  هذه التطورات مع دعوة وزيرة اخلارجية ، يف العراق ولبنان وفلسطني

إىل قيام شرق أوسرط   3004األمريكية كوندوليزا رايي إبان حرب لبنان صيأل 
جديد يولد من رحم هذه احلرب. وكان  تعين هبذا "الشرق األوسط اجلديد" أنه 

ومثرة إجهراز احلصرار   ، يف لبنان اهلل حزباإلجهاز اإلسرازيلي على سيكون مثرة 
وسيكون مقدمة إلحكام احلصار ، االقتصاد  على نفوذ حركة محاس يف فلسطني

؛ على سوريا وإيران مبا يؤد  إىل خلق واقع سياسي إقليمي جديد له ثالثة معرامل 
، للعالقات اإلقليميةاإلسرازيلي كمحدد -بريأوهلا: أن تتراجع أمهية الصراع العر

أ : تعّجل الدول العربية بالتطبيع مع إسرازيل بغض النظر عن حال عملية التسوية. 
-برري اإليراين بدياًل عرن الصرراع العر  -بريوثانيها: أن يصبح الصراع العر

                                                 

 .414-411 املصدر نفسه، ص 1
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أ : أن تصبح إيران هي العدو للعرب ولريهم يف املنطقة برداًل مرن   ؛ اإلسرازيلي
حّول إىل صديق. وثالًها: أن يسرود الصرراع الطرازفي    إسرازيل اليت جيب أن تت

، الشيعي العالقات داخل دول املنطقة مبا يؤد  إىل تفاقم الصراع مع إيران-السين
ومبا يساعد على فرض خمطط إعادة ترسيم اخلرازط السياسية يف املنطقة على أسي 

 .1"طازفية ومذهبية وعرقية

ليمية ألجندة التردخالت اخلارجيرة   ويالحظ أيًضا اتساع بنود الصراعات اإلق
أو بني العرب وكل من  بري،الطازفية يف الداخل العر/سواء  لتفجري الصراعات املذهبية

إذ إن ورقة القومية واملذهبية والطازفية تشهد تزايًدا يف استخدامها ؛ األتراك واإليرانيني
عربية وجوارها التركي إلعادة تشكيل املنطقة ال، الصهيونية-يف االستراتيجية األمريكية

بعد أن   خالل قررنني سرابقني   ، "حيث إن املطلوب هو تقسيم املقّسم؛ واإليراين
تقسيم املكتمل. وهذا التقسيم اجلديد خيدم مصاحل رأمسالية عاملية مل تعد تنظر إىل العامل 

 .2"إال مبعيار ما خيدم االستًمارات واملصاحل اليت اختذهتا معياًرا لتقسيم الدول

 اإليراني وانعكاساته على سياستيوما اإلرليمية-ثانًيا: التنافس السعودي
ولكنها ، اقتصادية/أمنية/تفّرق بني الرياض وطهران اعتبارات مصلحية سياسية

ومن بني موضوعات اخلالف األساسرية   بري.مذه/ثقايف/تتدثر بغطاء أيديولوجي
ق بشكل العالقات وطبيعتها خصوًصا فيما يتعل، طبيعة التحالفات اخلارجية للبلدين

-مع الواليات املتحدة. ولذا فنن إيران ما زال  ترتاب من العالقرات األمريكيرة  
تتمحرور حرول   ، 3السعودية وهتامجها من حني آلخر على خلفية قضايا متعددة

                                                 

، "احملدد الطازفي بني اخلطابات املعلنة والسياسات الفعلية"، يف: حممد السعيد إدريي د. 1
أسامة أمحد جماهد )حمرر ومراجع( إيران والعرب: املصاحل القومية وتدخالت اخلرارج،  

جامعة -كلية االقتصاد والعلوم السياسية-برنام  الدراسات احلضارية وحوار الًقافات
 .311 ، ص3008القاهرة، 

حممود مصطفى، "التدخالت اخلارجية ومسرية أزمات املنطقة: التجربة نادية  انظر: د. 2
 .89 التارخيية وآفاق املستقبل"، يف: املصدر نفسه، ص

أنور قرقاش، "إيران ودول جملي التعاون لدول اخللي  العربية: االحتماالت والتحرديات يف   3
البحث عن االسرتقرار،   مجال سند السويد  )معد(، إيران واخللي : العقد املقبل"، يف: د.

 .489 ، ص4884أبوظبري: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 
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املذهب فيه بوصرفه أداة  /الذ  جير  استخدام الدين، التنافي اجليوسياسي بينهما
 .1خارجيةخطابية وأداة سياسية 

الذ  وقع  فيه الًورة اإلسرالمية يف إيرران    4878وينظر البعض إىل عام 
بوصفه بدايًة لسلسلة من املواقأل العدازية اليت اختذها نظام اخلميين ضرد اململكرة   

إىل الضغط علرى   -أ : املواقأل-وكان  هتدف ، العربية السعودية يف عدة قضايا
يعة املنطقة الشرقية يف السعودية للخروج أوهلا: تشجيع ش؛ الرياض عرب عدة آليات

على الدولة. والًانية: العمل على استخدام موسم احل  لنشر أفكار الًورة اإليرانية 
وتصديرها إىل األقطار اإلسالمية األخرى. والًالًة: إثارة البلبلة والشكوك حرول  

، زوارها مصداقية احلكومة السعودية وقدرهتا على خدمة األماكن املقدسة ورعاية
إىل حد املطالبة اإليرانية بتشكيل جلنة إسالمية مشتركة تتوىل اإلشراف على مكرة  
واملدينة. أما اآللية الرابعة فكان  تدريب أعداد من اجملموعات للقيرام بأعمرال   

 .2إرهابية على األراضي السعودية وضد الدبلوماسيني السعوديني يف اخلارج

ني السابقة على احتالل العرراق ربيرع   ومهما يكن من أمر خالفات الدولت
فنن شكل العالقات بني الرياض وطهران وانعكاساته اإلقليمية قد تزايدت ، 3001

وجتّلى ذلك يف كافة أزمات املنطقة وقضاياها الريت ازداد  ، أمهيته بعد ذلك احلدث
بسبب نشاط السياسة اإليرانيرة  ، الطازفي فيها كما أسلفنا/يربروز العنصر املذهب

وشرق املتوسط اعتمراًدا علرى   بري  تًبي  حضورها يف منطقيت اخللي  العريف
 .الرصيد التارخيي إليران فيهما وامتداداهتا الطازفية والسياسية هناك

مّدت بري وحىت حيّقق املشروع االستراتيجي اإليراين أهدافه يف املشرق العر
على رأسها جناحها  طهران حضورها اإلقليمي إليه عرب توظيأل جمموعة من العوامل

األمرر الرذ  أخرّل    ؛ يف استًمار أخطاء السياسة األمريكية يف العراق واملنطقة
إثر تويل حلفاء طهران مقاليد السلطة يف العراق احملتل. بري بتوازنات املشرق العر

                                                 

توبري ماثيسن، اخللي  الطازفي والربيع العربري الذ  مل حيردث، ترمجرة: أمرني     1
 .19-11 ، ص3041األيوبري بريوت: الشبكة العربية لألحباث والنشر، 

، لندن: دار الساقي ومركرز  4893-4813إليرانية ا-سعيد باديب، العالقات السعودية 2
 .449-444 ، ص4881الدراسات اإليرانية والعربية، 
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أما العامل الًاين فيتجّلى يف العالقة االستراتيجية اإليرانية مع سوريا اليت متّكن إيران 
لتحرك يف نطاق جغرايف واسع يبدأ من لرب إيران مروًرا بالعراق وسرورية  من ا

وميّكنها ، وصواًل إىل لبنان وفلسطني. مما جيعل إيران على متاسٍّ مباشر مع إسرازيل
من ممارسة ضغط كبري على الدول العربية الرزيسة خصوًصا يف ظل تعًرر عمليرة   

 العالقة االسرتراتيجية اإليرانيرة   اإلسرازيلي. ولئن بدت -بريتسوية الصراع العر
 مع سوريا ذات صبغة دفاعية حمضة طوال الًمانينرات والتسرعينات )إذ كانر     

 إال أن سقوط بالد الرافردين يف الفوضرى وتصراعد    ، تركز أساًسا على لبنان(
 َوَضَع إيرران يف مرحلرة هجروم    ، نفوذ حركات اإلسالم السياسي يف فلسطني

باستخدام العالقة مع سوريا ولكرن لتحقيرق   ، نطقةعلى التوازنات السازدة يف امل
الرذ   ، اهلل حزبأهداف أكرب. أما العامل الًالث فيتمًل يف التحالأل اإليراين مع 

وهرو يعطري    بري،املذه/يتجاوز النواحي السياسية ليصل إىل التحالأل املرجعي
، ازيلإطاللة جغرافية على مشال فلسطني احملتلة ويسهم يف الضغط على إسرإليران 
قدرته على استهداف العمق  3004الذ  أثب  يف حرب لبنان عام  اهلل حزبعرب 

 .1اإلسرازيلي

وتشري بعض التحليالت اإليرانية إىل "جناح طهران عملًيا يف نقل الصراع إىل 
اجملال احليو  اإلسرازيلي بعد أن كان يدور لسنوات طويلة بني الردول يف إطرار   

انته  إما باتفاقات سالم أو ترتيبات لوقأل إطالق النار املواجهات التقليدية اليت 
وفصل القوات عن بعضها. لكن النفوذ اإليراين يف الساحتني اللبنانية والفلسرطينية  

ولكنه جاء ، وهو نفوذ مل يأِت من فراا، دليل على فشل االستراتيجية اإلسرازيلية
قليمية اليت كانر   ألسباب موضوعية ومرتبطة باالصطفافات واالستراتيجيات اإل

وال تزال تطمح إىل احتواء القوة اإليرانية اإلقليمية وهتميشها وااللتفراف علرى   
 .2"قدراهتا وحتالفاهتا

                                                 

مصطفى اللباد، "قراءة يف مشروع إيران االستراتيجي جتاه املنطقة العربية"، شرؤون   د. 1
 .14-10 ، ص3007، ربيع 438عربية، العدد 

يف الشرق األوسط"، شؤون  بتصرف عن: سيد حسني موسو ، "إيران والدور التركي 2
 .7-4 ، ص3008، ربيع 413األوسط، العدد 
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والواقع أن مًل هذا التحليل خيفي حقيقة قيام إيران بعمليرة توظيرأل ناجحرة    
للقضية الفلسطينية يف إطار صراعها املتصل لتًبي  طهران قروة إقليميرة عظمرى يف    

إذ بات  تستطيع التأثري عملًيا يف أهم مصلحتني أمريكيتني يف املنطقة ؛ شرق األوسطال
سياسة هتدف  4878فقد تبّن  إيران منذ ثورهتا عام ؛ )أ : تدفق النفط وأمن إسرازيل(

، حىت تتيح لنفسها موقًعا مركزًيا يف املنطقرة ، اإلسرازيلي-بريإىل أسلمة الصراع العر
لتقلب التوازنات اإلقليمية متاًما بعد االحرتالل  بري ذم العروجنح  يف توظيأل التشر
ولعب  دوًرا مهًما يف عرقلة عمليرة تسروية الصرراع    ، 3001األمريكي للعراق عام 

وذلك عرب التحالأل مرع حركرات   ، اإلسرازيلي اليت من شأهنا عزل إيران-بريالعر
ية الفلسطينية واحًدا من وبذا "أصبح ملأل التسو، املقاومة اإلسالمية يف فلسطني ولبنان
احلضور اإليرراين يف اخللري    ، مًل: مضيق هرمز، ملفات ال رابط بينها للوهلة األوىل

حتالأل إيرران مرع النظرام    ، دور إيران يف العراق، امللأل النوو  اإليراين بري،العر
القضية الفلسطينية. وأمس  هذه امللفات رهينة الطموح اإلقليمي اإليرراين  ، السور 
وإن تبردل   ، مل يتبدل يف جوهره بني الشاه السابق ومجهورية إيران اإلسالمية الذ 

 .1"الطرق والوسازل وفق تغّير موازين القوى اإلقليمية والدولية

ومن الواضح أن هذه السياسة اهلجومية لطهران املدفوعة مبحصلة الصرراع  
دول جملي التعراون  الداخلي بني القوى السياسية اإليرانية قد أّثرت على عالقتها ب

فعلى حني عكس  التوّجهرات  ؛ اخلليجي وطبيعة التوجهات اإليرانية جتاه اخللي 
الربالماتية لطهران نفسها على مسار العالقات مع دول اخللي  يف حقبة الررزيي  
حممد خامتي الذ  عمد إىل تنحية اخلالفات بني برالده ودول جملري التعراون    

أسي اقتصادية وأمنية إىل جانب بثل رسرازل   وتدشني مسارات تقاربية تتم على
فقد عادت بواعث القلق والتوتر إىل دول اخللي  بعد وصول أمحد  جناد ، طمأنة

، وهو املعروف مبيوله احملافظة وسعيه إلحياء املبرادئ اخلمينيرة  ، إىل سدة الرزاسة
 .2خصوًصا ما يتعلق منها بتصدير الًورة

                                                 
مصطفى اللباد، "إيران والقضية الفلسطينية: مشاعر التضامن وحسابات املصراحل"،   د. 1

 .94 . واالقتباس من ص91-90 ، ص3041، ربيع 81الدراسات الفلسطينية، العدد 
ة: مركز الدراسرات السياسرية   ، القاهر3004-3001التقرير االستراتيجي العربري  2

 .313-314 ، ص3004واالستراتيجية يف األهرام، 



62 

تضّمن البيان اخلتامي لقمة دول ، ن النوو وعلى خلفية القلق من برنام  إيرا
تشرديًدا علرى    3001كانون األول /ديسمرببري جملي التعاون اخلليجي بأبوظ

ضرورة التزام مجيع األطراف املعنية بالشأنني السور  واللبناين )مبا فيهرا إيرران(   
( اخلاصرة بلجنرة التحقيرق    4411، 4414، 4118بقرارات جملي األمن )أرقام: 

يف التيال رفيق احلرير . كما طالب  دول اخللي  إيران بضررورة إبرداء    الدولية
املرونة يف التعامل مع اجملتمع الدويل بشأن برناجمها النوو  والعمل علرى إخرالء   

 .1منطقة اخللي  من أسلحة الدمار الشامل

ورلم سعي طهران إىل طمأنة السعودية ومصر وكافة دول اخللي  إىل أهنا ال 
وهو ما فعله الرزيي اإليراين أمحد  جناد يف زيارتره  ، ك أسلحة نوويةتسعى المتال

مؤكًدا أن "إيران جاٌر يريد االستقرار جلريانره   3004شباط /إىل الكوي  يف فرباير
إال أن دول اخللي  بقي  على توجسها من دخول املنطقرة يف  ، وللمنطقة برمتها"

خاصة أن األخرية مل تترورع  ، نأتون الصراع السياسي احملتدم بني طهران وواشنط
عن إشراك أللب الدول العربية )ودول اخللي  يف مقدمتها( يف مساعيها لعزل إيران 

مما يؤّج  التهديدات اإليرانية املستمرة باستهداف أيرة دولرة تقردم    ، ومعاقبتها
 .2مساعدة لوجستية أو تسهيالت لضرب إيران

جيرب  ، اإليرانيرة -لسعوديةومع التسليم بوجود أسباب حقيقية للخالفات ا
القول أيًضا: إن الواليات املتحدة أشاع  بعد احتالهلا للعراق خماوف لردى دول  
عديدة ومن بينها دول اخللي  من خطورة حدوث هيمنة إيرانيرة علرى املنطقرة    

                                                 
. وملزيد من التفاصيل حول املوقأل السعود  من برنام  إيران 313 املصدر نفسه، ص 1

 النوو ، واخلطوات السعودية ملواجهة هذا الربنام  راجع املصادر اآلتية:
لنوو  يف منطقة اخللي  علرى دول  جاسم يوني احلرير ، "تداعيات االنتشار ا د. -

 .491 ، ص3007كانون الًاين /، يناير447جملي التعاون"، السياسة الدولية، العدد 
، القاهرة: مركز الدراسات السياسرية  3009-3007التقرير االستراتيجي العربري  -

 .330 ، ص3009واالستراتيجية يف األهرام، 
كتاب السنو  ملعهد ستوكهومل ألحباث التسلح ونرزع السالح واألمن الدويل، ال -

، ترمجة: عمر األيوبري وآخرين، بريوت: مركرز  3007السالم الدويل )سيرب ( 
 .117 ، ص3007دراسات الوحدة العربية، 

 .313 ، مصدر سابق، ص3004-3001التقرير االستراتيجي العربري  2
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إذ تتخّوف الواليات املتحدة مرن أن  ؛ بالتنسيق مع القطب الصيين الصاعد عاملًيا
فاالحتياطي ؛ اقة يف العامل توجد يف مناطق ذات لالبية شيعيةأكرب "احتياطيات الط

يقع معظمه يف مناطق ذات جتمعرات شريعية   ، النفطي السعود  على سبيل املًال
حيث يقابلهم يف اجلانب اآلخر ؛ وهي املناطق املتامخة للحدود مع العراق، ضخمة

لكون القردرة علرى   من احلدود إخوة هلم من العراقيني الشيعة الذين باتوا اليوم مي
السيطرة على مقدرات العراق السياسية واالقتصادية. وما تتخّوف منه واشرنطن  

وعلى رأسهم األسررة احلاكمرة يف   ، ومعها حلفايها يف الشرق األوسط، بالفعل
، يضم إىل جانب شيعة العراق وإيرران ، أن يقوم حتالأل شيعي فضفاض، السعودية

واشنطن ومتحكًما يف احتياجرات الطاقرة   ويكون مستقاًل عن ، شيعة السعودية
هذا املارد االقتصاد  ، خاصة إذا اجته هذا احللأل شرًقا حنو الصني، األكرب يف العامل

إذ يشّكل هذا التحالأل التهديد األكرب الذ  ؛ الذ  ختشاه الواليات املتحدة بشّدة
 .1"ختشاه واشنطن وتعمل جاهدة الحتوازه وتفاد  حصوله

اإليرانية على زيادة -قد انعكس  ملفات اخلالفات العربيةوعلى صعيد آخر ف
وهو ما ظهر جلًيا يف التحفظات العربية على مقترح ، اهلواجي العربية من طهران

يف برري  األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى بننشاء رابطة للجوار العر
 .3040آذار /القمة العربية الًانية والعشرين يف سرت أواخر مارس

بيد أن موسى فشل أثناء مداوالت قمة سرت يف مترير هذا املقتررح الرذ    
إذ رفض وزير اخلارجية السعود  سرعود  ؛ استاءت منه كل من الرياض والقاهرة

الفيصل االقتراح قازاًل: "إنين ال أعتقد أن الوق  قد حان لريى العرب أن إيرران  
زيي الروزراء املصرر  أمحرد    لّيرت موقفها جتاه الدول العربية". كما رفضه ر

 .2نظيأل

                                                 

ت: مركرز دراسرات   نقاًل عن: فنسان الغريب، مأزق اإلمرباطورية األمريكية، بريو 1
 .149 ، ص3009الوحدة العربية، 

سعود  من موسى بسبب اقتراح رابطرة اجلروار"، القردس    -انظر: "استياء مصر  2
. وراجع تفسرًيا ملواقأل دول االعتدال من التحفظ على 3040آذار /مارس 38العربري 

بني العرب  مشول إيران ضمن اقتراح رابطة اجلوار يف: بشري عبد الفتاح، "بواعث التوتر
 .14 ، ص3040، صيأل 413وإيران"، شؤون عربية، العدد 
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اإليرانية ذات طبيعرة  -وإمجااًل ملا تقدم ميكن القول: إن العالقات السعودية
واختالف ، إذ تؤد  عوامل التنازع حول النفوذ اإلقليمي؛ تنافسية يف سياقها العام

واخلالفرات  ، الًقافيرة -واملنافسرة السياسرية  ، التحالفات اخلارجية لكل منهما
جية إىل توتر العالقات الًنازية بينهما. كما أن لياب العراق جّراء احتالله األيديولو
مل ميًل عاماًل داعًما لتلك العالقات ألنه زاد مرن اخرتالل التروازن     3001عام 

وهو ما زاد اهلواجي األمنية لدى السعودية ودول اخللري   ، اإلقليمي لصاحل إيران
وير قدراهتا العسكرية منذ ذلرك  خصوًصا أن طهران مل تتوقأل عن تط، األخرى
سواء على صعيد قوهتا البحرية أو تطوير قدراهتا النووية بغض النظر عرن  ، احلني

 .1سلميتها أو احتمال تطورها إىل قدرات نووية عسكرية يف وق  الحق

اإليرراين مرع تصراعد    -وتبقى اإلشارة إىل حدود التنرافي السرعود   
فرلم اخرتالف الردولتني   ؛ احتالل العراقاالصطفافات الطازفية يف املنطقة بعد 

فنهنما حرصتا يف بعض األحيان علرى التنسريق   ، الواضح يف عدة ملفات إقليمية
بينهما ملنع وقوع صدام بني القوى املؤيدة لكل منهما يف لبنان خصوًصا بعد حرب 

. وبينما رأت الرياض أن ينحصر التنسيق يف امللأل اللبنراين دون  3004متوز /يوليو
سعودًيا مشترًكا حلاجة املنطقرة  -رأت طهران يف هذا التنسيق إدراًكا إيرانًيا، هلري

 .2إىل تعاون البلدين وليي إىل إحدامها من دون األخرى

 1ومن جهة أخرى فقد زار الرزيي اإليراين حممود أمحد  جناد الريراض يف  
علرى  وصّرح بعد لقازه العاهل السعود  بأنه جرى االتفراق  ، 3007آذار /مارس

كمرا  ، وقأل الفتنة يف العامل اإلسالمي والتصد  للمؤامرات اهلادفة إىل تقسريمه 
 .أشار جناد إىل أن إيران والسعودية واعيتان متاًما لتهديدات أعدازهما

وميكن القول: إن الفترة الرزاسية األوىل ألمحد  جناد قد برز فيها مكّونران  
التعاون مع مصر والسعودية بعرد   أحدمها: سياسة توسيع؛ لسياسة إيران اخلارجية

                                                 

"، 3001-4878اإليرانية وأمن اخللري :  -حممد يعقوب عبد اهلل، "العالقات السعودية 1
 .37 ، ص3001، شتاء 14شؤون خليجية، العدد 

خالد الدخيل، "بروز الدور السعود  يف إطار النظام العربرري الرراهن"،    انظر: د. 2
 .8 ، ص3007، خريأل 73اسات الفلسطينية، العدد الدر
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مبرا  ، مع سعي طهران إلقامة حمادثات مباشرة مع واشنطن، سقوط النظام العراقي
يتضّمن أيًضا ارتباط طهران املباشر باحملادثات اليت جتريها القوى املتحالفة إلعرادة  

وذلك أماًل يف تفراد  دخرول إيرران يف    ، األمن إىل كل من العراق وأفغانستان
جديدة من املنافسة مع الدول العربية وجتنًبا لتعقيد العالقات اإليرانية مرع  دورات 

الواليات املتحدة. أما املكّون اآلخر فكان يتضمن إقامة سياسة حتالفات نشريطة  
إذ سع  طهران إىل ربط قضيتها ؛ لدعم جهود إيران يف استكمال قدراهتا النووية

واجية الغرب الذ  يتغاضى عن أسلحة مًل: التشهري بازد، النووية بسياقات أوسع
وتدعيم ، وانتهاكات إسرازيل املتكررة حلقوق اإلنسان الفلسطيين، إسرازيل النووية

 .1وحركة محاس اهلل حزبالعالقات مع سوريا والقوى الشيعية العراقية فضاًل عن 

آب /ومن جهة ثالًة صرح وزير اخلارجية اإليراين منوشهر متكي يف ألسطي
فسياسة ، ن سعداء بتحسن العالقات بني السعودية وسوريا وندعم ذلك: "حن3040

إيران االستراتيجية تكمن يف القيام بدور مهم يف حتقيق التقارب اإلقليمي واالرتقاء 
مًل: سوريا ولبنران ومصرر   ، بالتعاون الًنازي ومتعدد اجلوانب بني دول املنطقة
، يف جملي التعراون اخلليجري   والعراق وإيران وتركيا واألردن والدول األعضاء

 .2"ومواجهة مؤامرات األعداء

وبغض النظر عن التصرحيات الدبلوماسية الصادرة عن الطررفني السرعود    
فنن احلاصرل  ، واإليراين اليت هتدف إىل هتدزة األجواء بينهما كلما آل  إىل التوتر
اسة السعودية على هو أن احملدد اإليراين يلعب دوًرا حمورًيا يف احلّد من قدرات السي

كما أنه ، إذ يشّكل قيًدا على الدور السعود  من جهة؛ احلركة يف القضايا العربية
يطرح ريى مناِفسة أو بديلة ملا يقدمه النه  السعود  اخلارجي "املعتدل" من جهة 
، أخرى. بيد أن األهم هو النفوذ اإليراين يف العراق ولبنران وسروريا والريمن   

مبا يف ذلك دعم حركات املقاومرة الفاعلرة ضرد    ، قليميةوحتالفات طهران اإل
                                                 

كايهان بارزجيار، "استراتيجية السياسة اخلارجية إليران بعد صدام حسني"، ترمجة: مسري  1
 .4 ، ص3040شباط /، فرباير441زكي البسيوين، خمتارات إيرانية، العدد 

واجهرة  السور .. ويدعو إىل حتسني العالقرات مل -"متقي يشيد بالتقارب السعود  2
 .3040آب /ألسطي 8األعداء"، الشرق األوسط 
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وهو مرا تفتقرده أللرب    ، االحتالل اإلسرازيلي والتواصل والتنسيق الدازم معها
 .ومنها السياسة السعودية بطبيعة احلال، السياسات اخلارجية العربية

 ثالثًا: صعود أدوار الفاعلين من غير الدول في منطقة الشرق األوسط
برز منذ تسعينات القررن العشررين   ، ئة املنطقة العربية املضطربةيف سياق بي

، متغري جديد فازق األمهية يف تأثريه على السياسات اخلارجيرة العربيرة عموًمرا   
وهو تزايد الدور الذ  يلعبه الفاعلون من ، والسياسة اخلارجية السعودية خصوًصا

مشركالت الردور   األمر الذ  ميًل إحردى  ؛ (Non-State Actors) لري الدول
أحدمها: طبيعة السياسة األمريكية ؛ لسببني على األقلبري السعود  يف الوطن العر

إذ ترلب واشنطن يف حتجيم أدوارهم املعاِرضرة يف أللبرها   ؛ جتاه هؤالء الفاعلني
فضاًل عن جتفيأل مواردهم املالية وعزهلم عن الترأثري علرى   ، للسياسة األمريكية

السيما أن أللب هؤالء الفاعلني على عالقة ، مل املنطقةالتفاعالت السياسية يف جم
-ما بنيران. أما السبب اآلخر فريجع إىل نظرة هؤالء الفاعلني إىل العالقات العربية

وإىل الدولة السعودية ذاهتا خصوًصا فيما يتعلق بعالقاهترا مرع   ، األمريكية عموًما
ودعًما لألنظمة االستبدادية ، وما يرونه عداء  أمريكًيا لإلسالم واملسلمني، واشنطن

 .وانعكاسات ذلك كله على مستقبل املنطقة برمتها بري،يف الوطن العر

بسبب ، ويالحظ بروز حتّول يف طبيعة الفاعلني اإلقليميني يف الشرق األوسط
، انتقال الفاعلني من لري الدول إىل "دول داخل الدول عرب امتالك أجنحة عسكرية

ونسربة  ، ومؤسسات موازية، وحتالفات خارجية، م مستقلوإعال، وبنية اقتصادية
من التحّكم يف تفاعالت احلرب والسالم يف اإلقليم. وهو ما يؤد  إىل التعامل مع 

لكن دون ، هؤالء الفاعلني من لري الدول كأمر واقع يتم االشتباك أو التفاعل معه
 .1"أن تعترف أللب الدول به رمسًيا

م الواليات املتحدة على احتالل العراق لن يؤد  وكان البعض توّقع أن إقدا
بل سيقود إىل إعادة إذكراء املشراعر   ، إىل هتدزة توترات املنطقة وحل مشكالهتا

                                                 

، 3008-3009حممد عبد السالم، "إقليم يعاد بنايه"، يف: التقرير االستراتيجي العربري  د. 1
 .44-40 ، ص3040القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية يف األهرام، 
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وهو ما ؛ اإلسالميبري واألحقاد يف العالقات الصراعية بني الغرب والشرق العر
دقية وجدت فيه بعض احلركات اإلسالمية املعادية للغرب حافًزا إضافًيا يًب  صر 

يف حني وضع ذلك االحتالُل أنصاَر الدميقراطية واحلداثرة يف املنطقرة   ، منطلقاهتا
أ : ، العربية أمام عودة السلوك االستعمار  من جديد ألبررز الردول الغربيرة   

الواليات املتحدة. ويبدو أن كًرًيا من هذه احلركات اإلسرالمية )السريما بعرد    
لسياسة األمريكيرة تسرتهدفها هري    سقوط االحتاد السوفييت( أخذت ترى أن ا

بل باحلربني املتتراليتني يف  ، ال بالطرق البوليسية أو االستخبارية التقليدية، بالذات
 .1أفغانستان والعراق

ومع التأكيد على الدور الذ  يلعبه الفاعلون من لرري الردول يف القضرايا    
ين بعضهم خطاًبرا  إحدامها تتعلق بتب؛ مثة مالحظتان مهمتان، االستراتيجية العربية

مرع وجرود   ، سياسًيا حتريضًيا يصل أحياًنا إىل حد "االنغالق الطازفي الكامرل" 
مع التذكري بأن ظاهرة "الطازفية السياسية" اليت تعاين منها بعض ، استًناءات بالطبع

السياسات العربية هي أقدم وجوًدا من وجود هذه احلركات اإلسالمية نفسها. أما 
بلية هؤالء الفاعلني من لري الدول للتوظيأل أو االستخدام مرن  األخرى فتتعلق بقا

فال لرابرة إذن أن تكرون هرذه    ؛ بعض الدول داخل الشرق األوسط وخارجه
بدون أن ينفي ، الدويل-احلركات جزء ا من سياسات الصراع اإلقليمي أو اإلقليمي

 هذا سعي هؤالء الفاعلني إىل حتقيق أهداف خاصة هبم ومترتعهم هبرامش مرن   
 .االستقاللية يزيد أو ينقص وفًقا لعوامل موضوعية وذاتية تتعلق هبذا الفاعل أو ذاك

فنن تأثري الفاعلني من لري الدول على السياسة السعودية جتاه ، وعلى أية حال
إذ ال يشّكلون مورًدا أو حليًفا ميكن للرياض ؛ القضايا العربية ليي إجيابًيا يف جممله

أحدمها طبيعة القيود اليت تفرضها العالقات الدوليرة  ؛ ريناالعتماد عليه يف ظل أم
، واآلخر اختالف رياهم السياسية واالستراتيجية عن نظريهتا السعودية، للسعودية

وهو ما ُيترجم على الصعيد العملي بقدر حمدود جًدا من االتصاالت السياسية بني 
                                                 

م قناة السويي إىل لزو العراق جورج قرم، انفجار املشرق العربري: من تأمي انظر: د. 1
-477 ، ص3004حممد علي مقلد، بريوت: دار الفارابري  ، ترمجة: د.4814-3004

479. 
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على شكل التقرارب   سواء، الرياض وهؤالء الفاعلني )يف أوقات األزمات لالًبا(
احلذر واملؤق  بني السعودية وحركة محاس الفلسطينية إبان توقيع إعرالن مكرة   

أو قيام الرياض بدعوة بعض أقطاب القوى السياسية العراقيرة  ، 3007شباط /فرباير
إبان طرح املبادرة السعودية الستضافة مباحًات تشكيل احلكومة العراقية خريرأل  

. 3004اللبناين بعد حرب صيأل  اهلل حزبتصاالت مع أو القيام ببعض اال، 3040
ومجيعها اتصاالت سياسية أرادت منها الرياض أن حتّد من تغلغل النفوذ اإليراين يف 

دون أن يتحقق هلا سوى قردر ضرئيل مرن النجراح اآلين أو     ، القضايا العربية
 .1اإلعالمي

فضراًل  ، العربيةولعل مما يزيد من صعوبة مهمة السياسة السعودية يف القضايا 
عن العازق املتمًّل يف صعود دور الفاعلني من لري الدول فيها هو تعّقرد قضرايا   

أوهلا: تركيز اإلدارة األمريكية منذ أحرداث  ؛ نتيجة ثالثة عواملبري املشرق العر
؛ أكًر من مغربره بري ضغوطها على أنظمة املشرق العر 3004أيلول /سبتمرب 44

فيما ّ  الضغط على السعودية والريمن  ، سازل عسكريةفالتغيري حصل يف العراق بو
، وسوريا بوسازل سياسية باألساس لكنها مل ختُل من تلويح بعقوبرات اقتصرادية  

اإلسرازيلي سيتأخر ريًما ُتسرتكمل  -بريوكان واضًحا أن أ  حل للصراع العر
التزام حىت يفهم الفلسطينيون أن عليهم ، سياسة تقليم أظافر الدول العربية الكربى

حسن السلوك قبل أن يظفروا بدولتهم املوعودة واحملاطرة بالشرروط التعجيزيرة    
وثانيها: هو أن عملية تفكيك املشررق  . 2املنصوص عليها يف خطة خارطة الطريق

)مث مع تطرورات الًرورة   ، وصل  حًدا كبرًيا باحتالل العراق وتفكيكهبري العر
ركز جمموعة كبرية من التيرارات  إىل مت -ضمن نتاز  أخرى-مما أدى ؛ السورية(

وذلك ، اجلهادية يف املنطقة وممارستها ألنشطة متزايدة ضد الوجود األمريكي فيها
. وثالًها: هرو حالرة   3رًدا على السياسات األمريكية يف "احلرب على اإلرهاب"

                                                 
ستشري الدراسة الحًقا إىل مناذج من االتصاالت السياسية السعودية مع هذه األطرراف   1

 يف الفصلني الًاين والًالث.
ظام العربري... إىل أين؟"، شرؤون  ناصر منيأل قالوون، "الن انظر يف هذا املعىن: د. 2

 .48 ، ص3001، صيأل 441عربية، العدد 
 .411 -410 جورج قرم، مصدر سابق، ص انظر: د. 3
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التآكل املتزايدة اليت تشهدها الدولة السورية نتيجة تفاعالت االنتفاضة الشعبية فيها 
اليت بات  ساحة للصراع بالوكالة بني قوى دولية وإقليمية وحملية ، 3044منذ ربيع 

 .إضافة إىل حركات عنفية حملية

 السوري-المصري-رابًعا: انفراط عقد المثلث السعودي
إىل إدراك الردول العربيرة الكربرية     44/8توّقع البعض أن تؤد  تداعيات 

، سرتجدات السياسرة األمريكيرة   لضرورة تطوير سياسة مشتركة للتعامل مع م
واالتفاق على ما هو ضرور  الحتواء اهلجوم الدبلوماسي األمريكري. بيرد أن   

السور  كان  ترى أن طبيعة مرحلة ما بعرد   -املصر -أطراف املًلث السعود 
ختتلأل عن األوضاع اليت سادت بعد حرب اخللي  الًانية عام  3004أيلول /سبتمرب
4884

إذ بدا أن الضغوط اخلارجية تردفع  ؛ وقع مل يكن يف حملهويبدو أن هذا الت. 1
الطرفني املصر  والسعود  إىل افتراق تدرجيي مع الضلع الًالث يف هذا املًلرث  

وكان واضًحا أن القضرية الفلسرطينية سرتكون أوىل    ، )أ : الطرف السور (
 .برييف النظام العربري ضحايا هذا التطور السل

 44دية وسوريا بسبب السياسة األمريكيرة بعرد   وقد بدأ التباعد بني السعو
كمرا جررى   ، فرلم شراسة احلملة األمريكية على الرياض، 3004أيلول /سبتمرب

فنن دمشق كان  يف موقأل أصعب بسبب دعمها حلركات املقاومة ، تفصيله آنًفا
( اليت أصبح التضييق عليها داخراًل يف  اهلل حزبالفلسطينية واللبنانية )وخصوًصا 

 .احلملة األمريكية على "اإلرهاب" والدول الراعية لهنطاق 

وخالل قمة شرم الشيخ الًالثية اليت مجع  قادة مصر والسعودية وسوريا يف 
إذ اهترم  ؛ برزت بوادر خالف بني الطرفني األولني وبني سروريا  3003أيار /مايو

ع بعض الزعماء العرب بالتجاوب مر  3003أيار /مايو 34الرزيي بشار األسد يف 
وانتقد الطريقة اليت ُرّتب  هبا تلرك  ، األجندة األمريكية دون نقاش أو حماولة تأثري

وأشار بصراحة إىل أن واشنطن هي اليت ضغط  لعقردها هبردف إدانرة    ، القمة
                                                 

عزمي بشارة، االنتفاضة واجملتمع اإلسرازيلي: حتليل يف خضم األحداث، برريوت:   د. 1
 .318-313 ، ص3003مركز دراسات الوحدة العربية، 
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لكنه أملح إىل أن معارضة سوريا لرذلك  ، العمليات االستشهادية باعتبارها إرهاًبا
 .1صبح إدانة العنأل بكل أشكالهالتوصيأل أدت إىل ختفيأل تلك الصيغة لت

وقد ازدادت تعقيدات العالقة بني السعودية وسوريا بشكل الف  بعد التيال 
. بيد أن التروتر  3001فرباير /رزيي الوزراء اللبناين السابق رفيق احلرير  يف شباط
والريت  ، ومرا بعردها   3004الصريح فيها مل يظهر بوضوح إال أثناء حرب لبنان 

"إحردامها  ؛ بني جبهتني اهلل حزببشأن املوقأل من بري عر كشف  عن انقسام
واألخرى تتحفظ على املقاومة )أو حىت تعتررض  ، تؤيد املقاومة وتتزعمها سوريا
مما أفضى إىل حالة من االستقطاب يف تفاعالت النظام ؛ عليها( وتتزعمها السعودية

الذ   3004آب /ألسطي 41خصوًصا بعد خطاب الرزيي السور  يف  بري،العر
أشار فيه إىل أن احلرب "أسقط  أصحاب أنصاف املواقأل أو أنصاف الرجرال".  
وكان طبيعًيا أن يًري هذا اخلطاب ردود فعل سياسية وإعالميرة حرادة يف دول   

األمر الذ  اعتربه ؛ اليت اعتربت نفسها مقصودة بذلك اخلطاببري االعتدال العر
 .2"ة جديدةكًري من املراقبني تدشيًنا حلرب باردة عربي

، السرور  -املصر -"تشكيل املًلث السعود  3004لقد أعادت حرب لبنان 
وتقدُّم األردن لشغل موقعها. ومعلوم أن هذا املًلث مل يكن قبرل  ، بنخراج سوريا منه

فقد باعدت املواقأل املختلفة مرن القضريتني الفلسرطينية    ، احلرب يف أفضل حاالته
والطرف السرور  مرن جهرة    ، سعود  من جهةواللبنانية بني الطرفني املصر  وال

أخرى. لكن أمهية احلرب هي أهنا جعل  املواجهة السياسية مفتوحة برني األطرراف   
هو عالقة عمل تأّسسر   ، الًالثة. بيد أن التكتل الناشئ بني القاهرة والرياض وعّمان

 .3"بوهو هاجي القلق من القدرة التعبوية اإليرانية للشيعة العر، على هاجي مشترك

                                                 

اإلقليمية جتاه احلرب على لرزة"، السياسرة   -تفاعالت العربيةوحيد عبد اجمليد، "ال د. 1
 .90-78 ، ص3008نيسان /، إبريل474الدولية، العدد 

أمحد يوسأل أمحد، "التداعيات العربية"، يف: ملأل "احلرب اإلسرازيلية  بتصرف عن: د. 2
، 3004أكتروبر /، تشررين األول 113على لبنان وتداعياهتا"، املستقبل العربري العدد 

 .17-14 ص
، 113نيفني مسعد، "التداعيات على إيران"، املستقبل العربري العدد  بتصرف عن: د. 3

 .70 ، ص3004تشرين األول /أكتوبر
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تقود تكرتاًل عربًيرا مرن     3004وبذا أصبح  السعودية بعد حرب لبنان 
وهو تكتل يشمل مصرر واألردن  ، األطراف املتوجسة من النفوذ اإلقليمي اإليراين

والالفر  أن  ، ودول اخللي  )رمبا باستًناء قطر اليت تنس  عالقة خاصة مع إيران(
، يف السرتينات بري د القومي العرالرياض اليت "لعب  دوًرا أساسًيا يف حماصرة امل

انتقل  إىل مربع الدفاع عن أهل السّنة و"اهلوية العربية" يف وق  مل يعرد ُيعرىن   
 .1"بالدفاع عن تلك اهلوية أ  أحد

ومن املالحظ أن التركيز على أفكار ومصطلحات اهلوية العربيرة والعروبرة   
، املشرترك.. إ  بري عرواملصاحلة العربية والنهوض بالعمل البري والتضامن العر

حتتل حيًزا أكرب من املعتراد سرابًقا يف اخلطراب     3004أخذت منذ حرب لبنان 
يف مسعى واضح الحتواء النفوذ املتصاعد إليرران  ، السياسي السعود  اخلارجي

وحلفازها يف املنطقة العربية. ومن ذلك أن الرياض أخذت تعيد "التذكري بطبيعرة  
، وحلًفا سياسًيا، حلًفا عسكرًيا، ًفا حقيقًيا بني أعضازهااجلامعة العربية بوصفها حل

 .2وحلًفا اقتصادًيا" كما ورد على لسان األمري سعود الفيصل

السورية واملالحظات الريت  -وبعيًدا عن التفاصيل الدقيقة للعالقات السعودية
مل ، 3008ميكن إيرادها على التقارب الذ  حصل بني البلدين اعتباًرا من بداية عام 

إذا اسرتًنينا التوافرق   بري ينعكي هذا التقارب إجياًبا على جممل أداء النظام العر
؛ 3040املؤق  بني البلدين على دعم حكومة سعد احلرير  يف أللب شهور عرام  

ال تستطيعان القيام وحدمها مبهمرة  بري "فالسعودية وسوريا مع كل وزهنما العر
مصر إىل هذه املصاحلة لكان الوضرع   ورمبا لو انضم  بري،النهوض بالنظام العر

حول قيرادة متماسركة.   بري وإن مل يضمن بالضرورة توحيد النظام العر، أفضل
-السرعود  -صحيح أن إجنازات كربى قد ُنسب  يف السابق للمًلث املصرر  

صارت أعقد بكًري مرن قردرات هرذا    بري لكن أوضاع النظام العر، السور 
                                                 

 املصدر نفسه. 1
إميان أمحد رجب، النظام اإلقليمي العربري يف مرحلة ما بعد االحرتالل األمريكري    2

. واملصدر حييل إىل: 333 ، ص3040للعراق، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .3004متوز /يوليو 44احلياة 
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ستمًل خطوة مهمة )وإن كان  لري كافية( يف ومن مث فنن إعادة تشكيله ، املًلث
ذلك أن هذا املًلث يفتقد كًرًيا مرن الردول املرؤثرة يف     بري،إحياء النظام العر

 .1"ولريهبري املغرب العر

 3044كانون الًاين /وقد أثبت  تطورات امللأل اللبناين اعتباًرا من منتصأل يناير
فهو ؛ فجار أزمات لبنان الداخليةالسور  يف منع ان-حمدودية آثار التقارب السعود 
سرورية عربيرة   -وال يرقى إىل بلورة ريية سرعودية ، تقارب يف إطار تنسيق ثنازي

السرور  يف  -مشتركة لقضايا املنطقة. وهو ما اتضح إثر فشل املسعى السرعود  
 .التعامل مع أزمة موضوع احملكمة الدولية اخلاصة بالتيال رفيق احلرير 

اإليرراين باإلضرافة إىل   -أن بروز احملرور السرور   ولذا مييل البعض إىل 
أال وهرو  ، قد جاء على حساب التكتل التقليد  السابق يف املنطقرة ، اهلل حزب

فقد شّكل  عالقة إيران مع سوريا خصرًما  ، السور -السعود -املًلث املصر 
رمبا مبا يكشأل عن انتهاء صالحية ، من عالقة األخرية مع كل من مصر والسعودية

 3004السور . وما بني احلرب على لبنران صريأل   -السعود -لث املصر املً
، برز االختالف جلًيا بني أطراف هذا املًلرث ، 3008واحلرب على لزة يف مطلع 

وإمنا وصرل إىل تعرارض   ، ومل يقتصر اخلالف على التوجهات والريى فحسب
أن تقرارب   إذ يبردو ؛ املصاحل أيًضا خصوًصا فيما يتعلق بطبيعة العالقة مع إيران

الذ  أضرحى  بري سوريا مع إيران أصبح يتزامن مع ابتعاد دمشق عن احمليط العر
 .2عربية مستعرة-ميوج خبالفات عربية

فرنن االسرتناد إىل حتالفرات    ، املصرية-أما على صعيد العالقات السعودية
واختاذ خطوات منّسقة ضد اخلصوم اإلقليمريني ميرًّالن   ، خارجية دولية متشاهبة

، السرعودية -مهًما للتقارب. ورلم وجود بعض اخلالفات الًنازية املصرية مدخاًل
                                                 

السورية وترداعياهتا العربيرة"، االحتراد    -أمحد يوسأل أمحد، "املصاحلة السعودية د. 1
. وملزيد من التفاصيل راجع: أجمد أمحرد  3008تشرين األول /أكتوبر 41)أبوظبري( 

العربيرة"، شرؤون   -بيةالسور  ومستقبل العالقات العر-جربيل، "التقارب السعود 
 .11-31 ، ص3008، شتاء 410عربية، العدد 

، 419خليل العناين، "مراكز قوى جديدة يف الشرق األوسط"، شؤون عربية، العردد   2
 .14-10 ، ص3008صيأل 
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فنهنا ال تغّير من حقيقة التقارب بني التوّجهات الدولية واإلقليمية للبلدين. ومرن  
مصر  حول -من تنافي سعود  3009أمًلة هذه اخلالفات ما شهده أواخر عام 
 عن رفض القاهرة فكرة بناء جسر فضاًل، تربيد األزمات املتفجرة يف املنطقة العربية

إضافة إىل تصرحيات وزيرر املاليرة   . 1يربط مدينة شرم الشيخ املصرية بالسعودية
املصر  اليت أشار فيها إىل أن السعودية لري مؤهلة للحرديث باسرم املنطقرة يف    

وهي خالفات استوجب  انعقاد قمرة  . 2اجتماعات جمموعة العشرين االقتصادية
ملنع تدهور ، يف جدة 3009كانون األول / اخلامي من ديسمربسعودية يف-مصرية

يف ظل تقرديرات  . 3العالقات بني البلدين وإعادة وضعها على الطريق الصحيحة
بدايًة ، بوجود استياء مصر  مما تعتربه القاهرة زحًفا سعودًيا على دورها ومكانتها

دون تنسريق   )وهي وساطة مّت  3007من توسطها بني حركيت محاس وفتح عام 
وانترهاء   ، ومروًرا برعاية السعودية اتفاق مصاحلة بني السودان وتشاد، مع مصر(

 .4بشكاوى تتعلق باإلساءة إىل العاملني املصريني بالسعودية

ميكن االدعاء بأن العالقات ، واستناًدا إىل أوجه التنافي بني الرياض والقاهرة
دوث متغريات أو ترأثريات يف البيئرة   بينهما قابلة لالنتكاس أو االنتعاش وفًقا حل
ولكن هذه العالقات املتغّيررة تبقرى   ، الدولية أو يف البيئة الداخلية يف كال البلدين

والسياسة اخلارجية للبلدين جتراه  ، العامبري شديدة التأثري على جممل الوضع العر
برري  العرويبدو واضًحا أن تأثري السعودية يف النظام . 5القضايا العربية األساسية

                                                 
مضاو  الرشيد، "مشروع حتديث احلكم السعود "، ورقة العمل يف حلقة نقاشية  د. 1

تشررين األول  /، أكتوبر149ستقبل العربري العدد بعنوان "السعودية.. إىل أين؟"، امل
 .444 ، ص3008

"، الشررق  30انظر: "السعودية ترفض انتقادات وزير املالية املصر  بشأن جمموعة الر 2
 .3009تشرين الًاين /نوفمرب 34األوسط 

السعودية ومستقبل العالقات العربية"، االحتراد  -أمحد يوسأل أمحد، "القمة املصرية د. 3
 .3009كانون األول /ديسمرب 44ظبري( )أبو

"الرياض املستاءة رفض  انتقادات وزير املالية املصر  بشأن جمموعة العشرين"، القدس  4
 .3009تشرين الًاين /نوفمرب 34العربري 

لالطالع على منوذج للتوترات بني السعودية ومصر، راجع: أجمرد أمحرد جربيرل،     5
السعود  منوذًجا"، شرؤون  -ة البينية: التوتر املصر "الًورات العربية والعالقات العربي

 .489-491 ، ص3043، صيأل 410عربية، العدد 
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رلم أن ، والعكي صحيح أيًضا، يتزايد كلما استندت إىل تفاهم مع مصر وسوريا
السور  مل -السعود -هناك اجتاًها يف التحليل يرى حبق أن إحياء املًلث املصر 

 .1يريعد كافًيا مبفرده كآلية لقيادة النظام العرب

ومنرها   برري فنن تفكك العالقات االرتكازية للنظام العر، وعلى أية حال
شّكل  إضعاًفا لقدرات السياسة السعودية بري العالقات بني دول هذا املًلث العر

ورلم أن القاهرة كان  أقرب للرياض على مردار  ، جتاه قضييت فلسطني والعراق
مقارنة بعالقات السرعودية مرع   ، 3004أيلول /سبتمرب 44العقد التايل ألحداث 

ثة عجزت عن الترأثري إجيابًيرا يف تلرك    فال ميكن إلفال أن البلدان الًال، سوريا
  .ومنعهما من التدهور واالهنيار، القضيتني

 خامًسا: عدم توازن المكانة السعودية ومسألة ريادو النظام العربي
أوهلا: يسرتند  ؛ ميكن التمييز بني ثالثة اجتاهات يف الرأ ، عند حتليل هذه املسألة
على مدار أكًرر مرن   بري ت النظام العرالعربية وتفاعال-إىل خربة العالقات العربية

أربعة عقود. وهذا االجتاه مييل إىل وصأل الدور السعود  بأنه "يعّبر عن مركز ثقرل  
ومن مث فال جيب تكييأل الدور السعود   بري،لكنه ال يضطلع بدور قيادة النظام العر

تبرادر  فالرياض ال تستطيع أن  بري؛على أنه يعّبر عن "حقبة سعودية" يف الوطن العر
ولكنها تستطيع فقط أن تكون قوة مساِعدة يف تنفيذ سياسات برادر  ، بسياسات معينة

وذلك بسبب القيود املتعددة على الدور القياد  السعود . ومما ُيضرعأل  ، هبا لريها
وبالرذات  ، هذا الدور افتقاد اململكة العربية السعودية لظاهرة تكامل عناصرر القروة  

 .2"  الذ  ميًل أساس قوة أية دولة من الدولاالفتقار إىل العنصر البشر

فنحن هنا أمام دولة هلا ثقل اقتصراد  وديرين   ، ويف حالة السعودية حتديًدا
بل حىت على الفاعلني اجلدد ، تستطيع االعتماد عليه يف التأثري على الدول األخرى

                                                 

أمحد يوسأل أمحد، "التداعيات العربية"، يف: ملأل "احلرب اإلسرازيلية علرى   انظر: د. 1
 .11 لبنان وتداعياهتا"، مصدر سابق، ص

ى العالقات السياسية العربية، أمحد يوسأل أمحد، تأثري الًروة النفطية عل بتصرف عن: د. 2
 .11 ، ص4891القاهرة: دار املستقبل العربري 
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نرها  لك، من لري الدول يف املنطقة العربية مًل حركة املقاومة اإلسالمية )محراس( 
إذ "مل تتنَب أجندة إقليميرة قياديرة   ؛ دولة حماِفظة على الصعيدين السياسي والًقايف

ذات أهداف واضحة ينت  عنها سياسة فعالة يف العقود املاضية يكون هدفها التأثري 
ومّد نفوذ السيطرة القيادية. وقد نت  عن ذلك حدوث تطورات كبرية يف اجلروار  

يكون هلا دور حمور  يف حتديرد وجهرة تلرك    اإلقليمي للسعودية من دون أن 
 .1"3001ومنها احتالل العراق ربيع ، التطورات

إىل "وجود تأثري للرنفط  بري ويشري أبرز املتخصصني يف شؤون النظام العر
 إال أن هذا التأثري ليي دلياًل على حترّول القيرادة إىل األقطرار    ، على هذا النظام

 ألن هذا التحول ال ميكن أن حيردث حتر    ،  النفطية العربية يف السعودية واخللي
خاصة أن السعودية مل تترجم قوهتا النفطية إىل قروة  ، تأثري عنصر واحد هو املال

وذلك فضاًل عن ، حقيقية رمبا باستًناء عهد امللك فيصل بالنظر إىل رييته التارخيية
 لالستقالل يف احلركة بسربب عالقترها بالواليرات املتحردة    بري فقداهنا النس
 .2"األمريكية

أما االجتاه الًاين يف قراءة مكانة السعودية وموقعها من التأثري علرى النظرام   
اخلمي األخررى( مبكانرة   بري فريى أهنا تتمتع )مع دول اخللي  العربري العر

ويرى البعض أن الًروة متارس تأثرًيا علرى مسرألة    بري،متميزة على الصعيد العر
إذ يؤثر النفط على املناإل العام للعالقات ؛ لري مباشر األدوار اإلقليمية ولو على حنو

وهرو  ، فاملناإل الذ  يأخذ فيه صانع القرار املصر  قراراته مًاًل قد تغّيرر ، العربية
أ : إن النفط قد لّير من ، يكون واعًيا بتأثري السعودية دون أن ُيقال هذا صراحة

 .3يرقواعد السياسة يف النظام العرب

سبق فال جيب النظر إىل السعودية بوصفها قروة نفطيرة    وباإلضافة لكل ما
فالسعودية منذ ما قبل طفرة النفط اليت حدث  بعد احلظرر النفطري عرام    ؛ فقط

                                                 
خالد احلروب، "انتقال مركز الًقل يف املنطقة بني االعتبارات السياسية  بتصرف عن: د. 1

 .14 ، ص3007، صيأل 410واالقتصادية واإلعالمية"، شؤون عربية، العدد 
ية على العالقات السياسية العربيرة، مصردر   أمحد يوسأل أمحد، تأثري الًروة النفط د. 2

 .14 سابق، ص
 .13 املصدر نفسه، ص 3
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، كان هلا دور مهم يف املنطقة ألسباب تارخيية وأيديولوجيرة ، بل وتارخيًيا، 4871
 .1وكذلك بسبب وضعها اجليوبوليتيكي يف شبه اجلزيرة العربية

مييل يف هذا السياق إىل التدليل على ذلك بوجرود دور سرعود    ومثة من 
ليصل إىل العامل اإلسالمي اسرتناًدا إىل دورهرا   بري ملحوظ يتخطى الوطن العر

 3040الواضح يف عدة مناطق ومنها أفغانستان الذ  جعل السعودية مطلرع عرام   
سكر  مل يعد بأن احلل العبري بعد االقتناع الغر، مؤهلة ألداء دور الوساطة هناك
وأنه البد من إسناد دور الوساطة إىل واحردة مرن   ، كافًيا ملعاجلة املسألة األفغانية
"فالسعودية تتمتع بالكًري مرن األوراق اإلسرالمية   ؛ الدول العربية أو اإلسالمية

ولذلك فنن عدًدا ؛ والعربية واالقتصادية واملعنوية اليت تتجاوز موقعها كدولة عربية
إذ يشري عديد مرن  ؛ افل الدولية ال ميكنه أن يتجاهل أوراق السعوديةكبرًيا من احمل

 .2"األمًلة إىل أهنا قوة إقليمية هلا نفوذ عاملي

وترى إحدى الدراسات أن دول اخللي  ستكون مؤهلرة لقيرادة الروطن    
 -4وهي: "، وذلك استناًدا إىل ثالثة عوامل، يف القرن احلاد  والعشرينبري العر

اد  املتمًل يف النمو االقتصاد  االستًنازي الذ  تتمترع بره دول   العامل االقتص
العامل السياسي املتمًل يف وجود نوع من احلراك السياسي الرداخلي   -3اخللي . 

العامل التكاملي أو االندماجي املتمًل يف برروز   -1واخلارجي لدى هذه الدول. 
 .3"دول جملي التعاون اخلليجي ككتلة سياسة متجانسة

فصحيح أن دول جملي ؛ هذا التقييم يتعرض يف احلقيقة لكًري من النقد ولكن
ولكنها خمتلفة يف املنه  ، التعاون اخلليجي متًل جمموعة من الدول املتحدة يف اللون

واالجتاه. كما أن استعراض تاريخ اجمللي يدل على أنه مل يكن متماسًكا ما خرال  
مث  4880بعد لزو العراق للكوي  عام  يف السنوات الًالث األوىل بعد إنشازه. أما

                                                 

 .14 راجع: املصدر نفسه، ص 1
آذار /مرارس  1عبد اهلل األشعل، "الوساطة يف املسألة األفغانية"، احليراة   نقاًل عن: د. 2

3040. 

القرن احلاد   حممد بن هويدن، "دور دول اخللي  يف قيادة العامل العربري يف انظر: د. 3
 4110، حمرم 11، السنة 413والعشرين"، جملة دراسات اخللي  واجلزيرة العربية، العدد 

 .314-341 م، ص3008كانون الًاين /يناير/هر
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فقد تبلورت معادالت جديدة  3001وقوع العراق حت  االحتالل األمريكي ربيع 
بسبب اشتداد صرراع احملراور يف   ، يف منطقة اخللي  بل يف الشرق األوسط برمته

احلوثية واالنتخابات العراقيرة يف  -املنطقة من لبنان إىل لزة وانتهاء  باحلرب اليمنية
. وتشري حتليالت إيرانية يف هذا الصدد إىل أن حمور االعتدال قد 3040آذار /ارسم

ُمين بنخفاقات متعددة يف السنوات املاضية. ومبا أن السعودية هي اليت تتوىل زعامة 
كما فقردت هيبترها   ، فقد اخنفض معدل تأثريها يف معادالت املنطقة، هذا احملور

فضاًل عن ، رات جملي التعاون اخلليجي ال تنفذالدبلوماسية. كما أن العديد من قرا
أن خالفات أعضازه حول عدة قضايا أخذت خترج للعلن إىل حد يهردد باهنيرار   

 .1اجمللي على املدى البعيد

أما االجتاه الًالث يف قراءة مكانة السعودية وموقعها من التأثري على النظرام  
هوة عميقة برني قردرات   فيذهب )خبالف الرأ  السابق( إىل أن هناك بري العر

الدول العربية الكبرية ونفوذها الفعلي. وهذا يعين أن احلديث عرن أدوار قياديرة   
عربية أو سياسات خارجية متماسكة أو مستقلة فيه قدر من املبالغة ألن قمة النظام 

 .بريالدويل ختترق مجيع تفاعالت النظام العر

ت السياسية واالقتصرادية يف  ورلم كل اآلثار اليت أحدثها النفط يف اجملاال"
ومل ينسر  شربكة   بري فننه هدم قواعد السلوك السياسي العر بري،الوطن العر

لقواعد جديدة تلم البعًرة وحتدد األهداف. وحت  تأثري التغريات السلوكية الريت  
سواء قوهتا داخل ، بولغ يف تقدير قوة السعودية، أحدثها النفط منتصأل السبعينات

-كما بولغ يف تصوير بدايات حترالأل مصرر   ، أم قوهتا الدوليةبري النظام العر
وبولغ يف تصوير احتماالت ممارسة السعودية للنفوذ يف الواليات ، سعود -إيراين
وبولغ يف قوة السعودية داخل العامل اإلسالمي. واتضح فيما بعد أن كاًل ، املتحدة

قادهترا أجهرزة    من السعودية ومصر قد تعرضتا حلملة تفخيم وتعظيم للقدرات
بشكل أدى إىل نشأة هروة  ، اإلعالم الغربية وشارك  فيها الدبلوماسية األمريكية

 بري،عميقة بني القدرات وبني النفوذ الفعلي. وبعد أن مّت  البعًرة يف النظام العر
                                                 

راجع: "جملي التعاون اخلليجي على وشك االهنيار"، الدبلوماسية اإليرانية، مترجم يف:  1
 .71-71 ، ص3040متوز /، يوليو430خمتارات إيرانية، العدد 
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واجته  السعودية بعدها إىل التقوقع داخرل حميطهرا   ، اجته  مصر إىل االنعزال
جررى حتميرل الردول    بري لعربية. ومع تراكم العجز العراإلقليمي يف اجلزيرة ا

ومحاية أعضازه وتزايد اخترراق  بري العظمى مسؤولية حل مشكالت النظام العر
 .1"النظام الدويل جلميع التفاعالت العربية

ومهما كان وزن اململكة العربية السعودية ومكانتها اإلقليمية ، وعلى أية حال
فنن ذلك ال يطمي حقيقة أن هلا تأثرًيا ما يف ، الًالثةوفًقا أل  من هذه االجتاهات 

وكل املناطق املتداخلرة معهرا.   بري التطورات اليت حتدث يف منطقة اخللي  العر
وبسبب القرب اجلغرايف للسعودية من مناطق األزمات يف كل من العراق وفلسطني 

ض ال تستطيع فنن الريا، وقوس األزمات املمتد من إيران إىل أفغانستان وباكستان
اعات اإلقليمية على النفوذ واهليمنة والصرراعات  نرزأن تعزل نفسها عن نتاز  ال

فهناك قدر حمقق من التداخل برني املصراحل السرعودية وهرذه     ؛ األيديولوجية
إذ تتعرض دول الشرق ؛ اعات اليت تبدو يف تزايد بشكل عام ألسباب متعددةنرزال

دخالت والضغوط اخلارجية للتأثري عليها يف األوسط إىل مستويات متفاوتة من الت
 .2وق  تتآكل فيه قدرة هذه الدول على حل املشكالت اليت تواجهها بنجاح

بري وبناء  على هذا كله رمبا ميكن القول: إن احملددات النابعة من النظام العر
فرض  على السياسة السعودية أن تلعب دور  الوسيط واملروازن يف العالقرات   

فضاًل عن أن عدم توازن مكانة اململكة العربية السعودية قد دفعها ، لعربيةا-العربية
بشكل عام إىل تبين سياسة حتالفات عربية ودولية معينة مبا يساعد علرى ترأمني   
املصاحل السعودية اخلارجية ومحاية األمن الوطين للبالد من التهديردات اإلقليميرة   

 .واأليديولوجية

إلقليمي على السياسة السعودية ميكن القول: إن هرذه  وإمجااًل لتأثري احملدد ا
إذ ؛ السياسة تواجه مبرور الوق  حتديات كبرية نابعة من البيئة اإلقليمية احمليطة هبا

                                                 
علي الدين هالل ومجيل مطر، النظام اإلقليمي العربري: دراسرة يف   بتصرف عن: د. 1

، 4894، بريوت: مركز دراسات الوحردة العربيرة،   1العالقات السياسية العربية، ط
 .410 ص

تيم نبلوك، اململكة العربية السعودية: السلطة والشرعية واالستمرارية، مصدر  راجع: د. 2
 .19-17 صسابق، 
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تنتشر مبقربة منها التيارات اإلسالمية مبختلأل أشكاهلا من التيار املعتدل )اإلخروان  
"اإلسالم السياسري" الريت   مروًرا بنماذج ، املسلمون يف مصر وفلسطني واألردن(

وانتهاء  بالتيارات اإلسالمية اجلهاديرة  ، تطلُّ من إيران والعراق وتركيا وباكستان
اليت هتّدد اململكرة العربيرة    بري()تنظيم القاعدة وفروعه املختلفة يف الوطن العر

وخصوًصا من حدودها مع العراق وحدودها اجلنوبية مع اليمن حيرث  ، السعودية
 .ن القبازل املؤيدة لتوجهات عنيفة يف أللبهاينتشر عدد م

ويضاف إىل ذلك وصول أحزاب إسالمية إىل احلكم يف عدد مرن األقطرار   
 العربية اليت شهدت أمناًطا متباينة من االحتجاجرات واالنتفاضرات منرذ عرام     

وإن كان  ال تزال مترر مبخاضرات   ، بداية من توني ومروًرا مبصر وليبيا 3044
مبرا ينرافي النمروذج    ، رسيخ مناذج إسالمية يف هذه الردول عميقة قد تعوق ت

السعود . وهو ما يفرض على أية حال أن تطرّور السرعودية )ودول النظرام    
إمجااًل( مقاربة جديدة للقضايا العربية تتعامل مع تزايرد ترأثري البعرد    بري العر

اإليرراين يف  إحدامها: تزايد التأثري التركي و؛ احملمول على ركيزتني، اإلسالمي فيها
واألخرى: هي تصاعد دور الفاعلني من لري الدول يف هذه ، خمتلأل قضايا املنطقة

 .القضايا

ومع ذلك رمبا ميكن القول: إن العالقات السعودية بكل من مصرر وتركيرا   
إذ ميكرن أن  ؛ وباكستان تبقى عاماًل مساعًدا للرياض يف حركتها اإلقليمية إمجااًل

فيما متلرك أنقررة بعرض    ، يتعلق بالقضية الفلسطينيةتساعد القاهرة يف كل ما 
األوراق املؤثرة يف القضية العراقية. وجيب اإلشارة هنا إىل أن الضغوط القادمة من 

أدت إىل تزايرد  ، النظام العاملي ومن البيئة االستراتيجية إلقليم الشرق األوسرط 
عمليرة سياسرية   عرب بري مع تفكيك النظام العر، الدورين اإليراين والتركي فيه

واكتمل  أركاهنرا  ، 4884واستراتيجية طويلة بدأت منذ حرب اخللي  الًانية عام 
مما أدى يف احملصلة إىل حدوث قدر مرن تآكرل النظرام    ؛ بغزو العراق واحتالله

وبناء  عليه توارت املبادرات واجلهرود  ، واندراجه يف نظام إقليمي أوسعبري العر
على الترأثري   بري(وتناقص  قدرته )أ : النظام العر ،العربية حلل األزمات العربية

باملقارنة مع ، وعلى رأسها قضيتا فلسطني والعراق، يف القضايا االستراتيجية العربية
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مع بروز دور إسرازيلي مباشرر أو  ، تزايد القدرات التركية واإليرانية يف هذا اجملال
  .1لري مباشر يف التأثري على هذه القضايا العربية

 ئة الداخلية للسياسة الخارجية السعوديةالبي
إذا كان  احملددات الدولية واإلقليمية للسياسة السعودية قد فرض  واقًعرا  

مما كان يدعوه إىل القيام ببعض ، صعًبا على صانع القرار السعود  يف فترة الدراسة
 فرنن ، التغيري )أو التكّيأل( ولو كان شكلًيا يف إطار تنشيط حركته الدبلوماسرية 

وأدت مرن مث إىل اسرتمرارية السياسرة    ، احملددات الداخلية لعب  دوًرا معاكًسا
 .اخلارجية واحلد من إمكانية حدوث تغيريات واسعة فيها

 أواًل: تأثير نمط نشأو الدولة السعودية على سياستوا الخارجية
ومنها: تقيريم  ، عدة إشكالياتبري يطرح منط نشأة الدولة يف الوطن العر

ومردى  ، ودرجرة اسرتقالليتها أو تبعيترها   ، هتا وحتالفاهتا اخلارجيةشكل عالقا
 .استقرارها وكفاءهتا يف التعبري عن اجلماعات السياسية التابعة لسلطاهنا ونفوذها

برري  وميكن القول: إن الدولة العربية اليت نشأت بعد احنسار االستعمار الغر
ا أوجه قصور واضحة جعلترها  وشاهب، بصورته املباشرة افتقرت إىل السيادة الفعلية

مما فرض عليها منطق التبعيرة والعمرل يف   ؛ دولة ضعيفة تتبع مراكز اهليمنة العاملية
ولذا عمل  )وال ، إطار استراتيجية القوى أو الدول الكربى )الغربية يف معظمها(
وأسهم  بفعالية يف ، تزال( مًل قوة حملية تابعة للمركز تستمد منه القوة والشرعية

 .2قرار هذا املركز واستمرار هيمنتهاست

واملؤكد أنه منذ اهنيار السلطنة العًمانية حلق باملنطقة العربية ضعأل بنيرو   
ممرا  ؛ ملحوظ. وقد كان لشبه اجلزيرة العربية واهلالل اخلصيب النصيب األكرب منه

                                                 

، القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية 3040التقرير االستراتيجي العربري  1
 .397-394 ، ص3044يف األهرام، 

برهان لليون، "معوقات العمل الوحدو  العربري وسبل جتاوزها"، املستقبل  انظر: د. 2
 .410 ، ص3008أيلول /، سبتمرب147العربري العدد 



80 

، أدى إىل فشل املشروع اهلامشي يف إنشاء دولة موّحدة للعرب حت  راية اهلامشيني
ما أدى إىل ضغوط بريطانية حامسة على عبد العزيز آل سعود أواخر عشررينات  ك

القرن العشرين ليختار بني "منطق الدولة الُقطرية ذات احلدود الواضحة وبني منطق 
فاختار منطق الدولة وتصّدى حلركة اإلخوان اليت اعتمرد  ، التمدد الواسع مشااًل"

والذين كانوا يتطلعرون إىل  ، حت  حكمهعليها يف جهوده لتوحيد اجلزيرة العربية 
بينما كان  قواعد السياسة الدولية تقضي بالفصرل  ، يوم دخوهلم دمشق وبغداد

ومبصري خمتلرأل لكرل   ، الواضح بني إقليمي شبه اجلزيرة العربية واهلالل اخلصيب
 .1منهما

وهبذا املعىن فنن تأسيي الدولة السعودية يف مطلع القرن العشررين مل يكرن   
 عن الصراع الدويل على تقاسم تركة الدولة العًمانية. وحينما اجته عبرد  معزواًل

كران "مردعوًما   ، 4803العزيز آل سعود من منفاه يف الكوي  إىل الرياض عام 
حكام جند وحلفاء األتراك. وقد جاءت ، بالتأييد الربيطاين للتخلص من آل الرشيد

ارخيي وموضروعي يهردف إىل   مناصرة احلكومة الربيطانية البن سعود يف إطار ت
، عرب إضعاف وجودها ووجود حلفازها يف األطرراف ، إضعاف السلطنة العًمانية

وترأمني  ، وأيًضا يف إطار محاية خاصرة بريطانيا يف جنوب العراق وبالد الشرام 
 .2"الطريق يف شرق السويي الذ  يوصل إىل اهلند درة التاج الربيطاين

الدولة السعودية ميارس تأثرًيا واضرًحا علرى   إن هذا البعد التارخيي يف نشأة 
اليت تعاين من مشكالت اجلغرافيا )بسبب مسراحتها الشاسرعة   ، سياستها اخلارجية

نسبًيا( والدميغرافيا )بسبب حمدودية العنصرر البشرر ( والضرعأل العسركر      
، مما أفرز بشكل عام قلًقا سعودًيا من أية حماوالت وحدويرة عربيرة  ؛ االستراتيجي

ستضع القيادة بيد أحد املراكز العربية السياسية التقليديرة )أ : القراهرة أو    كوهنا
بغداد أو دمشق(. ومن مث قام  السياسة السعودية على أسري دفاعيرة مترعرة    

                                                 
العربيرة يف الرراهن   -مة، "التعددية والتحييد املتبادل: العالقات العربيةلسان سال د. 1

 .403 ، ص4899أيلول /، سبتمرب441واحملتمل"، املستقبل العربري العدد 
نيفني مسعد )حمرر ومنسرق(،   يوسأل مكي، "احلالة السعودية"، يف: د. نقاًل عن: د. 2

، 3040دراسات الوحدة العربية،  كيأل يصنع القرار يف األنظمة العربية، بريوت: مركز
 .418 ص



82 

باخلربات التارخيية املتوجسة من كون األراضي السعودية )وشبه اجلزيررة العربيرة   
وهكذا توّلد هدف ، األقوى عسكرًيا من ِقبل القوىبري إمجااًل( هدًفا للغزو األجن

وهدف تًبي  وضع العازلة املالكة السعودية يف وجه ، حفظ استقالل البالد ووحدهتا
 .1خصومها اإلقليميني والداخليني بوصفهما أهم أهداف السياسة اخلارجية السعودية

ب واضطرا، وهكذا فنن سيادة البنية الَقبلية االنشطارية يف شبه اجلزيرة العربية
دفعرا  ، الوضع اإلقليمي نتيجة الصراع بني الالعبني احملليني واإلقليميني والدوليني

النخب السعودية لتبين سياسة خارجية ذات طابع حمافظ. كما أدى تزايد الفوازض 
بدوره إىل تعزيز سلطة القرار يف يد ، املالية النامجة عن اكتشاف النفط واستخراجه

عل السياسة اخلارجية معزولة عن التأثريات الشعبية. مما ج؛ عدد حمدود من األفراد
ولقد كان  التفاعالت النسقية اإلقليمية ضمن اإلطار االجتماعي اخلراجي حمردًدا  

-4803رزيًسا للنه  السياسي السعود  اخلارجي يف طوريه: التعديلي التوسعي )
دية (. ولذلك اتسم  السياسة اخلارجية السرعو 4811-4811واحملافظ )، (4811

 :2خالل النصأل األول من القرن العشرين بالسمات التالية
األمر الذ  مسح ؛ وضوح منطق السلطة لدى النخبة السياسية السعودية -

بالتوسع اإلقليمي السعود  يف الفترة اليت شهدت هناية الدولة العًمانية 
 .وتبلور منط الدولة الُقطرية احلديًة

والتكّيأل مع البيئة ، الالعبني اإلقليمينيالقدرة على املناورة يف مواجهة  -
مما يوضح أن التوّجه السياسي السرعود  اخلرارجي   ؛ السياسية احمليطة

 .يقوم على مفهوم برالمايت للمصاحل الوطنية السعودية
يف ظل انتقال السياسة اخلارجية السعودية من الطابع التعرديلي أثنراء    -

ستقرار النسق اإلقليمي على نظام إىل الطابع احملافظ بعد ا، إنشاء الدولة
                                                 

1 Jacob Goldberg, The Foreign Policy of Saudi Arabia: The Formative 

Years, 1902-1918, Cambridge, Massachusetts and London: Harvard 

University Press, 1986, p. 182-183. 

: أثر النسق 4811-4803ودية مشار  عبد الرمحن النعيم، "السياسة اخلارجية السع د. 2
، 3000، خريرأل  47اإلقليمي ضمن بنية اجتماعية خراجية"، شؤون اجتماعية، العدد 

 .433-98 ص
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كان احلرص السعود  على بناء عالقات وثيقرة مرع   ، الدولة الُقطرية
ملواجهة تعاظم نفوذ أ  العب إقليمي ، رزيي أو أكًربري العب عر

 .آخر )أ : لعب دور املوازن كما أشرنا آنًفا(
ات إصرار الرياض الدازم على االحتفاظ بعالقة متميزة مع دولة كربى ذ -

سعًيا لتعزيز هامش املناورة السعود  على الصرعيد  ، نفوذ فاعل إقليمًيا
 .اإلقليمي

قلَّ تأثري املؤسسرة الدينيرة   ، بعد انتهاء طور تكوين الدولة وتوسيعها -
مع بقراء تأثريهرا   ، احملافظة يف عملية صنع السياسة اخلارجية وتنفيذها
 .ت الوطنية احملليةواضًحا يف اخليارات السعودية الداخلية والنقاشا

رلم اكتساب عملية صنع القرار السياسي اخلارجي ُبعًدا بريوقراطًيرا   -
فنن الطابع العام لعمليرة صرنع   ، واضًحا منذ ثالثينات القرن العشرين

السياسة اخلارجية السعودية وتنفيذها يتسم بصورة عامة مبشاركة عدد 
 .حمدود من األفراد

 السياسي وتأثيرها على السياسة الخارجية السعوديةثانًيا: العالرة بين الديني و 
وعالقات السرعودية الدوليرة   ، رلم أن قرارات السياسة اخلارجية السعودية

العتبارات سياسية واقتصرادية   -مًل بقية دول العامل-واإلقليمية والعربية ختضع 
 ر فنن النخبة السعودية عمل  دازًمرا علرى إظهرا   ، واستراتيجية يف املقام األول
 متاشرًيا مرع مكانترها    ، للسياسة اخلارجية للدولةبري الطابع اإلسالمي والعرو

 .الرمزية

أحردمها حيراول   ؛ والواقع أن الكتابات حول هذا احملدد تنقسم إىل اجتاهني
على رفرد الدولرة السرعودية    بري الدفاع عن األفكار الوهابية وتأثريها اإلجيا
على البالد )وهو االجتاه الذ  سنهتم بره  بالشرعية والقوة املعنوية لبسط سلطاهتا 

بوصرفه خطاًبرا قراباًل    بري أدناه(. أما االجتاه اآلخر فيقدم نقًدا للخطاب الوها
فضاًل عن أن هذا اخلطاب بدأ خيلرق أزمرات   ، للمناقشة يف عامل اإلسالم السّني

 .3004أيلول /للدولة السعودية بعد أحداث سبتمرب
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، ن احلركة الوهابية كان  املقدمة للدولة السعوديةيف االجتاه األول ُيشار إىل أ
ولذا فنن فهم اجلذور األوىل للحركة وطبيعتها يظل أساسًيا لفهم طبيعة الدولة اليت 

عندما ظهرت يف القرن الًاين ، تلتها "ومن الناحية التارخيية كان  احلركة الوهابية
  إليها عمليات تشّكل متًل الذروة اليت وصل، الًامن عشر امليالد /عشر اهلجر 

الدولة يف جند آنذاك. ويف الوق  نفسه كان  البداية احلقيقية والفعليرة لتبلرور   
وبالتحديد الدولة املركزية على مسرتوى  ، مفهوم الدولة يف وسط اجلزيرة العربية

أ : -اجلزيرة ككل. هبذا املعىن كان  الوهابية استمراًرا لسياق ترارخيي طويرل   
أو بدايرة مرحلرة   ، وبداية ملرحلة تارخيية جديدة -ل الدولةسياق عمليات تشّك

 .1"الدولة ذاهتا

فنن هذا االجتاه ينظر ، ورلم أن عمر الدولة السعودية املعاصرة ال يعد طوياًل
إليها باعتبارها "املرحلة األخرية من عملية تشّكل متقطعة يعود تارخيهرا إىل عرام   

سياسري برني   -ل إىل عقد حلأل ديينعندما   التوص، ه(4417م )املوافق 4711
وحممد برن  ، املصلح والقازد الديين للحركة الوهابية الشيخ حممد بن عبد الوهاب

والذ  اكتسرب اسرم   ، سعود رزيي مدينة الدرعية. وهذا احللأل لري املكتوب
كان يف الواقع أساس التحالأل بني القروة السياسرية للبير     ، "وثيقة الدرعية"

ازدية )األيديولوجية( لبي  آل الشيخ. وقد وّفر هذا احللأل والقوة العق، السعود 
دّشن عمليرة تكروين   ، ويف الوق  نفسه، للحركة الوهابية حليًفا وقاعدة سياسية

 .2"الدولة اليت تّوج  بتأسيي الدولة السعودية األوىل

ويشيد هذا االجتاه بالدور الذ  لعبته األيديولوجية الوهابية يف إزالة احلواجز 
كان  تعوق بناء دولة قومية ذات سلطة مركزية موحدة. وفضاًل عن تفتير    اليت

جنح  مبادئ الوهابيرة  ، الوالءات التقليدية وإضعاف البىن اليت كان  تقوم عليها
يف تأسيي حركة اإلخوان الوهابيني اليت شّكل  ما يشربه املؤسسرة السياسرية    

                                                 

خالد الدخيل، الوهابية بني الشرك وتصدع القبيلة، بريوت: الشبكة العربية لألحبراث،   د. 1
الوهابية: قراءة خالد الدخيل، "اجلذور االجتماعية للحركة  . وأيًضا: د.33-34 ، ص3041

 .13 ، ص3000متوز /، يوليو317خمتلفة لتاريخ الدولة السعودية"، املستقبل العربري العدد 
 .49-47 خالد الدخيل، الوهابية بني الشرك وتصدع القبيلة، ص د. 2
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يف -أن هذا الوضع مل يعد فّعااًل والعسكرية اجلاذبة للوالءات واهلوية اجلديدة. بيد 
ومامل يرتم تأسريي مؤسسرات    ، بعد انتهاء مرحلة تكوين الدولة -رأ  البعض

سياسية بديلة تستطيع استيعاب الناس ومنحهم والءات حديًة تتناسب مع شركل  
وبذر بذور ذبول ، سيكون املصري هو العودة إىل الوالءات القدمية، الدولة اجلديدة
 .1البعيد الدولة يف املدى

متترع  ، وانعكاًسا للدور املهم الذ  لعبته احلركة الوهابية يف إنشاء الدولرة 
خبالف الوضرع يف  ، العلماء السعوديون )وال يزالون( بسلطة مهمة على جمتمعهم

البلدان العربية األخرى. بيد أن عاَلم السياسة مل يعد واقًعا حت  السيطرة الوهابيرة  
 .2أو سلطة العلماء

أن تطور الدولة السعودية أدى إىل "تقوية سلطة النخبة السياسرية  وال شك 
وعوازد الدولة املالية الضرخمة أعطر    ، فالتأثريات املتشعبة للتحديث؛ املركزية

الوسرازل الالزمرة للترأثري علرى     ، وهو امللك، مركز النخبة السياسية األساسية
لوق  الذ  زادت فيه األحداث بشكل مستقل عن املؤسسة الدينية والقبازل. ويف ا

، أمهية اجملاالت الًقافية واالقتصادية والقانونية اليت يتمتع فيها مركز النخبة بالنفوذ
مًل شرؤون واحتياجرات   -أصبح  املناحي اليت يوجد للنخبة الدينية نفوذ فيها 

 .3"ذات أمهية أقل -األفراد اليومية

ة العربية السعودية أضأل إىل ذلك أن اتساع صناعة استخراج النفط يف اململك
وما ترتب عليها من زيرادة إيررادات احلكومرات    ، منذ مخسينات القرن العشرين

األمر الذ  أّثرر  ؛ السعودية قد أديا إىل مزيد من التعقيد اإلدار  يف الدوازر احلكومية
أحدمها: "أنه ؛ بدوره على العالقة التقليدية بني الدين والدولة يف السعودية يف جانبني

                                                 

تركي احلمد، "توحيد اجلزيرة العربيرة: دور األيديولوجيرة    انظر على سبيل املًال: د. 1
االقتصادية املعيقة للوحدة"، املسرتقبل العربرري   -م البىن االجتماعيةوالتنظيم يف حتطي

 .10-39 ، ص4894تشرين الًاين /، نوفمرب81العدد 

مضاو  الرشيد، مساءلة الدولة السعودية: أصوات إسالمية من اجليل اجلديد،  انظر: د. 2
 .44 ، ص3008ترمجة: ميشلني جبور، بريوت: دار الساقي، 

عة احلاج، الدولة الوطنية واإلسالم يف العامل العربري: منراذج خمترارة،   عبد اهلل مج د. 3
 .491 ، ص3043أبوظبري: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 
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ن املفارقة يف دور الدين والسياسة كل يف جماله. واآلخر أنه ثّب  للدولة سلطة زاد م
وبذا فقد ؛ واضحة على مناطق كان  سابًقا خاضعة لنفوذ الدين واملؤسسات الدينية

وأصبحوا مبًابة فريق ذ  فاعليرة حمردودة يف   ، العلماء الكًري من مهامهم التقليدية
 .1عمل كقوة مركزية مستقلةدون أن ي، شؤون احلكومة وسياساهتا

لكن احنسار النفوذ السياسي للعلماء ال يعين تراجع موقع الردين يف البنيرة   
ومما يبني األمهية القصوى اليت ال يزال الدين حيتلرها يف  ، السياسية للدولة السعودية

هو أن أهم وثيقة دستورية يف تاريخ البالد اليت صدرت عن امللك فهرد  ، السعودية
ومل تسرَم  ، "النظرام األساسري للحكرم"    رمسي  ب 4883عزيز عام بن عبد ال

إذ توضح األسي الريت  ؛ "الدستور" مع أهنا يف واقع األمر حتمل روح الدستور رب
ينبين عليها الكيان السعود . وهي تسمية جاءت على ما يبدو لتجنب ما قد ينجم 

الكرمي باعتباره عن ذلك من انطباع من أن هذه الوثيقة ُوضع  لتحل حمل القرآن 
 .2دستور البالد األساسي

بيد أن مصادر أخرى ال تزال ترى أن العلمراء واملؤسسرات الدينيرة يف    
السعودية تضطلع بسلطات سياسية عرب قيام العلماء بتسيري السياسات احلكوميرة.  

                                                 

كمال اليازجي،  أمين الياسيين، الدين والدولة يف اململكة العربية السعودية، ترمجة: د. د. 1
وبينما يرى هرذا املصردر أن الدولرة     .47 ، ص4880، 3بريوت: دار الساقي، ط 

السعودية متّكن  من توسيع سلطاهتا وإحلاق علماء الدين باإلدارة لتتصرف املؤسسرة  
الدينية وفًقا ملشيئة ملك البالد والبريوقراطية، تشري دراسة أخرى إىل أن األمر كان يتعلق 

هاء ومسراندهتم  بنجاح احلكومات السعودية يف "اكتساب ثقة املؤسسات الدينية والفق
لسياستها، وذلك بفضل إقناعهم تدرجيًيا بنمكانية التوفيق بني الشريعة وسياسة التجديد، 
وكذلك بشرعية إدخال بعض املرونة يف تأويل بعض املظاهر من االجتهاد الفقهي يكون 
متماشًيا مع السياسة اليت تنتهجها احلكومة". ومع أن املصدرين ينتهيان إىل أن السياسي 

ّلب على الديين يف النموذج السعود ، إال أهنما خيتلفان حول اآللية: هل هي اإلحلاق تغ
الصادق بلعيد، "دور املؤسسات الدينيرة يف   السلطو  واإلدار  أم اإلقناع. انظر: د.

لسان سالمة وآخرون، األمة والدولة  دعم األنظمة السياسية يف البالد العربية"، يف: د.
العربري بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ومعهد الشؤون واالندماج يف الوطن 
 .448-449 ، ص4898، 3الدولية يف إيطاليا، ج 

خالد الدخيل، "اجلذور االجتماعية للحركة الوهابية: قراءة خمتلفة لتراريخ الدولرة    د. 2
 .19 السعودية"، مصدر سابق، ص
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يف ظل حتالأل مع نظرام  ، وهبذا تكون "مؤسسة العلماء ذات سلطة سياسية ودينية
على ، مث سياسة التجديد، ق حول الشريعة اإلسالمية وطريقة تطبيقهااحلكم والتواف

أساس توخي املزيد من االعتدال واملرونة يف إعمال االجتهاد الفقهي ليتماشى مرع  
 .1"إكراهات السياسة وضروراهتا

ومل يترك النظام األساسي للمملكة العربية السعودية جمااًل للتسرايالت حرول   
إذ هتيمن على أللبية مواده املضامني الدينية مًل النص علرى  ؛ لةاهلوية اإلسالمية للدو

الشريعة اإلسالمية والعقيدة اإلسالمية واإلسالم وكتاب اهلل واإلشرارة إىل مصرطلح   
"أويل األمر". كما يؤكد على الوظيفة العقازدية للدولة يف محاية الدين. ولعرل أكًرر   

تنص على أن "حتمي الدولرة عقيردة    اليت 31مواد النظام صراحة يف ذلك هي املادة 
وتطبق شريعته وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر.. وتقوم بواجب الدعوة إىل ، اإلسالم

اهلل". كما تشري املادة الًالًة إىل أن علم الدولة "تتوسطه كلمة ال إلره إال اهلل حممرد   
تبط وهي إشارة إىل أن كيان الدولرة كلره مرر   ، حتتها سيأل مسلول"، رسول اهلل
على أن "يهدف التعليم إىل لرس العقيردة اإلسرالمية يف    41وتنص املادة ، باإلسالم

على أن "تنشئ الدولة القوات املسلحة وجتهزها مرن   11وتنص املادة ، نفوس النشء"
علرى   11وتنص املادة ، أجل الدفاع عن العقيدة واحلرمني الشريفني واجملتمع والوطن"

 .2"المية.. واجب على كل مواطنأن "الدفاع عن العقيدة اإلس

على السعودية وعدم خضروعها الحرتالل   بري ولعل حمدودية التأثري الغر
قد أسهما يف التأكيد على الصبغة اإلسالمية للنظام األساسي للحكرم يف  بري أجن

"فالنظام األساسي جير  على أساس أن نصوص القرآن والسّنة تسرمو  ؛ السعودية
مبعىن أنه ال جيوز للدولة إصدار نظام أو قرانون  ، ىفوق النصوص الوضعية األخر

 .3"يتعارض مع نصوص القرآن والسنة

                                                 

ر، بريوت والدار البيضاء: املركز رشيد مقتدر، اإلسالميون: دراسات يف السياسة والفك 1
 .330 ، ص3041الًقايف العربري 

عبد الرضا علي األسري ، "اإلسالم يف دساتري دول جملي التعاون اخلليجي"، اجمللة  د. 2
 .411-437 ، ص3007، شتاء 41العربية للعلوم السياسية، العدد 

 .411-411 املصدر نفسه، ص 3
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ويبدو من تتبع العالقة بني الديين والسياسي يف السعودية أهنا مرّرت بعردة   
فطوال مرحلة تكوين الدولة كان  العالقة تعاونية وترقرى إىل درجرة   ، 1مراحل
الناشئة. بيد أن رلبة امللرك عبرد    هبدف ترسيخ نظام احلكم والدولة، التحالأل

العزيز آل سعود ومن بعده امللك فيصل يف استكمال عملية بناء األمة ومتدين نظام 
، احلكم قد أدت إىل احلدِّ من تدخل العلماء يف الشؤون السياسية ونفوذهم عموًما

. 4878واستمرت هذه املرحلة تقريًبا حىت وقوع الًورة اإلسالمية يف إيران عرام  
جاء رد النظام السرعود  عررب اعتمراد    ، مع بروز اخلطر األيديولوجي الشيعيو

سياسة تدعيم اهلوية الوهابية وترسيخ بنية الدولة الريت ختردم مصراحلها احملليرة     
مّهدت هذه السياسُة الطريَق لألزمرات  ، واخلارجية على األمد القصري. ومع ذلك

فقرد أدت  ؛  األلفيرة اجلديردة  اليت واجهتها الدولة السعودية يف التسعينات ويف
 4880تداعيات حرب اخللي  األوىل مث استدعاء السعودية للقوات األمريكية عرام  

يف سياق حرب اخللي  الًانية إىل تزايد التناقضات يف سياسات السرعودية علرى   
األمر الذ  استًمرته املعارضة السعودية اليت انتقلر   ، الصعيدين احمللي واخلارجي

 .2دولةإىل خارج ال

يف برري  وإذا كان عقد الًمانينات من القرن العشرين قد شّكل العقد الذه
لدعم اجلهاد األفغاين ومواجهرة  بري العالقة بني احلكومة السعودية والتيار الوها

قد أصاب   3004أيلول /سبتمرب 44فنن هجمات ، حتديات الًورة اإليرانية الشيعية
وط األمريكية على احلكومة السرعودية  هذه العالقة بشئ من التصدع بسبب الضغ

 .3للجم املؤسسة الدينية واالهتامات املوّجهة للتعليم السعود 

بيد أن هذا الفتور يف العالقة بني الطرفني سرعان ما حتّول إىل عالقة تنرالم  
إذ عمردت  ؛ 3001جديدة ملواجهة التحديات اليت فرضتها حرب العراق ربيرع  

                                                 

د اهلل مجعة احلاج، الدولة الوطنية واإلسالم يف العرامل  عب ملزيد من التفاصيل راجع: د. 1
 .330-494 العربري مصدر سابق، ص

تيم نبلوك، اململكة العربية السعودية: السلطة والشرعية واالستمرارية، مصدر  راجع: د. 2
 .11 سابق، ص

 معتز سالمة، "كيأل تفكر املؤسسة الدينية يف السعودية"، ملأل االهرام االسرتراتيجي،  3
 .11-11 ، ص3001أيار /، مايو431العدد 
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مل اإلعالمي أمام علماء الدين الستنفار اجلمهرور  الرياض إىل توسيع مساحة الع
واحتواء خطر انتقال خاليا تنظيم القاعدة ، السعود  ضد "اخلطر الشيعي القادم"

 .1واجملاهدين العرب من العراق إىل السعودية

ورلم استمرار دور املؤسسة الدينية يف السعودية حمدًدا رزيًسا من حمرددات  
اهلل بن عبد العزيز عمل منذ توليه السرلطة يف عرام   فنن امللك عبد ، صنع القرار

ع صرالحية  نررز وعمرد إىل  ، على "احلد نسبًيا من نفوذ هذه املؤسسة 3001
ولكنه ما زال يراعي ، الضبطية القضازية من هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

، املرأةالقضايا املتعلقة بر  كما يتضح من تأجيله حسم بعض، تأثري املؤسسة الدينية
 .2"مًل السماح هلا بقيادة السيارات

 ثالثًا: انعكاسا  العالرة بين العروبة واإلسالم على السياسة الخارجية السعودية
اتصااًل مبسألة العالقة بني الديين والسياسي حتسن اإلشارة إىل قضية العالقرة  

تتسم بدورها واإلسالمي يف السياسة اخلارجية السعودية اليت بري بني البعدين العر
وهو ما يؤكد أن هناك طرًحا سعودًيا خاًصرا للعالقرة برني    ، بدرجة من التعقيد

 .العروبة واإلسالم بوصفهما دازرتي ن متداخلتني للحركة اإلقليمية

وميكن القول: إن "السعودية ختتلأل مع بعض الدول العربية حرول الردور   
دعم اجلهرود والقضرايا   الذ  ميكن أن تلعبه حركة التضامن اإلسالمي يف سبيل 

وال ، فاإلسالم بالنسبة للسعودية هو الركن األول يف سياستها اخلارجيرة ؛ العربية
 .3"ميكن للعامل اإلسالمي إال أن يكون عمًقا استراتيجًيا لدعم هذه السياسة

واإلسالمي يف السياسرة اخلارجيرة   بري إن هذا التداخل بني البعدين العر
نذ عهد مؤسسها األول حينما استعان امللك عبد العزيز السعودية يظهر يف الواقع م

                                                 

، 3008فؤاد إبراهيم، السلفية اجلهاديرة يف السرعودية، برريوت: دار السراقي،      د. 1
 .438-439 ص

نيفني مسعد، "كيأل ُيصنع القرار يف األنظمة العربيرة"، املسرتقبل    بتصرف عن: د. 2
 .39-37 ، ص3040أيلول /، سبتمرب178العربري العدد 

عبد اهلل سعود القباع، السياسة اخلارجية السعودية، املؤلأل، بدون مكان  د.نقاًل عن:  3
 .331 م، ص4894/هر4107نشر، 
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آل سعود باإلسالم بوصفه وسيلة للعمل على النطاق اإلقليمي. وكران يعتررب أن   
مبعىن أنه يلعرب دور حرامي   ، كيان الدولة الذ  أّسسه ريادًيا يف اجملال احمليط به

يرة البرن   واملدافع عن استقالل العرب. "وكان هدف السياسة اخلارج، اإلسالم
أو إحالل الوزام ، سعود هو بلوا أقصى حّد من وحدة األقطار العربية واإلسالمية

بني دول العامل اإلسالمي على أساس توجهات العقيدة اإلسالمية الداعية إىل تطبيق 
، مبادئ التضامن والتعاضد والشورى يف ممارساهتا السياسية على مجيع األصرعدة 

ن التدخل بالقوة يف الشرؤون الداخليرة لبعضرها    وصواًل إىل ختلي هذه الدول ع
يف تأسيي جامعرة  ، مع دول أخرى، 4811البعض. وهلذا شارك  السعودية عام 
إىل جانب اإلسالم أهم مبرادئ السياسرة   ، الدول العربية. وهكذا بات  العروبة

وصيالة أهرداف  ، الواحدبري أ : االنتماء إىل الوطن العر، اخلارجية السعودية
وممارسة النشاط اهلرادف إىل تقويرة التضرامن    ، مع مشل مجيع العربواحدة جت

 .1"ودعم املصاحل العربيةبري العر

بيد أن دعوة التضامن اإلسالمي مل تبلغ مداها يف السياسة اخلارجية السعودية 
أوهلرا:  ؛ إال على يد امللك فيصل بن عبد العزيز. وهي دعوة تنبع من ثالثة عوامل

إهنا دعوة هلل وللرجوع إىل الدين السو  ملواجهة املخاطر اليت  العامل اإلسالمي إذ
هتدد املسلمني. وثانيها: مواجهة التيارات والشعارات املبّددة لشمل األمة اإلسالمية 
مًل الدعوات العلمانية واملاركسية والصهيونية. وثالًها: حماولرة إنشراء تنظريم    

ومجع شتاهتم السترداد ، سلمنيسياسي إسالمي شامل يقوم بواجب التعاون بني امل
وجرذب السرند اإلسرالمي يف الصرراع     ، ودرء األخطار احمليطة هبم، حقوقهم

 .2ضد إسرازيلبري العر

لقد كان امللك فيصل يرى أن "اجتماع كلمة املسلمني يعين تغيرًيا هاًمرا يف  
ؤّمن كما أنه ي، وسيكون له أثره على تطور العالقات الدولية، ميزان القوى العاملي

                                                 
بتصرف عن: لريغور  كوساتش ويلينا ميلكوميان، تطور السياسة اخلارجية السعودية  1

من تأسيي الدولة إىل بدايات اإلصالحات، الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسرية،  
 .39-34 م، ص3001/هر4134جية السعودية، وزارة اخلار

حممود حسن أمحد ود. تاج السرحران، السياسة اخلارجية يف عهد امللك فيصرل   راجع: د. 2
 .79-74 ، ص3009بن عبد العزيز آل سعود، بريوت: الدار العربية للموسوعات، 
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ومينع العوامل اهلّدامة املتسللة ، ويوّفر احلماية ألقطارهم، مصاحل املسلمني ويعّززها
وجيعلرها قضريًة   ، ويزيد من دعمهم للقضية الفلسطينية، إىل جمتمعاهتم وعقيدهتم

 .1"إسالميًة حتظى مبساندة العامل اإلسالمي كله

إيرران اللرتني   لقد جنح  الرياض فيما فشل  فيه سابًقا كل من باكستان و
فقد استفادت السعودية مرن  ؛ حاولتا مجع البالد اإلسالمية يف إطار تنظيمي واحد

"اجتماع عدد كبري من مسلمي العامل على أراضيها سنوًيا يف موسم احل  لتأسيي 
رابطة العامل اإلسالمي اليت كان من أهدافها النضال ضد الفكر اإلحلاد  يف العامل 

لك فيصل يف إحياء مؤمتر العامل اإلسالمي الذ  تأّسري يف  اإلسالمي. كما جنح امل
لدعوة املسلمني للجهاد ضد الصهيونية يف فلسطني". كما تبّنى  4814القدس عام 

فيصل أيًضا فكرة عقد مؤمتر لزعماء الدول اإلسالمية وقام بزيارة عدد من الدول 
ر الريت شرّكك   للتروي  هلذه الفكرة. هذا رلم معارضة مص 4844اإلسالمية عام 

الذ  "مل يكن جيمع بني حكومات الردول  ، رزيسها آنذاك يف هدف ذلك املؤمتر
إذ رأى مجال عبد ؛ اإلسالمية الداعية له شئ إال االرتباط بعالقات قوية مع الغرب

وأطلرق عليره: "احللرأل    ، الناصر أن ذلك املؤمتر هو شكل جديد حللأل بغداد
 .2"املصاحل الغربيةمتهًما الداعني له خبدمة ، اإلسالمي"

على "إحرداث مصراحلة    4847ويرى البعض أن الرياض عمل  بعد نكسة 
وبني الفكرة الدينية اإلسالمية اليت مًّل  أساًسا ، تدرجيية بني الفكرة القومية العربية

كما أسلفنا. وبوسعنا أن نرى بوضروح  ، مهًما للشرعية السياسية يف دول اخللي 
نذ منتصأل السبعينات تقريًبا يف اخلطاب السياسي لردول  هذه املصاحلة التدرجيية م

 .3"اخللي  عامة وللمملكة العربية السعودية بوجه خاص

                                                 

 .77 بتصرف عن: املصدر نفسه، ص 1

سلمني للغرب وأثرها يف وحدهتم السياسية: من أمحد علي سامل، "ريية امل نقاًل عن: د. 2
، 431الدولة العًمانية إىل منظمة املرؤمتر اإلسرالمي"، املسرلم املعاصرر، العردد      

 .441-441 م، ص3007يونيو /مايو/ابريل -هر 4139ربيع األول /صفر/حمرم

عامل حممد السيد سعيد، مستقبل النظام العربري بعد أزمة اخللي ، سلسلة  نقاًل عن: د. 3
، 4883، )الكوي : اجمللي الوطين للًقافرة والفنرون واآلداب(،   419املعرفة، العدد 
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فقد حاول إجياد آليرات  ، وملا كان امللك فيصل من دعاة التضامن اإلسالمي
لردعم   4843ومنها: إنشاء رابطة العامل اإلسرالمي عرام   ، لتطبيق هذه الفكرة

سالمية ونشر فكرة التضامن اإلسرالمي برني الشرعوب    اجملتمعات واملراكز اإل
واليت انبًق عنها عدد من املؤسسات مًرل: هيئرة اإللاثرة    ، واألقليات املسلمة
وهيئة اإلعجاز العلمي للقرآن الكررمي.  ، وجممع الفقه اإلسالمي، اإلسالمية العاملية

لرزرع   4873ومن اآلليات أيًضا الندوة العاملية للشباب اإلسالمي اليت أنشرئ   
مبادئ التضامن اإلسالمي بني شباب األمة اإلسالمية وتفعيل التعاون بني اجلمعيات 
واملنظمات الشبابية والطالبية يف أحناء العامل سواء يف الدول اإلسالمية أو يف مناطق 

 .1األقليات املسلمة

لري أن رأًيا آخر يذهب يف اجتاه خمتلأل إذ يرى أن السعودية )ودول اخللري   
، ًضا( ال تتبىن يف احلقيقة سياسة خارجية تقوم على البعد أو التوّجه اإلسرالمي أي

وإمنا ختضع حبكم عوامل داخلية وخارجية متفاعلة إىل عملية جتاذب ورمبا تروازن  
واإلسالمي. وضمن هذين البعدين أيًضا مثة عوامرل تردفع   بري بني البعدين العر

فعلرى  ؛ الدول يف هذا االجتاه أو ذاكدول اخللي  ومثة كوابح حتّد من تولل هذه 
حبكم عوامل اللغة والتاريخ املشرترك  بري حني تندفع دول اخللي  إىل البعد العر

فنن مثرة  ، اإلسرازيلي-بريوالقرب اجلغرايف وااللتزامات اليت يفرضها الصراع العر
ومنرها: التنراقض   ، يف هذا البعرد  -أ : دول اخللي -عوازق حتد من اندفاعها 

وخطورة حدوث اختراقات سياسرية عربيرة   ، ي مع بعض األنظمة العربيةالسياس
-برري واحلذر اخلليجي من االنغمراس الزازرد يف الصرراع العر   ، لنظم اخللي 

 .2اإلسرازيلي وتطوراته املختلفة

وباملنطق نفسه تتعّمق عالقة دول اخللي  مع العامل اإلسالمي نتيجة عوامرل:  
وإجياد بعد جغرايف إسالمي موازن )ورمبا ، الطرفني العقيدة اإلسالمية املشتركة بني

                                                 
مانع بن محاد اجلهين، التضامن اإلسالمي: الفكرة والتاريخ  ملزيد من التفاصيل راجع: د. 1

ودور اململكة العربية السعودية، الرياض: مركز امللك فيصل للبحروث والدراسرات   
 .400 ، وخصوًصا ص404-70 م، ص4888/هر 4130السياسية، 

عبد اهلل فهد النفيسي، "منطقة اخللي  بني البعدين العربري واإلسالمي"، املسرتقبل   د. 2
 .88 ، ص4880تشرين األول /، أكتوبر410العربري العدد 
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وعنصر الًراء اخلليجي الرذ  يسرمح    بري،بديل يف بعض األحيان( للبعد العر
فننه مما حيّد ، بتقدمي املساعدات أو القروض للدول اإلسالمية األكًر فقًرا. وباملقابل
بين املضرامني  من االندفاع حنو البعد اإلسالمي عدم رلبة الدول اخلليجيرة يف تر  

، االجتماعية واالقتصادية والسياسية لإلسالم اليت تناد  بالعدل املطلق بني النراس 
وتعميق التشاور السياسري برني   ، وتسخري املال العام للمصلحة اإلسالمية العامة

فاإلسالم الذ  هترتم  ؛ والتصد  لنماذج االستبداد والقيادة السلطوية، أجزاء األمة
الذ  مييرل بطبيعتره إىل   ، تعدى اإلسالم احملافظ لري احلركيبه دول اخللي  ال ي

 .1السكون والتركيز على توفري أسي االستقرار وليي التغيري

إن استناد النظام السعود  إىل قراءة معينة لقيم العروبة واإلسرالم إلسرباا   
أفرز حماولة للمزاوجرة أو املصراحلة   ، املشروعية على سياساته الداخلية واخلارجية

والفكررة  ، لتدرجيية منذ منتصأل السبعينات تقريًبا بني الفكرة العربية من ناحيرة ا
أقله على مستوى اخلطاب السياسي السعود  حىت لو ُوجد التضارب ، اإلسالمية

 .على صعيد السياسة التنفيذية

يف هذا السياق يشري البعض إىل أن "اململكة العربية السعودية كانر  ومرا   
مفهوم الوحدة العربية ووضعه يف النسق التارخيي والسياسي زال  تطالب بتشذيب 

، وعن دوازر الصرراعات الدوليرة  ، بعيًدا عن األيديولوجيات املستوردة، الصحيح
وعن النعرات املذهبية املتنافرة. لذلك فنن الوحدة العربية جيب أن تنطلق برايرة ال  

اعتبارها األرض اليت نب  ب-وجيب أن تكون السعودية ، إله إال اهلل حممد رسول اهلل
هري املركرز    -واألرض اليت انطلق  منها الدعوة احملمديةبري فيها اجلذر العر

 .2"واملكان الذ  تنطلق منه الوحدة العربية

وينتقد دخرول  ، وإذ ينتقد هذا الكاتب التضاد املفتعل بني العروبة واإلسالم
يف عقرد  اخلمسرينات   مفهوم العرقية إىل الدعوة إىل الوحدة العربية خصوًصا 

فال ميكن جنراح قيرام   ؛ يؤكد أنه ال خوف على اإلسالم من العروبة، والستينات
                                                 

 .403-400 املصدر نفسه، ص 1

سعودية: أزمة اخللي  أمني ساعايت، ريية سياسية من اململكة العربية ال بتصرف عن: د. 2
 .330-348 ، ص4884وما بعد، القاهرة: املركز السعود  للدراسات االستراتيجية، 
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-وأن تكون وحدة عربية، أ : اإلسالم احلنيأل، الوحدة العربية بدون ِدينها األقوم
مبعرىن أن  ، إسالمية تراعي خصازص األمة وتنفتح على كافة امللل مبحبة وتسامح

متاًما مًلمرا أن الوحردة   ، ي املدخل للوحدة اإلسالمية"تكون الوحدة العربية ه
 .1"اخلليجية هي املطمح واملدخل للوحدة العربية الشاملة

ولذلك فال عجب أن يؤكد ملوك السعودية يف أوقات متكررة على أن املبدأ 
والًاين هرو الوحردة   ، األول للسياسة اخلارجية السعودية هو التضامن اإلسالمي

وقالوا ، أنفق القادة السعوديون كًرًيا من املال، ل بلوا هذه الغايةالعربية. ويف سبي
ورمبرا  ، واإلسرالمي برري  كالًما بليًغا يهدف إىل تعزيز وضعهم يف العاملني العر

فامتالك ثرروة ضرخمة   ؛ يكونون قد أحرزوا قسًطا من النجاح يف هذا املضمار
اإلسالمية يف عقد أعطى بشكل واضح معىن جديًدا للنشاط السعود  يف الشؤون 

ملمًحا مستمًرا يف السياسة  -واليزال-كان اإلسالم ، السبعينات. وعلى أية حال
ليي مبنطق تشجيع اإلسالم والدول اإلسالمية ، اخلارجية السعودية منذ وق  طويل

ولكن مبعىن تشجيع مصاحل النظام السرعود  يف الشررق األوسرط    ، بالضرورة
ن القادة السعوديني مبقاربة أو تقدمي قضايا اإلسرالم  ورعايتها. وبينما التزم عديد م

إال أهنم كانوا ملتزمني قبل كل شئ بتعزيرز اسرتقرار نظرامهم    ، يف العامل بأسره
 .2ونفوذهم يف املنطقة

ومهما كانر   ، وأًيا كان  حقيقة الفهم السعود  ألفكار العروبة واإلسالم
سياسة اخلارجية السعودية تنطرو   فننه ال ميكن إنكار أن ال، طبيعة الرابطة بينهما
تبًعرا  ، حىت لو تفاوت مدى ظهورمها من قضرية إىل أخررى  ، على البعدين مًعا

إحردامها أن  ؛ وأخًذا يف االعتبار مسرألتني ، ملقتضيات املصاحل الوطنية السعودية
"سعي الرياض إىل حتقيق مقومات التضامن اإلسالمي يتم عررب سياسرة الرنفي    

واألخرى أن "السعودية هي دولة حمافظة متيرل إىل  ، 3لطرح"الطويل واهلدوء يف ا
                                                 

 .337-334 املصدر نفسه، ص 1
2 James p. Piscatori, "Islamic Values and National Interest: The Foreign 

Policy of Saudi Arabia", in: Adeed Dawisha, (ed.) Islam in Foreign 

Policy, (Cambridge: Cambridge University Press), 1983. p. 33. 

 .437مانع بن محاد اجلهين، مصدر سابق،  د. 3



95 

وال ترى هلا مكسًبا يف تغيري موازين القوى بشركل  ، اإلبقاء على األوضاع الراهنة
يؤثر على وجودها وخيلُّ بأمنها الوطين. ومع ذلك حتبذ السعودية نشرر اإلسرالم   

فرنن  ، ورية. وعليره والدفاع عنه يف أجزاء خمتلفة من العامل ولكن بأساليب لري ث
أهداف السياسة اخلارجية السعودية تتأثر هبذين العنصرين وتعمل على إجياد التوازن 

وبني طبيعة األيديولوجية السياسية اليت تتبناها ، بني طبيعة نظامها السياسي احملافظ
 .1"وحتمل بالتأكيد ُبعًدا عقازدًيا عاملًيا، الدولة

 كم: األسرو المالكة ونظام الحرابعاً 
ينظر البعض إىل األسر احلاكمة يف دول جملي التعاون اخلليجري بوصرفها   
"القوة األكًر أمهية يف املنظومة السياسية" يف ظل ضرعأل جمموعرات املعارضرة    
السياسية وتفتتها وعجزها عن القيام بأ  دور حاسم يف تشكيل البيئة السياسرية  

األسرة والقبيلة تشّكل جرزء ا  واالجتماعية واالقتصادية. ولذلك ال تزال العشرية و
 .2مهًما من الشخصية السياسية يف منطقة اخللي 

؛ والواقع أن النخبة السعودية احلاكمة ترتكز إىل مصدري ن مهمري ن للقروة  
أحدمها: الريع النفطي الضخم الذ  يتيح هلا تشكيل حزام من فئات حتريط هبرا   

فيد السلطة السياسية من دعرم  إذ تست؛ وختدمها. أما اآلخر فيتعلق بالبعد املعنو 
كما أسلفنا. ويبدو أنه يف مًل احلالرة السرعودية ال   ، املؤسسة الدينية الوهابية هلا

والديين عن السياسي مرن جهرة   ، ميكن فصل االقتصاد  عن السياسي من جهة
 .3أخرى

بيد أن أهم املتغريات أو املؤثرات يف صنع القرار السعود  اخلارجي إمنا يتعلق 
وهرو حمرور العمليرة    ، الذ  ميًل مرجع السلطات الًالث يف السعودية بامللك

                                                 

 .401-401 عبد اهلل سعود القباع، مصدر سابق، ص د. 1

جودت هبج  ود. حسن جوهر، "عوامل السالم واالستقرار يف منطقة اخللي   انظر: د. 2
، 344داخل وضغوطات اخلارج"، املستقبل العربري العدد يف التسعينات: إرهاصات ال

 .11-11 ، ص4884أيلول /سبتمرب

حممد بن صنيتان، السعودية الدولة واجملتمع: حمددات تكّون الكيان السعود ،  انظر: د. 3
 .88-89 ، ص3009بريوت: الشبكة العربية لألحباث والنشر، 
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مع وجود تأثري لبعض األطراف يف عملية صنع القرار على هيئة ، السياسية يف البالد
وهي: امللك وجملي ، شكل هندسي مخاسي األضالع يتفاوت تأثري كل واحد فيها

مع تأكيد األمهية ، التكنوقراط، الوجهاء، احلرس الوطين، هيئة كبار العلماء، العازلة
 .1اخلاصة للملك

يتمتع صانع القررار السرعود    ، ومًلما هي احلال يف أللب الدول النامية
بسبب ترأثري  ، )امللك( بسلطات واسعة جتعل من دراسة تصوراته أمًرا بالغ األمهية

 حيث تقل القيود املفروضة على القازد السياسي؛ ذلك يف ميدان السياسة اخلارجية
كما يتيح ضعأل املستوى املؤسسي ، خاصة تلك املفروضة من الرأ  العام الداخلي

 .2توسيع مساحة الدور السياسي للملك مبا يتفق وتوجهاته

 70إىل  11وميكن اإلشارة إىل بعض صالحيات امللك اليت تتناوهلا املواد مرن  
هو "الذ  يقوم فامللك ؛ من "النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية"

بالسياسة العامة سياسًة شرعية طبًقا ألحكام اإلسالم ويشرف على تطبيق الشريعة 
(. 11)م  اإلسالمية واألنظمة والسياسة العامة للدولة ومحاية البالد والدفاع عنها"

وله حق تعيني نوابه والروزراء  ، (14)م  كما أن "امللك هو رزيي جملي الوزراء"
مسؤولون بالتضامن أمامه عن تطبيرق الشرريعة اإلسرالمية    وهؤالء ، بأمر ملكي

)م  وله أيًضا أن حيل جملي الوزراء ويعيد تكوينه، واألنظمة والسياسة العامة للدولة
وحيق له أن يردعو  ، (49)م  (. كما حيق له حل جملي الشورى وإعادة تكوينه17

دعو من يراه إىل وله أيًضا أن ي، جملي الشورى وجملي الوزراء إىل اجتماع مشترك
(. و"هو القازد األعلى لكافة 48)م  حضور هذا االجتماع ملناقشة ما يراه من أمور

(. 40)م  وهو الذ  يعّين الضباط وينهي خدماهتم وفًقا للنظام"، القوات العسكرية
(. وهو الذ  يسرتقبل  44)م  وهو من يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة واحلرب

                                                 

ة العربية"، املستقبل العربري مصردر  نيفني مسعد، "كيأل يصنع القرار يف األنظم د. 1
 .41-41 سابق، ص

حممد السيد سليم، حتليل السياسة اخلارجية، القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،  انظر: د. 2
لويد جونسون، تفسري السياسة اخلارجية،  . وانظر يف املعىن نفسه: د.171 ، ص4889

الرياض: جامعة امللك سرعود،  حممد بن أمحد مفيت ود. حممد السيد سليم،  ترمجة: د.
 .49-41 م، ص4898/ه4108
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ويقبل اعتماد ممًلري الردول   ، وريساءها ويعني ممًليه لديهاملوك الدول األخرى 
(. كما تصدر األنظمة واملعاهدات واالتفاقيات الدولية واالمتيرازات  41)م  لديه

 .1(70)م  ويتم تعديلها مبوجب مراسيم ملكية

ورمبا تكتسب الفترة اليت تعاجلها هذه الدراسة أمهية معينة نابعة من شخصية 
الذ  ُعرف عنه عندما كان ولًيا للعهد تزّعم اجلناح ، عبد العزيز امللك عبد اهلل بن

املتحفظ داخل األسرة املالكة على السياسات األمريكية خصوًصا جتراه القضرية   
وأنه كان يعترب أن "أكًر التهديدات خطورة على الشررق األوسرط   ، الفلسطينية

ولكرن الواليرات   ، ليي االحتاد السوفييت مًلما كان  تشيع إدارة رونالد ريغان
 .2"املتحدة نفسها

لألمري عبرد اهلل برن   بري لري أن دراسات أخرى مل تَر يف ذلك التوّجه العر
متاًما مًلما ال ميكن تفسري ميل امللك فهرد  ، عبد العزيز عداء  لألمريكيني بالضرورة

إىل تأييد السياسة األمريكية بأنه عداٌء للعرب. فاألمر كان يتعلق باحلفراظ علرى   
إذ ؛ لتوازن يف التوّجهات اخلارجية للمملكة العربية السعودية يف عقد الًمانينرات ا

فيما ركز ويل عهده )األمري عبرد  ، ركز امللك فهد اهتمامه على الشؤون الدولية
اهلل( على الشؤون اإلقليمية وخاصة العربية. وكان االثنان متفقني مع لالبية أسررة  

ة إلقامة عالقات طيبة مع القروى الدوليرة   آل سعود على الضرورة االستراتيجي
وكذلك الدول العربية األساسية مًل مصرر  ، الرزيسة خصوًصا الواليات املتحدة

 .3وسوريا

                                                 
من "النظام األساسي للحكم يف اململكرة العربيرة    70إىل  11راجع نصوص املواد من  1

 السعودية".
، 80حسن أبو طالب، "أسي صنع السياسة اخلارجية السعودية"، السياسة الدولية، العدد 2

هبج  قرين، "السياسرة اخلارجيرة    . وأيًضا: د.11 ، ص4897تشرين األول /أكتوبر
هبج  قرين ود. علي الدين هالل  السعودية والدفاع عن العقيدة يف عامل متغري"، يف: د.

، 3جابر سرعيد عروض، ط   )حمرران(، السياسات اخلارجية للدول العربية، ترمجة: د.
جامعة -كلية االقتصاد والعلوم السياسية-، مركز البحوث والدراسات السياسية3003

 .134 لقاهرة، صا
انظر: جوزيأل أ. كيشيشيان، اخلالفة يف العربية السعودية، ترمجة: لادة حيدر، بريوت:  3

 .409 ، ص3001، 3دار الساقي، ط
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وقد درج كًري من التحليالت على القول: إن تويل امللك عبرد اهلل العررش   
اكم )استناًدا إىل أنه كان احلر ، السعود  لن حيمل تغيرًيا كبرًيا للسياسة السعودية

إال أن ذلرك مل  ، 1الفعلي للبالد منذ منتصأل التسعينات بسبب مرض امللك فهد(
فتويل امللك عبد اهلل َفَتَح من الناحية العملية ما ميكرن تسرميته:   ؛ يكن دقيًقا متاًما

"مرحلة ما بعد امللك فهد" اليت بقي  مؤّجلة طوال السرنوات املاضرية دون أن   
ات ذات أمهية قصوى آن وقتها وعلى رأسرها:  يستطيع امللك عبد اهلل حسم ملف

وقضية اخلالفة وطريقة انتقال السلطة داخرل األسررة   ، "ملأل اإلصالح الداخلي
السعودية. وذلك على أساس أن قضية العالقات مع الواليات املتحدة أصربح   
تسري يف خطوط شبه مستقرة. أما القضايا اإلقليمية )مًل األوضراع يف العرراق   

ها( فتأيت يف املرتبة الًانية بعد القضايا السعودية الداخليرة املتعلقرة   وفلسطني ولري
 .2"بالنظام السعود 

زاد ، ولذا فنن "تويل امللك عبد اهلل ملقاليد السلطة باعتباره ملًكا على الربالد 
من قدرته على إنفاذ القرارات والسياسات واختاذ القررارات املطلوبرة ملواجهرة    

ا ما جيعل مرحلة حكمه خمتلفة عن سابقتها بعد أن أصبح  وهذ، التحديات املاثلة
السعودية مضطرة لتحديد اختيارات حامسة أو واضحة املعامل من برني البردازل   

وهو أمر مل تعتد عليه طوال حقبة امللك فهد. ورلرم طرابع   ، احملدودة للتصرف
يف  االستمرارية واالستقرار الذ  اتسم  به السياسات السعودية لفتررة طويلرة  

 3004أيلرول  /سربتمرب  44إال أهنا أصبح  منرذ  ، الداخل واخلارج على السواء
األمر الذ  كان يسرتوجب  ، مواجهة مبجموعة من املتغريات على أكًر من صعيد

                                                 

أشار العديد من الدبلوماسيني الغربيني إىل أهنم ال يتوقعون تغيريات كربى يف السياسرة   1
اهلل، وهو رأ  احناز إليه األمري تركي اخلارجية السعودية أو النفطية بعد تويل امللك عبد 

الفيصل الذ  توىل عدة مناصب مهمة، من بينها مدير االستخبارات السعودية وسرفري  
جاسرم احلريرر ،    السعودية لدى بريطانيا مث الواليات املتحدة األمريكية. انظر: د.

، صيأل 438"السياسة اخلارجية السعودية: املتغريات واملستقبل"، شؤون األوسط، العدد 
 .441-443 ، ص3009

هانئ رسالن، "اململكة العربية السعودية يف مرحلة ما بعد امللك فهد"، ملأل األهررام   2
 .97 ، ص3001آب /، ألسطي439االستراتيجي، العدد 
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اختاذ طازفة واسعة من اإلجراءات أو التحّول يف السياسات ملواجهة هذه املتغريات 
، ابة اتسم  بالبطء يف معظم األحيانبيد أن هذه االستج، أو حماولة التكّيأل معها

 .1"ويف أحيان أخرى شاهبا بعض التردد

، لكن هذا الرأ  القازل بانفراد امللك عبد اهلل بالقرار منذ توليه العرش رمسًيرا 
خيالأل رأًيا آخر يشري إىل وجود تقييمات خمتلفة خبصوص مراكز صنع القررار يف  

ويرى أحد هذه التقييمرات أن امللرك   النظام السعود  بعد توليه مقاليد السلطة. 
عبد اهلل )الذ  كان يتوىل منصب قازد احلرس الوطين السعود ( رّكز اهتمامه منذ 
بداية عهده يف موازنة نفوذ األمراء اآلخرين أكًر من اهتمامه بتقرير مسار التطور 
العام يف الشؤون السياسية للمملكة. وقد كان عليه يف بعض األحيان قبول تشت  

 .2لسياسة السعودية وانتشار مراكز صنع القرار داخل الدولةا

ورمبا يكون هذا هو ما دفع امللك عبد اهلل إىل تأسيي "هيئة البيعة" بغررض  
ويف هذا السرياق  ؛ تنظيم شؤون انتقال العرش السعود  بصورة سلسة بعد رحيله

مرن   يقضي بتعديل الفقرة ج 3004تشرين األول /أكتوبر 49صدر أمر ملكي يف 
تنّظم شؤون احلكم وتبايع ، النظام األساسي للحكم للنصِّ على تشكيل هيئة للبيعة

امللك وختتار ويل عهده. وبينما رأى البعض يف ذلرك خطروًة ثالًرًة يف طريرق     
اإلصالح الداخلي الذ  بدأ بتحديث الربىن اإلداريرة واملؤسسرية يف سرتينات     

لتسعينات عرب إصردار "النظرام   مث تواصل  يف عقد ا، وسبعينات القرن العشرين
األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية" و"نظام جملي الشرورى" و"نظرام   

رأى آخررون أن  ؛ 3001وذلك قبل إجراء االنتخابات البلدية يف عرام  ، املناطق"
تشكيل هذه اهليئة له عالقة بتنظيم انتقال العرش أكًر من عالقته مبسألة اإلصرالح  

 .3السياسي

                                                 

 املصدر نفسه. 1
 مضاو  الرشيد، "مشرروع حترديث احلكرم السرعود "، مصردر سرابق،        د. 2

 .447 ص
-3004د ود. نيفني مسعد )حمرران(، حال األمة العربيرة  أمحد يوسأل أمح انظر: د. 3

: أزمات الداخل وحتديات اخلارج، بريوت: مركز دراسات الوحردة العربيرة،   3007
 .91-93 ، ص3007



011 

ميكن رصد ثالثة انعكاسات مهمة ألفكار امللك عبد اهلل بن ، ى أية حالوعل
عبد العزيز على السياستني الداخلية واخلارجية للسعودية )وهي: الدعوة إىل احلوار 

وتبين أسلوب املبرادرة يف  ، واحلرص على انتهاج سياسة اإلصالح اجلززي، الوطين
أيلرول  /سبتمرب 44بعد أحداث  الشأن اخلارجي(. وكان بعض هذه األمور قد بدأ

إال أن جتلي هذه اخلطوات مل يكتمل إال بعد ترويل امللرك   ، كما أشري آنًفا 3004
 .عبد اهلل مقاليد السلطة رمسًيا

 سياسة الحوار الوطني: - 2
الصهيونية اليت تعرض  هلا السعودية بعرد  -أشرنا آنًفا إىل احلملة األمريكية

وكيأل حترك  الرياض للدفاع عرن صرورهتا   ، 3004أيلول /سبتمرب 44أحداث 
اخلارجية وعن اإلسالم يف إطار ريية األمري عبد اهلل )ويل العهد آنذاك(. وقد بردا  
وضًحا أن السعودية أخذت بعدها تلجأ بكًافة أكرب إىل استخدام األداة اإلعالمية 

م والقيرا ، يف تنفيذ سياستها اخلارجية. ولذا جرى تنظيم دورات احلوار الروطين 
حبمالت إعالمية يف لندن مًل "الليايل السعودية" اليت أقامتها السرفارة السرعودية   

فضاًل عن احلملة السياسية املنطلقة مرن واشرنطن   ، هناك من باب إحياء التراث
واهلادفة إىل إعادة رسم صورة السعودية لدى اإلدارة والشعب األمريكريني بعرد   

 .1"هاب" وتروي  "الفكر املتطرفاالهتامات للنظام السعود  بتمويل "اإلر

أوهلا: نظر إىل ؛ وميكن أن نرصد يف تقييم آلية احلوار الوطين ثالثة اجتهادات
يف إطرار  ، موضوع احلوار الوطين بوصفه "آلية لالنفتاح الداخلي والتغيري املتدرج"

وتداعيات موجة العمليات اإلرهابيرة  ، التعامل مع تصاعد ضغوط البيئة اخلارجية
السريما لردى   ، وبروز قناعة ملكية باإلصالح، 3001-3001ضرب  البالد اليت 

 47امللك فهد بن عبد العزيز يف خطاب افتتاح جملري الشرورى السرعود  يف    
وأيًضا لدى األمري عبد اهلل بن عبد العزيز )ويل العهرد آنرذاك(   ، 3001أيار /مايو

دولة حنو هتيئة البيئرة  وعمل على توجيه أجهزة ال، الذ  قام برعاية احلوار الوطين
                                                 

مضاو  الرشيد، مأزق اإلصالح يف السعودية يف القرن احلاد  والعشرين، بريوت:  د. 1
 .89 ، ص3001دار الساقي، 
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إىل املبرادئ الريت    3001كانون الًاين /والذ  أشار يف كلمة له يف يناير، اجملتمعية
حتكم احلوار الوطين ومنها أن الدولة ماضية يف هن  اإلصالح املردروس املتردرج   

وأن السعودية ، الذ  خيضع لسبيل "الوسطية اليت ال تفّرط واالعتدال الذ  ال مييل"
اليت ستحميها الدولرة  ، أن ميي أحد العقيدة اإلسالمية باسم حرية الرأ ال تقبل 

 .1شريطة االلتزام بآداب احلوار وقواعده ونبذ الغلو والتطرف من أ  اجتاه كان

وضمن هذا االجتهاد األول أيًضا رأى باحث آخر أن احلوار بدأ اسرتجابة  
واجتماعيرة واقتصرادية   إذ برزت قضايا سياسرية  ؛ للمتغريات اإلقليمية والعاملية

وحرص مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين على توفري البيئرة  ، وفكرية جديدة
املالزمة ملناقشتها مع تركيز االهتمام على املوضوعات اليت تسهم يف تعزيز األمرن  

عرب التنسيق والعمرل  ، وجبميع أبعاده، الوطين السعود  بشقيه الداخلي واخلارجي
مؤسسات اجملتمع وفئاته باستخدام ثالث آليات: عقد اللقراءات   املشترك مع كافة

واإلعالم والتوعية والنشرر  ، وإجراء البحوث واستطالعات الرأ  العام، والندوات
 .2وبرام  العالقات العامة

أما االجتهاد الًاين فريى أن هذا احلوار نشأ يف سياق مواجهة الدولة مع موجرة  
إذ ارتأى صانع القررار  ؛ ة بعد احتالل العراق مباشرةاإلرهاب اليت استهدف  السعودي

أن يستعني بالعلماء وأساتذة اجلامعات والكّتاب والصحفيني يف جهود احلوار الروطين  
بعد شرهر واحرد مرن     3001حزيران /الذ  بدأ أوىل جوالته يف الرياض يف يونيو

حرتالل  تفجريات الرياض وأقل من ثالثة أشهر على وقروع العرراق يف برراثن اال   
، األمريكي. بينما ُخصص  اجلولة الًانية من احلوار ملوضوع "التطررف واالعتردال"  

. وهو ما عكي جردول أعمرال   3001كانون األول /وانعقدت يف مكة يف ديسمرب
الفكرية إلصدار بيان يردين العنرأل   /احلكومة ملكافحة اإلرهاب وجتنيد النخبة الدينية

                                                 

، ماذا جير  يف اململكة..؟! كرة الًل  اليت حتركر "، الكترب  حسن أبو طالب، " د. 1
 .8-1 ، ص3001نيسان /، إبريل41وجهات نظر، العدد 

خليل بن عبيد احلازمي، احلوار الوطين ودوره يف تعزيز األمن الوطين للمملكة العربية  د. 2
، 1ط م،  3040/ه 4114السعودية، الرياض: مركز امللك عبد العزيز للحوار الروطين،  

 .89-87 ص
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وذلك عرب تبين قيم الوسطية ، قها مؤيدو العنألويقّوض األسي األيديولوجية اليت يسو
؛ اإلسالمية. وكان واضًحا أن لاية احلكومة من هذه اللقاءات احلوارية حتقيق هردفني 
أحدمها: مأسسة احلوارات الوطنية رًدا على "كًافة االهتمام اإلعالمي الدويل بشرأن  

ا جمتمًعرا مغلًقرا   أيلول لتغيري صورة البالد بوصفه/سبتمرب 44السعودية عقب أحداث 
وسرًيا. وفيما مسح  احلكومة لوسازل اإلعالم الدولية والعاملية بأن جترر  حتقيقرات   

فنهنا سع  إىل خلق أجواء انفتاح عرب حوار منضبط. واآلخر ، صحافية على أراضيها
حرص احلكومة على جتنيد اجملتمع املدين لتحمل مسؤولياته يف تضييق اخلنراق علرى   

ومبا أن موضوع اإلرهاب كان أحد املوضوعات املتواترة يف مجيرع  التطرف والعنأل. 
فنن هذا يدل على قيام املشاركني بندانة العنأل والتشديد على ، جلسات احلوار الوطين

 .1"الوالء للدولة واألخذ مبفهوم الوحدة الوطنية

 مؤشًرا، وخصوًصا يف جولته الًانية، لكن اجتهاًدا ثالًًا رأى يف احلوار الوطين
إجيابًيا على مدى اجلدية واملصداقية يف منو احلوار وتطوير مسريته. وقد نص  املادة 

مبرا  ، اخلامسة من توصيات تلك اجلولة على "الدعوة إىل جتديد اخلطاب الرديين 
، مع الفهم الرواعي ألحروال العرامل اخلرارجي    ، يتناسب مع املتغريات املعاصرة

أما املادة التاسعة فكان  حول "تطروير   والتعاطي معه بانفتاح ومتابعة وتفاعل".
مبا يضمن إشراعة  ، مناه  التعليم يف خمتلأل التخصصات على أيد  املتخصصني

روح التسامح والوسطية". وكان اثنان من املشاركني قّدما ورقة عمرل بعنروان   
"املقررات الدراسية الدينية: أين اخللل؟ قراءة يف فقه التعامل مع اآلخرر والواقرع   

رة يف املقررات". وأوص  الورقة بضرورة "إعرادة النظرر يف املقرّررات    واحلضا
الدراسية حبيث يتم تنقيتها من آثار املعارك الكالمية والسياسية يف تاريخ اجلردل  

، والتركيز على ما دّل  عليه النصوص، عات التكفرييةنرزوتنقيتها من ال، العقد 
ووجوب تقريرر  ، كفري أهل القبلةواستقر عليه كبار فقهاء األمة من الكألِّ عن ت

 .2"عصمة دمازهم وأمواهلم وأعراضهم

                                                 

 .401 مضاو  الرشيد، "مشروع حتديث احلكم السعود "، مصدر سابق، ص د. 1

حسن بن موسى الصفار، الطازفية بني السياسة والدين، الدار البيضاء وبريوت: املركز  2
 .74-44 ، ص3008الًقايف العربري 
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فقد   تأسيي مركز امللك عبد العزيز للحروار الروطين يف   ، على أية حال
، العمل على إشراعة روح احلروار  "الذ  أصبح  مهمته ، 3001آب /ألسطي

 . و  تنظيم عدة جروالت "وحماربة التطرف، والدعوة للتسامح الفكر  العقيد 
مًل: ، وتناول  عدة موضوعات متي قضية اإلصالح السياسي، أخرى من احلوار

والتعلريم  ، ومشكالت الشرباب ، وعالقة التعليم بذلك، املرأة: حقوقها وواجباهتا
 .1الفين يف السعودية... إ 

، ومهما كان  اآلراء أو االنتقادات اليت توّجه للحوار الوطين يف السرعودية 
فنن ذلك ال ينفي أن هذه اآللية أفرادت النظرام   ؛ 2نتازجهومهما كان  حمدودية 

إذ أبرزته يف صورة الساعي إىل إصالح الرداخل السرعود  براحلوار    ؛ خارجًيا
بأننرا ال   3004نيسران  /إبريرل  4وأدوات أخرى. وقد صرح امللك عبد اهلل يف 
وجيب أن نعمل علرى تعميرق   ، نستطيع أن نبقى جامدين والعامل يتغري من حولنا

حىت نضرمن  ، حلوار الوطين وحترير االقتصاد وحماربة الفساد ومكافحة اإلرهابا
  .3العيش الكرمي للسعوديني

 سياسة اإلصالح -1
تشري بعض الدراسات االجتماعية إىل اإلصالح يف السعودية بوصفه عمليرة  

بيد أهنا كان  عملية  بري،مستمرة يتالزم فيها الديين واالجتماعي والرمسي والشع
؛ لتفاد  السلبيات املرتبطة بذلك األسلوب، وتبتعد عن األسلوب الًور ، يةتدرج

فاإلصالح مفهوم متجذر يف اجملتمع السعود  منذ نشأة الدولة السرعودية األوىل  
                                                 

بعراد السياسرية   عبد الكرمي بن محود الدخيل، "اإلصالح يف اململكة السعودية: األ د. 1
مصطفى كامل السيد )حمرر(، اإلصالح السياسري يف الروطن    واالقتصادية"، يف: د.

جامعة -كلية االقتصاد والعلوم السياسية-العربري مركز دراسات وحبوث الدول النامية
 .498-499 ، ص3004القاهرة، 

. 409 -401 مضاو  الرشيد، "مشروع حتديث احلكم السعود "، مصدر سابق، ص د. 2
وميكن االطالع على تصور نقد  نظر  آخر للحوار يف: حممد حمفوظ، احلوار والوحدة 

 .43-34 ، ص3001الوطنية يف اململكة العربية السعودية، بريوت: دار الساقي، 

 .3004نيسان /إبريل 3راجع تصرحيات العاهل السعود  يف: احلياة  3
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مث بلغر   ، 4884بيد أن وتريته قد تصاعدت بعد حرب الكوي  عام ، 4711عام 
3004يلول أ/سبتمرب 44)أ : عملية اإلصالح( ذروهتا بعد أحداث 

1. 

وترى أنه يستحيل فصل النقاش ، لري أن دراسات أخرى ترفض هذا الطرح
اعات األوسع حول السلطة والتأثري ضمن العازلة املالكة. نرزحول اإلصالح عن ال

ورلم أن كًرًيا من الدارسني الغربيني مييلون لتصنيأل أعضراء األسررة املالكرة    
املتحدة والغرب بوصفهم إصرالحيني أو  املساندين لتدعيم العالقات مع الواليات 

فامللك عبد ؛ فنن الواقع رمبا يشري إىل عكي ذلك، مساندين للدميقراطية السياسية
واألكًر التزاًما ، اهلل بن عبد العزيز يوصأل بأنه ميًل اجلهة األكًر حمافظة يف األسرة

ومع ذلك ، حدةواألقل دعًما للعالقات مع الواليات املت، بالقيم اإلسالمية والعربية
؛ فالدفع األساسي لإلصالح إمنا يأيت منه شخصًيا باإلضافة إىل جمموعتني أخرريني 
إحدامها: جمموعة من األمراء الذين انتموا يف ستينات القرن العشرين إىل "حركرة  

ومنهم األمريان: طالل بن عبد العزيز ونواف بن عبد العزيرز.  ، األمراء األحرار"
، يصل بن عبد العزيز وخصوًصا األمريين: سعود الفيصرل واألخرى أبناء امللك ف

وتركي الفيصل. يف حني يركز اجتاه آخر يف األسرة املالكة على حاجات النظرام  
السعود  األمنية وليي قيام درجة أكرب من التمًيل السياسي يف السعودية. وبعرد  

لداخليرة  بات األمري نايأل بن عبد العزيز وزير ا 3004أيلول /سبتمرب 44أحداث 
يقّلل من أمهية اإلصالح السياسي ويؤكد أن احلاجة املركزية هي هزمية التهديرد  

ومن مث أشار بعض التقارير إىل معارضرته هرو   ، الذ  تواجهه البالدبري اإلرها
3001وبعض األمراء السديريني إجراء االنتخابات البلدية عام 

2. 

ذ  ال ميكن التشكيك يف وبغض النظر عن هذا اجلدل داخل األسرة املالكة ال
فنن البعض يرى أن القيادة السرعودية أدركر  أن "اإلصرالح برات     ، وجوده

األسلوب شبه الوحيد ملواجهة التحديات اليت تعاظم  حول الدولة بعد هجمات 
                                                 

صالحية يف السعودية"، دراسات شرق عبد العزيز الغريب، "دراسة يف االجتاهات اإل د. 1
 .94-14 ، ص3001، ربيع 37أوسطية، العدد 

تيم نبلوك، اململكة العربية السعودية: السلطة والشرعية واالستمرارية، مصدر سابق،  د. 2
 .471-470 ص
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ومن أبرز أهدافره  ، أيلول. وهذا اإلصالح كان يتضمن مستويات عدة/سبتمرب 44
فهرو وسريلة   ؛ تيعاب املتغريات اخلارجيرة تعضيد متاسك اجملتمع وقدرته على اس
وتعظيم القدرة على مواجهرة التحرديات   ، لتحقيق التماسك يف الداخل من جهة
ومن مث فنن اإلصالح له عالقرة بالسياسرة   ، والضغوط اخلارجية من جهة أخرى

اخلارجية وقضاياها املختلفة وأبرزها مواجهة اإلرهراب واجلماعرات املتطرفرة    
 .1"اليت حادت عن الطريق واملنظمات اخلريية

كما أن احلكومة السعودية وجدت أن التشديد على آلية اإلصالح السياسي 
واالقتصاد  رمبا تسهم يف حتسني العالقات املتوترة مع واشنطن. صحيح أن النظام 

مًل: إجراء االنتخابرات  ، إال أنه جرت بعض اخلطوات احملدودة، مل يصبح ليربالًيا
حيات عن رلبة القيادة السعودية يف إعطراء فرصرة أكررب    البلدية وإطالق تصر

 .2للنساء

ولكن اجتاًها آخر يف التحليل مييل إىل اعتبار اخلطوات اإلصالحية اجلرار   
ال تتعردى   3001اختاذها منذ تويل امللك عبد اهلل بن عبد العزيز مقاليد احلكم عام 

نات  عن الضغوط الدولية على نطاق "اإلجراءات الرمزية" اهلادفة إىل تبديد التوتر ال
فالقيرادة ال  ؛ السعودية يف موضوع اإلصالح وتأكيد الردور القيراد  للملرك   

وإذا ، تستجيب للمبادرات اإلصالحية يف حال كان انبعاثها من اجملتمع السرعود  
ما أريد ألية خطوة يف اجتاه مشاركة سياسية أكرب أن تنجح فالبد أن تكون برعاية 

من أعلى يبقى السبيل املقبول حنو حتقيق املكاسب الصغرية مرن  فاإلصالح ؛ امللك
إذ أصبح جدول أعمال الدولة يف اإلصالح ميًل املفتراح لتأهيرل   ؛ ِقبل اجلمهور

 .3"أ : "عصر امللك اجلديد، اجلمهور لعصر جديد

برري  ورمبا يعّزز هذا االجتاه يف التحليل اإلشارة إىل أن دول "االعتدال" العر
املتغريات اإلقليمية لاللتفاف على الضغوط األمريكية بشأن اإلصالح. استفادت من 

                                                 
حسن أبو طالب، "اإلصالح والسياسة اخلارجية السعودية"، السياسة الدولية، العدد  د. 1

 .401 ، ص3001نيسان /، إبريل414
تيم نبلوك، اململكة العربية السعودية: السلطة والشرعية واالستمرارية، مصدر سابق،  د. 2

 .310-318 ص
 .441-443 مضاو  الرشيد، "مشروع حتديث احلكم السعود "، مصدر سابق، ص د. 3
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اليت قّلصر  إىل   3004وتبدو يف هذا السياق األمهية الواضحة حلرب لبنان صيأل 
إىل حد أن البعض كتب أن تلك احلرب لّيرت خريطرة  ، حد كبري هذه الضغوط

متّيرزت السرنوات    "فبعد أن؛ اهتمامات النخب واملواطنني يف اجملتمعات العربية
وبنقاشات موّسعة حرول  ، الًالث التالية لسقوط بغداد حبراك سياسي لري مسبوق

، عاد الصراع مع إسرازيل إىل الواجهرة ، فرص التحول الدميقراطي وإمكاناته عربًيا
 .1"يف اجتاهات بعيدة كل البعد عن حديث الدميقراطيةبري ليدفع الرأ  العام العر

 الشأن الخارجي وحدوده أسلوب المبادرو في -3
فقد عمل ، بصرف النظر عن تقييم سياسات السعودية يف عهد امللك عبد اهلل

خصوًصرا بتوظيرأل األدوات أو   ، إىل حد كبري على تدعيم املبادرات اخلارجية
األصول الرمزية يف تنفيذ سياسته اخلارجية عدة مرات نذكر منها على سبيل املًال: 

مي حت  سقأل جممع الفقه اإلسالمي الدويل بالدعوة إىل قيام منظمة املؤمتر اإلسال
الرذ   ، عقد مؤمتر لكبار املرجعيات الدينية وعلماء املسلمني من الشيعة والسرّنة 

وأصدر العلماء السرّنة  ، 3004تشرين األول /أكتوبر 30و 48انعقد بالفعل يومي 
، الشأن العراقري" واملراجع الشيعة العراقيون الذين حضروا "وثيقة مكة املكرمة يف 

واليت ُعرف  أيًضا باسم "وثيقة حقن الدماء". وهو ما ستعاجله هذه الدراسة الحًقا 
 .بتفصيل أكرب

أما احملاولة الًانية الستًمار املكانة الرمزية ملكة املكرمة فتمًّل  يف نداء امللك 
سرطينيني  إىل الفرقراء الفل  3007كانون الًاين /يناير 39عبد اهلل بن عبد العزيز يف 

وإشارته إىل أن اخلالف الفلسطيين الداخلي ال خيدم سوى أعداء ، لالجتماع هناك
وتشديده على أن السعودية ال تقبل أن تقرأل صرامتة   ، األمة اإلسالمية والعربية

ودعوته األطرراَف  ، متفرجة ألهنا صاحبة دور تارخيي وتشارك فلسطني يف املصري
 االلتقاء "يف السعودية ويف رحاب بي  اهلل الفلسطينية ال فرق بني طرف وآخر إىل

، لبحث أمور اخلالف بينهم بكل حيادية دون تدخل من أ  طرف آخرر ، احلرام
                                                 

 آب/ألسطي 31عمرو محزاو ، "الظالل اإلقليمية حلرب لبنان"، الشرق األوسط  د. 1
3004. 
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ولنصل إىل حل يرضري اهلل  ، لنحّقق ألمتنا العربية واإلسالمية أحقّيتها يف قضيتها
وحيّقق آمال الشعب الفلسطيين الشقيق والشرعوب اإلسرالمية   ، سبحانه وتعاىل

 .1"ربية وكل من آزر القضية ودّعمهاوالع

أما احملاولة الًالًة فتمًل  يف الدعوة إىل حوار األديان واملشاركة يف أنشرطته  
، 3009األمر الذ  اخنرط  فيه السياسة السعودية بكًافة على مدار عام ؛ ورعايتها

جيرة  على حنو رمبا يشري إىل تصاعد أمهية األداة الًقافية يف تنفيذ السياسرة اخلار 
السيما يف احتواء محالت اإلساءات املتكررة لإلسالم ودفرع شربهة   ، السعودية

والتشديد على ، اإلرهاب عنه. ومن املالحظ أن معاجلة قضايا التطرف واالنغالق
بات  عناصر حاضرة يف كرًري مرن   ، قيم التسامح واالنفتاح واحلوار والوسطية

ق يف مؤمترات مكة املكرمة ومدريرد  اخلطابات امللكية اليت تستشهد كًرًيا مبا حتق
ونيويورك حلوار األديان "لتحقيق الوزام اإلسالمي مث التفاهم العاملي لقطع الطريرق  

. ففي خطاب العاهل السعود  2على قوى التطرف والتعصب يف خمتلأل الًقافات"
خّلص امللك أولويات السياسة اخلارجيرة   3008آذار /أمام جملي الشورى يف مارس

واملصاحلة الفلسطينية ودعرم حقروق    بري،يف أربعة أمور: مل الشمل العرلبالده 
واالنفتاح على القوى والًقافات العاملية عرب مبادرات حروار  ، الشعب الفلسطيين

احلضارات واألديان لدعم السالم العاملي وتفوي  الفرصة على املتطررفني خللرق   
حللحلة األزمة املاليرة   مع دور محيد مع اآلخرين، صراع حضارات وتصادم أديان

 .3العاملية
                                                 

راجع: "نداء للملك عبد اهلل بن عبد العزيز يدعو فيه الفرقاء الفلسطينيني إىل لقاء عاجل  1
، 3007، شرتاء  48يف مكة للبحث يف اخلالف بينهم"، الدراسات الفلسطينية، العردد 

 .481 ص
ملزيد من التفاصيل حول االخنراط السعود  يف مسار حوار األديان وتطور السياسرة   2

يف هذا االجتاه، انظر: أجمد أمحد جربيل، "مبادرة السرعودية للحروار برني     السعودية
"، يف: وسام الضويين )حمرر(، حروار  3009األديان: من مؤمتر مكة إىل مؤمتر نيويورك 

، 3044األديان: مراجعة وتقومي، القاهرة: دار السالم للطباعرة والنشرر والتوزيرع    
 .490-414 ص

ح على العامل ومعيشة الناس حمور سياسة امللك عبد اهلل"، الوطن افتتاحية الوطن، "االنفتا 3
 م.3008آذار /مارس 31 -هر 4110ربيع األول  39)السعودية( 
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فمن الالزم رصرد  ، وأًيا كان تقييم املرء ملدى جناح هذه احملاوالت أو فشلها
أن أللبها قد جاء يف سياق مستوى مرتفع من نشاط الدبلوماسرية السرعودية يف   

. وحىت لو اعتربنا أن ذلك يعّبر عن حالة استًنازية 3004أعقاب حرب لبنان صيأل 
فرنن ذلرك   ، حينما استضاف  الرياض القمة العربية 3007و 3004 ظهرت عامي

يشري إىل وجود ارتباط ما بني صعود الدور السعود  إقليمًيا بالتزامن مع النجراح  
واليت استضاف  ، يف توظيأل املكانة الرمزية اهلازلة ملكة املكرمة يف نفوس املسلمني

 .ليها للتوثالثة مؤمترات مرتبطة هبذه احملاوالت اليت أشري إ

إن وضع هذه املبادرات يف سياقها الصحيح وحجمها الطبيعي ال ينتقص من 
أمهية احلراك الدبلوماسي الذ  كان  حتدثه يف القضايا العربية حىت لو مل تصل إىل 

ولعل هذا ما تكرر ثانية مع املبادرة السعودية حلرل أزمرة   ، حتقيق أهدافها النهازية
، 3040تشرين األول /ليت جرى طرحها أواخر أكتوبروا، تشكيل احلكومة العراقية

 .وأثارت يف حينه عدًدا من ردود األفعال على الصعيدين العراقي واإلقليمي

فقد متّيزت "الدبلوماسية السعودية يف مرحلة امللك عبد اهلل بن عبد ، وإمجااًل
سه. وبالعمل املتواصل على عدة ملفات عربية يف الوق  نف، العزيز بنشاط مكًّأل

وكان أهم ما استحدثته أسلوب املبادرة إىل إطالق مواقأل سياسية يف قضايا عربية 
فيما يبدو أنه حماولة الستباق فعل آلية املشاورات العربية. والالف  أن ، أو إقليمية

هذا األسلوب املباِدر إىل إعالن موقأل سياسي قبل أن تتضح مواقأل الدول العربية 
ماسية السعودية من َقبل. قد يكون ذلك نتيجرة التغّيرر   مل تعرفه الدبلو، اأُلخرى

وبالتايل ميل النظام السياسي بعد ذلك إىل تبين ، الذ  حدث على مستوى القيادة
أو رمبا إلعطاء إشرارة إىل  ، مبدأ "احملاولة االستباقية" لفرض خيارات سياسية معينة

يكون   احلرديث  أن السعودية تدعم خياًرا حمدًدا من عدة خيارات مطروحة قد 
فنن إعالن الرياض مواقأل استباقية يف قضايا إقليميرة  ، عنها قباًل. مهما يكن األمر

 إذ كانر  العرادة أن   ، مهمة ميًّل حتّواًل ملحوًظا يف السياسة اخلارجية السعودية
أو دويل من هذه القضية أو تلك إلعرالن موقفهرا.   بري تنتظر تبلور موقأل عر

بلوماسية السعودية حترص على عدم املبادرة إىل إعرالن  بعبارة ُأخرى: كان  الد
 موقأل قبل تبلور مواقأل اآلخرين. ويبدو أن شيًئا مرا اسرتجد هنرا ذا صرلة     
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وما صاحب ذلك من تغّيرات إقليميرة  ، بالتغّير على مستوى القيادة يف السعودية
 .1"ودولية

الدبلوماسية  وتبقى اإلشارة إىل أن اجتاًها آخر يف التحليل ربط هذه "الصحوة
، السعودية" بتصاعد الدور اإليراين يف املنطقة العربية ورلبة الرياض يف التصد  له
مما يشري إىل آنية هذه الصحوة وعدم تعبريها عن ريية استراتيجية عربية أو حماولة 
التباع مدخل إعادة بناء القوة العربية توطئة لتعامل أصروب مرع دول اجلروار    

 .2إيران وعلى رأسها بري،العر
شكالية التعامل مع الشيعة  رابًعا: النظام السعودي وا 

رلم حمدودية اإلحصازيات والبيانات الرمسية حول أعرداد الشريعة يف دول   
من إمجرايل عردد    %43فنن بعض املصادر تشري إىل أهنم يشّكلون ، اخللي  العربية

در عرددهم  والذين ُيق، السكان األصليني يف دول جملي التعاون اخلليجي الس 
 .3مليون نسمة 13 رب

وتذكر إحدى الدراسات أن انتماءات لالبية السكان يف السعودية تتروزع  
املذهب احلنبلي )يف جنرد  ، على ثالثة مذاهب سّنية: املذهب الشافعي )يف احلجاز(

املذهب املالكي )يف احلجاز واإلحساء(. ووفًقا هلذه الدراسة يشرّكل  ، واإلحساء(
من جمموع سكان السعودية حسب إحصاء  %41و 40رية ما بني الشيعة االثنا عش

3001عام 
4. 

بيد أن اجملتمع الشيعي السعود  ينقسم هو اآلخر إىل عدة فروع أو اشتقاقات 
فرنن  ، مذهبية. ولئن كان الشيعة االثنا عشرية يتركزون يف املنطقة الشرقية من البالد

                                                 
 .9-7 املصدر نفسه، ص 1
اإليرانية منذ احتالل العراق"، الدراسرات  -نيفني مسعد، "معضلة العالقات العربية د. 2

أمحد يوسأل أمحد،  . وأيًضا: د.10 ص، 3009صيأل /، ربيع71/71الفلسطينية، العدد 
، صريأل  74ي"، الدراسات الفلسطينية، العدد ر"تآكل الدور املصر  يف النظام العرب

 .74 ، ص3007
-حممد سعد أبو عامود، "الشيعة يف اخللي  وتفاعالت الصرراع األمريكري   انظر: د. 3

 .81 ، ص3007نيسان /، إبريل449اإليراين"، السياسة الدولية، العدد 
 .1 ، ص3007فؤاد إبراهيم، الشيعة يف السعودية، بريوت: دار الساقي،  انظر: د. 4
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يف منطقة جنران طازفة من الشريعة   هلم وجوًدا يف بعض املناطق األخرى. بينما يقطن
ويتواجد يف املدينة املنورة وبعض أطراف احلجاز طازفة مرن الشريعة   ، اإلمساعيلية
 .1كما يتواجد أعداد من الشيعة الكيسانية يف منطقة ينبع، اإلمامية

األمر املهم يف هذا السياق هو تأثري وجود هذه األقلية على السياسة اخلارجية 
فمن جهرة يتركرز الشريعة    ؛ 3001ما بعد احتالل العراق عام السي، السعودية

ومن جهة أخررى يشرتكون مرن    ، السعوديون يف املنطقة الشرقية الغنية بالنفط
مما جيعل املسألة الشيعية ذات تقاطعات فيهرا ُبعرد   ؛ أوضاعهم االقتصادية الصعبة

ة منذ وبعد اقتصاد . ومن مث فقد أثارت مطالب الشيع بري،وبعد مذه، جغرايف
بني الذين نظروا إليها بوصفها خطًرا ، جداًل كبرًيا يف الساحة السعودية 3001عام 

وبني الذين عملوا علرى  ، سواء يف السلطة أو يف املؤسسة الدينية، جيب مواجهته
 .2سواء يف السلطة أو يف املؤسسة الدينية أيًضا، التفاعل معها وحماولة احتوازها

ية يف السعودية تتمتع بنظرة أكًر انفتاًحرا مرن   والواقع أن املؤسسة السياس
وهو ما جتّلى بعد احتالل العراق حينمرا  ، املؤسسة الدينية بالنسبة ملوضوع الشيعة

"ظهرت بوادر النفتاح األمري عبد اهلل بن عبد العزيز )ويل العهد آنذاك( على بعض 
فقرد  ؛ 3001من رموزهم يف وثيقة أعّدوها عام  110مطالب الشيعة اليت بلورها 

منهم ملناقشتها. ومن مظاهر ذلك االنفتاح احلذر: التخفيأل علرى   49 رالتقى ب
، وإحياء ذكررى عاشروراء  ، شيعة القطيأل واملدينة يف ما خيص بناء احُلسينيات

أحيا فتاوى متشّددة  3004وإصدار مطبوعات.. إ . لكن اندالع حرب لبنان عام 
لذ  كشأل عن خلل يف تعامرل املؤسسرة   األمر ا؛ لتشّيعه اهلل حزبحتّرم نصرة 

وهو خلل له أثره اجملتمعي الفرادح علرى    بري،الدينية مع قضية االختالف املذه
 .3ضوء النفوذ امللحوظ الذ  تتمتع به تلك املؤسسة" يف اجملتمع السعود 

                                                 
 .30 املصدر نفسه، ص 1
شحاتة حممد ناصر، "سياسات النظم احلاكمة يف البحرين والكوي  والعربية السعودية  2

(: دراسة مقارنة"، املستقبل العربرري  3009-3001يف التعامل مع املطالب الشيعية )
 .17و 19 ، ص3044أيار /، مايو197العدد 

نيفني مسعد، "النرزاعات الدينية واملذهبية والعرقية )اإلثنيرة( يف الروطن    راجع: د. 3
 .49 ، ص3008حزيران /، يونيو141ي"، املستقبل العربري العدد رالعرب
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الرذ   ، ولعل ما يقلق النظام السعود  هو البعد اإلقليمي للمسألة الشريعية 
السيما تلك التأثريات القادمة من حتّسن الوضع ، هتم السياسيةيبدو داعًما لطموحا

السياسي لشيعة العراق والبحرين والكوي . باإلضافة برالطبع إىل مرا سربق     
خصوًصا منرذ الًرورة   ، اإليرانية-اإلشارة إليه من إشكاليات العالقات السعودية

أثريات فقد شهدت السعودية عردة مظراهر لتر   ، 4878اإلسالمية يف إيران عام 
اإلسالم السياسي اإليراين كان أخطرها ما يتعلق باملنطقة الشررقية يف السرعودية   

حيث انتشرت أعمال الشغب وقام  املواجهات يف عدد من  4878و 4879عامي 
مما أعاد إىل ذاكرة النظام السعود  اإلضررابات السرابقة   ؛ املدن والقرى الشيعية

4870و 4814و 4811للشيعة أعوام 
1. 

تأّثر الشيعة يف كل من البحرين والكوي  والسعودية بدرجات متفاوتة  ورلم
فنن احلركة السياسية الشريعية يف السرعودية شررع  يف    ، بنظرية "والية الفقيه"

وأخذت تقردم  ، وعدل  عن إمياهنا بتلك النظرية 4898مراجعة أفكارها منذ عام 
ك قياديون سابقون يف تلك مشروًعا وطنًيا إصالحًيا بعيًدا عن تلك النظرية. وشار

ومرن  ، احلركة يف عدد من العرازض اليت جرى تقدميها لنظام احلكم السرعود  
والعريضة ، 3003كانون األول /أمًلتها: "ريية حلاضر الوطن ومستقبله" يف ديسمرب

ووثيقة اإلصالح الدستور  يف ، 3001نيسان /الشيعية "شركاء يف الوطن" يف إبريل
وأن السعودية ، وهي عرازض أّكدت االنتماء الوطين، 3001 كانون األول/ديسمرب

هي الوطن النهازي الذ  "ال بديل عنه وال والء لغريه" كمرا جراء يف عريضرة    
 .2""شركاء يف الوطن

ودون اخلوض يف تفاصيل أو تاريخ العالقات بني النظام السعود  وشريعة  
إذ ؛ رًيا منذ حرب العراقفقد تبّدل املشهد السياسي السعود  كً، املنطقة الشرقية

ع حنو االنضواء يف إطار عمل مجعي تتوحد نرزأصبح  لالبية القوى السعودية ت
                                                 

جوزيأل أ. كيشيشيان، اخلالفة يف العربية السعودية، ترمجة: لادة حيدر، بريوت: دار  1
 .441-443 ، ص3001، 3قي، طالسا

بتصرف عن: شحاتة حممد ناصر، "سياسات النظم احلاكمة يف البحررين والكوير     2
 .14 والعربية السعودية..."، مصدر سابق، ص
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وجنح  هذه القوى نسبًيا يف تكييأل تطلعاهتا مع املطلرب  ، فيه املواقأل واملطالب
الذ  يرلب يف إخراج الدولة من أزماهتا املتعددة. ورمبا ألول مرة بري العام الشع

دًدا بني رموز من التيارات املختلفة يف السعودية يف حماولرة لبنراء   حيدث تالٍق جم
شكل فضفاض من التحالأل الوطين العامل على حث احلكومرة علرى إدخرال    

 .1إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة وعاجلة

كذلك فنن السعودية مل يعد بوسعها جتاهل مطالب الشريعة فيهرا برالنظر إىل    
اجلديد بعد احتالل العراق. "ولئن كان  الدولة قادرة علرى العمرل   السياق اإلقليمي 

، كما فعل  مع االجتاه السلفي املتشردد ، بصورة خاطفة لكبح مجاح احلراك الشيعي
فنهنا تدرك أن أية مواجهة مستقبلية مع إيران قد جتعل السعودية عرضة الضطرابات يف 

، لقيادة السعودية بناء جسور مع إيرران املدن الشيعية يف املنطقة الشرقية. وقد حاول  ا
وهي تدعو إىل احلوار والدبلوماسية. ولكن تبقى قطاعات من اجملتمع السعود  متقبلة 

 .2"ُتدين الشيعة ومجاعات دينية أخرى من خارج التيار العام، لفتاوى راديكالية

فنن األمر املرجَّح أن النظام السعود  سيبقى يعراين مرن   ، وعلى أية حال
الية التعامل مع الشيعة السعوديني عرب عالقة متذبذبة مرن االنفتراح احلرذر    إشك

خصوًصا يف ظل التمدد اإلقليمي اإليراين واملرتغريات اخلاصرة   ، والتوجي الدازم
واملوقرأل   بري،بالضغوط الدولية من أجل اإلصالح السياسي يف دول اخللي  العر

 .من هذه األقليةبري الفكر  الوها

 والتوّجه االرتصادي للدولة خامًسا: النفط
أحد أهم أسباب اهتمام الدول الكربى مبنطقة اخللي   -وال يزال-كان النفط 
وهذا ما جيعل االستقرار السياسي يف الدول املصدرة للنفط مسألة ، وحميطها املباشر

مهمة تعمل الدول الغربية جاهدة على تأمينها وضبط أية مسارات حمتملة للتغيري يف 
نطقة لتاليف حدوث أ  هتديد حمتمل للمصاحل الغربية كما حدث بعد الًورة هذه امل

 .4878اإلسالمية اليت أطاح  بشاه إيران عام 

                                                 

 .19-17 فؤاد إبراهيم، الشيعة يف السعودية، مصدر سابق، ص د. 1

 .434 مضاو  الرشيد، "مشروع حتديث احلكم السعود "، مصدر سابق، ص د. 2
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ويستبعد البعض احتمال وقوع مشكالت مشاهبة يف السعودية )اليت تعترب من 
ولكن حىت إذا حدث  مًرل  ، منظور األمن النفطي الدولة األهم بالنسبة للغرب(

ت فننه من لري احملتمل أن ينقطع النفط السعود  عن األسواق فتررة  هذه املشكال
ألن اعتماد السعودية على اإليرادات النفطية وعلى األسرواق الغربيرة يف   ، طويلة

سيجربها على العودة بسررعة إىل  ، تأمني معظم االحتياجات السعودية األساسية
 .1أسواق الصادرات النفطية

ألسود بالنسبة للمملكة العربية السعودية تتجّلى يف إن األمهية الفازقة للذهب ا
)وهي: الدين أو ، أنه ميًل عنصًرا من أهم أربع ركازز يستند إليها النظام السعود 

والقروى االجتماعيرة   ، والقبيلة اليت متًل قاعدة النظام، خدمة احلرمني الشريفني
احلضور السعود  على والنفط(. وقد لعب النفط دوًرا أساسًيا يف زيادة ، املساندة

وهو عنصر فاعل يف كل ، الساحتني العربية والدولية بعد هناية احلرب العاملية الًانية
بل ميكن ، األزمات اليت مّرت هبا منطقة الشرق األوسط منذ ذلك التاريخ إىل اليوم
ولعل احلرب ، وصأل بعض احلروب اليت شهدهتا هذه املنطقة بأهنا "حروب النفط"

 .2ال تكون آخرها 3001ربيع على العراق 

وأعطرى  ، صحيح أن النفط أسهم يف إحداث سيولة كبرية لردى السرعودية  
إال أن هذه ، سياستها اخلارجية قدرة على التأثري على مواقأل الدول األخرى عرب املال

بل اسُتخدم  يف قنوات ، السيولة مل تستخدم يف القطاعات اإلنتاجية يف كافة اجملاالت
والتوّسرع يف  ، وتضخم األجهزة احلكومية واخلدمية، راهة يف االستهالكأدت إىل: الش

؛ واإلخفاق يف خلق بيئة صناعية يف اجملتمرع السرعود   ، القروض اخلارجية واهلبات
فصناعة النفط مل تكسب عماهلا من املواطنني مهارات تفيدهم يف جمراالت خرارج   

 .3وطول مدة خدمتها، صددرلم حماوالت شركة آرامكو السعودية يف هذا ال، النفط

                                                 
انظر: هوشان  أمري أمحد ، "النفط يف مطلع القرن احلاد  والعشرين: تفاعل بني قوى  1

، أبوظبرري: مركرز اإلمرارات    1السوق والسياسة"، دراسات استراتيجية، العدد 
 .14-10 ، ص4884للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

منسق(، كيأل يصنع نيفني مسعد )حمرر و يوسأل مكي، "احلالة السعودية"، يف: د. د. 2
 .411-410 القرار يف األنظمة العربية، مصدر سابق، ص

حممد بن صنيتان، السعودية الدولة واجملتمع: حمددات تكّون الكيان السعود ، مصدر  د. 3
 .18 سابق، ص
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وهبذا املعىن تعد السعودية منوذًجا القتصاد املنَت  الواحد املندم  كلًيا يف النظام 
االقتصاد  الدويل. ورلم حماوالت الدولة االجتاه حنو اتباع سياسة اقتصادية تعتمرد  

، (4890-4871على مبدأ تنويع مصادر الدخل للدولة منذ اخلطة اخلمسية الًانيرة ) 
ن هذا التوّجه االقتصاد  مل ينجح بعد يف أن يكون بدياًل لالعتماد على عازردات  فن

وبالواليرات  ، ولذا فنن "ارتباط السعودية باالقتصاد الرأمسايل العاملي عموًما. 1النفط
فالسعودية كانر   ؛ هو ارتباط عميق ومتعدد اجلوانب، املتحدة األمريكية خصوًصا

ويف احلصرول علرى   ، لرأمسايل العاملي يف بيع النفطوما زال  تعتمد على االقتصاد ا
ويف إقامرة  ، ويف توظيأل الفوازض املاليرة النفطيرة  ، حاجاهتا من السلع واخلدمات
 .2"وتطوير احلياة االقتصادية داخلها، الصناعات اجلديدة وتشغيلها

ورلم اجلهود الواضحة اليت ُبذل  يف عهد امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لبناء 
دة علمية وجامعات قوية تشكل ركيزة لبناء اإلنسان بوصفه أهم عناصر رأس قاع

فنن ، املال االجتماعي الالزم لزيادة رأس املال املاد  وتنويع مصادر الدخل الوطين
إىل  4870للدولة يف الفترة من  مثة حمدودية يف منجزات اخلطط االقتصادية اخلمسية

مما يدل ، زانية الدولة ونفقاهتا ميًل نسبة عاليةوال يزال اإليراد النفطي يف مي، 3040
على استمرار احلاجة إىل تشجيع االدخار وبناء رأمسال منت  ليحل مكان الردخل  

استراتيجي يقوم /وهو ما حيتاج بدوره إىل قرار سياسي، النفطي عندما تغيب مشسه
ًمار يف بضبط وإدارة السياسات االقتصادية العليا والكلية لكي تقوم على االسرت 

رأس املال البشر  وكل ما يتعلق باإلنسان تعليًمرا وصرحة ودخراًل وإنتاًجرا     
 .3وحضارة

ويف سياق حتليل اآلثار االقتصادية الحتماالت تراجع عازدات النفط مستقباًل 
طرح  إحدى الدراسات ضرورة ترشيد السياسات االقتصادية السرعودية عررب   

                                                 

عمر احلضرمي، البعد االقتصاد  يف السياسة اخلارجية السعودية، عّمان: دار الفتح،  د. 1
 .409 ، ص3003

إبراهيم العيسو ، قياس التبعية يف الوطن العربري بريوت: مركز دراسات الوحدة  .د 2
 .81 ، ص4898العربية وجامعة األمم املتحدة، مشروع املستقبالت العربية البديلة، 

عبد العزيز حممد الدخيل، التنمية االقتصادية يف اململكة العربية السرعودية: قرراءة    د. 3
 .990-979 ، ص3043قي، نقدية، بريوت: دار السا



005 

وتطوير قنوات إيرراد أخررى وسرن    ، خطوات سريعة إلجياد موارد لري بترولية
وترشيد عمليات اإلنفاق احلكومي عرب تطوير مؤسسات إدارة ، الضرازب والرسوم

وضرورة املالءمة بني السياسة االقتصادية وسياسات التعليم والتدريب ، املالية العامة
واحلد من الفساد اإلدار  والبريوقراطية اليت تعوق حركة القطاع اخلاص ، الوطين

 .1وطين وتزيد من التكلفة اإلنتاجية يف القطاعني العام واخلاص واالقتصاد برمتهال

ورلم أمهية هذا االجتاه الناقد العتماد النموذج التنمو  السرعود  علرى   
فنن مثة من يذهب يف اجتاه آخر يقوم علرى اإلشرادة هبرذا النمروذج     ، النفط

مقارنته بالنموذجني العراقري   خصوًصا عرب، واستمراريته وتوافقه مع البيئة احمللية
واملصر . وهكذا يكون "للنموذج السعود  مزية يف أن منطلقه يتفق مع الركازز 

فمرن  ؛ األساسية واخلط العام الذ  قام عليه تشييد وبناء الدولة السعودية احلديًة
مبعىن أن تطرور النظرام   ، ناحية نلحظ سنة االستمرارية يف النمو العضو  للنظام

نذ تأسيي الدولة السعودية قد متيز بوضع فريد اسرتطاع  مبوجبره   السعود  م
فهري مل تشرهد   ، الدولة السعودية أن تقيم قواعد دولة عصرية من واقع تقليد 

وإمنا تعرف وصاًل يف منط النمو السعود  يتفق مع ، فترات االنقطاع أو االنفصال
"التقليديرة   رود  بمنشأ الدولة السعودية املعاصرة. من هنا يلقب النموذج السع

احلديًة" أو "االستحداثات من واقع التقليدية". ولذلك على املخطلط السعود  أن 
األمر الذ  قد حيد من ؛ يراعي التوفيق بني ضوابط وتوازنات معينة قازمة يف النظام

إذ جينبره الرجروع إىل   ؛ إال أنه من ناحية أخرى يكسبه الشرعية، حرية حركته
نتيجة ملراعاة ضوابط تنبعث من ذات النظام ، محافظة على النظامقدراته القهرية لل

األمر الذ  يعكي توافًقا بني عقازد النخبة واحمليط العام ، وال توضع من قبل النخبة
إىل -الذ  يتواجد فيه النظام السعود . وإذا كان النظام السعود  قد اسرتطاع  

هرذا االنسرجام وهرذه    احلفاظ على  -وعلى مدى فترة زمنية طويلة، حد كبري
فنن ذلك مل مينع مرن حردوث   ، السالسة يف احلركة وإحداثيات التطور والتغيري

اختالالت فجازية نتيجة اآلثار لري احملسوبة ملعدالت التغيري السريع اليت ال ميكرن  
أن يسيطر متاًمرا علرى عواقبرها االجتماعيرة      -مهما بلغ  قدرته-أل  نظام 

                                                 
 .441 -440 املصدر نفسه، ص 1
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، 4878االنقطاعات حادث االستيالء على الكعبة علم ولعل أبرز هذه ، والسياسية
والذ  كشأل عن التطور التحيت لعوامل السخط االجتماعي والسياسي اليت محل  

والريت يررى احملللرون    ، بدورها الشعارات اإلسالمية نفسها اليت حيملها النظام
ها بررام   االجتماعيون أهنا كان  النتاج الطبيعي لعمليات التغيري السريع اليت تبنت

 .1"التنمية السريعة يف السبعينات

وبعيًدا عن هذين االجتاهني ميكن تلخيص تأثري احملدد النفطي على السياسرة  
فهو يسمح للسرعودية بردور يف   ؛ اخلارجية السعودية بأنه ميًل سالًحا ذا حدين
ة ويوّفر للدولة أيًضا قدرة مالية كربري ، السياسات املتعلقة بأسعار النفط وإمداداته

واإلسالمي عرب أداة املساعدات اخلارجيرة  بري تعينها على التأثري يف حميطيها العر
لكنه من الناحية األخرى يبقيها أسرية االندماج يف عالقرات  ، واهلبات والقروض

وعرضرة  ، وثيقة مع االقتصادات الغربية ومؤسسات النظام الرأمسايل العاملي إمجااًل
مما حيد بردوره مرن   ، ر هذه السلعة االستراتيجيةللتأثر بأية تقلبات حتدث يف سع

 .قدرات صانع القرار يف سياساته الداخلية واخلارجية

وإمجااًل لتأثري احملدد الداخلي على السياسة السعودية رمبا ميكن القول: إن هذا 
اليت يبدو أهنا تتسم بالًبات إىل حد ، احملدد يصب يف اجتاه استمرارية تلك السياسة

-3004إذ مل يطرأ عليها تغّير كبري على األقل يف فترة هذه الدراسة ؛ يلليي بالقل
. فدور امللك واألسرة املالكة وهيئة كبار العلماء يف صناعة القرار السعود  3040

كما أن تعريأل شكل العالقة بني الرديين والسياسري يف النظرام    ، يبقى حمورًيا
أللب األحيان تفوًقا للسياسي على مبا يعطي يف ، السعود  يظل ثابًتا إىل حد كبري

الديين. ورلم االنفتاح احلذر الذ  تبديه املؤسسة السياسية السعودية جتاه الشريعة  
فنن القيود القادمة من املؤسسة الدينية والتحديات اإلقليمية النابعة من ، السعوديني

سرألة  مبا يرّجح أن تبقرى امل ، الصعود اإليراين تفرض حدوًدا على ذلك االنفتاح
وأخرًيا ، الشيعية عنصًرا مؤثًرا على السياسة اخلارجية السعودية يف املستقبل املنظور

، فنن اعتماد االقتصاد السعود  على سلعة النفط وطبيعة التوّجه االقتصاد  للدولة
                                                 

مىن أبو الفضل، املدخل املنهجي لدراسة النظم العربية، القراهرة: دار   بتصرف عن: د. 1
 .311-313 ، ص3041السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترمجة، 
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وتفرضان التزامات متعددة حتد مرن القردرة   ، توّلدان ارتباًطا عالًيا بالنظام العاملي
 .ريات واسعة يف السياسة اخلارجية السعوديةعلى القيام بتغي

التركيبيرة برني   /ومن املهم يف هناية هذا الفصل إبراز بعض النتاز  التفاعلية
 :احملددات اخلارجية والداخلية للسياسة اخلارجية السعودية على النحو اآليت

؛ حتاول السعودية يف سياستها اخلارجية التوفيق بني اعتبارين متعارضني -
ا خارجي خيص العالقة القوية مع الواليات املتحدة اليت جعلر   أحدمه

الرياض تشارك واشنطن يف خصومتها مع عدة أطراف إقليميرة )مرع   
ومرع  ، ومع إيران اخلميين، مصر إبان حكم الرزيي مجال عبد الناصر

وبشكل عام ، العراق البعًي خصوًصا حت  حكم الرزيي صدام حسني
يد تغيري املنطقة العربية مبا يتعرارض مرع   مع أية توجهات راديكالية تر

التوّجه السعود  املعتدل واحلريص على االستقرار(. أما االعتبار اآلخر 
واإلسرالمي وأثرر   برري  فيتعلق مبكانة السعودية على الصعيدين العر

مما ، العقيدة الدينية واأليديولوجية السياسية اليت يتبناها النظام السعود 
ويف مقدمتها ، اإلسالمية ونصرهتا-القضايا العربية يلزم الرياض مبساندة

ولكن ضمن احلدود والقيود اليت تفرضها السياسرات  ، قضية فلسطني
 .1الدولية واإلقليمية واألبعاد الداخلية السعودية

جيب أن تعمل السياسة اخلارجية السعودية على ثالثة مستويات خمتلفة  -
ز حمورية العالقة االستراتيجية فعلى املستوى الدويل ترب؛ يف الوق  نفسه

وكذلك الدور السعود  يف اسرتقرار سروق   ، مع الواليات املتحدة
أو اإلقليمي فتسعى الرياض للعرب  بري النفط. أما على املستوى العر

دور املواِزن بني جرياهنا األقوى منها عسكرًيا واألكرب من حيث تعداد 
فنن السعودية تؤكد على السكان. أما على مستوى شبه اجلزيرة العربية 

دورها الرياد  يف مقابل اليمن والدول اخلليجية األصغر من السرعودية  
والسيما اإلمارات وقطر. بيد أن األهم من ذلك هو ، حجًما ومساحة

                                                 
ات درية شفيق بسيوين، "إسرازيل والدازرة اخلليجيرة.. حتميرات األيرديولوجي    د. 1

 .11-11 ، ص3040، شتاء 40وبرالماتيات املصاحل"، شؤون خليجية، العدد 
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أن السياسات اليت تبدو ذات فازدة واضحة للسرعودية علرى أحرد    
 ميكن أن تسبب مشكالت على مستوى، مستويات سياستها اخلارجية

كمرا  -فتحالأل النظام السعود  مع واشنطن كان ؛ ثان  هلذه السياسة
، ذا فازدة كبرية على الصعيدين العسكر  واالقتصراد   -يرى البعض

لكنه جعل الرياض عرضًة النتقادات حادة من حميطها اإلقليمي فضراًل  
كمرا حردث   ، عن استياء اجلمهور السعود  منه يف بعض األحيران 

 44وكذلك بعد أحرداث  ، 4884  الًانية عام مباشرة بعد حرب اخللي
3004أيلول /سبتمرب

1. 

ويبدو أن التوليأل بني مستويات عمل السياسة اخلارجية السرعودية يتعلرق   
فقد واجه امللك عبد العزيز معضلة املوازنة بني احلساسية ؛ بنشكالية بنيوية وتارخيية

فات خارجية مع أطرراف  وبني احلاجات امللحة للملك لعقد حتال، الدينية ألتباعه
 .2قوية يف النظام الدويل يبين على أساس منها شرعية دولية لدولته الناشئة

، ال ختلو السياسة اخلارجية السعودية من بعرض التناقضرات أحياًنرا    -
خصوًصا يف الدازرتني العربية واإلسالمية. ورلرم اجلهرد السرعود     

رياض بتقدمي املساعدات والتزام ال، الواضح يف دعم دول هاتني الدازرتني
وجتنب التدخل )العلين أو املباشر( يف شؤون تلك الردول  ، واملنح املالية
فنن السعودية مل تطبق مبدأ عدم استخدام القوة يف العالقات ، الداخلية

عندما اسرتعان  برالقوة    4880/4884الدولية يف أزمة اخللي  الًانية 
جي أثبت  الوقازع أهنرا  نتيجة "خماوف وهوا، العسكرية لردع العراق

إذ اعتقدت النخبة احلاكمة السعودية أن العرراق يهردد   ؛ لري حقيقية
ونت  عن ذلك زيادة التواجد العسركر   ، سالمة األراضي السعودية

                                                 
1 F. Gregory Gause, "The Foreign Policy of Saudi Arabia", in: Raymond 

Hinnebusch & Anooushiravan Ehteshami (Eds.), The Foreign Policies 

of Middle East States, London: Lynne Rienner Publishers, 2002, 

p. 193-194. 

عبد اهلل مجعة احلاج، الدولة الوطنية واإلسالم يف العامل العربري مصردر سرابق،    د. 2
 .494 ص
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ي". ومثة خماوف من تكرار السرلوك  راألمريكي يف منطقة اخللي  العرب
ريكيرة  السعود  نفسه لردع إيران أيًضا يف ظل تزايد الشركوك األم 

 .1والغربية يف منو حجم القدرات النووية اإليرانية وقوهتا

ويبدو أن تناقضات السياسة السعودية قد تزايدت كًرًيا منذ انطالق شررارة  
خصوصا أهنا أبررزت دوًرا  ، 3040من توني أواخر عام بري التغيري يف العامل العر

سلمني. ومثة مرن  وعلى رأسها حركة اإلخوان امل، ملموًسا للحركات اإلسالمية
وأن املوضوعي يتراجع ، إىل "تغري ما يف طريقة صناعة السياسة السعوديةيشري هنا 

فقد دخل  على هذه السياسة عناصر ؛ حًيًًا لصاحل الشخصي ولري احملسوب جيًدا
مما أدى إلحجام الرياض عن تقدمي يرد العرون   ؛ من االرتباك والكراهية والشك

اليت شهدت مشاركة إسالمية يف احلكم بعد الًرورات  واملساعدة للبلدان العربية 
وعامل  السعودية القادة اجلدد هلذه البلدان بقدر كربري مرن الشرك.    ، العربية

وسرعان ما تطور هذا املوقأل إىل تبين سياسة اإلطاحة بالنظم الدميقراطية اجلديدة 
السعودية  على السواء. وهي سياسة سيكون هلا انعكاساهتا على، وقواها اإلسالمية

. ولعل هذا كله مما يدلل على أن مستوى التحديات الريت  2ولو بعد حني"، ذاهتا
مما يؤكد إىل حاجترها  ، تواجه السعودية وسياستها اخلارجية يتصاعد مبرور الوق 

إىل القيام مبراجعة لفلسفة هذه السياسة ومنطلقاهتا وأدوات تنفيرذها وحتالفاهترا   
 .ات املتحدة األمريكيةوالسيما مع الوالي، اخلارجية

 
  

                                                 

جاسم احلرير ، "السياسة اخلارجية السعودية: املتغريات واملستقبل"،  بتصرف عن: د. 1
 .418-419 مصدر سابق، ص

نية قازمة على الكراهية والًقة بشري موسى نافع، "سياسات لري عقال بتصرف عن: د. 2
 . على الرابط: 3041كانون الًاين /يناير 31املفرطة بالنفي"، القدس العربري 

http://www.alquds.co.uk/?p=126104 
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يبحث هذا الفصل يف تفاعل السياسة السعودية مع قضية فلسطني على مدار 
. وقرد  3040وحىت هناية عام  3004أيلول /سبتمرب 44منذ أحداث ، عشر سنوات

ان هذا العقد حافاًل باملتغريات الدولية واإلقليميرة الريت حاصررت القضرية     ك
الفلسطينية وفرض  على الشعب الفلسطيين مزيًدا من القيود واملعوقات يف نضاله 
التحرر . وسنرى أدناه كيأل حاول  الرياض دعم وجهة نظرها بالفصرل برني   

لى "اإلرهراب" مرن   واحلملة األمريكية ع 3004أيلول /تداعيات أحداث سبتمرب
 .وبني نضال الشعب الفلسطيين وسعيه لنيل حقوقه من جهة أخرى، جهة

يعاجل أوهلا حدود التغّير يف املوقرأل  ؛ وينقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث
. أمرا الًراين   3004أيلرول  /سبتمرب 44السعود  من قضية فلسطني بعد أحداث 

سطينية بعد احتالل العراق ربيرع  فيتناول السياسة السعودية وتطورات القضية الفل
يأيت املبحث الًالث الذ  يستعرض حركة الدبلوماسية السرعودية  ، . وأخرًيا3001

 .(3040-3007يف الدوازر الفلسطينية والعربية والدولية )

أوهلرا  ؛ وسيتركز التحليل يف هذا الفصل إمجااًل على ثالثة عناصر أساسرية 
، سياسة السعودية )أو مردخالت السياسرة(  الضغوط األمريكية واإلقليمية على ال

وثالًهرا  ، وثانيها طبيعة االستجابة أو املواقأل السعودية )أو خمرجات السياسرة( 
، كيأل حاول  السعودية استخدام األداة الدبلوماسية لتنفيذ سياسرتها اخلارجيرة  
وحماولة إقامة التوازن بني الضغوط الشديدة على الرياض لتغيري موقفهرا الرداعم   

وبني التعبري عن رييتها اخلاصة بضرورة طرح مبادرة عربيرة  ، ضية الفلسطينيةللق
وتفعيل عملية التسروية خصوًصرا بعرد    ، اإلسرازيلي-بريلتسوية الصراع العر

يف العقد األول من بري احلروب الًالثة الكبرية اليت تعرض  هلا منطقة املشرق العر
إىل حرب لبنان صريأل  ، 3001ق ابتداء  من حرب العرا، القرن احلاد  والعشرين

 .3008-3009وانتهاء  حبرب لزة ، 3004
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على القضية الفلسطينية وحدود  1002سبتمبر/أيلول  22تداعيا  
 التغّير في المورف السعودي

يتناول هذا اجلزء بالتحليل املواقأل السعودية من التكييأل اجلديرد لقضرية   
ّهدت لتقرارب أكررب برني    اليت م، 3004أيلول /سبتمرب 44فلسطني بعد أحداث 

كما جتّلى يف اجتياح قوات ، املواقأل األمريكية واإلسرازيلية من املقاومة الفلسطينية
وتداعيات ذلك االجتياح على فرض مسرألة  ، 3003االحتالل الضفة الغربية ربيع 

إصالح السلطة الفلسطينية بوصفها مدخاًل لتصفية انتفاضة األقصى. كما يعراجل  
، الدبلوماسية السعودية إلخراج عملية التسوية من أزماهتا املتكررةاملبحث اجلهود 

 .3003عرب طرح مبادرة السالم العربية عام 

 أواًل: حول التكييف الجديد لقضية فلسطين
آثارها على القضية  3004أيلول /ترك  املتغريات العاملية بعد أحداث سبتمرب

 من قضرية حتررر   ، يري تكييفهااليت كادت إسرازيل أن تتمكن من تغ، الفلسطينية
إىل حررب تشرّنها إسررازيل علرى     ، وطين ونضال شعب واقع حت  االحتالل

وكان ، . لقد أوجدت تلك األحداث معادالت وظروًفا دولية جديدة1"اإلرهاب"
أمهها االقتراب األمريكي اجلديد يف التعامل مع "اإلرهاب الدويل" الرذ  اتسرم   

واخللط املتعمد برني  ، للحملة على اإلرهاب وعدم حتديد هدف هنازي، بالغموض
بكافة الوسازل وبني اإلرهراب  بري أعمال املقاومة املشروعة ضد االحتالل األجن

 .2األعمى

                                                 

"ال تشابه القضية الفلسطينية من حيث اتساع وكًافة حيًياهتا الدولية أية قضية وطنيرة   1
 قضية وطنية ترأثرت وتترأثر باألحرداث    أخرى يف التاريخ احلديث )..( وال توجد 

عزمي بشارة، االنتفاضرة واجملتمرع    الدولية، كما تتأثر قضية الشعب الفلسطيين". د.
، 3003اإلسرازيلي: حتليل يف خضم األحداث، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .333-334 ص
سياسية واالستراتيجية ، القاهرة: مركز الدراسات ال3004التقرير االستراتيجي العربري  2

 .317 ، ص3003يف األهرام، 
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ورمبا يتمًل التأثري األكرب لتلك األحداث على الشرق األوسرط يف جعرل   
العامل الدويل )أ : مطاردة واشنطن لإلرهاب( يكتسب أولويرة علرى العامرل    

يمي )أ : السعي إلجياد تسوية للقضية الفلسطينية(. وهنا تكمن أمهية فكررة  اإلقل
"حمور الشر" اليت ابتدعها بوش االبن. ورلم بعض التردد الذ  شاب سياسته بعد 

إال أن األمريكيني اقتنعوا بأن قيادة ياسر عرفات هي قيادة ، تلك األحداث مباشرة
 .1"إلرهابجيب نسبتها إىل معسكر "الشر" أو معسكر "ا

-برري تنطلق من أن "الصرراع العر  44/8لقد بات  واشنطن بعد أحداث 
اإلسرازيلي مل يعد ميًّل تشخيًصا صحيًحا لواقع العالقة بني إسررازيل واألطرراف   

هو حصرر   بري،يف ضوء التشرذم العر، وإمنا أصبح التشخيص الصحيح، العربية
ّول  األطراف العربيرة )لرري   وحت، إسرازيلية-املواجهة يف إطار مواجهة فلسطينية

 الفلسطينيني( إىل وسطاء يريدون جتّنرب بلروا املواجهرات )الريت حتكمهرا      
 حماربة اإلرهاب( حًدا من العنرأل يهردد اسرتقرار املنطقرة العربيرة برمترها       

 .2"مستقباًل

وجبانب الضغوط اإلسرازيلية اليت استهدف  رأس السلطة الفلسطينية هبردف  
ت واشنطن ضغوطها على الرزيي عرفات لتحديد موقفه من "صّعد، إضعافها متاًما

ودعته إىل اختاذ إجراءات حازمرة وقاسرية   ، "اإلرهاب" باألفعال وليي باألقوال
باجتاه وقأل االنتفاضة ألهنا لن حتّقق شيًئا. ويف هذه األثناء اليت كان  تشهد قرب 

ن خطاب الررزيي  تضّم، االنتهاء من العمليات العسكرية األمريكية يف أفغانستان
ضرورة حتقيق ما ، 3004تشرين الًاين /نوفمرب 40بوش االبن أمام األمم املتحدة يف 

وأن تكون هناك دولة فلسرطينية إىل  ، وصفه "بالسالم العادل" يف الشرق األوسط
جانب الدولة اإلسرازيلية كجزء من آليات ضمان أمن إسرازيل نفسرها. بيرد أن   

كان جمرد إعالن يهردف إىل اسرتقطاب التأييرد     الطرح األمريكي هلذه الدولة
ولتكًيأل الضرغوط علرى السرلطة    ، للحرب ضد اإلرهاب من ناحيةبري العر

                                                 

أيلول والقضية الفلسطينية"، الدراسات الفلسطينية، العدد /سبتمرب 44حممد سيد أمحد، " 1
 .37 ، ص3003، خريأل 13

 .38 املصدر نفسه، ص 2
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وهو ما متًّل يف التأكيد األمريكي على أولوية وقرأل  ، الفلسطينية من ناحية أخرى
 .1"االنتفاضة حت  تسمية "وقأل العنأل والتحريض

ورفض  واشنطن ، لرزيي عرفاتعن محاية ابري وقد ظهر عجز النظام العر
االلتفات إىل مطالب بعض دوله بالضغط على شرارون. واتضرح أن املوقرأل    

وصرّم  ، األمريكي تبّنى وجهة النظر اإلسرازيلية املتطرفة اليت يعّبر عنها شرارون 
، املسؤولون األمريكيون آذاهنم عّما تطالب به الدول العربية )حىت املعتدلة منرها( 

يلطأل مرن  بري على دور أوروبري رهان فلسطيين أو عر وضغطوا إلفشال أ 
 .2للواء السياسة األمريكية

أخرذت مواقرأل االحتراد     44/8ويف نطاق أقل من عامني على أحرداث  
تقترب شيًئا فشيًئا من املوقأل األمريكي من حركات املقاومة العربيرة  بري األورو

 .3اليت متارس النضال املسّلح ضد إسرازيل

أن الفرصرة   44/8القرار اإلسرازيلي مبجرد وقوع أحرداث  لقد أدرك صانع 
بعد أن حتّول  ، أصبح  مواتية لتغيري تعامله مع انتفاضة األقصى بنه  أكًر تشدًدا

البيئة الدولية بعد تلك األحداث إىل التركيز على شرن محلرة عامليرة ملكافحرة     
عامل ما تقوم اإلرهاب. وحينئذ كان على حكومة شارون أن جتتهد يف أن تصّور لل

به من قمع لالنتفاضة وكأنه جزء من تلك احلملة الغامضة والفضفاضة اليت أعلنتها 
واليت تضمن  إطالق أحكرام جرازرة علرى    ، اإلدارة األمريكية على "اإلرهاب"

حركات التحرير الوطين تعّمدت إحداث خلط واسع بني حق املقاومة املشرروعة  
 .4األعمى وبني اإلرهاببري ضد االحتالل األجن

                                                 

 .341 ، مصدر سابق، ص3004نقاًل عن: التقرير االستراتيجي العربري  1

الفلسطينية وتداعيات اعتداءات احلاد  عشر مرن سربتمرب"،    عماد جاد، "القضية د. 2
 .404 ، ص3003كانون الًاين /، يناير417السياسة الدولية، العدد 

عمرو الشوبكي، "حظر محاس: الدعم األوروبري لإلرهاب اإلسررازيلي"،   راجع: د. 3
 .3001أيلول /سبتمرب 44األهرام 

قصى: جدل العسكرة واملقاومة السرلمية"،  السيد عوض عًمان، "انتفاضة اال انظر: د. 4
عماد جاد، )حمرر(، انتفاضة األقصى: طموح الفكرة وأزمة اإلدارة، القراهرة:   يف: د.

 .98 ، ص3003مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية يف األهرام، 
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ومل يقأل طموح الساسة اإلسرازيليني عند حد إدراج فصرازل املقاومرة يف   
ففري  ؛ بل ختّطاه إىل إدراج سوريا وإيران أيًضرا ، نطاق استهدافات هذه احلملة
ذكر أن برالده ستشرارك يف    3004أيلول /سبتمرب 49تصريح ألرييل شارون يف 

ما دعي  إىل ذلك. وعلى هذا  التحالأل الدويل ضد اإلرهاب )بقيادة واشنطن( إذا
أال يغفل سوريا ولريها مرن  ، التحالأل حني يشرع يف البحث عن أهداف مناسبة

وعليه كذلك أال يغفل أًيا من املنظمات اإلرهابيرة يف  ، الدول اليت ترعى اإلرهاب
مبا يف ذلك احلرس اخلاص لعرفات. ومل ينَي شارون يف مناسربة أخررى   ، املنطقة

واجهة األنظمة الراعية لإلرهاب أن يشرري إىل أن العمرل   ضمن سياق ضرورة م
وأن هناك ضغوًطا اقتصرادية وسياسرية   ، العسكر  ليي هو اخليار الوحيد املتاح

مًل حرمان سوريا من احلصول على مقعردها  ، ودبلوماسية ميكن دازًما ممارستها
 .1لري الدازم يف جملي األمن

إال أن ، الصهيونية على الريراض /ورلم التأثري الضالط للحمالت األمريكية
اخلطاب الرمسي السعود  واصل التأكيد على استمرار الدعم للشعب الفلسرطيين  
إىل أن يقيم دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريأل. ويف هذا اإلطار كان طبيعًيا 
أن يستمر التواصل بني الرزيي الفلسطيين ياسر عرفات وويل العهرد السرعود    

 بن عبد العزيز سواء  عرب االتصاالت اهلاتفية أو الرسرازل اخلطيرة   األمري عبد اهلل
اليت تأيت ، املتبادلة اليت حيملها مسؤولو السلطة الفلسطينية الذين يزورون السعودية

وإجياد حلول لفرك  ، وحتريك عملية التسوية، يف إطار التشاور الدازم بني الطرفني
ر الختالف السياسة السعودية جتاه احلصار عن الشعب الفلسطيين. وهذا وجه آخ

اليت قاطعر   ، قضية فلسطني عن نظريهتا األمريكية يف ظل إدارة بوش االبن األوىل
 ."عرفات بوصفه "جزء ا من املشكلة وليي جزء ا من احلل

وقد نّوه مصطفى الشيخ ديب السرفري الفلسرطيين لردى السرعودية يف     
واصًفا الرياض بأهنا ، الفلسطينية"-دية"الشراكة السعو رب 3003كانون الًاين /يناير

                                                 

وعة أمرية أبو مسرة، "إسرازيل: استراتيجية ناجحة يف توظيأل األزمة وتداعياهتا"، يف: جمم 1
، القاهرة: مركز احلضرارة  4مؤلفني، أميت يف العامل: حولية قضايا العامل اإلسالمي، ج 

 .144 ، ص3001للدراسات السياسية، 
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 .1""الشريك األهم للسلطة الفلسطينية يف عملية السالم

ورمبا ميكن مالحظة قدر من التناقض ما بني اخلطاب والسلوك السعوديني علرى  
فعلى سبيل املًال أشار األمري عبد اهلل ويل العهد السرعود  أمرام   ؛ الصعيد اخلارجي

يف سياق التأثر مبرا جيرر     3004كانون األول /ديسمرب 10 القمة اخلليجية يف مسقط
واإلسالمي جيرب  بري إىل أن اجلهد العر، على أرض فلسطني من تدمري ومذابح دامية

واإلسالمي ليكون قرادًرا علرى مواجهرة    بري أن ينصب على إصالح البي  العر
قال األمري "إن  كما ،.التحديات باملكاشفة واملصارحة وحماسبة النفي قبل حماسبة الغري

وقد فعلنرا  ، وقتنا أمثن من أن نضيعه يف استجداء الدول واملنظمات الدولية واستعطافها
وجهدنا أمثن مرن أن هنردره يف شرجب    ، بال جدوى، هذا عرب عقود طويلة الزمن

عرب عقود طويلة بال فازدة. إن وقتنا كله جيب أن يكررس  ، وقد قمنا هبذا، واستنكار
 .2"وحًها على عدم تكرار اخلطأ، ربية واإلسالمية على التقصريحملاسبة النفي الع

ويتناقض هذا التصريح يف الواقع مع ما درج  عليه الريراض يف سرلوكها   
إذ كانر   ؛ اخلارجي كلما وقع عدوان إسرازيلي على أحد األطرراف العربيرة  

و أ، السعودية تفضل خيار مناشدة حلفازها الدوليني التدخل للضغط على إسرازيل
خيار اللجوء إىل األمم املتحدة الستصدار قرارات دولية. وبغض النظر عن درجرة  

فنن هذا املسلك القرازم  ، تشدد هلجة اخلطاب السعود  أو مرونته أثناء األزمات
على مناشدة اآلخرين القيام بواجباهتم مل يكشأل عن أية فعالية منذ أربعينات القرن 

متواتًرا ومتكرًرا بتكرار إسرازيل حلروهبا على  لكنه بقي سلوًكا سعودًيا، 3العشرين
وخالل ، 3003فلسطني ولبنان على حنو ما حدث أثناء اجتياح الضفة الغربية ربيع 

وهرو مرا   ، 3008-3009وأثناء حرب لرزة  ، 3004العدوان على لبنان صيأل 
 .ستعاجله الدراسة أدناه

                                                 

"األمري عبد اهلل جيّدد تأكيده دعم الفلسطينيني حىت إقامة دولتهم وعاصمتها القردس"،   1
 .3003كانون الًاين /يناير 4احلياة 

ن عبد العزيز أمام مؤمتر القمة لدول جملي التعاون اخلليجري يف  كلمة األمري عبد اهلل ب 2
 .489-487 ، ص3003، ربيع 10مسقط، الدراسات الفلسطينية، العدد 

األمريكيرة: نظررة كليرة"، الفكرر     -راجع: حسن أبو طالب، "العالقات السعودية 3
 .379-377 ، ص4880كانون الًاين/، يناير14االستراتيجي العربري العدد 
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 44ة بعرد أحرداث   األمر املؤكد هنا أن الضغوط املتوّلدة عن البيئة الدولير 
، ترك  آثارها على السياسة السعودية جتاه القضية الفلسطينية 3004أيلول /سبتمرب

وفرض  على السياسات العربية أن تعيد تكييأل قراراهتا حىت تتجنرب الصردام   
املباشر مع واشنطن. وكان من سبل ذلك التكّيأل: االبتعاد عن الردعم الصرريح   

للبة منط العمليات االستشهادية على انتفاضرة   للمقاومة الفلسطينية خصوًصا بعد
عررب  ، وإعادة تأكيد الرلبة العربية يف إقامة سالم مع الكيان اإلسرازيلي، األقصى

  .مث إعادة تفعيلها الحًقا، 3003إطالق املبادرة العربية للسالم عام 

ثانًيا: المورفان العربي والسعودي من االجتياح اإلسرائيلي للضفة الغربية 
 1001يع رب

حظي  السياسات اإلسرازيلية منذ فشل مفاوضات كامب ديفيد الًانيرة يف  
بدعم أمريكي كامل السيما أثناء عملية التطويع الكربى اليت قام ، 3000متوز /يوليو

هبا رزيي الوزراء اإلسرازيلي أرييل شارون لإلرادتني الفلسطينية والعربيرة أثنراء   
3003آذار /اجتياح الضفة الغربية أواخر مارس

1. 

الرمسي بقدر من الصدمة واالرتبراك  بري أصيب املوقأل العر، وبشكل عام
أثناء ذلك االجتياح الذ  أضعأل فرص جناح املبادرة العربية للسالم اليت كان  قد 
اعُتمدت من القمة العربية قبل ذلك االجتياح بساعات. واتسم املوقفان السعود  

 :2بالسمات اآلتيةبري والعر
واإلعالن عرن  ، ز الرياض على االتصال املباشر باإلدارة األمريكيةتركي -

عزم ويل العهد السعود  األمري عبد اهلل بن عبد العزيز تلبيرة دعروة   
الرزيي بوش االبن لزيارة الواليات املتحدة. اليت سربقتها اتصراالت   

                                                 

مصرطفى علرو ،    اإلسرازيلي أثناء تلك الفترة راجرع: د. -ول التوافق األمريكيح 1
"مسؤولية بوش قبل شارون: توافق استراتيجي على مستوى اهلدف والتخطيط"، األهرام 

 .3003نيسان /إبريل 40
حممد سعد أبو عامود، "املوقأل العربري من االجتياح اإلسرازيلي"، الدميقراطيرة،   د. 2

 .437-431 ، ص3003 ، صيأل7العدد 
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والتأثري على املوقرأل  بري عربية إليضاح حقازق املوقأل العر-سعودية 
املساند إلسرازيل حت  دعاوى "حماربرة اإلرهراب وحرق     األمريكي

إسرازيل يف الدفاع عن نفسها". لكن هذه الزيارة دّل  أيًضا على عدم 
اجلماعي املتمًل يف عقرد  بري تعويل السعودية على خيار العمل العر

 .قمة عربية طارزة كما طالب كل من اليمن وليبيا آنذاك
وهرو األمرر   ؛ تخدام سالح النفطرفض الرياض للدعوات القازلة باس -

 .الذ  أكد عليه وزير اخلارجية السعود 
"إذ  برري؛ بروز إشكالية حتديد األولويات أمام التحرك الرمسري العر  -

عدة مسازل يف وق  واحرد: إعرادة   بري واجه  صانع القرار العر
أعمال القمع والتنكيرل  ، احتالل األراضي اخلاضعة للسلطة الفلسطينية

حصار الرزيي عرفات وهتديد سالمته الشخصية. ، لسطيينبالشعب الف
على ضرورة احلفاظ على أمرن عرفرات   بري وقد رّكز التحرك العر

 .1مث انتقل إىل التعامل مع املسازل األخرى"، وسالمته
وقد جنح  الدبلوماسية العربية يف استصدار قرار جملي األمن الردويل   

، علي إلطالق النرار فروًرا  الذ  دعا الطرفني إىل تنفيذ وقأل ف 4103
على ضرورة قيام الواليرات  بري وبعدها ركز اخلطاب السياسي العر

 .املتحدة بدورها إلجبار إسرازيل على تنفيذ هذا القرار
اجتاه اخلطاب السعود  بعد ذلك إىل حتديد اخلطوات املطلوب اختاذها  -

هرذا   ويف، لتحقيق السالم واخلروج من األوضاع املأزومة يف املنطقرة 
وهري: االنسرحاب   ، الصدد حّدد الوزير سعود الفيصل س  نقاط

ورفع احلصار عن الررزيي  ، اإلسرازيلي الفور  من املناطق الفلسطينية
وإعرادة تأهيرل السرلطة    ، وتأمني محاية للشعب الفلسطيين، عرفات

واستناد أيرة  ، واستكمال خطة تيني  وتوصيات ميتشيل، الفلسطينية
بدأ "األرض مقابل السالم". واستبعد الفيصرل  مفاوضات مقبلة على م

 .كما أشرنا سابًقا، إمكانية استخدام سالح النفط
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إىل جتّنب نشوب حرب إقليميرة يف  بري احناز املوقأل الرمسي العر، وإمجااًل
ضوء اختالل ميزان القوى ملصلحة إسرازيل. وركز العرب على أكًرر اخليرارات   

وتكًيأل االتصاالت مرع واشرنطن يف   ، ماسيةوهو استخدام األداة الدبلو، أماًنا
مبرا يتطلبره   بري حماولة لدفعها إىل الضغط على إسرازيل. ومل ينشغل املوقأل العر
وحتديرد العوامرل   ، العدوان اإلسرازيلي من "مراجعة شاملة للسياسات العربيرة 

واألسباب اليت قادت إىل هذا الوضع املتأزم من أجل التخلص منها وإعرادة بنراء   
مبا حيقق املصاحل العربية جتّنًبا حلردوث مًرل هرذه األوضراع     بري أل العراملوق

 .1"مستقباًل

أن  3004أيلول /سبتمرب 44لقد استطاع  إسرازيل بفضل تداعيات أحداث 
تعيد رسم اخلطوط احلمراء اإلقليمية على حنو ما جتّلى يف عملية اجتيراح الضرفة   

ور اجلديد للنظام اإلقليمي الرذ   . ومّلا كان  واشنطن هي احمل3003الغربية ربيع 
فرنن  ، ونظًرا لدعمها الواضح لسياسرة شرارون  ، كان آخًذا يف التشّكل آنذاك

الالعبني اإلقليميني اآلخرين مل يكن يف وسعهم سوى التجراوب مرع القواعرد    
بعبارة أخرى فنن الدول . 2اإلقليمية اجلديدة اليت ترمسها إسرازيل بدعم من واشنطن

 .الستخدام آلية التكّيأل مع الضغوط األمريكية واإلسرازيليةالعربية عادت 

أثناء اجتياح الضفة الغربية كان يطرح أسئلة جوهريرة  بري إن السلوك العر
علرى ضروء التراخري    ، برمتهبري تتعلق بالفكرة العربية نفسها وباملستقبل العر

 .3عن جندة الشعب الفلسطيين وكبح مجاح السياسة اإلسرازيليةبري العر

 ثالثًا: المورف السعودي من العمليا  الفدائية والمقاومة الفلسطينية
ميًل أسلوب العمليات الفدازية أو االستشهادية منًطا خاًصا من املقاومة الريت  

لكنها ازدادت كًافرًة  ، بدأت يف تاريخ مبكر من عمر احلركة الوطنية الفلسطينية
                                                 

 .414 املصدر نفسه، ص 1
اإلسرازيلية"، -واملواجهة الفلسطينية 3004أيلول /سبتمرب 44كميل منصور، "أحداث  د. 2

 .34 ، ص3003، شتاء 18الدراسات الفلسطينية، العدد 
الفلسطينية، حممود سويد، "خطة شارون إللغاء فلسطني: جرمية بال عقاب"، الدراسات  3

 .18 ، ص3003، خريأل 13العدد 
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 .1سباب متعددةأل، 3000وحجًما منذ انتفاضة األقصى أواخر عام 

وقد بات اجلدل عربًيا حول عمليات املقاومة الفلسطينية يشرّكل مفصراًل   
، جوهرًيا يف التمييز بني املواقأل الرمسية ولري الرمسية منذ منتصأل عقد التسعينات

 وبينما كان أللرب احلكومرات العربيرة     بري.خصوًصا يف دول االعتدال العر
نية( هتتم بنصدار بيانرات رمسيرة تردين    )وعلى رأسها السلطة الوطنية الفلسطي

كانر  األوسراط   ، أو تصم  عنها يف أحسن األحروال ، العمليات الفلسطينية
الشعبية والفكرية العربية ترى يف مًل هذه العمليات الردَّ الفّعال علرى الغطرسرة   

 .2اإلسرازيلية

أما على الصعيد السعود  فيمكن مالحظة أن احنياز الرياض املتكرر ملنطرق  
التسوية وتشجيع عملية السالم مل يؤِد هبا مطلًقا إىل إدانة العمليات االستشرهادية  
الفلسطينية بشكل صريح. بل اختذت موقًفا متوازًنا من حيث إدانة العنأل بكافرة  

مع إدانة صرحية للسياسات اإلسرازيلية احملبطة للسالم. وهذا ما تكرر حىت ، جوانبه
ية تناقش قضية اإلرهاب مًل قمة صانعي السالم مع حضور السعودية ملؤمترات دول

. وقد عّبر خطراب وزيرر اخلارجيرة    4884آذار /مارس 41-43يف شرم الشيخ 
ال برل حاولر    ، السعودية األمري سعود الفيصل يف ذلك احملفل عن هذا التوازن

 .3مصر والسعودية التأثري يف طبيعة املؤمتر ومسماه

قد هذا املؤمتر بسرعة بعد العمليات اليت ورلم الضغوط األمريكية الشديدة لع
وقيام الرزيي األمريكي بيرل كلينترون   ، شنتها حركة محاس يف العمق اإلسرازيلي

والضرغوط  ، بزيارة إسرازيل بعد املؤمتر حلضور اجتماع مع حكومة شيمون برييز
مع إسرازيل وعزل بري األمريكية اهلازلة إلحداث اختراق يف موضوع التطبيع العر

                                                 

أمحد صدقي الدجاين، "ظاهرة االستشرهاد يف الواقرع    حول هذه األسباب راجع: د. 1
 .10-14 ، ص3004أيلول /، سبتمرب407الفلسطيين املعاصر"، شؤون عربية، العدد 

-4884العربيرة ) -متروك هايي الفاحل، "التحوالت يف العالقرات العربيرة   انظر: د. 2
(: دراسة مقارنة يف اإلدراك للنخب العربية احلاكمة احملورية"، املستقبل العربري 4887
 .31 ، ص4887حزيران /، يونيو330العدد 

. وهذا املصدر حييل إىل خطاب سعود الفيصل املنشور يف: 31 انظر: املصدر نفسه، ص 3
 .4884آذار /مارس 41الشرق األوسط 
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إال أن حصيلة املؤمتر مل تأِت مطابقة لألهداف ، ان وحركات املقاومة اإلسالميةإير
 .1اإلسرازيلية منه بسبب االعتراضات العربية والفرنسية/األمريكية

 أثارت العمليات االستشهادية الريت صربغ  انتفاضرة    ، ويف وق  الحق
تها. وبينمرا  حول مدى شرعي 3004األقصى نقاًشا علنًيا بني علماء السعودية عام 

ختّوف عبد العزيز آل الشيخ )مفيت اململكة العربية السعودية( من أن تكون هرذه  
 وال أهنرا  ، مؤكًدا أنه ال يعلم هلا وجًهرا شررعًيا  ، العمليات من باب قتل النفي

)الرزيي السابق لقسرم  بري ذهب محود بن عقالء الشعي، من اجلهاد يف سبيل اهلل
فرع القصيم( إىل أن العمليات -د بن سعود اإلسالميةالعقيدة يف جامعة اإلمام حمم

 لريخلص  ، واألحاديرث  2االستشهادية جاززة شرًعا واستشهد بعدد من اآليات
إىل أن هذه العمليات "من الوسازل الفّعالة ضد أعداء هذا الدِّين ملا هلا من النكايرة  

 قلرق  وملا فيها مرن برثل الرعرب وال   ، وإيقاع اإلصابات هبم من قتل أو جرح
وملا فيها من جترزة املسلمني عليهم وتقوية قلروهبم وكسرر قلروب    ، واهللع فيهم
 .3"األعداء

وقد جتاوز اخلالف حول العمليات االستشهادية النطاق الفقهي يف السعودية 
أيًضا بني أطراف ُعرف  يف فترات بري وخارجها ليصل إىل املستوى السياسي العر

السياسية ولو يف احلد األدىن. فخالل قمة شررم   سابقة بنجاحها يف تنسيق مواقفها
برزت  3003أيار /الشيخ الًالثية اليت مجع  قادة مصر والسعودية وسوريا يف مايو

إذ اهتم الرزيي بشار األسد إثرر  ؛ بوادر خالف بني الطرفني األولي ن وبني سوريا
نقاش أو  عودته لبالده بعض الزعماء العرب بالتجاوب مع األجندة األمريكية دون

وأشار إىل أن واشنطن هي الريت  ، وانتقد الطريقة اليت ُرتب  هبا القمة، حماولة تأثري
لكنه أملح إىل ، ضغط  لعقدها هبدف إدانة العمليات االستشهادية باعتبارها إرهاًبا

                                                 

أزمة احلل العنصر  لفلسطني وسبيل حتريرها، القاهرة:  أمحد صدقي الدجاين، راجع: د. 1
 .301-304 ، ص4888دار املستقبل العربري 

من بينها آية "إن اهلل اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل  2
 .444آية /اهلل فَيقتلون وُيقتلون..." سورة التوبة

 .3004نيسان /إبريل 10راجع: احلياة  3
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أن معارضة سوريا لذلك التوصيأل أدت إىل ختفيأل تلك الصيغة لتصربح إدانرة   
 .1العنأل بكل أشكاله

أيلرول  /لبعض أن الضغط السياسي األمريكي منذ أحرداث سربتمرب  ويرى ا
إذ رفضر  الريراض   ؛ مل ينجح يف دفع السعودية لتبين املواقأل األمريكية، 3004

ويتم التدليل هنا ، املساواة بني العمليات الفدازية الفلسطينية واإلرهاب اإلسرازيلي
لة مع إحدى القنوات منها: رفض وزير اخلارجية السعود  يف مقاب، بعدة مؤشرات

 برري( وقيام السفري السعود  يف لندن )لاز  القصي، األمريكية مًل هذه املقارنة
مما أثار حفيظة وزارة ؛ آنذاك بنظم قصيدة ميتدح فيها االستشهاديات الفلسطينيات

وكذلك ما كتبه السفري السعود  يف واشنطن ، اخلارجية الربيطانية ويهود بريطانيا
سلطان يف نيوزويك األمريكية مديًنا جمازر شارون ومردافًعا عرن    األمري بندر بن

كما فعل آخرون ، الفلسطينيني الذين يقاومون االحتالل العسكر  والتمييز ضدهم
 .2يف السابق مًل نيلسون مانديال ولريه

كما ُيشار هنا إىل أن هذه املقارعة بني النخب األمريكية والسعودية تطّورت 
إذ أصردر  ؛ كما جتّلى يف بيانات املًقفني من الطرفني، ي أيًضاإىل مستوى لري رمس

بياًنا حت  عنوان "من أجرل مراذا    3003شباط /فرباير 43ستون مًقًفا أمريكًيا يف 
تعّبر عن صرراع القريم واحلضرارات     44/8الذ  اعترب أن أحداث ، 3حنارب؟"

ضد "اإلرهاب" وتستهدف القيم األمريكية. وذهب إىل حد تربير احلرب األمريكية 
بوصفها حرًبا للدفاع عن قيم إنسانية عاملية. وقد أصدر عدد من مًقفي السعودية 

بياًنا سعودًيا حت  عنوان ، )رًدا على بيان املًقفني األمريكيني( 3003أيار /مايو 8يف 
 .""اخليارات حمدودة.. كيأل نتعايش؟
                                                 

اإلقليمية جتاه احلرب علرى لرزة"،   -وحيد عبد اجمليد، "التفاعالت العربية راجع: د. 1
 .90-78 ، ص3008نيسان /، إبريل474السياسة الدولية، العدد 

السعودية"، -أيلول على العالقات األمريكية 44أمحد الربصان، "انعكاسات أحداث  د. 2
 .11-14 ص، 3003، خريأل 34دراسات شرق أوسطية، العدد 

من بني هؤالء املًقفني: صموزيل هنتجتون صاحب أطروحرة صردام احلضرارات،     3
وفرانسيي فوكوياما مؤلأل كتاب هناية التاريخ، وعدد من مدير  مراكرز األحبراث   

 القريبة من دوازر صنع القرار األمريكي.
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لرى الوضروح   وأكد بيان املًقفني السعوديني على ضرورة احلوار القازم ع
والصراحة وقبول النقد والرأ  اآلخر حت  مظلة من العدل واألخرالق واحتررام   

لتجنيب الشعوب الصراعات وحتقيق تفاهم أفضل برني الغررب   ، حقوق اإلنسان
واملسلمني. ورلم إشارة البيانات واخلطابات األمريكية إىل احترام احلرية الفرديرة  

ريكي الفعلي يدل على عدم احترام واشرنطن  فنن السلوك األم، والكرامة اإلنسانية
ويربز ذلرك  ، للمنظمات الدولية وللمبادئ األخالقية اليت تقوم عليها الدميقراطية

ومن مث فنن املسلمني وشعوًبا أخرى ، بشكل واضح فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
 .1ال يرون أن السلوك األمريكي متوافق مع هذه القيم

اإلسرازيلية لتوظيأل أطر /كن إلفال املساعي األمريكيةال مي، من ناحية أخرى
حوار األديان إلدانة العمليات االستشهادية الفلسطينية. وهو توّجه اكتسب زمًخرا  

عندما تزايدت احلملة العاملية ضد اإلسرالم   3004أيلول /سبتمرب 44بعد أحداث 
نقاشرات   واملسلمني والعرب. وقد بدأت بعض منتديات حوار األديان يف إثرارة 

، "ومن ذلك سعي أحد املشاركني ملناقشة موقأل اإلسالم من الّرق، وقضايا مريبة
وعندما دعا آخر إىل استبعاد هذا املوقأل من احلوار باعتباره ليي من شوالل هذا 

وهو أنه إذا كان بوسع اإلسالم أن يطّور آليات حتظر ، أظهر السازل هدفه، الزمان
طّور آليات لوقأل اجلهاد. ويف مًال آخر حترّدى  فسوف يكون بوسعه أن ي، الّرق

أحد املتحدثني أن يستطيع علماء مسلمون أن يستنكروا كل أعمال العنأل مهمرا  
والضغط هنا كان باجتاه البحث عن آليرات لتفكيرك املفهروم    ، كان  دوافعه

 .2"ونبذ استخدام العنأل مهما كان  دوافعه، اإلسالمي جتاه مبدأ اجلهاد

يوضح مسألتني مهمتني فيما خيص املوقأل السعود  الرمسري  ولعل ما تقدم 
من العمليات االستشهادية الفلسطينية ومن املقاومة الفلسطينية إمجااًل: إحدامها أن 

كان دازم التأكيد علرى ضررورة   ، ورلم الضغوط الدولية املتكررة، هذا املوقأل
                                                 

، القراهرة: مركرز الدراسرات    3001 -3003راجع: التقرير االستراتيجي العربري  1
 .484-499 ، ص3001السياسية واالستراتيجية يف األهرام، 

انظر: حمسن عوض وممدوح سامل وأمحد عبيد، مقاومة التطبيع: ثالثرون عاًمرا مرن     2
 .441-444 ، ص3007املواجهة، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
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زيلي. وإن كران  التفريق بني اإلرهاب واملقاومة املشروعة ضد االحتالل اإلسررا 
اإلعالن عن هذا املوقأل مل يصل حد معارضة التوجهات األمريكية بشأن إعرادة  
إطالق عملية التسوية كلما آل  إىل التعًر. ويالحظ أيًضا أن الرياض مل تغّير مرن  

رلم تراكم العقبات الريت ختلقهرا موجرات العردوان     ، موقعها الداعم للتسوية
لى فلسطني وحميطها اجملاور. واألخرى أن هرذا  األمريكي املتكررة ع-اإلسرازيلي

التفهم السعود  لألوضاع الفلسطينية الدافعة للمقاومة مل يصل مطلًقا إىل حد تبين 
أو القيام بنمدادها باملرال دون التفرات إىل   ، خطاب سياسي داعم لتلك املقاومة

، 3004أيلرول  /سربتمرب  44خصوًصا بعد أحداث ، القيود الدولية يف هذا الصدد
 .وهذا فرق جوهر  بني السياسة السعودية ونظريتيها اإليرانية والسورية

شكاليا  االنخراط السعودي المباشر في  رابًعا: مبادرو السالم العربية وا 
 عملية التسوية

احتل  هذه املبادرة موقًعا مركزًيا بالنسبة للسياسة السعودية جتراه قضرية   
ولعلها االنعكاس األوضرح لتلرك   . 3004أيلول/سبتمرب 44فلسطني بعد أحداث 

األحداث على السياسة السعودية اليت أرادت التمييرز برني مقاومرة االحرتالل     
فالرياض تؤيد قضية فلسطني وحقوق ؛ وبني اإلرهاب الدويل، املشروعةبري األجن

وهذا هو سياق طرح املبادرة العربيرة  ، شعبها لكنها ترفض اإلرهاب بكل صوره
ودفرع الضرغوط   ، حلفاظ على صورة االعتردال السرعودية  للسالم اليت تبغي ا

 .الصهيونية عنها/األمريكية

إىل إدراك الردول العربيرة الكربرية     44/8وكان متوّقًعا أن تؤد  تداعيات 
، لضرورة تطوير سياسة مشتركة للتعامل مع مسرتجدات السياسرة األمريكيرة   

كن أطراف املًلث واالتفاق على ما هو ضرور  الحتواء هجومها الدبلوماسي. ل
أيلرول  /السور  كان  ترى أن طبيعة املرحلة ما بعد سبتمرب-السعود -املصر 

4884ختتلأل عن األوضاع اليت سادت بعد حرب اخللي  الًانيرة عرام    3004
1 .

                                                 

مصردر   عزمي بشارة، االنتفاضة واجملتمع اإلسرازيلي: حتليل يف خضم األحرداث،  د. 1
 .318-313 سابق، ص
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السعود  إىل افترراق  -واتضح الحًقا أن الضغوط اخلارجية تدفع الطرفني املصر 
وكران واضرًحا أن القضرية    ، لسور (تدرجيي مع الضلع الًالث )أ : الطرف ا

 .برييف النظام العربري الفلسطينية ستكون أوىل ضحايا هذا التطور السل

أيلول يف دفع الرياض إىل االضطالع بدور /سبتمرب 44لقد أسهم  أحداث 
وقرد  ، اإلسرازيلي-بريأكًر فعالية يف حماوالت إحياء عملية تسوية الصراع العر

بالنظر إىل مكانرة  ،  جهود مصر واألردن ثقاًل معيًناأضاف  اجلهود السعودية إىل
واإلسالمي وعالقاهتا الدولية املتشعبة مرع الردول   بري السعودية يف العاملني العر

والواليات املتحدة خصوًصا. وهنا مًّل  مبادرة األمري عبرد اهلل للسرالم   ، الغربية
الريت  ، جتاه حل الدولتنيخطوة مهمة يف سبيل تعزيز اجلهود العربية الرامية للدفع با

 .1أخذت تتنالم مع خطة خارطة الطريق

الستخدام الًقل اخلليجي يف اجتاه الضغط  44/8ورمبا جرى توظيأل تداعيات 
عررب  ، اإلسرازيلي من واقع تفاوضي ضعيأل-بريإلجياد حل سلمي للصراع العر

خيفرى   . وال3003مبادرة سعودية خالصة جرى تبنيها يف القمة العربية يف بريوت 
وهي دولة ذات ترأثري  ، أن اجتاه الضغوط األمريكية الستهداف السعودية خصوًصا

كان املقصود منه تكبيل كافة املواقأل العربية الداعمرة  ، العامبري يف الوضع العر
 .2للقضية الفلسطينية

لقد وجدت دول اخللي  نفسها يف مأزق يفرض عليها التعامل مع القضرية  
ي عن دول اخللي  ما ترّوجه وسازل اإلعالم الغربية من أهنرا  الفلسطينية مبنظور ينف

تصّدر العنأل واإلرهاب إىل اخلارج وترفض التعايش مع اآلخر وتقّدم الدعم املايل 
حلركيت محاس واجلهاد اإلسالمي )اللتني تعتربان إرهابيتني من املنظور األمريكري  

 .(بريواألورو

                                                 

، 3001-4884مروان املعّشر، هن  االعتدال العربري: مذكرات سياسرية   راجع: د. 1
 .11-13 ، ص3009ترمجة: نسرين ناضر، بريوت: دار النهار، 

 أيلرول وانعكاسراهتا علرى    /سربتمرب 44انظر: جاسم خالد السعدون، "أحرداث   2
 ، 3003تشررين الًراين  /نروفمرب  ،391منطقة اخللي "، املستقبل العربرري العردد   

 .11-18 ص
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إحدامها: قيرام ويل  ، 1ني مترابطتنيولذلك جاءت االستجابة اخلليجية يف خطوت
اليت كان  مبًابة دليرل تسرتطيع    3003العهد السعود  بتقدمي مبادرته للسالم مطلع 

"إذ مل تتعلرق  ؛ الواليات املتحدة من خالله أن ترسم سياسًة منصفًة يف الشرق األوسط
بني بل كان  تواِزن بني متطلبات الداخل السعود  و، هذه املبادرة بفلسطني وحسب

حاجة الرياض الستمرار التحالأل مع الواليات املتحدة. ففي واشنطن كان  املبرادرة  
اليت تقوم بردور  ، السعودية هتدف إىل رسم صورة عن الرياض بوصفها صانعة السالم

لكن يف الرداخل كران بنمكران    ، مهم يف الدفاع عن املصاحل األمريكية يف املنطقة
لتحذيرهم من مغبة العواقرب  ، ًابة إنذار لألمريكينيالسعودية أن تصأل املبادرة بأهنا مب

 .2"املترتبة على استمرار السياسات املنحازة إلسرازيل

أما اخلطوة األخرى فتمًل  يف عدم استجابة الدول اخلليجية )وعلى رأسرها  
السعودية( لدعوات استخدام النفط كسالح يف إطار الضغط على الدول الغربيرة  

 .3وقأل قمعها للشعب الفلسطيينلت، الداعمة إلسرازيل

 مكامن روو المبادرو العربية للسالم -2
مثة من ينظر إىل توقي  إطالق املبادرة بوصفه بداية جديدة لرربوز الردور   

؛ السيما أن ذلك اقتررن مبرتغريي ن أساسريي ن    بري،السعود  على الصعيد العر
واآلخرر أهنرا    ،3004أيلول /سبتمرب 44أحدمها: أن املبادرة جاءت بعد أحداث 

جاءت بعد تويل األمري عبد اهلل بن عبد العزيز مسؤولية إدارة شؤون اململكة العربية 
مث عندما ، مبا يف ذلك السياسة اخلارجية السعودية أثناء مرض امللك فهد، السعودية

3001اعتلى امللك عبد اهلل العرش السعود  رمسًيا صيأل عام 
4. 

                                                 
انظر: أشرف سعد العيسو ، انعكاسات أحداث احلاد  عشر من سبتمرب على أمرن   1

، الشرارقة: مركرز اخللري     3001-3004دول جملي التعاون لدول اخللي  العربية 
 .17-14 ، ص3007للدراسات، دار اخللي  للصحافة والطباعة والنشر، 

اإلسرازيلي.. املظاهر والدالالت"، السياسرة  -التطبيع اخلليجيأشرف سعد العيسو ، " 2
 .444 ، ص3004كانون الًاين /، يناير441الدولية، العدد 

 املصدر نفسه. 3
خالد الدخيل، "بروز الدور السعود  يف إطار النظام العربري الراهن"، الدراسات  د. 4

 .8 ، ص3007، خريأل 73الفلسطينية، العدد
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رلرم  ، تفايل بنمكانية جناحهرا أول األمرر  لقد أشاع  املبادرة قدًرا من ال
استمرار كًريين يف التحذير من عقبات تقّلل من فرص جناحها. ورلم أهنا ليسر   

( 3003املرة األوىل اليت ُتطرح فيها على إحدى القمم العربية )قمة برريوت عرام   
 1مبادرة سالم تقوم على التعايش بني الدول العربية وإسررازيل داخرل حردود    

 :1إال أن اجلديد يف املبادرة يتلخص يف ثالثة أشياء، 4847زيران ح/يونيو
برري  النص الواضح يف لري لبي على الًمن الذ  يبدو الروطن العر  -

أ : ، 4847مستعًدا لدفعه مقابل االنسحاب اإلسرازيلي من أراضري  
 .على "التطبيع مع إسرازيل"

؛ سعودية اجلديردة حول املبادرة البري توافر قدر كبري من اإلمجاع العر -
األمر الذ  خيتلأل عن مبادرة األمري فهد اليت قدمها لقمرة فراس عرام    

فقد أدى اخلالف حول هذه املبادرة إىل إفشال اجلولة األوىل من ؛ 4894
ومل تعد القمة العربية لتبين مبادرة فهد إال يف العام التايل بعد ، تلك القمة

بأهنا اسرتكمل    3003درة عام الغزو اإلسرازيلي للبنان. وبذا متيزت مبا
"أحدمها: الشمول والصالحية لكي تكرون مشرروع   ؛ شرطني مهمني

اإلسرازيلي تصدر عن أعلى هيئة عربية -بريتسوية متكاماًل للصراع العر
ولعرل  ، وهي مؤمتر القمة. واآلخر: أهنا حتظى بنمجاع العرب بال استًناء

ل على إمجاع القادة العرب هذه من املبادرات أو املواقأل النادرة اليت حتص
وهذا أمر مهم إذ طاملا اختلأل العررب علرى املبرادرات    ، بدون تردد

 .2اإلسرازيلي"-بريوالقرارات الدولية واإلقليمية املتعلقة بالصراع العر
كان أمام املبادرة السعودية فرصة ، على عكي املبادرات العربية السابقة -

صدور  -4: 3003ل عام للنجاح بسبب ثالثة مستجدات حدث  أواز
 -3الذ  يدعو إلقامة دولة فلسرطينية.   4187قرار جملي األمن رقم 

                                                 

آذار /مرارس  30واد، "شروط جناح مبادرة القمة العربية"، األهررام  مجال عبد اجل د. 1
3003. 

حسني العودات، "مبادرة السالم العربية... مشروع جاد يبحث عن شريك"، شرؤون   2
 .38 ، ص3008، صيأل 419عربية، العدد 
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ظهور بدايات حتّول يف الرأ  العام اإلسرازيلي حنو االعتردال بعرد أن   
برهن الشعب الفلسطيين على قدرته على الوقروف يف وجره اآللرة    

داد مما كشأل حدود اخليار العسكر  أمام أعر ، العسكرية اإلسرازيلية
عودة الواليات املتحدة لتنشيط دورهرا   -1متزايدة من اإلسرازيليني. 
 .1كوسيط يف عملية التسوية

وإعرادة  ، هي توازهنرا الردقيق   3003ورمبا كان  ميزة طرح املبادرة عام 
يف ، 4847تأكيدها على االنسحاب اإلسرازيلي من كل األراضي اليت احتلتها عام 

مريكي الداعم الحتفاظ إسرازيل بالسيطرة على وق  ازداد فيه وضوح املوقأل األ
القدس وأجزاء كبرية من الضفة الغربية. لري أن هذه الرأ  سّلم أيًضا بأن املبرادرة  

 .2السعودية ضاع  يف خضم التحضريات لشنِّ احلرب على العراق

فمنحر  لإلسررازيليني   ، لقد سع  املبادرة لكسر دازرة العنأل اإلسرازيلي
ومهرا ضرمان الوجرود    ، هم بالعودة لالخنراط يف عملية التسويةحافزي ن إلقناع
عرب التطبيع وعالقات تعراون تروّفر   بري واالندماج يف الوطن العر، اإلسرازيلي

لكن اختيرار الريراض   . 3الضمان احلقيقي الستمرار هذا الوجود األمين والسلمي
ادرة( كان أيًضرا  ألسلوب التدخل املباشر يف إعادة تفعيل التسوية )عرب تقدمي املب

أحدمها: تفاقم مستويات العنأل وانسداد عملية التسروية  ؛ مرتبًطا مبتغريين مهمني
حىت صارت القضية احملورية هي وقأل العنأل املتصاعد منذ انتفاضة األقصى وليي 
تسوية الصراع سياسًيا. واآلخر: هو تزايد حدة االنتقرادات األمريكيرة للنظرام    

3004أيلول /مربسبت 44السعود  بعد أحداث 
4. 

ومل تقتصر مساعي الرياض الحتواء الضغوط األمريكية علرى تقردمي مبرادرة    
وإمنا اتبع  سياسة تنظيم مؤمترات ملكافحة اإلرهاب ودعوة األمرم املتحردة   ، السالم

                                                 
 مجال عبد اجلواد، مصدر سابق. د. 1
الشرعية واالستمرارية، ترمجة: مركز تيم نبلوك، اململكة العربية السعودية: السلطة و د. 2

 .311 ، ص3007اخللي  لألحباث، دبري: املركز، 
انظر: مالك عوين، القمة العربية: قضايا صعبة يف وق  حرج، السياسة الدولية، العدد  3

 .84 ، ص3003نيسان /، إبريل419
 املصدر نفسه. 4
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فقد نظَّمر  السرفارة السرعودية يف لنردن     ؛ لتنظيم مؤمتر دويل يف هذه اخلصوص
تشرين األول /ربيطاين لدراسات الدفاع( مؤمتًرا يف أكتوبر)بالتعاون مع املعهد امللكي ال

وألقى فيها سرفري  ، عنوانه "مواجهة اإلرهاب: جتربة اململكة العربية السعودية"، 3001
 :1السعودية يف لندن األمري تركي الفيصل كلمًة ركَّز فيها على عدة عناصر

 .نهااإلرهاب ظاهرة عاملية ال ترتبط باإلسالم وال بدولة بعي -
ودعر  منرذ منتصرأل    ، السعودية اسُتهدف  باإلرهاب قبل لريها -

ووضع خطة إعالميرة  ، التسعينات إىل تبين استراتيجية عربية ملكافحته
بالقيم الروحية واألخالقية ضد بري منوذجية شاملة لتوعية املواطن العر

 .اإلرهاب والفكر املتطرف
مييز بينه وبني الكفراح  ضرورة حتديد املقصود مبفهوم "اإلرهاب" والت -

ألن اخللط بينهما يعرقرل توحيرد   ؛ املشروع للشعوب لنيل استقالهلا
 .اجلهود يف سبيل التصد  لإلرهاب

 .القيادة السعودية تعمل باستمرار على تشجيع هن  الوسطية واالعتدال -
عدم دقة التقارير اليت تتحدث عرن وجرود صردع يف العالقرات      -

حيث إن التعاون بني ؛ 3004أيلول /سبتمرب 44األمريكية بعد -السعودية
أمريكية مشرتركة ملكافحرة   -إذ جتمعهما جلنة سعودية؛ البلدين وثيق
 .4887يف اجتماعات دورية منذ إنشازها عام ، اإلرهاب

كما استعرض األمري جهود السعودية يف مكافحة اإلرهراب علرى صرعيد    
، ومالحقة القازمني عليهرا ، هابوالتصد  خلاليا اإلر، اإلجراءات املالية واألمنية

عنصر منهم بطريقة قانونية بردون الوقروع يف أسرر أسرلوب      400واعتقال 
وأوضح جهود بالده يف القيام مبراجعات حسابية ، االعتقاالت اجلماعية العشوازية

وحظر صرناديق التربعرات املوجرودة يف    ، دورية على أنشطة اجلمعيات اخلريية
 .2املستشفيات أو املدارس

                                                 

العربية السعودية"، شؤون  مسري فاروق حافظ، "مؤمتر مكافحة اإلرهاب: جتربة اململكة 1
 .414-411 ، ص3001، شتاء 14خليجية، العدد 

 املصدر نفسه. 2
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 سلبيا  المبادرو العربية للسالم -1
رلم أن املبادرة تبدو يف الظاهر كأهنا تعكي اخنراًطا سرعودًيا مباشرًرا يف   

فنن التدخل السعود  كان منصًبا يف جوهره ، اإلسرازيلي-بريساحة الصراع العر
 44األمريكية وصورة الريراض بعرد أحرداث    -على حتسني العالقات السعودية

أو ، اإلسررازيلية -أكًر بكًري من اهتمامه بالشؤون العربيرة ، 3004أيلول /سبتمرب
وهو ما يكشأل حقيقة وجود نواحي ، إلنعاش عملية التسويةبري برسم تصور عر
إقليمية متكاملة يف إدارة الصراع مع العدو -ولياب ريية عربية، قصور يف املبادرة

بلوماسية السعودية وتؤكد وجود قصور أكرب يف الد، اإلسرازيلي والدول الداعمة له
وللبة التحركات اآلنية قصررية  ، ومجلة السياسات العربية جتاه القضية الفلسطينية

مرع  ، األمد على السياسات العربية يف التعامل مع الطرفني األمريكي واإلسرازيلي
 :لياب أية استراتيجية عربية شاملة يف هذا الصدد

 أصربح واضرًحا    مبجرد اإلعالن عن قرارات قمة برريوت العربيرة   -
 أن السعودية )وباقي األطراف العربية أيًضرا( ال متلرك اسرتراتيجيًة    
واضحًة يف كيفية تروي  املبادرة العربية للسالم. ورلم أنه كران مرن   

 ( 3003نيسران  /املفترض أن تنجح قمة كروافورد يف تكساس )إبريرل 
اليت مجع  بني األمري عبد اهلل بن عبد العزيز والرزيي جرورج بروش   

فنهنما مل ينجحرا يف  ، االبن يف تقاسم املهام بينهما لدفع عملية السالم
وال ، فال الواليات املتحدة ضغط  على إسرازيل لتقدمي تنازالت؛ ذلك

السعودية جنح  يف الوفاء بوعودها للفلسرطينيني وبقيرة األطرراف    
 .1العربية

 يكن مهًما مرن  إذ مل؛ وبذا مل تستطع املبادرة التأثري على السياسة األمريكية
منظور إدارة بوش استخدام األدوات الدبلوماسية لتنشيط عملية تسوية الصرراع  

                                                 
1 Joseph Kostiner, "Coping with Regional Challenges: A Case Study of 

Crown Prince Abdullah s Peace Initiative", in: Paul Aarts and Gerd 

Nonneman (Eds.) Saudi Arabia in the Balance: Political Economy, 

Society, Foreign Affairs, (New York: New York University Press), 

2005, p. 366. 
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وهو اسرتكمال احلررب علرى    ، قبل إجناز اهلدف األهم، اإلسرازيلي-بريالعر
 .1اإلرهاب عرب ضرب العراق وتفكيك كيان الدولة فيه

رهراب أن  وبناء  عليه كان صعًبا يف ظل السياسة األمريكية للحرب على اإل
فقد كان  السياسرة  ؛ متارس واشنطن أية ضغوط على إسرازيل لكي تقبل باملبادرة

اإلسرازيلية يف التعامل مع انتفاضة األقصى تلقى تفهًما يف واشنطن. كمرا كران   
فبينما أخذت مصرر  ؛ هناك قدر حمدود للغاية من التنسيق بني الدول العربية ذاهتا

فلسطينية هبدف تدشني تعاون بينهما وصواًل تتوسط بني حركة محاس والسلطة ال
آثرت الرياض أن تبقى بعيردة  ، إىل قبول وقأل إطالق النار والتهدزة مع إسرازيل

حىت إن السعودية نف  أنباء  تفيد أهنرا  ، عن دور التفاوض املباشر مع الفلسطينيني
ون منخرطة يف مفاوضات لري مباشرة يف هذا الشأن. وقد دأب املسؤولون السعودي

على لقاء نظرازهم املصريني لالطالع على التطورات والتقارير هبذا الصدد. وهكذا 
مل يتروفر  ، بينما توّفر لألمري عبد اهلل بن عبد العزيز املصرداقية لطررح املبرادرة   

مما يعين ترك جوهر ؛ للسعوديني القدرة وال اخلربة املطلوبة للتأثري على الفلسطينيني
 .2تهااملوضوع ملصر ودبلوماسي

أو على األقل هكذا نظرت إليها ، جاءت املبادرة ضمن وضعية ضعأل -
"فمن يتقدم مببادرة سالم عادة هو إما طرف حمايد يرلب يف ؛ إسرازيل

التوسط مببادرة حيافظ إزاءها كل طرف علرى موقفره إىل أن يتفرق    
، أو يعرضها طرف منتصر كجزء من ترمجة انتصاره سياسرًيا ، الطرفان

ر على فرضها. أما طرف الصراع الذ  يتقدم هبا دون أن أو طرف قاد
البد من أن تفّسرر  ، فحىت لو تقدم هبا نظرًيا، يكون قادًرا على فرضها

خطوته كتغّير يف املوقأل ناجم عن ضعأل يفرتح الشرهية لتغّيررات    
 .3"أخرى

                                                 

مايكل هدسون، "مآزق إمربيالية: إدارة املناطق اجلاحمة"، املستقبل العربري العردد   د. 1
 .14 ، ص3003تشرين األول /، أكتوبر391

2 Joseph Kostiner, Ibid, p. 366-367. 
عزمي بشارة، أن تكون عربًيا يف أيامنا، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربيرة،   د. 3

 .419 ، ص3008
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مل تنبًق املبادرة عن عملية تشاور إقليمية تراعي مصراحل دول أخررى    -
مًل: تركيا وإيران وباكستان. وإذا ، الفلسطينية والعربيةمؤيدة للحقوق 

، كان  املبادرة عند إطالقها مل تًر اهتماًما إقليمًيا كبرًيا من هذه الدول
 3007آذار /إال أن إعادة تفعيلها بعد القمة العربية يف الريراض مرارس  

شّكل  فرصة للدبلوماسية اإليرانية للتأكيد على موقأل طهران الرافض 
إذ أشار وزير اخلارجية اإليراين منوشهر متكي مبناسبة انعقاد ؛ بادرةللم

حزيرران  /املنتدى االقتصاد  العاملي يف البحر املي  باألردن يف يونيرو 
خطة سرالم   413إىل أن حال تلك املبادرة سيكون مًل حال " 3007

ألهنا ال حتوز أًيا من مقومات النجاح. وقد شرهد  ، قبلها" أ : الفشل
نتدى تعارًضا واضًحا يف املواقأل بني معروف البخي  رزريي  ذلك امل

وزراء األردن وسفري السعودية السابق يف واشنطن تركي الفيصل اللذين 
أشارا إىل وجوب "تعريب" إطار التعامل مع القضية الفلسرطينية مرن   

 .1وبني املوقأل اإليراين كما عّبر عنه متكي من جهة أخرى، جهة

إذ إن أنقرة )حىت يف ظل ؛ لتركي من املبادرة فهو التأييدأما بالنسبة للموقأل ا
احلكومات السابقة على العدالة والتنمية( كان  تساند حل القضية الفلسطينية عرب 

وانسحاب إسرازيل مرن  ، تطبيق قرارات األمم املتحدة القازمة على حل الدولتني
وإجيراد  ، سطينيةوأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفل، 4847أراضي عام 

حل عادل لقضية الالجئني. بل لعل املوقأل التركي يتسم بريية أوضح من أللرب  
املواقأل العربية كما يتضح من حماوالت أنقرة املتكررة إلقناع الدول الغربية برأن  

شريًكا مباشًرا يف عملية التسروية   3004تكون حركة محاس الفاززة يف انتخابات 
ضاًل عن أمهية حتقيق املصاحلة الفلسرطينية السرتئناف   ف، اليت لن تنجح من دوهنا
 .2عملية التسوية وإجناحها

                                                 

: ثنازيرة  3009-3007أمحد يوسأل أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران(، حال األمة العربية  د. 1
 .14-10 ، ص3009التفتي  واالختراق، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

مد نور الدين، "مرتكزات السياسة التركية جتاه قضية فلسطني"، الدراسات حم انظر: د. 2
 .13 ، ص3040، ربيع 93الفلسطينية، العدد 
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"تعّرض هرذا النظرام   ، عن فرض تنفيذ املبادرةبري وإزاء عجز النظام العر
لضغوط من داخله وخارجه كي يسقطها. ويف هذا اإلطار بدأت القمم العربيرة  

؛ آل إليه حال املبرادرة تطّور مواقأل خجولة تعلن على استحياء عدم الرضا عما 
جملي جامعة الدول العربية على املسرتوى الروزار     3007فكّلف  قمة الرياض 

وإقررار اخلطروات   ، مبتابعة تقييم الوضع بالنسبة إىل جهود السالم ومدى فعاليتها
املوقأل نفسه  3009القادمة للتحرك يف ضوء هذا التقييم. وكررت قمة دمشق عام 

نة الوزارية العربية اخلاصة مببادرة السالم العربية بنجراء تقيريم  تقريًبا بتكليفها اللج
ووضع خطة التحرك إزاء مسار جهرود إحيراء   ، لالستراتيجية العربية ومراجعتها

وذلرك إىل  ، ورفع توصيات تتضمن استعراض خمتلأل اخليرارات ، عملية التسوية
قرار خطوات اجتماع خاص جمللي جامعة الدول العربية على املستوى الوزار  إل

"املقبلة" يف ضوء ذلك. وزادت قمة دمشق على ذلك تأكيردها  بري التحرك العر
يف طرح املبادرة مرتبط ببدء تنفيذ إسرازيل التزاماهتا بري أن استمرار اجلانب العر

 .1"يف إطار املرجعيات األساسية لتحقيق السالم يف املنطقة

إىل تآكل اإلمجاع ، 3008-3009كما أدت تطورات حرب لزة وتداعياهتا 
إذ طالب كل من سوريا والسودان واجلزازر ؛ حول املبادرة العربية للسالمبري العر

بسرحب   3008كانون الًراين  /وليبيا وقطر أثناء قمة لزة الطارزة يف الدوحة يناير
 كما أعلن  دولة الكوي  انسحاهبا من املبادرة استجابة لتوصرية مرن   ، املبادرة

أيرار  /بعد اعتداء إسرازيل على أسطول احلرية أواخرر مرايو   جملي األمة الكوييت
3040. 

وميكن القول: إن تداعيات حرب لزة خلق  جداًل سياسًيا وأكادميًيا )وهو 
أحردمها يقرول   ؛ ال يزال يتطور( حول مصري املبادرة بني تيارين عربيني متمايزين

احلروب علرى   ألن عملية التسوية مات  أو تترّنح بفعل تكرار، بضرورة سحبها
، لبنان ولزة. بينما يذهب اآلخر إىل أن "التسوية السلمية للصراع ال تزال ممكنرة 
وأن فشل املراحل السابقة من عملية التسوية ال يربر إصدار حكم بالفشل على أية 

                                                 

ي"، املستقبل العربري العدد رأمحد يوسأل أمحد، "قمة الدوحة ومعضلة النظام العرب د. 1
 .43 ، ص3008أيار /، مايو141
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وأن التسوية السياسية للصراع ال تزال متًل األسرلوب  ، حماولة مستقبلية للتسوية
راع الذ  تسّبب يف حتميل شعوب الشرق األوسط تكلفرة  املمكن إلهناء هذا الص

 .1"باهظة حرمتها من حتقيق التقدم واالزدهار

طالبر   ، 3040آذار /واملالحظ أنه قبيل انعقاد القمة العربية يف سرت مارس
إذ اعترب أمرني عرام   ؛ بعض املواقأل لري الرمسية العربية بوضوح بسحب املبادرة

ينية رمضان عبد اهلل شّلح أن إعالن إهناء املبرادرة  حركة اجلهاد اإلسالمي الفلسط
وسحبها هو "احلد األدىن الذ  ميكن أن يردَّ به العرب على العدوان اإلسررازيلي  

السيما القدس واملسجد األقصرى".  ، املتصاعد على الشعب واألرض واملقدسات
إهنا لن فامللك عبد اهلل بن عبد العزيز قال ؛ ورأى أن مطلب سحبها واقعي وممكن

ولكرن  ، تبقى على الطاولة إىل األبد. وأضاف: "هذا يعين أن مبدأ سرحبها وارد 
إذا كان املقصود اختبرار  ، السؤال هو مىت؟ وحنن نقول: مل يبَق أ  مربر لالنتظار

نّيات السالم فال أظن أن هناك اثنني بني العرب ميكن أن خيتلفا على أن إسررازيل  
 .2"رب يلتمي هلا األعذار ويدعم لطرستهالكن الغ، هي اليت ترفض السالم

واحلاصل أن عدة مواقأل إقليمية وعربية بات  تطالب بعرد حررب لرزة    
وهو ما يكشأل يف احلقيقة أن تبنيهرا يف قمرة   ، مبراجعة املوقأل من هذه املبادرة

، الرمسي السرازد آنرذاك  بري كان يعكي الوضع العر 3003بريوت العربية عام 
 .بنمكانية تنفيذهابري اقتناع عر ورمبا مل يكن يعرب عن

سروى يف  ، ال ختتلأل املبادرة كًرًيا عن املبادرات العربيرة السرابقة   -
الشامل. وقد حاول  إسررازيل  بري وضوحها فيما يتعلق بالتطبيع العر

ومع أن رزريي الروزراء   ، بنعالن أهنا خطوة إجيابية، االلتفاف عليها
االنسرحاب مرن كرل     اإلسرازيلي آنذاك أرييل شارون رفض مبدأ

إال أن ، إال أنه أبدى استعداًدا ملقابلة األمري، 4847األراضي احملتلة عام 
                                                 

كانون /ة سالم الشرق األوسط"، بدازل، ينايرانظر: مجال عبد اجلواد وآخرون، "إحياء عملي 1
 .1 ، القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية يف األهرام، ص3040الًاين 

"رمضان شّلح: سحب املبادة العربية احلّد األدىن يف رّد القمة على عدوان إسررازيل"،   2
 .3040آذار /مارس 31احلياة 
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وقال : إن اختزال إسرازيل للمبرادرة  ، السعودية رفض  هذا االقتراح
 .1يف شكل عقد لقاءات ثنازية يكشأل عن رفضها

ورلم تبين القمة العربية يف بريوت للمبادرة السعودية الريت أصربح     
رزيًسا عربًيا عن حضرور   44إال أن لياب ، دها مبادرة عربية شاملةبع

ناهيك عن عردم متّكرن   ، تلك القمة قد أضعأل من قوة هذه املبادرة
رزيي السلطة الفلسطينية ياسر عرفات من احلضور بسربب احلصرار   

 .2اإلسرازيلي ملقره يف رام اهلل

تراتيجية حلل الصراع إن هذه املبادرة تبقى مبادرة تكتيكية أكًر منها اس -
وقد كان  مرتبطة بدفع واشنطن لفك حصرار  ، اإلسرازيلي-بريالعر

لكنها مل حتسن تقدير واقع حال السياسة األمريكيرة  ، الرزيي عرفات
واعتقدت الرياض أن طرًحا دبلوماسًيا من هذا النوع سريوّلد  ، آنذاك

تيران  واإل، ضغًطا أمريكًيا على إسرازيل إلسقاط حكومة أرييل شارون
 .3حبكومة أخرى تدعم السري يف اجتاه السالم

بتكررار   4884اتسم  دبلوماسية اجلامعة العربية منذ مؤمتر مدريرد   -
التأكيد على أن السالم خيار استراتيجي دون بلورة استراتيجية عملّيرة  

وحتديرًدا مفهروم    برري، خلدمة عملية التسوية حسب املفهوم العر
بًيا أن تعتمد قمة بريوت العربية مبرادرة  "مدريد". وبقدر ما كان إجيا

سالم عربية )تتسم بشمول مساراهتا واجلرأة يف نظرهتا إلجراء حتّول يف 
اإلسرازيلية من عالقات صراعية إىل عالقات عادية أو -العالقات العربية

بقدر ما أهن  إسرازيُل املبادرَة العربية بعد وق  وجيرز مرن   ، طبيعية(
. وبذا "مل ُتترجم هرذه املبرادرة إىل دبلوماسرية    انتهاء القمة العربية

                                                 

نهجية يف القضية الفلسطينية، سلسلة دراسرات  حمسن صاحل، فلسطني: دراسات م د. 1
 .181 م، ص3001/هر4131(، القاهرة: مركز اإلعالم العربري 4فلسطينية )

 .181 املصدر نفسه، ص 2

السعودية"، -أيلول على العالقات األمريكية 44أمحد الربصان، "انعكاسات أحداث  د. 3
 .14 مصدر سابق، ص
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فُوضع  يف األرشيأل الدبلوماسي بدل أن تشرّكل  ، متحركة ونشيطة
 .1"مستمر وذ  وزن نوعيبري قاعدة انطالق لتحرك عر

خبصوص القضية الفلسطينية هو بري وإذا كان ما يتفق عليه النظام العر 
دها )مث إعرادة إطالقهرا   اليت مرَّ على اعتما، 3003مبادرة قمة بريوت 

فمن الواجب ، أكًر من مرة( بضع سنوات دون أن تًمر شيًئا ملموًسا
؛ البحث يف األسباب اليت أدت إىل جتاهل الطررف اإلسررازيلي هلرا   

وإمنا بقدر مرا  ، "فاملبادرات ومشروعات التسوية ال تطبق حبسن النّيات
ر الذ  تفتقرر  األم، يرادفها من قوة إسناد متعددة األشكال واألدوات

إليه املبادرة العربية للسالم. مث إن أحد أهم عيوهبا أهنا مل تقترن بربعض  
البدازل اليت رمبا يلجأ إليها العرب إن مل جتد املبادرة االستجابة الالزمرة  

كما لاب عنها حتديد سقأل زمين هلا تكون بعرده لرري   ، من إسرازيل
ل عام جيب القول: ذات جدوى وجير  التلويح بنشهار البدازل. وبشك

يفتقر الستراتيجية مفصلة تتعامل مع قضية التحررر  بري إن النظام العر
 .2"الفلسطيين

وإذا كان توّفر خيارات أخرى لري التفاوض ُيعد من أهم مصادر قروة   
فمن األجدى للطررف حمردود اخليرارات )أ :    ، أ  طرف مفاوض

ف اآلخر )أ : الفلسطينيني والعرب يف هذه احلالة( أن ال يكشأل للطر
وبقدرتره  ، بل أن يعطيه االنطباع بتعدد اخليارات، إسرازيل( عن ذلك

على استخدامها. ولكن عملية التسوية اليت انطلق  من مدريد تعطري  
؛ مًااًل واضًحا ألثر لياب توازن القوى بني طريف العمليرة التفاوضرية  

وامتالًكا  كوهنا األكًر قوًة، "فقد حتّكم  إسرازيل يف زمام هذه العملية
                                                 

عبد اخلالق عبد اهلل )حمرر(،  الدول العربية"، يف: د.ناصيأل حيت، "دبلوماسية جامعة  د. 1
، 3001الدبلوماسية العربية يف عامل متغري، بريوت: مركز دراسات الوحردة العربيرة،   

 .81 ص

حممد خالد األزعر، "واقع القضية الفلسرطينية وآفاقهرا... منظرور     بتصرف عن: د. 2
 .418-419 ، ص3007، ربيع 438استراتيجي"، شؤون عربية، العدد 
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الذ  زاد موقفه ضعًفا بري للخيارات املفقودة من جانب الطرف العر
بتفتته إىل مسارات تفاوضية ثنازية متوازية. وعندما انتبه العرب إىل هذه 

وحاولوا إعادة جتميع مواقفهم من التسوية مرع إسررازيل يف   ، احلقيقة
كّفرة املختّلرة   مل يساعدهم ذلك على تعديل ال، املبادرة العربية للسالم

وال على إحداث االخترراق املطلروب ملصرلحتهم    ، ملصلحة إسرازيل
وبعد وقوع الضررر  ، أحدمها: أن إطالق املبادرة جاء متأخًرا، لسببني

كما جراء مرن دون   ، العميق الذ  خّلفته املفاوضات الًنازية املتعًرة
تفاوضري موحرد.   برري  إيقاف هذه املفاوضات ملصلحة موقأل عر

حبيرث  ، ن املبادرة مل تترافق مع توسيع رقعة اخليارات العربيةواآلخر: أ
كأن ينهي سالًما معقوًدا مع الردول  ، يصبح رفض إسرازيل هلا مكلًفا

أو يردعم  ، أو أن يفتح الباب أمام احتمال مواجهة عسركرية ، العربية
، املقاومة املسلحة. فما دام السالم يشّكل اخليار االستراتيجي للعررب 

ل )بوجود مبادرة عربية أو من دوهنا( مطمئنة إىل أن استمرار فنن إسرازي
انغالق اخليارات العربية يضمن هلا دميومة حتكمهرا الترام يف املسرار    

 .1"ويعفيها من احلاجة إىل تقدمي تنازالت، التفاوضي

تصرريح وزيرر   ، إن مما يؤكد متسك السعودية مببادرة السالم العربية -
 حيرث رفرض    3008كانون الًراين  /نايري 41اخلارجية السعود  يف 

 ولكرن الطررف اإلسررازيلي    ، مؤكًدا أهنا "صراحلة ، سحب املبادرة
يتقاعي ومياطل ألنه ال يريد السالم ويبحث عن كسب املزيرد مرن   

وأهنا "مّكن  العرب من اختراق مؤيد  إسررازيل حرول   ، األراضي"
 .2"العامل

                                                 

علي اجلرباو ، "املفاوضات العربية والفلسطينية مع إسررازيل: املرأزق    نقاًل عن: د. 1
 .38، 31 ، ص3008، ربيع 79واحلل"، الدراسات الفلسطينية، العدد 

، بريوت: مركرز الزيتونرة للدراسرات    3008التقرير االستراتيجي الفلسطيين لسنة  2
ا: "السعودية: نرفض أية تعديالت على . وراجع أيًض444 ، ص3040واالستشارات، 

 .2012أيلول /سبتمرب 1املبادرة العربية للسالم"، احلياة 
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يعتقد البعض برأن  ، على صعيد عالقة طرح املبادرة بالداخل السعود  -
تقدميها جاء بعدما واجه احلكم السعود  أخطر حترد  منرذ تأسريي    

وكان هذا اخلطر ُمكوًنا من ثالثة ، 4813اململكة العربية السعودية عام 
أوهلا: تنامي التوّجهات املعادية للرياض داخرل الكرونغرس   ؛ عناصر

ئتره  واليت أخذت تكيل االهتامات للنظرام السرعود  وبي  ، األمريكي
الداخلية اليت أوجدت التربة اخلصبة لنمو احلركات اجلهادية العنيفرة.  
ولذا بدأ الكونغرس يضغط على اإلدارة ملطالبة األسرة السعودية ببردء  

ومتكني األمراء السرعوديني الشرباب   ، عملية إصالح سياسي وتعليمي
 الذين تلقوا تعليمهم يف اجلامعات األمريكية من تويل مهرام قياديرة يف  
احلكومة. أما الًاين: فهو تنامي نشاط اجلماعات اجلهادية اليت أخرذت  
تنفذ عمليات إرهابية داخل السعودية نفسها. أما العنصر الًالث فهرو  
تنامي الغضب الداخلي لدى أعداد متزايدة من املًقفني وخنب الطبقرة  

 .1الوسطى السعودية

إمنرا يررتبط    3003م وعرا  4894إن طرح املبادرتني السعوديتني للسالم عام 
بتصاعد أزمة الشرعية والتحديات الداخلية واخلارجية أمام نظام احلكم السرعود .  

-برري ارتبط  سياستها جتاه الصراع العر، ومنذ تأسيي اململكة العربية السعودية
اإلسرازيلي بتطور األوضاع الداخلية فيها )والسيما مسألة الشررعية( عررب أربرع    

ألوىل كان  أوضاع البالد هادزة وآمنة بفضل االكتشرافات  ففي املرحلة ا؛ مراحل
ممرا  ، النفطية ومكانة األسرة السعودية اليت جنح  يف توحيد البالد حتر  قيادهترا  

انعكي على تبين الرياض مواقأل أقرب إىل التشدد يف سياسرتها جتراه الصرراع    
حلة الًانيرة  وإن كان  يف عمومها مواقأل لفظية. أما يف املر، اإلسرازيلي-بريالعر

فلم يعد بنمكان الريراض أن  ، 4843اليت بدأت بالتزامن مع اندالع ثورة اليمن عام 
خصوًصرا مرع منرو    ، تعزل نفسها عن رياح التغيري اليت أخذت هتب على املنطقة

علرى  بري مث مع اإلمجاع العر، مع املقاومة الفلسطينيةبري العربري التعاطأل الشع
                                                 

فضل مصطفى النقيب، "أمراء السالم! قرراءة يف هنر  االعتردال     بتصرف عن: د. 1
 .9 ، ص3008آذار /، مارس433ي"، الكتب وجهات نظر، العدد رالعرب
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وهو ما حدا بامللك فيصل برن عبرد العزيرز     ،4871دعم مصر وسوريا يف حرب 
صاحب الرييرة االسرتراتيجية إىل اختراذ موقرأل متشردد ضرد املعسركر        

اإلسرازيلي وبادر إىل تطبيق حظر نفطي ضد مؤيد  إسررازيل. أمرا يف   /األمريكي
-برري املرحلة الًالًة فقد تبن  الدبلوماسية السعودية دوًرا نشيًطا يف الصراع العر

اندالع الًورة  وتزامن ذلك مع، 4894تقدمي مبادرة فهد للسالم عام  اإلسرازيلي عرب
اإلسالمية يف إيران وظهور احلركات اإلسالمية املعادية للواليات املتحردة. ومهرا   

األمريكية وتطويرهرا  -التحديان اللذان عززا االجتاه املؤيد لتوطيد العالقات السعودية
ين السياسرية والعسركرية واألمنيرة    إىل "حتالأل استراتيجي كامل" يشمل امليراد 

وهذا هرو  ، واالقتصادية لكي يتمكن النظام السعود  من التصد  هلذين التحديني
سياق ظهور مبادرة فهد للسالم اليت عكس  مرونة الريية السرعودية يف الصرراع   

وهو اجتاه قراده األمرري   ، هبدف تعزيز العالقات مع واشنطن، اإلسرازيلي-بريالعر
ان الذ  توّلى منصب السفري السعود  لدى الواليات املتحردة ملردة   بندر بن سلط

، 3004أيلول /سبتمرب 44عقدين تقريًبا. أما يف املرحلة الرابعة اليت بدأت بعد أحداث
مما دفرع  ، فقد بلغ التهديد ذروته سواء على الصعيد اخلارجي أم الداخلي كما أشرنا

 .1التسوية وفق الريية األمريكيةالرياض لتلعب دوًرا قيادًيا يف تبين عملية 

 خامًسا: مورف السعودية من مسألة لصالح السلطة الفلسطينية
للواليرات املتحردة    3004أيلول /كما أشري سابًقا أتاح  أحداث سبتمرب

الفرصة لتكًيأل ضغوطها على القوى املعاِرضة لسياساهتا )أكانوا دواًل أم مجاعات 
ه ميكن اختزال السياسة األمريكية بعد تلك سياسية أم حركات حترر وطين(. ولعل

ع أسلحة نرزو، األحداث يف السعي لتحقيق ثالثة أهداف: احلرب ضد اإلرهاب
 .2وإحداث تغيريات سياسية يف مناطق خمتلفة من العامل، الدمار الشامل

                                                 
ي"، رسالم! قراءة يف هن  االعتردال العربر  فضل مصطفى النقيب، "أمراء ال انظر: د. 1

 .9 مصدر سابق، ص
ي"، ورقة العمل يف احللقرة  رعبد اإلله بلقزيز، "اإلصالح السياسي يف الوطن العرب د. 2

، 101ي"، املستقبل العربري العدد رالنقاشية "حول اإلصالح السياسي يف الوطن العرب
 .94 ، ص3001حزيران /يونيو
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حينمرا   3003وكما حدث إبان االجتياح اإلسرازيلي للضفة الغربية ربيرع  
تكرر األمرر بصرورة   ، ني السياستني األمريكية واإلسرازيليةجتّل  درجة التطابق ب

 31أوضح مع صدور بيان الرزيي جرورج بروش عرن الشررق األوسرط يف      
اإلسرازيلي باعتباره -الذ  أعاد فيه تكييأل الصراع الفلسطيين 3003حزيران /يونيو

 صراًعا ضد "اإلرهاب" مطالًبا بانتخاب قيادة فلسطينية جديدة من أجل اإلصالح
حىت ميكن ريية دولتني تعيشان جنًبا إىل جنب يف ، حبيث ال تتهاون مع "اإلرهاب"

 .1سالم وأمن مع التوصل إىل اتفاق للوضع النهازي خالل ثالثة أعوام

ويف هذا السياق برزت املقاربة اجلديدة اليت تربط بني "مكافحة اإلرهراب"  
الرزيي بوش االبن بدايرَة  وضرورة إصالح السلطة الفلسطينية. وميكن اعتبار بيان 

وهو ميًل انقالًبرا علرى كرل    ، مرحلة جديدة من إعادة هندسة الشرق األوسط
إذ خصص بوش االبن جممرل خطابره   ؛ أدبيات عهد الرزيي السابق بيل كلينتون

 .2"لألوامر والنواهي ولتحذير الفلسطينيني من "اإلرهاب

اإلسررازيلي فرنن   -برري ورلم ظاهر البيان الذ  يعاجل قضية الصراع العر
جوهره امتد إىل تغيري وجه املنطقة بكاملها عرب طرح قضرية إصرالح السرلطة    
الفلسطينية بتفاصيلها املختلفة. وكان اهلدف هو توجيه رسالة إىل الدول العربيرة  

وأن الزحة التغيريات ، بأن املخترب الفلسطيين هو حقل جتارب ستعمم نتازجه عليها
هري منروذج   ، ان بوش بندخاهلا يف النظام الفلسرطيين الدميقراطية اليت طالب بي

وممرا يلفر    . 3للمطالب األمريكية اليت ستشمل يف املستقبل أطراًفا عربية أخرى
إذ عجز عن تسويقه حللفازره يف  ؛ النظر أن أطراًفا دولية عديدة مل تتقبل بيان بوش

                                                 

، 3003متوز /، يوليو418ي بوش، يف: السياسة الدولية، العدد راجع نص خطاب الرزي 1
 .441-443 ص

نصري حسن عارور ، أمريكا اخلصم واحلكم: دراسة توثيقية يف "عملية السرالم"   د. 2
منري العكش، بريوت: مركرز   ، ترمجة وتقدمي: د.4847ومناورات واشنطن منذ عام 
 .384 ، ص3007دراسات الوحدة العربية، 

. 97 ي"، صرعبد االله بلقزيز، "حول اإلصالح السياسي يف الوطن العربر  د. راجع: 3
وأيًضا: ماجد كيايل، "التحول يف االستراتيجية السياسية األمريكية من احتالل العرراق  

 .37 ، ص3001، صيأل 441إىل دعوات التغيري يف املنطقة"، شؤون عربية، العدد 
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كما ، 3003حزيران /يونيو 31يف كندا يف  (G8) اجتماع جمموعة الدول الصناعية
آنذاك( عن قلقهرا مرن أن   بري عّبرت حكومة الدامنارك )رزيي االحتاد األورو

قد ختّل  عرن عمليرة السرالم يف    ، بعد خطاب بوش، تكون "الواليات املتحدة
الشرق األوسط". وذلك يف الوق  الذ  رأت فيه بعض النظم العربيرة )مًرل:   

 .1بية يف ذلك اخلطابالسعودية واألردن والسلطة الفلسطينية( عناصر إجيا

ويتعذر الفصل بني املطالبة األمريكية للدول العربية بالدميقراطية واإلصرالح  
الذ  كران  ، وبني سعي الواليات املتحدة لتنفيذ مشروع "الشرق األوسط الكبري"

مرع  ، يرمي إىل تغيري وجه املنطقة وهويتها حبيث تصبح إسرازيل عضًوا شرعًيا فيها
ة األساسية ليي مبحاربتها صراحًة وإمنا بالضغط السياسري  إضعاف الدول العربي

مبا يؤد  إىل تطويع القرار السياسي فيها لصاحل ، واالبتزاز وافتعال القالقل الداخلية
كما حدث يف عقد التسعينات من القررن العشررين   ، االخنراط يف ذلك املشروع

مرن املرؤمترات   حني ُأرلم  الدول العربية على قبول صيغة مدريد وخمرجاهترا  
وكما حدث عند إطالق املبادرة العربية للسالم يف قمة ، اإلقليمية شرق األوسطية

 .2لتفاد  الضغط األمريكي يف قضية اإلصالح 3003بريوت 

لقد كان لدى إدارة بوش "خطة طويلة املدى إلعرادة ترتيرب األوضراع    
قع يقيًنا ضمن اإلسرازيلي ي-بريوكان الصراع العر، السياسية يف الشرق األوسط

لكنه الحيتل موقًعا متقدًما فيها. ففي إطار احلملة ضد "اإلرهراب" ثرار   ، بنودها
جدل واسع مع هناية حرب أفغانستان حول ما إذا كان  هناك "قازمة استهداف" 

وحول األهداف التالية بعد أفغانستان. ورلم نفري بعرض املسرؤولني    ، أمريكية
رب ضد العراق مث التهديدات الصرحية لسروريا  إال أن مسار احل، األمريكيني لذلك

كانا يكشفان أن اليمني األمريكري احملرافظ يفكرر يف االسرتمرار يف اتبراع      
استراتيجيات تغيري النظم السياسية بأساليب خمتلفة. كمرا أن تصررحيات وزيرر    
 4اخلارجية األمريكي كولني باول أمام جلنة الشرؤون اخلارجيرة يف الكرونغرس    

                                                 

 .384 كم، مصدر سابق، صنصري حسن عارور ، أمريكا اخلصم واحل د. 1
 ي"، مصردر سرابق،   رعبد اإلله بلقزيز، "اإلصالح السياسي يف الروطن العربر   د. 2

 .98-99 ص
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)إضرافة إىل  ، حول إجراء تغيريات جذرية يف الشرق األوسط 3001ط شبا/فرباير
( قد طرح  توقعات وتصورات حول طبيعة 3003حزيران /يونيو 31بيان بوش يف 

وقبلها األطراف املسرتهدفة يف  ، وتداعياته، وأدواته، وأساليبه، ومستوياته، التغيري
كما اتضح مرع  ، طن(إطاره )ومنها النظامان املصر  والسعود  الصديقان لواشن

إذ ترتبط أيًضا بعملية واسرعة  ؛ الوق  أن املسألة ال تتعلق بعمل عسكر  فحسب
 .1"النطاق وطويلة املدى قد تستغرق سنوات

شهدت الساحة الفلسطينية جداًل متزايًدا حول  3003أيار /واعتباًرا من مايو
رزيي عرفات خصوًصا مع إعالن ال، مسألة إصالح األوضاع الداخلية الفلسطينية

أن الوضع الفلسطيين الداخلي حيتاج مراجعة شاملة يف ضوء مرا اقتررن بعمليرة    
االجتياح اإلسرازيلي للضفة الغربية من مالبسات وأخطراء تتعلرق بطبيعرة أداء    

 .2مؤسسات السلطة الفلسطينية

فقرد اعتمرد الشرروط    ، وبغض النظر عن السلبيات املتعددة خلطاب بوش
سياسي القازمة على ضمان األمن اإلسرازيلي وإصالح السرلطة  اإلسرازيلية للحل ال

وهو مرا  ، الفلسطينية كشرطني قبل أ  استئناف للمفاوضات أو العملية السلمية
أعطى لرزيي الوزراء اإلسرازيلي )أرييل شارون( احلق يف احلكرم علرى سرلوك    

ملنع العمليات  وأن يردد دازًما أن السلطة مل تبذل اجلهد الكايف، السلطة الفلسطينية
 .3الفدازية

واملالحظ أنه قبل هذا اخلطاب بشهور كان نازب الرزيي ديك تشيين قد قام 
هبدف كسرب التأييرد للحملرة     3003آذار /جبولة على الدول العربية يف مارس

مع وعد بتحريك مسار التسوية الفلسطيين الحًقرا لكرن   ، األمريكية على العراق
املرة بالعرض األمريكي القازل بالربط املتروايل ولريي   الدول العربية مل تقتنع هذه 

املتواز  بني قضييت العراق وفلسطني. وحينئذ أخذت الواليات املتحدة تبحث عن 
                                                 

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3001-3003التقرير االستراتيجي العربري  1
 .374-370 ، ص3001واالستراتيجية يف األهرام، 

 .108 انظر: املصدر نفسه، ص 2
لام، "الرباعية ال تستطيع شيًئا ألن بوش أبقى أدوات العرقلة يف يد شارون"، رالدة در 3

 .48/7/3003احلياة 
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من سياستها العراقية مببادرة أكًر إلراء  على صرعيد  بري آلية لتطويع املوقأل العر
تشرين / أكتوبرفكان  خريطة الطريق اليت ُطرح  مسودهتا يف، القضية الفلسطينية

. وبذا أخذت السياسة األمريكية تكشأل عن سياق أوسع حلمالهترا  3003األول 
يتناول إعادة هندسة املنطقة بكاملها انطالًقا من امللفني العراقي والفلسطيين. وكان 

حني ، 4884الربط بني هذين امللفني يستند بداية إىل جتربة حرب اخللي  الًانية عام 
الذ  كان يقضي بأن ، بوش األب بتسويق خيار "العراق أواًل"قام الرزيي جورج 

تساند الدول العربية التحالأل الدويل إلخراج العراق من الكوي  مقابل أن ترعى 
واشنطن تسوية القضية الفلسطينية مبجرد الفراا من امللأل العراقي. وتكراد إدارة  

 .1الطفيفة بوش االبن أن تكون قد كررت املنطق نفسه مع بعض التغيريات

وملا كان  استجابة الدول العربية ملساعي الواليات املتحردة مل ترأِت علرى    
فقد زاد التصميم األمريكي على تسروية أرض املنطقرة العربيرة    ، املستوى املطلوب

وجوارها من أية مقاومة تعاند واشنطن سواء على مسرتوى دول املمانعرة )العرراق    
لسعودية اللتني تبديان يف كًري من األحيران  وإيران وسوريا( أو على مستوى مصر وا

درجة لري مرلوبة من مقاومة الرلبات األمريكية. ويف هذا السياق يكرون ضررب   
العراق واحتالله الزًما لتخفيض السقأل السياسي لكافة املواقأل العربية األخرى ما دام 

مه باإلضرافة  هو أعالها صوًتا. كما ميكن بعد احتالل العراق وجتريده من سيادته إقحا
، إىل الدول اخلليجية يف لعبة تنافي مع مصر والسعودية وسوريا على النفوذ اإلقليمري 

مما يعرين تقلريص   ؛ وبذا تصل واشنطن إىل إعادة رسم األدوار اإلقليمية بشكل ُمخٍل
وتعظيم أدوار القوى الصغرى. وهذا كله خيلق حالرة  ، أدوار القوى الكبرية يف اإلقليم

اإلسرازيلية الرامية لتأبيرد  -قليمي تساعد على تنفيذ األجندة األمريكيةفوضى وتنافي إ
ومينع برروز أو  ، ويسمح باستمرار الفراا االستراتيجي فيها، تبعية املنطقة العربية هلما

 .2تزايد نفوذ القوى الوطنية واإلسالمية الساعية للنهوض بأوضاع املنطقة

                                                 

التسوية الفلسطينية وخريطة الطريق: املسار  -حممد خالد األزعر، "احتالل العراق  د. 1
 .19 -11 ، ص3001، صيأل 441واملصري"، شؤون عربية، العدد 

األمريكي للعراق على خريطة القروى باملنطقرة"،    خالد احلروب، "تداعيات الغزو د. 2
 .30-44 ، ص3001، ربيع 441شؤون عربية، العدد 
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األمريكيرة يف موضروع    على أية حال فقد تعامل  الرياض مع الضرغوط 
وركزت على أن إصالح السرلطة الفلسرطينية شرأن    ، اإلصالح بآلية االحتواء

كمرا جتّلرى يف تأكيرد    ، مع عدم معارضة الرياض للمنطق األمريكي، فلسطيين
، السعودية على أن إصالح السلطة سيفتح الطريق أمام اكتساهبا اعتراًفرا دولًيرا  

الرباعية الدولية دور فاعل يف اإلشراف على  وأعرب  عن أملها يف أن يكون للجنة
خصوًصا ، عملية تنفيذ االلتزامات الدولية املنصوص عليها يف خطة خريطة الطريق

 .1يف ظل ما أظهرته القيادة الفلسطينية من جدية لتطبيقها

، وبطبيعة احلال مل تستطع السعودية تغيري جمرى السياسة األمريكية يف املنطقة
د من آن آلخر التعبري عن مواقفها مما تعترربه جتراوًزا إسررازيلًيا    لكنها كان  تعي

للخطوط احلمراء املتعارف عليها يف املنطقة. وهذا ما دفع وزير اخلارجية السعود  
إىل التأكيد على أن إبعاد الرزيي عرفات خارج األراضري   3001أيلول /يف سبتمرب

ا يف سياسة التصرعيد اإلسررازيلية   الفلسطينية يعترب إجراء  عدوانًيا جديًدا وخطرًي
وُيعد استهتاًرا باإلرادة الدولية اجلادة واهلادفة إىل ، املستمرة ضد الشعب الفلسطيين

ونّبه سعود الفيصرل إىل أن  ، حتقيق السالم يف املنطقة يف إطار خطة خريطة الطريق
جة اليت خصوًصا يف هذه الفترة احلر، نتازجه ستؤد  إىل تفجري األوضاع يف املنطقة

 .2مما يعد صفعة جديدة جلهود اللجنة الرباعية الدولية، متّر هبا عملية السالم

إذ ؛ ولعل هذه التصرحيات تؤكد أمًرا أساسًيا يتعلق بالدبلوماسية السرعودية 
تكتفي الرياض يف كًري من األحيان باإلفصاح عن مواقفها الداعمة لفظًيا للسرلطة  

والتحذير املتكرر من اهنيار عملية التسروية  ، خرىالفلسطينية واألطراف العربية األ
دون أن تشفع الرياض ذلرك باسرتخدام أدوات   ، جّراء االنتهاكات اإلسرازيلية

خصوًصا فيما يتعلق مبمارسرة  ، الضغط املطلوبة لتغيري بيئة عملية التسوية املترّنحة
قارنرة هرذه   الضغوط على احلليأل األمريكي ليتبىن موقًفا متوازًنا. ورمبا ميكن م

التصرحيات مبا قاله ويل العهد السعود  األمري عبد اهلل بن عبد العزيز إبان زيارتره  
                                                 

راجع: مشهور إبراهيم أمحد، "الدوران اخلليجي واألوروبري جتاه قضرييت العرراق    1
 .77 ، ص3001، شتاء 14وفلسطني: ريية مقارنة"، شؤون خليجية، العدد 

 املصدر نفسه. 2
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: "على واشنطن أن تسرتمع  3004لسوريا ضمن جولة عربية ودولية له يف صيأل 
ومرن دون االحنيراز إىل   ، لوجهة نظر الطرفني: اإلسرازيلي والفلسطيين حبياد تام

ات املتحدة هلا مصاحل واسعة يف منطقتنرا وال  طرف على حساب اآلخر.. فالوالي
فالسياسة املتوازنة هري  ؛ تستطيع حت  أ  معيار القبول بتمًيل جهة واحدة فقط

ولذا أطالب الدول األوروبية والواليات املتحدة بالتدخل الفاعل ، ملصلحة واشنطن
نن وإال فر ، يف الشرق األوسط لتغيري سياسة حافة اهلاوية اليت ينتهجها شرارون 

 .1"وسيكتو  بنارها اجلميع، احلرب قادمة ال حمالة

فنن التصرحيات الدبلوماسية واجلهود العربية الديوب طوال ، وعلى أية حال
إلعادة إطالق عملية سياسية تؤد  إىل تطبيق حل الردولتني عررب    3003-3001

لررد  وكران ا ، خطة خارطة الطريق واملبادرة العربية للسالم مل تًمر شيًئا ملموًسا
بالتواز  ، اإلسرازيلي هو املبالغة يف قمع الشعب الفلسطيين وتعقيد ظروفه املعيشية

مع بناء جدار فصل عنصر  يف الضفة الغربية يهدف إىل ترسيم احلدود اجلديردة  
مبا يؤد  إىل انفصال شبه ترام عرن   ، للكيان اإلسرازيلي بشكل أحاد  اجلانب

  .2فلسطينيي الضفة الغربية ولزة

 ية وتطورا  القضية الفلسطينية بعد احتالل العراقالسعود
يعاجل هذا اجلزء كيفية تعامل السياسة السعودية مع املتغريات اإلقليمية النامجة 

، وتداعياته االستراتيجية علرى قضرية فلسرطني    3001عن احتالل العراق ربيع 
وكذلك موقأل الرياض مرن فروز   ، واملوقأل السعود  من خطة خريطة الطريق

وأخررًيا اجلهرود   ، 3004محاس يف االنتخابات التشريعية الفلسطينية لعام  حركة
الدبلوماسية اليت بذلتها السعودية لدعم تفعيل عملية التسوية بعد حررب لبنران   

 .3004صيأل 
                                                 

ركز اخللي  للدراسات االستراتيجية، "الدبلوماسية السعودية والقضايا قسم البحوث يف م 1
 .410 ، ص3004، صيأل 34العربية الراهنة"، شؤون خليجية، العدد 

، 3001-4884مروان املعّشر، هن  االعتدال العربري: مذكرات سياسرية   راجع: د. 2
 .348 مصدر سابق، ص
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 أواًل: احتالل العراق وتداعياته على السياسة السعودية تجاه 
 القضية الفلسطينية

)العرراق( حتر    برري  النظرام العر إن وقوع أحد األضالع األساسية يف 
وكران  ، املباشر مًّل متغرًيا استراتيجًيا بالنسبة للمنطقة العربيةبري االحتالل األجن

ويف مقدمتها قضية فلسطني ذات احلساسرية الفازقرة   ، له تداعياته على قضاياها
 .والقابلية الشديدة للتأثر باملتغريات العربية والدولية

تتسم بأهنرا  بري آثاًرا على الصعيد العر 3001بيع لقد ترك احتالل العراق ر
ومبادزره  بري كوهنا تؤثر على قيم النظام العر، آنية واستراتيجية يف الوق  نفسه

وحدوده )عرب حماولة دم  ، )مًل قيمة دعم املقاومة الوطنية يف مواجهة االحتالل(
وعالقرة  ، وعرزل سروريا(  ، للعراق احملتلبري وهتميش املوقع العر، إسرازيل فيه

أو ، اللبنانيرة -الوحدات العربية بعضها ببعض )مًل ختريب العالقرات السرورية  
السريما مرن   بري فضاًل عن اختراق أمن النظام العر، السعودية.. إ (-السورية

أطرافه )من العراق إىل السودان والصومال إىل اليمن(. ولذا متّكن  واشنطن بعرد  
تبلوًرا لتغيري القيم واملبادئ السرازدة يف  احتالل العراق من "طرح سياسات أكًر 

ومبرا يردعم   ، مبا خيدم سياسات الدم  يف النظام شرق األوسطي، املنطقة العربية
"احلرب األمريكية على اإلرهاب". وهنا طرح  إدارة بوش االبن جمموعتني مرن  

فيما هدف  ، السياسات: رّوج  إحدامها للدميقراطية بوصفها عالًجا لنقص احلرية
 .1"جملموعة األخرى إىل إعادة تعريأل قيمة املقاومة عرب ربطها باإلرهابا

لقد أفرزت التداعيات النامجة عن احتالل العراق تغّيًرا نوعًيا يف منطقة الشرق 
، األوسط بالنسبة لعالقات القوى وأدوار الفاعلني الدوليني واإلقليميني واحمللريني 

يف ثالثة جوانب ، هذه املنطقة االستراتيجية وبالنسبة أيًضا لطريقة إدارة الصراع يف
، وسلبيته إزاء ما جير  يف العرراق بري أوهلا: "اضطراب النظام العر، 2على األقل

                                                 

ي العربري يف مرحلة ما بعد االحرتالل  بتصرف عن: إميان أمحد رجب، النظام اإلقليم 1
 .497-494 ، ص3040األمريكي للعراق، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

األمريكي يف الصراع علرى الشررق   -بتصرف عن: ماجد كيايل، "التجاذب اإليراين 2
 .49-47 ، ص3007، صيأل 410األوسط"، شؤون عربية، العدد 
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مًرل: مشراريع نشرر    ، والسيما األمريكيرة ، وانكشافه أمام املشاريع اخلارجية
عجز وال، والشرق األوسط الكبري أو املوّسع، وإصالح النظم السياسية، الدميقراطية

عن توظيأل تآكل صدقية السياسة األمريكية يف املنطقة على صعيد  احلكومرات  
ويف عمروم منطقرة الشررق    ، واجملتمعات. ثانيها: صعود نفوذ إيران يف العراق

وحماوالهتا اقتطاع مساحة نفوذ أوسع على حساب النفوذ األمريكري يف  ، األوسط
دول يف تقرير الشأن السياسري يف  املنطقة. وثالًها: تزايد دور الفاعلني من لري ال

، وخصوًصا يف فلسطني )حركة محاس واجلهاد اإلسرالمي( ، بعض الدول العربية
وهي قروى يف أللبرها   ، والعراق )القوى السياسية الشيعية(، (اهلل حزبولبنان )

 ."حمسوبة على إيران ومدعومة منها بدرجة أو بأخرى

اعيات احتالل العراق إىل مزيد أما على صعيد القضية الفلسطينية فقد أدت تد
من انكفاء السياسات اخلارجية العربية إىل الداخل وانصرياعها بدرجرة أكررب    
للضغوط األمريكية سواء فيما خيص اإلصالح السياسي أو ختفيض سقأل املواقأل 
العربية من القضية الفلسطينية على حنو يتجاوب مع الريية األمريكيرة اجلديردة   

ها احملافظون اجلدد يف فتريت الرزيي جرورج بروش االبرن    للمنطقة كما عّبر عن
(. بيد أن األثر األهم على القضية الفلسطينية جتّلرى يف النجراح   3004-3009)

، األمريكي واإلسرازيلي يف إدخاهلا يف متاهة اإلصالح السياسي للسلطة الفلسطينية
السياسري  مع خلق مراكز قوة جديدة يف النظام ، وضرورة إقصاء الرزيي عرفات

 .الفلسطيين جترده من صالحياته الفعلية وتأثريه النافذ يف السياسة الفلسطينية لعقود

 ثانًيا: السعودية وخطة خريطة الطريق
كرانون  /ديسمرب 30رلم انتهاء اللجنة الرباعية الدولية من صيالة اخلطة يف 

ا أن . وكان واضرحً 3001نيسان /إبريل 10فنن توزيعها ُأرجئ إىل ، 3003األول 
إدارة احملافظني اجلدد تنتظر إهناء مهمتها يف العراق حىت ميكن فرض اخلطرة علرى   

يف ذات الوق  الذ  متتع  فيه إسرازيل بًالثة امتيازات مهمة: ، األطراف العربية
، وإبداء حتفظات عديدة عليها مبا يفرلها من مضموهنا، طلب تأجيل إعالن اخلطة

التحفظات اإلسرازيلية مع مطالبة الفلسطينيني بتنفيرذ  وقبوهلا يف النهاية بعد إقرار 
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التزاماهتم أواًل. وقد شّكل  هذه االمتيازات أساس املسعى اإلسرازيلي للتهرب من 
 .1االلتزام باخلطة وبدعم أمريكي واضح

 31ويف هذا السياق شهدت جلسة جملي الوزراء اإلسرازيلي اليت انعقدت يف 
ريطة الطريق اعتراًضا من بعض الوزراء على قررار  إلقرار خطة خ 3001أيار /مايو

و  التوافق على إعادة صيالة التحفظات اإلسرازيلية األربعة عشر ، شارون بقبوهلا
أحدمها: "منع انسحاب إسرازيل من ؛ ومبا يضمن أمرين، مبا يرضي هؤالء الوزراء

لسرطيين  . واآلخر: منع أ  الجئ ف4847الضفة ولزة انسحاًبا كاماًل إىل حدود 
. وقد مّت  صيالة هذا البنرد بصرورتني   4819من العودة إىل دياره داخل حدود 

تنص إحدامها على أن يعلن الفلسطينيون يف قمة العقبة على لسان رزيي الروزراء  
وتنص األخرى على أن الدولرة  ، اجلديد حممود عباس أن "إسرازيل دولة يهودية"

 .2"الجئنيالفلسطينية تشّكل احلل الوحيد ملشكلة ال

( "تغيريات عديدة لّيررت  3001حزيران /يونيو 1لقد عكس  قمة العقبة )
 وتزايرد  ، وجه الشرق األوسط خصوًصا بعد الوجرود األمريكري يف العرراق   

إدراك اجلانب الفلسطيين أنه ال يستطيع العيش دون حماربة اإلرهاب الذ  عرقرل  
يي بوش يف قمة شرم الشيخ اآلمال القومية الفلسطينية. كما أن أمهية خطاب الرز

 وإمنرا  ، أنه مل يتطرق إىل احلرب على اإلرهاب فحسرب  3001حزيران /يونيو 1
إىل ضرورة إعادة تأهيل الشرق األوسط أيًضا. فالشرق األوسط القردمي جلرب   

 وال ميكن التخلص مرن ذلرك بردون    ، لشعوبه الفقر والتخلأل والفرقة والعنأل
 ضرورة لشرق أوسرط جديرد فيره     فكر اقتصاد  جديد. من أجل هذا توجد

وليي فقرط علرى   ، حدود دازمة وعالقات مفتوحة واقتصاد مؤّسي على املعرفة
 .3"األرض

                                                 

إلسرازيلية جتاه خريطة الطريق"، السياسة الدوليرة،  راجع: صبحي عسيلة، "السياسة ا 1
 .498-491 ، ص3001يوليو /، متوز411العدد 

إبراهيم البحراو ، "يهودية إسرازيل... شعار يعود إىل الواجهة"، االحتاد )أبوظبري(  د. 2
 .3001أيلول /سبتمرب 7

، 3001 حزيران/يونيو 1بتصرف عن: شيمون برييز، "شرق أوسط خمتلأل"، معاريأل  3
 .89-87 ، ص3001متوز /، يوليو401مترجم يف: خمتارات إسرازيلية، العدد 
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بيد أن األهم هو أن الرزيي األمريكي جورج بوش االبن استخدم مصرطلح  
"الدولة اليهودية" يف كلمته اخلتامية أمام قمة العقبة يف إشارة مل تكن عفويرة ويف  

مبا يشري إىل حماولة حقيقيرة إلجهراض   ، مناسبة دولية مهمةخطاب مكتوب يف 
فقد أشار الرزيي األمريكي إىل الصداقة اليت تربط برني  ؛ جوهر القضية الفلسطينية

، وقال أيًضا: "وأمريكا ملتزمة اليوم بقوة؛ بالده وإسرازيل منذ حلظة ميالد األخرية
 .1"نابضة باحلياة والنشاط بأمن إسرازيل كدولة يهودية، وأنا شخصًيا ملتزم بقوة

وبينما كان استخدام مصطلح "يهودية الدولة" مقصوًرا يف السرابق علرى   
، الساسة اإلسرازيليني والدوازر اليهودية يف الغرب خصوًصا يف الواليات املتحردة 
فنن استخدامه من ِقبل الرزيي األمريكي يعد تغّيًرا ينطو  على املساس حبق عودة 

وتشجيع اهلجرة اليهودية إىل إسرازيل. وبرذا ميًّرل   ، ىل ديارهالشعب الفلسطيين إ
-استخدام بوش االبن هلذا املصطلح مرحلًة جديدة يف مسار املفاوضات الفلسطينية

اإلسرازيلية هلا مستان أساسيتان: ختفيض حق العودة املنصوص عليره يف القرانون   
واحتمراالت  ، الدويل ليتحول إىل جمرد "مطلب للعودة" أو مطلب سياسي ظريف

القيام بعملية تشجيع واسعة للهجرة اليهودية إىل الدولة اإلسرازيلية يف ظل خطرة  
 .2خريطة الطريق وحماوالت البحث عن حلول جديدة

األمريكيرة  -أما على صعيد مواقأل الدول العربية املشارِكة يف القمة العربية
دت يف شرم الشيخ )وهي األردن والبحرين والسعودية وفلسطني ومصر( اليت انعق

فقد لوحظ أن سقأل هذه املواقأل أخذ يهبط استجابة ، 3001حزيران /يونيو 1يف 
إذ التزمر  هرذه   ؛ للضغوط األمريكية خصوًصا يف موضوع التطبيع مع إسرازيل

الدول بوضوح "خبطة خريطة الطريق بكل ما تضمنته من أمور لري حمددة )تتعلرق  
نية( وأخرى حمددة )تتعلق بالقضاء مبا تسميه مبضمون احلل النهازي للقضية الفلسطي

اخلطة باإلرهاب(". وعلى عكي ما تعّود القادة العرب من التمييز بني اإلرهراب  
بري بل أكد البيان العر، لاب عن هذه القمة مًل هذا التمييز، واملقاومة املشروعة

                                                 

انظر: نص كلمة الرزيي األمريكي جورج بوش يف اختتام قمة العقبة، يف: الدراسرات   1
 .470 ، ص3001، صيأل 11الفلسطينية، العدد 

 .3001آب /ألسطي 1مصطفى الفقي، "الدولة اليهودية"، احلياة  د. 2
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وأشار ، ء العنألالصادر عن القمة تأييد السلطة الفلسطينية للوفاء مبسؤولياهتا يف إهنا
من االستمرار يف "حماربة ويالت اإلرهاب املوّجه ضرد  بري إىل ثبات املوقأل العر

ويف رفض ثقافة التطرف والعنأل يف أ  شكل كان ومن أ  مصدر أو ، اإلنسانية
 .1"بصرف النظر عن التربيرات والدوافع، انطالًقا من أ  مكان

ن اإلصرار األمريكي على بيد أن وزير اخلارجية السعود  أعرب عن قلقه م
أن تتخذ الدول العربية إجراءات لبناء الًقة حيال إسرازيل قبل التسروية الشراملة   

وقال إن هذه اخلطوات جتاه التطبيع سرابقة ألواهنرا.   ، والنهازية بينها وبني العرب
يف اجتماع كولن باول وزيرر   3001حزيران /يونيو 3كما أشار سعود الفيصل يف 

إىل أن السعودية ال ، ريكي مع نظرازه العرب متهيًدا لقمة شرم الشيخاخلارجية األم
لكن باول أصّر ؛ تستطيع التقدم حنو التطبيع قبل تطبيق عناصر املبادرة العربية كافة

على أن الرزيي األمريكي بوش لن حيضر القمة إذا مل تتضمن الكلمة العربية فيهرا  
فيصل بأن ويل العهد السعود  األمري عبد ورّد ال، إشارة إىل "إجراءات بناء الًقة"

مما أدى إىل تفهم أمريكي ملوقرأل  ، اهلل بن عبد العزيز لن حيضر أيًضا يف هذه احلالة
 .2السعودية

 السعودية وحركة حماس: سياسة التقارب المؤر  والحذرثالثًا: 
رّكزت الدبلوماسية السعودية دازًما على التواصل مع الطررف الفلسرطيين   

، 4881املتمًل يف قيادة الزعيم ياسر عرفات والسلطة الفلسطينية منذ عرام  الرمسي 
وحىت تويل حممود عباس منصب رزاسة السلطة الفلسطينية إثر االنتخابات الرزاسية 

. بيد أن هذا العام أيًضا شرهد  3001كانون الًاين /الفلسطينية اليت جرت يف يناير
لفلسطينية مع قرار حركة محراس يف  دخول متغري استراتيجي جديد إىل السياسة ا

الذ  كان تغرًيا ، باملشاركة يف االنتخابات التشريعية الفلسطينية 3001آذار /مارس
                                                 

أمحد يوسأل  ي"، يف: د.رد يوسأل أمحد، "النتاز  والتداعيات على الوطن العربأمح د. 1
أمحد وآخرون، احتالل العراق وتداعياته عربًيا وإقليمًيا ودولًيا، بريوت: مركز دراسات 

 .117 ، ص3001الوحدة العربية، 

، مصردر  3001-4884مروان املعّشر، هن  االعتدال العربري: مذكرات سياسية  د. 2
 .481-483 بق صسا
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الرذ   ، أو نقلة نوعية بسبب تأثرياته على محاس ذاهتا والنظام السياسي الفلسطيين
 .1أضحى نظاًما ال خيضع هليمنة فصيل واحد

هّزة علرى   3004بات التشريعية لعام لقد أحدث جناح حركة محاس يف االنتخا
فعلى الصعيد الفلسطيين شّكل صرعود  ؛ الصعد الفلسطينية والعربية واإلقليمية والدولية

وتنهي مرحلة شّكل  فيهرا  ، محاس تكريًسا لوجود قوة فلسطينية تواز  حركة فتح
ة مما تسبب يف تبين بعض كوادرها مواقأل لرري عقالنير  ؛ فتح القوة املهيمنة الوحيدة

كّرس  نفسها حملاوالت إسقاط حكومة محاس عرب اللجوء إىل مؤسسرات منظمرة   
 .2التحرير والضغط على الرزاسة الفلسطينية للسري يف طريق إقصاء محاس وحماصرهتا

فقد ساد التخّوف من أن "يشّجع جنراح محراس يف   بري أما على الصعيد العر
إلسالمية فتصرل إىل احلكرم يف   الساحة الفلسطينية على جناح مماثل تقوده احلركات ا

دول عربية أخرى. وبسبب هذه املخاوف انضم  دول عربية إىل املوقرأل املعراد    
وإىل املوقأل العامل على تفشيل جتربتها. لكن رد الفعل األعنأل كران  ، لنجاح محاس

إذ تعاون الطرفان على تنظيم محلة ؛ ميدانه داخل إسرازيل والواليات املتحدة األمريكية
أخذت عملًيا مسار جتويع الشعب الفلسطيين. و  تنظيم حصار ، ة حملاصرة محاسعاملي

 .3"ومصريف مينع وصول أية مساعدة خارجية إىل احلكومة الفلسطينيةبري دويل وعر

ومثة عدة تقييمات للمواقأل العربية مرن نتيجرة االنتخابرات التشرريعية     
إمهال محاس وبني الررفض  اليت تراوح  بني الدعوة إىل ، 3004الفلسطينية لعام 

مليرون   10فيما حبً  اجلامعة العربية تروفري  ، املعلن لدعوات واشنطن حملاصرهتا
 .4دوالر شهرًيا لتمكني السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماهتا

                                                 

 10حممد خالد األزعر، "مشاركة محاس تدشن النظام الفلسطيين الًالث"، األهررام   د. 1
 .3001آذار /مارس

، 47بالل احلسن، "ملاذا حياصر العامل حكومة محاس؟"، الدراسات الفلسطينية، العردد   2
 .17-14 ، ص3004صيأل 

 .17 املصدر نفسه، ص 3

: النظرام  3001مسعد )حمرران(، حال األمة العربيرة   أمحد يوسأل أمحد ود. نيفني د. 4
، 3004العربري: حتد  البقاء والتغيري، بريوت: مركز دراسات الوحردة العربيرة،   

 .41 ص
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فلم تستطع ، وهي املعنية مباشرة بالشأن الفلسطيين، أما الدول العربية الرزيسة
املوقأل األمريكي من حكومة محاس مما يدل على أن اختاذ خطوات فعلية تصطدم ب

عن فرك  بري الضعأل والتفكك العربيني ما زاال ينعكسان على مسألة العجز العر
هذا رلم ترحيب عدد مرن الردول   ، احلصار املضروب على الشعب الفلسطيين

العربية بفوز حركة محاس واستقباهلا لوفود من احلركة والتعهد بتقدمي مسراعدات  
مًلما فعل  قطر والسودان. وكذلك سروريا الريت   ، للحكومة الفلسطينيةعاجلة 

أظهرت ترحيًبا واضًحا بتويل محاس قيادة احلكومة الفلسطينية واعتربتره انتصراًرا   
للسياسة السورية املؤيدة للمقاومة الفلسطينية. ويف املقابل أظهرت دول االعتردال  

مع التأكيد علرى أن  ، حكومة محاسالًالث حذًرا وفتوًرا يف التعامل مع بري العر
ومن مث مل تتخذ الرياض مواقرأل  ، السعودية أبدت انفتاًحا أكًر من مصر واألردن

 .1حدّية من حركة محاس
صاحبة موقأل متوازن نسبًيا مرن   -بدرجة أو بأخرى-فقد بقي  الرياض 

ة وذلك باملقارنة بالردول العربير  ، القوى الفلسطينية بعد ظهور نتاز  االنتخابات
ومثة مؤشرران يكشرفان ذلرك التروازن     . 2األخرى املهتمة بالشأن الفلسطيين

الذ  أشرار  ، أحدمها: بيان وزارة اخلارجية السعودية بشأن فوز محاس؛ السعود 
ومطالبتها لألطراف الدولية بقبول ، إىل تقدير الرياض ألمهية االنتخابات الفلسطينية
ما أشار البيان إىل أمل السرعودية يف  نتازجها والتعامل معها مبوضوعية وحكمة. ك

أن تقوم محاس "بتشكيل حكومة حتفظ للشعب الفلسطيين حقوقه املشروعة وترعى 
ويف هذا السياق ترى اململكرة  ، مصاحله والعمل على حتقيق تقدم يف عملية السالم

اع نررز أن حتقيق السالم يف منطقة الشرق االوسط يعتمد على إجياد حل عاجل لل
وتؤكد على أمهية مبادرة بريوت العربية للسالم وخريطرة  ، اإلسرازيلي-الفلسطيين
وميهد ، وأن التكامل فيما بينهما يعد السبيل األفضل إلحياء عملية السالم، الطريق

                                                 

، بريوت: مركرز الزيتونرة للدراسرات    3004التقرير االستراتيجي الفلسطيين لسنة  1
 .447وص  38 ، ص3007واالستشارات، 

املختلفة من نتاز  االنتخابات التشريعية الفلسطينية، راجع: حول مواقأل الدول العربية  2
 .470-418 ، مصدر سابق، ص3004التقرير االستراتيجي الفلسطيين لسنة 
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الطريق إلقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة تعيش بأمن وسالم وازدهرار يف  
. وأخرًيا ختم البيان بتأكيد "استمرار إطار حدود آمنة جنًبا إىل جنب مع إسرازيل"

وتأكيد رفض وزراء اخلارجيرة  ، الرياض يف تقدمي املساعدات للشعب الفلسطيين
ومتسكهم باملبادرة ، العرب لفرض شروط على حركة محاس مقابل مساعدهتا مالًيا

باعتبارها مرجعيًة للسرالم مرع    3003العربية للسالم اليت أقرهتا قمة بريوت عام 
مقابل اعتراف  47يل تقضي بانسحاهبا من األراضي العربية اليت احتلتها عام إسراز
 .1"كامل هبابري عر

شرباط  /أما املؤشر اآلخر فهو تصرحيات وزير اخلارجية السعود  يف فربايرر 
بعد لقازه نظريته األمريكية كوندوليزا رايي بالرياض اليت أكد فيها أن بالده  3004

الفلسطينية مالًيا حىت مع وجود حكومرة برزاسرة    "ستستمر يف مساعدة السلطة
 .2"محاس

فيمكن رصد أن عدًدا من األطرراف اإلقليميرة   ، أما على الصعيد اإلقليمي
)وبالتحديد مصر والسعودية وإيران وتركيا( كان  تتنافي فيمرا بينرها علرى    

ر هبدف اإلمساك بأكرب قد، االقتراب احلذر من حركة محاس الفاززة يف االنتخابات
فهذه الدول األربع ال تريد أن تتخّطى عالقات ؛ ممكن من خيوط امللأل الفلسطيين

محاس مع أ  من الدول الًالث األخرى أطر العالقات العاديرة أو أن تصرل إىل   
 .3مستوى التحالأل والقدرة على توظيأل محاس يف معادالت إقليمية

جممل السياسة على بري والبد من اإلشارة إىل انعكاسات فوز محاس االنتخا
فانتخاب محراس أدى إىل  ؛ األمريكية يف املنطقة اليت أصبح  تقأل أمام حتد  جديد

؛ تعقيد ملفات املنطقة اليت تعاين السياسة األمريكية فيها أصاًل مشكالت واضرحة 
                                                 

املوقأل الرمسي للمملكة العربية السعودية من وصرول منظمرة محراس اىل السرلطة      1
 الفلسطينية، موقع وزارة اخلارجية السعودية على الرابط:

http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=4568&InNewsItemI

D=47023 
 .440 ، مصدر سابق، ص3004التقرير االستراتيجي الفلسطيين لسنة  2

خالد احلروب، "إيران: حتد  )أو تغيري( موازين القوى اإلقليمية"، شرؤون   راجع: د. 3
 .48 ، ص3004، ربيع 431عربية، العدد 
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اللبناين. وإذا كانر   -أو امللأل السور ، سواء بالنسبة للملفني العراقي واإليراين
مشاركة التيارات اإلسالمية إىل استيعاهبا داخرل الرنظم   واشنطن تأمل أن تؤد  

إال أن الواليرات  ، السياسية يف بالدها عرب ضبط حركة اإلسالميني والتعامل معهم
املتحدة ال ترلب قطًعا يف أن يسيطر اإلسالميون على هذه النظم مبا يضر مبصاحلها 

قة تفاهم تقليدية مع ومصاحل وإسرازيل ومصاحل بعض النظم العربية اليت تربطها عال
وال لرابة أن ترسل هذه النظم إشارات قلق واضحة من آثار جناح محاس ، واشنطن
يف األوضاع السياسية الداخلية يف بالدهم. ورلم مسارعة واشرنطن  بري االنتخا

إىل إعالن أهنا لن تتعامل مع حركة محاس إال إذا اعترف  بشروط اللجنة الرباعيرة  
 تنجح متاًما يف إقناع الدول العربية بدعم السياسة األمريكيرة يف  إال أهنا مل، الدولية

رلم قلقها من ، ووجدت لدى لالبية العواصم العربية عزوًفا عن ذلك، هذا الصدد
 .1انعكاسات فوز محاس

ولعل "اخلالف الرزيي بني الواليات املتحدة ودول اخللي  يكمن يف التعامل مع 
اصة حركة محاس. وقد اشتد هذا اخلالف بعد فروز  وخ، فصازل املقاومة الفلسطينية

حيث أصرت واشنطن على أن محاس منظمة إرهابية تقوم ، 3004محاس يف انتخابات 
هبجمات على اإلسرازيليني وعمدت إىل حجب املساعدات عن السلطة الفلسطينية يف 
أعقاب تلك االنتخابات. بينما استمرت دول اخللي  يف النظر إىل محراس بوصرفها   
حركة تقاوم االحتالل اإلسرازيلي لألراضي الفلسطينية. واحنازت السعودية وقطرر إىل  
تقدمي مساعدات للسلطة الفلسطينية حت  قيادة محاس جملاهبرة ختفريض املسراعدات    

قررت الرياض  3004آذار /الغربية. والتزاًما بقرارات قمة اخلرطوم العربية أواخر مارس
مليرون   10بينما قررت الدوحة تقردمي  ، الفلسطينيةمليون دوالر للسلطة  83تقدمي 

عن برنام  طويرل املردى إلعرادة     3004متوز /دوالر. مث أعلن  السعودية يف يوليو
 .2مليون دوالر 310املساعدات لألراضي الفلسطينية يصل إىل 

                                                 

، ربيع 44ني واملرحلة اجلديدة"، الدراسات الفلسطينية، العدد علي اجلرباو ، "فلسط د. 1
 .47-44 ، ص3004

فروز    (، ترمجة: د.3كينيث كاتزمان، "السياسة األمريكية جتاه دول اخللي " )حلقة  2
 .44-40 ، ص3007نيسان /، إبريل94درويش، خمتارات إيرانية، العدد 
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وال شك أن جزء ا من إشكاليات السياسة األمريكية يف الشرق األوسط ينبع 
ة اجلمع بني احلفاظ على أمنها القومي ومصاحلها يف املنطقة من من الفشل يف حماول

وبني ضرورة اشتراك اإلسالميني املعتدلني يف سياسات املنطقة مرن جهرة   ، جهة
 .1أخرى

"تفاقم النتاز  السرلبية اخلطررية للسياسرة     3004و 3001لقد شهد عاما 
زية إزاء القضايا العربية ومواقفها االنتقا، االزدواجية اليت متارسها الواليات املتحدة

خصوًصا ادعاءاهتا بشأن ربيع الدميقراطية ونعيم احلرية الذ  ينتظرر  ، واإلسالمية
ففي حني أبدت واشنطن ارتياحهرا لنتراز    ؛ دول املنطقة وليي العراق فحسب

 3001كرانون األول  /ديسرمرب  41االنتخابات التشريعية يف العراق اليت جرت يف 
إال أن اخلارجيرة  ، هنراك برري  األمين والتجاذب املذه رلم استمرار االنفالت

مث أّيردت  ، على الزحة املنظمات اإلرهابية اهلل حزباألمريكية استمرت يف وضع 
وعّطل  جملي األمن عرن  ، 3004واشنطن العدوان اإلسرازيلي على لبنان صيأل 

كرة  اختاذ قرار سريع بوقأل إطالق النار. كما أهنا تعامل  بطريقة مشاهبة مع حر
واستخدم  ضدها أدوات العقوبرات االقتصرادية   ، محاس الفاززة يف االنتخابات

واحلصار يف حماولة لتأليب الشارع ضدها وإلجبارها على االعترراف بشرروط   
كما صمت  واشنطن عن قيام حليفتها إسرازيل باختطاف ، اللجنة الرباعية الدولية

 .2"وزيًرا 43عضًوا من الربملان الفلسطيين إضافة إىل  39حنو 

لقد اختارت إدارة بوش االبن عدم التعامل مع حركة محاس باعتبارها خطرًرا  
لكن املدهش أن "املوقأل األمريكي من رفض احلوار مع ، على أمن حليفتها إسرازيل

قد تواكب معه اندفاع أمريكي شديد للحوار مع التيارات اإلسالمية السرّنية  ، محاس
ا احلزب اإلسالمي العراقري املنتمري إىل مدرسرة    املختلفة يف العراق وعلى رأسه

والذ  بذل  اإلدارة األمريكية جهوًدا كبرية لدعوتره إىل  ، اإلخوان املسلمني أيًضا
                                                 

األوروبية على قضرايا  -الفات األمريكيةناظم عبد الواحد اجلاسور، تأثري اخل انظر: د. 1
، األمة العربية: حقبة ما بعد هناية احلرب الباردة، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية

 .199 ، ص3007
عبد احلسني شعبان، "اإلسالم يف السياسة الدولية: حوار احلضرارات واإلرهراب    د. 2

 .444-440 ، ص3007، صيأل 41الدويل"، اجمللة العربية للعلوم السياسية، العدد 
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بل إهنا قام  بالتحاور مع بعض الفصازل اإلسرالمية  ، املشاركة يف العملية السياسية
ا عمليات إرهابية وأحياًن، واليت متارس أعمال مقاومة مسلحة ضد االحتالل، العنيفة

خاصة أن اجلانب األمريكي يف احلالة ، ضد املدنيني واألبرياء يف مفارقة تبدو صارخة
العراقية هو الذ  أّلح على الفصازل اإلسالمية السّنية علرى املشراركة يف العمليرة    

يف ، واعترف بدور املرجعيات الدينية الشيعية احلاسم يف العملية السياسرية ، السياسية
، ألهنا أدت إىل فوز محاس، ام برفض نتاز  االنتخابات الدميقراطية يف فلسطنيحني ق

وهي أكًر اعتدااًل من بعض اجلماعات السّنية يف العراق. ويبدو املوقأل األمريكري  
حيث خضرع   ، من محاس متناقًضا مع موقفها يف العراق وبعض األماكن األخرى

بدا احلفاظ على أمن إسرازيل والقبول و، للمصلحة الضيقة وليي للمبادئ الدميقراطية
العملي بسياستها االستعمارية )بوصفها آخر دولة احتالل يف العرامل( هرو املرربر    

 .1"الوحيد وراء هذا املوقأل األمريكي من احلكومة الفلسطينية املنتخبة

ويف املعىن ذاته أشار البعض إىل تردد اإلدارات األمريكية يف قبول أن يشارك 
يف العملية الدميقراطية بسبب خشيتها من تضعضع االستقرار السياسي  اإلسالميون

وهذا هو السبب األبرز لعدم ثقة اإلسرالميني يف السياسرات   ، يف املنطقة العربية
األمريكية جتاه املنطقة. بيد أن "واشنطن أبدت يف مناسبات معينة استعداًدا للتعاون 

صاحلها. وقد ساندت إدارة بوش مع األحزاب اإلسالمية عندما كان ذلك حيقق م
االبن رزيي الوزراء العراقي األسبق إبراهيم اجلعفر  )الذ  ينتمي حلزب الردعوة  
اإلسالمي(. ويف الوق  نفسه كان  واشنطن ختترب طرًقا لترويض اإلسالميني. وقد 

يف حمادثات مرع   -باإلضافة ألحزاب إسالمية أخرى- اهلل حزبشارك  محاس و
كالة االستخبارات املركزية األمريكية ودبلوماسريني بريطرانيني   عمالء سابقني لو

وكذلك فعل  اجلماعة اإلسالمية اللبنانيرة  ، 3001آذار /سابقني وذلك يف مارس
 .2"واجلماعة اإلسالمية الباكستانية

                                                 

، ربيرع  417عمرو الشوبكي، "أ  محاس يريدها العرب؟"، شؤون عربية، العردد   د. 1
 .441 ، ص3008

وجهات نظر، ، عاطأل أبو سيأل، "أمريكا واإلسالميون: القيم مقابل املصاحل"، الكتب 2
 .44 ، ص3007آب /، ألسطي401العدد 
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لقد أّثر ارتباك السياسة األمريكية يف التعامل مع محاس واحلركات اإلسالمية 
درجة انفتاح السعودية على محاس. وميكن مالحظة ذلك األخرى يف املنطقة على 

من نتاز  االتصاالت اليت جرت بني الرياض ومحاس بعد فوزهرا يف انتخابرات   
فبعد لقاء وفد رفيع املستوى من حركة محاس برزاسة خالد مشرعل مرع   ؛ 3004

مال  مصادر يف احلركة إىل املبالغة  3004آذار /وزير اخلارجية السعودية يف مارس
وقال  محاس إهنا تّلق  دعًما سرعودًيا ممتراًزا   ، يف الدالالت السياسية هلذا اللقاء

يف ظل هتديد الواليرات  ، للسلطة الفلسطينية خالل زيارة مسؤوليها إىل السعودية
بوقأل املساعدات املالية حلكومة فلسرطينية بقيرادة   بري املتحدة واالحتاد األورو

وقفها املتصلب من االعتراف بشروط اللجنة محاس هبدف جّرها إىل التراجع عن م
الرباعية الدولية. ويبدو أن مبالغات محاس كان  تنبع مرن حداثرة جتربترها يف    

رمبا إىل حد اعتقاد جهات يف محاس بأن الريراض تؤيرد   ، االتصاالت السياسية
استناًدا إىل استمرار الدعم املايل السرعود  ولقراء ملرك    ، مشروعهم السياسي

وزير خارجيته هبم. مع أن الرياض مل تصدر تعليًقا مباشًرا حول الزيارة السعودية و
 .1وما متخض  عنه من اتفاقات سياسية

بيد أن أصواًتا إعالمية سعودية وكويتية تساءل  عن سبب تأخري مسرؤويل  
حركة محاس زيارة الرياض ودول اخللي  إىل ما بعد زياريت طهران وموسكو اللتني 

رلم أن العواصم اخلليجية يقع عليها العبء األكررب  ، 3004باط ش/حدثتا يف فرباير
فضاًل عن حتمرل هرذه العواصرم "احلررج     ، يف متويل خزانة السلطة الفلسطينية

السياسي" بسبب رفضها الطلب األمريكي بوقأل املساعدات للفلسطينيني بسربب  
عتاد . كما أشارت هذه األوساط إىل أن امل3004جناح حركة محاس يف انتخابات 

أن يقوم القادة املسلمون بزيارة األماكن املقدسة يف مكة املكرمة واملدينة النبوية يف 
بداية حكمهم. ولعل مًل هذه التسريبات تكشأل عن جوانب الشك والرتحفظ  

                                                 

 43عود "، موقرع إيرالف اإلليكترروين،    "محاس بالغ  يف احلديث عن التأييد الس 1
 على الرابط: 3004آذار /مارس

http://www.elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhasa/2006 آذار /مررررارس 
411119.htm 
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خصوًصا بعد أن كّلل  جتربتها يف املقاومة بشرعية ، يف نظرة الرياض حلركة محاس
 .برملانية كبرية

 43عامًلا سرعودًيا يف   14إصدار وفد محاس للسعودية مع وقد تزامن  زيارة
بيان تأييد حلركة محاس وعملياهتا اجلهادية مطالبني كل الشعوب  3004آذار /مارس

وذلك ألن نصرها الساحق يف االنتخابات ، اإلسالمية بالوقوف صًفا واحًدا خلفها
 .1"أمجع الفلسطينية "أكرب دليل على نصرة اإلسالم واملسلمني يف العامل

إال أنه مل يترك ترأثرًيا  ، ومع أمهية مضمون هذا املوقأل لري الرمسي السعود 
الذ  بقي يأمل يف جتاوب حركة محاس مرع  ، كبرًيا على املوقأل الرمسي السعود 

ومن مث ، كما جرى التعبري عنه يف املبادرة العربية للسالم بري،املوقأل الرمسي العر
ن العواصم العربية بالطبع( كسرر حالرة العزلرة    مل تستطع الرياض )وال لريها م

فضاًل عما فرضته الواليرات املتحردة   ، الدولية اليت ُفرض  على حكومة محاس
)استجابة للضغوط اإلسررازيلية( مرن عقوبرات    بري األمريكية واالحتاد األورو

بعد االنتخابرات التشرريعية   ، اقتصادية ومالية وسياسية على الشعب الفلسطيين
. وهو ما دفع "األطراف العربية ممًلًة يف اجلامعرة العربيرة   3004ية لعام الفلسطين

والدول املعنية إىل بذل جهود إلقناع محاس بقبول مبادرة السالم العربية اليت أقرهتا 
وأن تعلن حكومة محاس اعترافها بكل االتفاقرات الريت   ، 3003قمة بريوت عام 

لعشر املاضية لكي خترج مرن مرأزق   أبرمتها السلطة الفلسطينية خالل السنوات ا
إسررازيلي  برري  العزلة الدولية. لكن محاس أكدت ضرورة احلصول على رد إجيا

 .2"يروهو ما مل يضمنه أ  طرف عرب، ودويل إذا اختذت مًل هذه اخلطوة

وإذا كان هدف الضغوط الدولية هو التأكد أن مشروع محراس املتمسرك   
فنن هدف الضغوط العربية لكي تقبرل  ، زيلباملقاومة لن يشّكل مساًسا بأمن إسرا

محاس باملبادرة العربية للسالم كان سحب الذرازع من إسرازيل. ورمبا كان ممكًنرا  
أن تعلن محاس قبول املبادرة من خالل قراءة حمددة وواضحة حتافظ على ثوابر   

                                                 

 املصدر نفسه. 1

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3004-3001التقرير االستراتيجي العربري  2
 .391 ، ص3004واالستراتيجية يف األهرام، 
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دون أن يكون سبب هذا القبول أ  ، النضال الفلسطيين دون إخالل بنص املبادرة
وإمنا فقط هبدف إزاحة الضغوط أو ختفيفها ، يف أنه ميكن أن يفضي إىل تسوية وهم

 .1عن محاس وحكومتها

إن تعليق حتريك عملية التسوية على قبول محاس باملبادرة العربيرة للسرالم   
وهو أمر ، يفترض أن تلك العملية كان  تسري بنشاط قبل فوز محاس باالنتخابات

التسوية مات  يف ظل أكًر القيرادات الفلسرطينية    فعملية؛ ليي صحيًحا بالتأكيد
ناهيك عرن  ، اعتدااًل. كما أن إسرازيل مل ُتظهر يف املقابل أية إشارة لقبول املبادرة

فكيأل ميكن أن تقبرل مببرادرة   ، حتفظها على أطر أقل مًل خطة خريطة الطريق
ل إسررازيل  ذلك أن قبرو ، يكفل تنفيذها احلريف تغيري الطابع اليهود  هلذه الدولة

للمبادرة يعين تقدميها لتنازالت يف قضايا جوهرية كاالنسحاب والالجئني. كمرا  
مل ُينفذ منها شئ  4893جيب أال تنسى األطراف العربية أن مبادرة فاس العربية عام 

وال يوجد يف األفق املنظور مرا يشرري إىل أن   ، عاًما 30رلم بقازها على الطاولة 
سريكون خمتلًفرا عرن     3003لسالم املطروحة منذ عرام  مصري املبادرة العربية ل

 .2سابقتها

فيمكن مالحظة أن ، أما خبصوص سياق العالقات بني الرياض وحركة محاس
وكان  لالًبا هي الطررف  ، احلركة أبدت حرًصا فازًقا على مد جسور التواصل

ى مما اقتضر ؛ الذ  يساند محاسبري بسبب ضعأل الظهري العر، املباِدر يف العالقة
رلم إشارات احلذر الواضحة الريت كانر    ، حماولة كسب السعودية إىل جانبها

 .والرسازل اليت كان  تطلقها من آن آلخر، تبديها الرياض

وقد كان  السعودية إحدى حمطات اجلولة اخلارجية الريت بردأها رزريي    
  واليت مشلر ، 3004تشرين الًاين /احلكومة الفلسطينية إمساعيل هنية أواخر نوفمرب

مصر والكوي  ولبنان وسوريا وقطر وإيران واألردن والسودان. وقد صرح هنيرة  
بأن اهلدف من جولته هو "تعميق العالقات الًنازية برني احلكومرة الفلسرطينية    

                                                 

حزيرران  /يونيو 4أمحد يوسأل أمحد، "محاس واملبادرة العربية"، االحتاد )أبوظبري(  د. 1
3004. 
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واحلكومات العربية واإلسالمية وتوفري الدعم الالزم للشعب الفلسطيين ملواجهرة  
 .1"هذا احلصار الظامل املفروض عليه

ن حركة محاس أظهرت حرصها على عدم قطرع صرالهتا العربيرة    ويالحظ أ
وكان  ، وهي مل ترفض بشكل قاطع املبادرة العربية للتسوية مع إسرازيل، واإلسالمية

مبا فيها تلك اليت تقيم عالقات سالم مع ، ترلب يف التواصل مع الدول العربية املختلفة
مؤشًرا واضًحا أن محاس ليسر   إسرازيل. وكان اهلدف من ذلك إعطاء النظم العربية 

فهي تتفهم "قضية طمأنة دول احمليط اإلقليمي إىل أهنرا ليسر    ؛ باحلركة الدولمازية
، وأنه رلم كون هذا احمليط امتداًدا قومًيا ودينًيا لفلسطني املنشودة، بوارد تعقيد حياهتم

ما أن محاس ك، فنهنا تكتفي بدعمه السياسي وما تيسر له من إسناد ألهدافها الوطنية"
تبد  إدراًكا ألمهية عدم االجنرار إىل مهامجة أهداف إسرازيلية خارج فلسطني التارخيية 

 .2"مما يعين فهًما ملعىن تقليل األعداء وحتييد بعضهم

 1002رابًعا: السياسة السعودية ودعم تفعيل عملية التسوية بعد حرب لبنان 
ة االعتماد على بديل وحيد نظًرا إلخفاق السياسات العربية يف إدراك خطور

فقد بات مؤكًدا أن تعود إسررازيل  ، )وهو التفاوض استجابة للضغوط األمريكية(
مرات عديدة إىل استخدام القوة الغامشة لتحقيق أهدافها على حنو ما ظهر يف حرب 

يف مواجهة اإلصرار بري واليت أظهرت عجًزا أكرب للنظام العر، 3004لبنان صيأل 
دون أن حيراول  ، تغيري قواعد اللعبة اإلقليمية وموازين القوة فيها اإلسرازيلي على

أو اللجوء إىل ، هذا النظام شيًئا سوى العودة إىل استصدار قرارات من جملي األمن
أسلوب مناشدة الواليات املتحدة أن تتدخل ملمارسة الضغوط على إسرازيل لكبح 

 .مجاح عدوانيتها املتصاعدة

متروز  /يوليرو  31صادر عن الديوان امللكي السعود  يف ومن حتليل البيان ال"
، أحدمها: حتميل الرياض إسرازيل مسؤولية التصعيد ضد لبنان؛ يتضح أمران 3004

                                                 

 .3004تشرين الًاين /نوفمرب 38راجع: احلياة  1
حممد خالد األزعر، "معىن فوز محاس يف االنتخابات الفلسطينية"، شؤون عربيرة،   د. 2

 .13 ، ص3004، ربيع 431العدد 
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ومناشدة األمم املتحدة والواليات املتحدة أن تقوما بنجبار إسرازيل علرى وقرأل   
تعلرق  إطالق النار حىت ال يفرض خيار احلرب نفسه على اجلميع. أما اآلخرر في 
مليون  100باملبادرة إىل إعادة إعمار لبنان وفلسطني بتقدمي منحة إىل لبنان قيمتها 

وتقردمي منحرة إىل   ، ووضع مليار دوالر وديعًة يف البنك املركز  اللبناين، دوالر
مليون دوالر. ورمبا ال يكون هناك جديد يف جلوء  310السلطة الفلسطينية قدرها 
لكن ، الية الحتواء املضاعفات االقتصادية حلرب لبنانالرياض إىل تقدمي مساعدة م

نقل  الرياض من إدانرة  ، السلوك السعود  شهد أثناء احلرب وبعدها مرونة الفتة
إىل تصّدر اجلهود العربية يف حلحلرة امللفرات   ، اهلل زب"املغامرة لري احملسوبة" حل

اء  من تلك اللحظرة أخرذ   وحتديًدا يف امللفني الفلسطيين واللبناين. وابتد، اإلقليمية
النشاط الدبلوماسي السعود  يف التصاعد. وكان اهلدف األول للسرعودية هرو   

مث تفاد  ضربة أمريكية إليران. ، احتواء الدور اإليراين وحتجيم مساحته يف املنطقة
ع فتيل األزمرة يف كرل مرن    نرزولتحقيق ذلك تصّورت الرياض أنه البد من 

تان اللتان يتغذى منهما الدور اإليرراين. وإذا أمكرن   ومها األزم، فلسطني ولبنان
فنن هذا األمر قد ميًّل ورقة ضغط عليها يف املفاوضات بشأن ، احتواء دور طهران

 .1"ملفها النوو  وجيّنب املنطقة ضربة عسكرية أمريكية حمتملة ضد إيران

احتمرال  بيد أن الدبلوماسية األمريكية مل تتواَن عن التحرك السريع لتبديرد أ   
لكي تتحّول األفكار العربية املشّككة يف عملية التسوية بعد حرب لبنان إىل قرارات أو 

خصوًصا أن صمود املقاومة اللبنانية شّكل إضافًة نوعية لري مسبوقة ، سلوكيات عملية
اإلسرازيلي. وإذا كان صحيًحا أن قطاعات واسعة مرن  -برييف سجل الصراع العر
فننه مرن الصرحيح   ، سياسية يف إسرازيل بات  تتجه حنو اليمنيالرأ  العام والقوى ال
اإلسرازيلي يصبح مرشًحا ملزيد من التصعيد والراديكاليرة  -بريأيًضا أن الصراع العر

األمر الذ  يعين عدم مالءمرة مبرادرة   ؛ والعودة إىل اجلذور أو إىل القضايا اجلوهرية
 .2تصاعدالسالم العربية للتعامل مع التحد  اإلسرازيلي امل

                                                 
الد الدخيل، "بروز الدور السعود  يف إطار النظام العربري الرراهن"، مصردر   خ د. 1

 .41-41 سابق، ص
أمحد يوسأل أمحد، "التداعيات العربية"، يف: ملأل "احلرب اإلسرازيلية على لبنران   د. 2

 .14-18 ، ص3004تشرين األول /، أكتوبر113وتداعياهتا"، املستقبل العربري العدد 
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من املراهنة على إحياء التسروية  بري مل متل عواصم االعتدال العر، ورلم ذلك
وتفعيل الدور األمريكي فيها. ودار صراع بني الدبلوماسيات العربيرة والدبلوماسرية   

إذ سعى كالمها جلذب واشنطن إىل تأييد رييته. وعقدت وزيرة اخلارجية ؛ اإلسرازيلية
اجتماًعا استًنازًيا يف نيويورك مع وزراء خارجيرة مصرر    األمريكية كوندوليزا رايي

مث التقر   ، 3004أيلول /سبتمرب 34واألردن ودول جملي التعاون اخلليجي الس  يف 
. وبذلك َعَدَل   واشرنطن  3004تشرين األول /أكتوبر 1هبم رايي ثانية يف القاهرة يف 

ملشرروع الشررق    عن الضغط لتحقيق الدميقراطية واإلصالح السياسي كركيرزتني 
لتصبح األولوية لألمن واملصاحل األمريكية لبناء "شرق أوسط جديرد"  ، األوسط الكبري

، بغض النظر عن كوهنا نظًما تسرلطية واسرتبدادية  ، عرب التحالأل مع الدول الصديقة
 .1مادام  تتحالأل مع واشنطن وفق أجندهتا اإلقليمية اجلديدة

واإلسرازيلية لتدشني شراكة مصراحل   وتوال  جهود الدبلوماسيتني األمريكية
بيد أن جهود وزيرة اخلارجية األمريكيرة  ، بني إسرازيل وبني الدول العربية السّنية

مني  بالفشل حينما حاول  أن تفرض على "اجملموعة الرباعية العربية" )اليت تضم 
السعودية واإلمارات واألردن ومصر( صفقًة تتضمن أن تدعم هذه الدول املشروع 

مقابل أن تقوم ، ألمريكي يف العراق وأن تساند اجلهود األمريكية يف مواجهة إيرانا
وذلك بعد أن تقروم  ، واشنطن بنجبار إسرازيل على القبول مببادرة السالم العربية

 .2القمة العربية يف الرياض بنحياء هذه املبادرة

لضرغط علرى   بيد أن املواقأل اإلسرازيلية املعتادة عادت للظهور جمدًدا عرب ا
أحدمها: أن تنأى واشنطن بنفسها عن أية ؛ الواليات املتحدة األمريكية يف اجتاهني

تصرحيات أو تلميحات داعمة للمبادرة العربية. واآلخر إقناع واشنطن بأن الوق  
وأن األولوية إلجناح ، 3004لري مالزم للبحث يف السالم الشامل بعد حرب لبنان 

 .3مباشرة مع الدول العربية املعتدلة اقتراح أوملرت بعقد لقاءات

                                                 

سعيد إدريي، "البعد االستراتيجي النتصرار املقاومرة"، املسرتقبل    حممد ال راجع: د. 1
 .10 ، ص3007أيلول /، سبتمرب111العربري العدد 

 .13-14 املصدر نفسه، ص 2

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3007-3004التقرير االستراتيجي العربري  3
 .319 ، ص3007واالستراتيجية يف األهرام، 
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وقد أّثرت هذه املراولات اإلسرازيلية على فرص جناح جولة نازب الررزيي  
بري لدفع حمور االعتدال العر 3007أيار /األمريكي ديك تشيين يف املنطقة يف مايو

، فكان أن أخفق يف حتقيق مراده لعدة أسرباب ، إىل االخنراط يف مواجهة مع إيران
واكتشاف الدول العربية حقيقة األهداف ، ها: جتاهله املتعمد لقضية فلسطنيمن بين

وحقيقة التحالأل الذ  تسعى واشنطن ، اإلسرازيلية يف احلرب على لبنان-األمريكية
 .1ملواجهة إيرانبري لفرضه على دول االعتدال العر

كما مارس  السعودية شيًئا من الضغط على الواليرات املتحردة لتفعيرل    
ومل يتواَن وزير اخلارجية األمري سعود الفيصل يف ؛ 3004وية بعد حرب لبنان التس

إبراز ريية بالده القازلة بضرورة أن تبذل واشنطن جهًدا أكرب لتسروية الصرراع   
بداًل من االكتفاء بالتصرحيات والكالم. وبينمرا كانر    ، اإلسرازيلي-الفلسطيين

نقل سرعود   3004تشرين األول /توبرالوزيرة رايي تقوم بزيارة للمنطقة أوازل أك
الفيصل إىل نظريته األمريكية أثناء لقازهما هذه الريية. مث عاد األمري تركي الفيصل 

لتأكيد هذا املعىن يف حماضرة لره   -السفري السعود  يف الواليات املتحدة آنذاك-
عرن  أمام مركز الدراسات االستراتيجية والدولية يف واشنطن بالقول: "لقد حتدثنا 

واآلن علينا أن نتحدث عن كيفية معاجلة القضايا الشازكة ، إجراءات خلمسني سنة
للمشكلة الفلسطينية. ونظن أن الوق  قد حان للواليات املتحدة لتخطو خطروة  

 .2"إىل األمام

ومل تكد تفرا ، 3004بيد أن إسرازيل مل تكتأِل مبا صنعته يف حرب لبنان صيأل 
لتحقيرق   3004آب /حنو قطاع لزة أواخر ألسطيحىت استدارت مرة أخرى ، منها

إجناز عسكر  سهل يرفع معنويات اجليش الصهيوين بعد فشله يف لبنران. واسرتمر   
سياق عملية الشد واجلذب بني قوات االحتالل وفصازل املقاومة الفلسطينية يف لرزة  

 .3004تشرين الًاين /حىت إعالن وقأل إطالق النار يف لزة أواخر نوفمرب

، ه األثناء عاد جملي الوزراء السعود  إلدانة السرلوك اإلسررازيلي  ويف هذ
قال وزير الًقافة واإلعالم إياد مدين:  3004تشرين الًاين /نوفمرب 4وعقب جلسة 

                                                 

 .14 إدريي، "البعد االستراتيجي النتصار املقاومة"، مصدر سابق، صحممد السعيد  د. 1

 .3004تشرين األول /أكتوبر 4راجع: احلياة  2
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إن اجمللي "تابع بقلق بالغ املمارسات اإلسرازيلية يف التنكيل بالشعب الفلسرطيين  
لي يرى أن احلاجة بات  ملحة وأن اجمل، والغياب الكامل للمجتمع الدويل، الشقيق

للدعوة إىل مؤمتر دويل حيضره مجيع األطراف لوضع حد لالعتداءات اإلسررازيلية  
، وتفعيل عملية السالم وفق مبرادرة السرالم العربيرة   ، على الشعب الفلسطيين
 .1"وقرارات الشرعية الدولية

ين تشرر /نوفمرب 30وبعد أسبوعني أعرب جملي الوزراء السعود  يف جلسة 
عن ترحيبه بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الرذ  أدان إسررازيل    3004الًاين 

بسبب ارتكاهبا جمزرة بي  حانون. وكذا الترحيب بقرارات اجمللي العاملي حلقوق 
كما دع  ، اإلنسان الذ  أدان اجلرازم اإلسرازيلية ضد حقوق اإلنسان الفلسطيين

املزيد من اجلهد لتعزيز الوفراق الفلسرطيين يف    السعودية القادة الفلسطينيني لبذل
تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. وقال الوزير إياد مدين: إن خادم احلرمني 
الشريفني جّدد دعوة الرياض إىل عقد مؤمتر دويل حيضره مجيع األطراف لوضرع  

ارات حد للعدوان اإلسرازيلي وتفعيل عملية السالم وفق مبادرة السالم العربية وقر
 .2"الشرعية الدولية

تشررين  /نوفمرب 37أكد جملي الوزراء السعود  يف جلسة ، ويف وق  الحق
برزاسة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز أن "الوق  حان إلضفاء اجلديرة   3004الًاين 

على الدعوة إىل مؤمتر دويل حول القضية الفلسطينية للدفع حنو حتويل مبرادرات  
وكرذلك حلمايرة   ، ة الدولية إىل خطوات عملية فوريرة السالم وقرارات الشرعي

الشعب الفلسطيين من التنكيل واإلرهاب الذ  متارسه إسررازيل دون رادع مرن   
 .3"أحد

                                                 

 .3004تشرين الًاين /نوفمرب 7راجع: احلياة  1

تشرين الًراين  /نوفمرب 30انظر: "أسي السياسة السعودية حيال العراق"، موقع إيالف  2
 على الرابط: 3004

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006 تشرررين الًرراين /نرروفمرب
483431.htm?sectionarchive=Politics 

 39خيية يف املنطقة"، احليراة  "الرياض: تأثري واشنطن جيب أن يتسق مع التوازنات التار 3
 .3004تشرين الًاين /نوفمرب

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006نوفمبر/تشرين%20الثاني%20192125.htm?sectionarchive=Politics
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006نوفمبر/تشرين%20الثاني%20192125.htm?sectionarchive=Politics
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وقد لقي الطرح السعود  الرامي لعقد مؤمتر دويل لعملية التسوية تأييًدا من 
موسرى يف   إذ كما أكد األمني العام جلامعة الدول العربية عمررو ؛ الدول العربية

على "ضرورة عقد مؤمتر دويل للسالم هبردف إقامرة الدولرة     3007آذار /مارس
الفلسطينية وإهناء االحتالل اإلسرازيلي لألراضي العربية وأن يكون ذلك يف إطرار  

 .1"زمين حمدد

أخذت السياسة السعودية ، ويف سياق احتواء الدور اإليراين يف املنطقة العربية
واضح بني قضايا املنطقة العربية من فلسرطني إىل العرراق    ختطو حنو القيام بربط

وبردأ التركيرز علرى الردعوة إىل      بري،مروًرا بلبنان وانتهاء  بأمن اخللي  العر
ملواجهة التحديات املتصاعدة وعلرى  بري مستويات من التضامن اخلليجي والعر

سرعودية  رأسها التحد  اإليراين. وإن كان يصعب اعتبار ذلك معّبًرا عن رييرة  
ناهيك عن ترمجة مًل تلك الريية إىل سياسة خارجية فّعالرة يف  ، إقليمية متماسكة
مبا حيقق هلا قدًرا من االستقاللية النسبية املطلوبة عرن السياسرات   ، تنفيذ أهدافها
 .األمريكية

استًمرت اململكة العربية السعودية كلمتها أمام ، وضمن هذا الربط السعود 
إلعرادة التأكيرد علرى     3004أيلول /سبتمرب 33مم املتحدة يف اجلمعية العامة لأل

إىل أوضاع لبنان بعد حرب ، املواقأل السعودية من قضايا املنطقة بدايًة من فلسطني
، ومشكلة انتشار أسلحة الردمار الشرامل يف املنطقرة   ، وأوضاع العراق، 3004

اب وأمهية جتفيرأل  وظاهرة اإلره، وازدواجية املعايري بشأن حاليت إسرازيل وإيران
واستهجان السعودية للربط بني اإلسالم من جهرة واإلرهراب   ، مصادر متويلها

 .والعدوانية من جهة أخرى

وفيما خيص القضية الفلسطينية أشار وزير اخلارجية السعود  إىل أن إحيراء  
مسرية السالم يتطلب تعاوًنا جاًدا لتحقيق احلل القازم علرى دولرتني يف وقر     

أن حرب لبنان أثبت  استحالة التوصل اىل حلول عسكرية حتفرظ   خاصة، معقول
أمن األطراف املعنية ومصاحلها. ومثة حاجة الستخالص الدروس من نتاز  فشرل  

                                                 

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3009-3007التقرير االستراتيجي العربري  1
 .147 ، ص3009واالستراتيجية يف األهرام، 
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، بسبب مبالغتها يف التركيز على القضايا اإلجرازية واملرحلية، عملية السالم السابقة
جراءات بناء للًقة كانر   واستنفاد اجلهد يف حماولة وضع ترتيبات أمنية مؤقتة وإ

فاملشكلة ؛ تفضي عملًيا إىل متكني أعداء السالم من هتديد العملية برمتها وتقويضها
وصل  إىل مرحلة ال ميكن معها القبول باملزيد من التسرويأل  ، يف الشرق األوسط

مما يضع اجملتمع الدويل أمام حتمية حتمل املسؤولية الكاملرة يف تطبيرق   ، واملماطلة
 .1سلمي العادل والدازم واملتوافق مع مبادئ الشرعية الدوليةاحلل ال

شّبه امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يف افتتاح القمة اخلليجية ، ويف وق  الحق
، 3004كرانون األول  /ديسرمرب  40-8السابعة والعشرين اليت ُعقدت يف الرياض 

ًصا أن قضية فلسطني خصو، املنطقة العربية خبزان ملئ بالبارود ينتظر شرارة لينفجر
وجمتمع دويل ينظر إىل ، تراوح بني احتالل عدواين بغيض ال خيشى رقيًبا أو حسيًبا

وخالف بني األشقاء الفلسطينيني هو األخطر علرى  ، املأساة الدامية نظرة املتفرج
القضية. ودعا امللك إىل مواجهة التحديات بتوحيد الصأل والصروت اخلليجري   

ودعًما لألمرة العربيرة   ، شقاء يف فلسطني والعراق ولبنانليكون اخللي  عوًنا لأل
 .2واإلسالمية

لقد كان  هذه اخلطابات واإلشارات السعودية دلياًل على جتّدد االهتمرام  
بنعادة طرح مبادرة السالم العربية مرة ثانية بعد حرب لبنران صريأل   بري العر

العربيرة املعتدلرة    . هذا االهتمام نبع من "بروز مصلحة مشتركة بني الدول3004
وبني إسرازيل خبصوص احتواء الطموحات اإليرانية اإلقليمية. ورلم أن املسؤولني 
السعوديني مل يكونوا على استعداد لعقد مباحًرات مباشررة أو مفتوحرة مرع     

إال أن الرياض استمرت يف االضطالع بردور واضرح يف تشرجيع    ، اإلسرازيليني
عزيز مكانة السرعودية علرى الصرعيدين    إسرازيلي لت-بريالتوصل إىل سالم عر

وافق  السعودية على املشاركة يف اجتمراع  ، اإلقليمي والدويل. ويف وق  الحق
                                                 

"سعود الفيصل: املشكلة يف املنطقة وصل  إىل مرحلة ال تقبل املزيد من التسرويأل"،   1
. وراجع أيًضا: التقرير االستراتيجي الفلسطيين 3004أيلول /سبتمرب 31 الشرق األوسط

 .444 ، مصدر سابق، ص3004لسنة 
. وأيًضا: 3004كانون األول /ديسمرب 40راجع تصرحيات العاهل السعود  يف: احلياة  2

 .444 ، مصدر سابق، ص3004التقرير االستراتيجي الفلسطيين لسنة 
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 .1"3007أنابوليي الذ  دع  إليه اإلدارة األمريكية أواخر 

ويبدو أن واشنطن أدرك  خيبة األمل العربيرة يف سياسرتها اإلقليميرة    "
ا اخليارات يف معاجلة مرا تواجهره مرن    وفقداهن، واستراتيجيتها شرق األوسطية

أم يف وقأل عمليرة  ، سواء أكان ذلك يف إجياد خمرج من الورطة العراقية، حتديات
أم يف تًبي  الوضع يف لبنان أو يف فلسطني. ويف ، إنتاج طهران اليورانيوم املخصب

اعتقدت احلكومات العربية أن هناك فرصة للتوصل إىل بعض املكاسرب  ، املقابل
ستغالل الضعأل األمريكي وحاجة واشنطن إىل مساعدة الردول العربيرة يف   عرب ا

معاجلة الوضع املتدهور يف املنطقة واملهدد للمصراحل األمريكيرة االسرتراتيجية.    
اليت كان  تبدو األكًر ، بقيادة السعودية، وانطالًقا من ذلك تداع  الدول العربية

ن رصيد سياسي ومعنو  وموارد تأهياًل للتفاوض بني األطراف بسبب ما متلكه م
إىل "قمرة املبرادرة    3007آذار /إىل حتويل مؤمتر قمة الرياض يف مارس، مالية أيًضا

، العربية من أجل السالم". ورلم أن إسرازيل مل تعلن محاسرتها هلرذه املبرادرة   
وشّكك  يف قدرهتا على أن تكون أرضية للنقاش إذا مل يطرأ عليهرا تعرديالت   

 ترفضها صراحًة. كما أن األطراف الدولية املعنية األخرى شرجع   فنهنا مل، أولية
 .2"عليها ووعدت بتقدمي الدعم هلا

كان  وراء جتديد االهتمرام   3007ومثة ثالثة تطورات متداخلة حدث  عام 
 .باملبادرة العربية للسالم بعد جتاهل واشنطن وتل أبيب هلا عدة سنوات

نفوذها وحلفازها يف املنطقة. فقد ارتأت  أوهلا: يتعلق باحتواء إيران وإضعاف
واشنطن أن دعم مصاحلها ومصاحل حلفازها اإلقليميني يقتضي تدشني كتلة قويرة  

مبا ميّكن مرن احترواء   ، من الدول العربية السّنية تكون يف حالة سالم مع إسرازيل
، إىل اختاذ عدة خطوات 3007ومطلع عام  3004طهران. وهذا ما دفع أواخر عام 

ومًلرها  ، (3+4ها: تكوين صيغة دول اخللي  إضافة إىل مصر واألردن )صيغة من
، صيغة "الرباعية العربية" اليت تضم حكومات مصر واألردن والسعودية واإلمارات

                                                 
1 Gawdat Bahgat, "Saudi Arabia and The Arab- Israeli Peace Process", 

Middle East Policy, Vol. XIV, No.3, Fall 2007, p. 58. 

اإلسرازيلية بعد أربعني عاًما علرى  -برهان لليون، "مصري التسوية السياسية العربية د. 2
 .40 ، ص3007، ربيع 70"، الدراسات الفلسطينية، العدد 4847حرب 



081 

 30عن صفقة أسلحة أمريكية لدول اخللي  بقيمرة   3007متوز /واإلعالن يف يوليو
يررة اخلارجيرة األمريكيرة    مليار دوالر لدعم القوى املعتدلة حسبما صرح  وز

 .1كوندوليزا رايي

أما التطور الًاين فكان يتعلق برلبة دول اخللي  النفطية )السعودية والكوي  
واإلمارات وقطر( يف تدشني بيئة عمل اقتصادية خالية مرن املشركالت علرى    

خصوًصرا  ، الصعيدين الداخلي واإلقليمي حىت تتمكن من تنفيذ براجمها االقتصادية
إىل أن يكون لردى   3007فزات املتكررة يف أسعار النفط اليت أدت يف هناية مع الق

وال ، تريليون دوالر من عازدات النفط حسب بعض التقرديرات  4.9هذه الدول 
شك أن السالم اإلقليمي سيكون مهًما لتنفيذ اخلطط التنموية واالستًمارية هلرذه  

مليار  100دية خطًطا إلنفاق الدول. وعلى سبيل املًال فقد أعلن  احلكومة السعو
3041دوالر على مشروعات تنموية حىت عام 

2. 

أما التطور الًالث فكان اإلخفاق يف التوصل إىل تسروية سرلمية للصرراع    
أو مؤمتر أنرابوليي  ، 3001اإلسرازيلي سواء عرب خطة خريطة الطريق -بريالعر

3007.  

لعربية حركة الدبلوماسية السعودية في الدوائر الفلسطينية وا
 (1020-1002والدولية )

يركز هذا اجلزء على حتليل كيفية اسرتخدام األداة الدبلوماسرية يف تنفيرذ    
وعرب عدة أحداث ، على مدار ثالثة أعوام من النشاط، السياسة اخلارجية السعودية

أو مناسبات بدأت برعاية إعالن مكة للمصاحلة الفلسطينية برني حرركيت فرتح    
، مث انعقاد القمة العربية يف الرياض يف الشهر التايل، 3007 شباط/ومحاس يف فرباير

وقضرية  ، 3007مروًرا بتحليل املواقأل السعودية من مؤمتر أنابوليي أواخر عرام  
 .3009/3008واحلرب اإلسرازيلية على لزة ، التطبيع مع إسرازيل

                                                 
1 Gawdat Bahgat, "The Arab Peace Initiative: An Assessment", Middle 

East Policy, Vol. XVI, Spring 2009, No. 1, p. 37. 

2 Ibid, p. 36. 
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الدبلوماسية السعودية واتفاق مكة: اختراق سياسي أم تودئة  -أوالً 
 مؤرتة؟ لعالمية

 44من بني كل حتركات السياسة السعودية جتاه قضية فلسطني بعد أحداث 
يربز اتفاق مكة الذ  جرى التوصل إليه بني حركيت فرتح  ، 3004أيلول /سبتمرب

بوصفه النموذج األبررز لدرجرة    3007شباط /ومحاس برعاية سعودية يف فرباير
تفاق منوذًجا لألدوات واآلليات إذ يقدم هذا اال؛ اهتمام الرياض بالقضية الفلسطينية

ودبلوماسريتها جتراه القضرية    ، اليت تستخدمها لتنفيذ سياستها اخلارجية عموًما
، رمبا حيسن النظر إىل االتفاق ضمن سياق أمشل، الفلسطينية خصوًصا. ورلم ذلك

ألنه يعّبر عن حلظة استًنازية مرَّ هبا الدور السعود  يف إطار التحضري النعقاد القمة 
 .3007آذار /العربية التاسعة عشرة يف الرياض يف مارس

وميكن القول خبصوص تأثري االتفاق على عالقة السعودية بالقوى الفلسطينية 
املختلفة: إن بعض التطور قد حلق بعالقات الريراض مرع حركرة محراس يف     

وذلك حينمرا  ، بعد قرابة العام من الصراع الفلسطيين الداخلي، 3007شباط/فرباير
ه امللك عبد اهلل بن عبد العزيز دعوًة حلركيت فتح ومحاس لعقد لقاء يف مكرة  وّج

للبحث يف اخلالف بينهم. وترجع استجابة محاس هلذه املبادرة امللكية إىل عدد من 
األسباب: "أواًل: املكانة اليت حتظى هبا السعودية مالًيا وسياسًيا علرى الصرعيدين   

ع به محاس من برالماتية وّلدت لديها الرلبرة يف  والدويل. ثانًيا: ما تتمتبري العر
وخصوًصا أن شعبيتها تتأثر مبا ينسب ، التخّلص من هتمة االلتحاق باحملور اإليراين

إىل امليليشيات الشيعية يف العراق من جرازم حبق الالجئني الفلسرطينيني املقريمني   
حركرة فرتح    هناك. ثالًًا: وصول محاس إىل االقتناع بفشل استخدام القوة ضد

إذ تبني أن فتح متتلك قدرة عسكرية تؤهلها حلماية نفسها ومشرروعها  ؛ والسلطة
والسلطة. رابًعا: حاجة محاس إىل استعادة قدرهتا على الضبط والسيطرة والتحكم 

وعدم الوقوع يف مغامرة تسئ إىل النموذج الذ  ترلرب يف أن  ، يف إدارة احلركة
 .1"السلطة عرب صناديق االقتراع متًله كأول حركة إسالمية تصل إىل

                                                 

طالل عوكل، "اتفاق مكة: قراءة يف املقدمات والنتاز "، الدراسات الفلسطينية، العدد  1
 .414 ، ص3007، شتاء 48
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ميكن االدعاء عموًما بأن السياسة السعودية ترتكز يف حتركها الدبلوماسري  
أوهلا: القدرات الرمزيرة أو األصرول   ؛ عادًة على استًمار ثالثة أنواع من املوارد

واإلسرالمي  بري املعنوية اليت تشمل املكانة املهمة للسعودية على الصعيدين العر
ضاهنا احلرمني الشريفني. والًاين: القدرة املالية املتميزة اليت متكنها مرن  بسبب احت

ومعلروم  ، تقدمي املساعدات االقتصادية واليت تكون على شكل هبات ال تردُّ لالًبا
أن جزء ا ُيعتد به من األزمات العربية له عالقة بأزمات ضعأل اإليرادات وعجرز  

إذ ؛ توظيأل القدرات الدبلوماسية السرعودية املوازنات. أما املورد الًالث فيتعلق ب
وهري حتراول   ، تتمتع الرياض بعالقات طيبة على الصعيدين اإلقليمي والردويل 

 .استًمارها للدفع باجتاه تفعيل عملية التسوية

( هو أحد أبرز األمًلة علرى اسرتًمار   3007شباط /كان اتفاق مكة )فرباير
فنرداء  ؛ القدرات الرمزيرة واملاليرة   ومها عنصرا، عنصرين من هذه املوارد الًالثة

العاهل السعود  إىل الفرقاء الفلسطينيني لالجتماع يف مكرة املكرمرة أواخرر    
ذّكرهم بأن اخلالف الداخلي ال خيدم سوى أعداء األمرة   3007كانون الًاين /يناير

؛ كما أنه يهّدد بالقضاء على كل املنجزات النضالية الفلسطينية، اإلسالمية والعربية
السعودية ال تقبل أن تقأل صامتة متفرجة ألهنا صاحبة دور ترارخيي وتشرارك   ف

لذلك دعا امللُك عبد اهلل األطراَف الفلسطينية ال فررق برني   ، فلسطني يف املصري
لبحث أمرور  ، طرف وآخر إىل االلتقاء "يف السعودية ويف رحاب بي  اهلل احلرام

لنحقق ألمتنا العربيرة  ، خراخلالف بينهم بكل حيادية دون تدخل من أ  طرف آ
 .1"واإلسالمية أحقيتها يف قضيتها

كما تعّهدت الرياض بعد توقيع االتفاق بتقدمي مساعدة مالية كبرية للتخفيرأل  
من آثار احلصار اخلانقة على الشعب الفلسطيين. ولكن املشكلة كان  تكمن يف عدم 

 : لياب العنصر الًالرث يف  أ-جناح السعودية يف استًمار عالقاهتا اإلقليمية والدولية 
إذ كان االعتراض األمريكي ؛ لتسويق االتفاق دولًيا بل وحىت إقليمًيا -ركازز حركتها

                                                 

لعزيز يدعو فيه الفرقاء الفلسطينيّين إىل لقاء عاجل راجع: "نداء للملك عبد اهلل بن عبد ا 1
، 3007، شرتاء 48يف مكة للبحث يف اخلالف بينهم"، الدراسات الفلسطينية، العردد  

 .481 ص
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عليه واضًحا ألنه ُيلغي اخلطوط الفاصلة بني معسكر  االعتدال واملمانعة يف السراحة  
ظهر  وهو ما ميكن أن يؤثر على جممل السياسة األمريكية يف املنطقة. كما، الفلسطينية

يف دعم اتفاق مكة والتعامل مع خمرجاته املتعلقة حبكومة الوحردة  بري التردد األورو
إضافة إىل عودة مصر لالهتمام بالتوسط بني حركيت فتح ومحراس  ، الوطنية الفلسطينية

 .3007أيار/مع عودة االحتكاك بينهما يف مايو

س ومع ذلك كان من مميزات اتفاق مكة أنه أوضح حلرركيت فرتح ومحرا   
حىت مع لياب القطرب الًالرث يف   ، عجزمها عن احتكار مركز القرار الفلسطيين

الساحة الفلسطينية الذ  ميكن أن يرجح إحدامها على األخرى. وفضاًل عن جناح 
فقد جنح أيًضا يف تعريأل محاس حبدود ، االتفاق يف ضبط التوازن الداخلي إىل حني

مع التأكيد علرى  ، يي يف املعارضةمن موقعها يف السلطة ول، خمالفة "الشرعيات"
 .1استحالة اجلمع بني السلطة واملعارضة يف جتربيت محاس وفتح سواء بسواء

هو حمصلة للدبلوماسية السعودية النشيطة وحماولترها القيرام   ، اتفاق مكة إًذا
وإسالمي ميأل الفراا االستراتيجي الذى يظللل الساحة العربية منرذ  بري بدور عر

، مما شجع إيران على مدِّ نفوذها إىل العراق ولبنان ولريمها، لى األقلثالثة عقود ع
ولذا فنن أمهية الدور السعود  تنبع من اعتماد مبدأ التحرك برداًل مرن حالرة    

وأّثررت  ، االنكفاء اليت أفقدت عدًدا من األقطار العربية املهمة قدرهتا على احلركة
 .2على حساباهتا االستراتيجية

زيد من الضوء على دالالت اتفاق مكرة بالنسربة للسياسرة    وبغية إلقاء م
سنتناول مسات الوساطة السعودية يف االتفاق مث ، السعودية جتاه القضية الفلسطينية

 .أوجه قصوره

 سما  الوساطة السعودية -2
ففي كلمة ؛ تردد العاهل السعود  قبل توجيه الدعوة حلركيت فتح ومحاس -أ

أشار إىل بعض األمور اليت سبق  التوصرل   3007شباط /فرباير 49له يف 
                                                 

 .308-309 ، ص3007-3004التقرير االستراتيجي العربري  1
 .3007شباط /فرباير 41فهمى هويد ، "أسئلة ما بعد االتفاق الفلسطيين"، األهرام  2
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ومنها: أنه كان ينتظر تدخاًل من القادة العررب لوقرأل   ، إىل اتفاق مكة
خصوًصا أن مصر كان  قد بذل  جهرًدا يف هرذا   ، اقتتال الفلسطينيني

لكن مّلا بلغ األمر حد سفك الدماء قرر العاهل السعود  التردخل  ، االجتاه
 الفرقاء الفلسطينيني الدعوة منتظًرا رد فعلهم وذكر أنه وّجه إىل، بعد تردد
وإن مل يلبوها فشرعب اململكرة   ، "فنن لّبوا الدعوة فذلك ما نريد، عليها

أدى واجبه حىت وإن مل يقبلوا الدعوة". وبعد اسرتقبال  ، العربية السعودية
مث استقبال وفد محاس برزاسة خالرد  ، امللك لوفد فتح برزاسة حممود عباس

ولكرن  ، امللك إىل أن السعودية مل تشترط على الطرفني شيًئا أشار، مشعل
، الرياض كان  تريد أمرين: أحدمها: "إيقاف إطالق النار برني اإلخروة  

وهرذا مرا   ، واآلخر: تشكيل حكومة يرتضيها اجلميع تسّير أمور الدولة
أما الباقي فهم أدرى به". وبعد شرد وجرذب برني الطررفني     ، نريده

 .1و  توقيع اتفاق مكة، ا على ذلك بعد عدة أيامالفلسطينيي ن توافق
فكان هناك جهد ؛ استناد الوساطة السعودية إىل جمهودات عربية سابقة -ب

ممرا شركَّل   ، وجهد سور  وأردين وقطر ، مصر  متواصل يف لزة
لبنات أمثرت يف النهاية توقيع اتفاق مكة. وإذا كان  الدول العربية قد 

لالقتتال الفلسطيين سرعًيا إىل صريغة   ضغط  للتوصل إىل وضع حد 
سياسية حتفظ مصاحل حركيت فتح ومحاس دون أن تقردما تنرازالت   

فنن السعودية وحدها جنح  يف مسعاها لسببني أساسريني:  ، جوهرية
وحصوهلا علرى  ، توازن عالقاهتا بالفصيلني الفلسطينيني إىل حد معقول
ودعوة الفصريلني   الضوء األخضر من واشنطن للقيام مبساعيها احلميدة

إىل السعودية. ولكن يبدو أن التحفظ األمريكي كان ينصربُّ علرى   
 .2خمرجات االتفاق وليي على الدعوة السعودية حبد ذاهتا

                                                 

الفلسطيين يف مكرة املكرمرة"،   -"خادم احلرمني يكشأل عن تفاصيل اللقاء الفلسطيين 1
 .3007شباط /فرباير 30األيام )رام اهلل( 

أمحد سعيد نوفل وآخرون، "أبعاد اتفاق مكة الفلسرطيين: الفررص واملخراطر"،     د. 2
 .19-11 ، ص3007، ربيع 18دراسات شرق أوسطية، العدد 
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تفضيل الرياض يف اتفاق مكة لدور "الوسيط احملايد" على دور "الوسيط  -ج
وبينما ينحصر دور األول يف الرعايرة  ، النشيط" أو "الشريك الكامل"

ملعنوية وتوفري أجواء إجيابية لتسهيل التفاهم وتسهيل االتصاالت والقيام ا
يقوم دور الًاين على التردخل  ، باملساعي احلميدة بني أطراف الصراع

بكًافة أكرب عرب طرح ريى وتصورات وحلول ابتكارية للمشركالت  
وتقدمي احلروافز  ، وصواًل إىل ممارسة الضغوط على املفاوضني، القازمة
. وبالنسبة التفاق مكة ميكن القول: إن املسرؤولني  1افآت.. إ واملك

برل اكتفروا   ، السعوديني مل يتدخلوا يف طبيعة احلوار وال يف الصريغ 
لكن الشئ األهم هرو تروفري   ، بالضيافة والرعاية والتحذير من الفشل

طاقم برزاسة األمري بندر بن سلطان عكأل على إجرراء االتصراالت   
 .2لعربية والدوليةبكًري من القيادات ا

كان هدف الدبلوماسية أو الوساطة السعودية هو تفعيل مبادرة السالم  -د
وهذا اقتضى أواًل حماولة إعادة توحيد املوقرأل الفلسرطيين.   ، العربية

وأن الصدام بني حركيت  فتح ، وصحيح أن اتفاق مكة مل يصمد طوياًل
مهًما يف نقطرتني   لكن هذا االتفاق يبقى، ومحاس عاد إىل سريته األوىل

إحدامها: أنه كشأل عن إدراك سعود  ألن مصري املبادرة ؛ على األقل
وهي ، العربية للسالم يبقى مرهوًنا أساًسا بالوحدة الفلسطينية الداخلية

والعمل وفًقا لبنوده. ، بدورها مرهونة بااللتزام باتفاق مكة والتمسك به
ة إذا شاءت على صريالة  واألخرى تتعلق بأن السعودية أثبت  أهنا قادر

مواقأل عربية متمايزة عن املواقأل األمريكية. ورلم أن الرياض ابتعدت 
عن حركة محاس بعد انقالهبا علرى السرلطة الفلسرطينية يف لرزة     

، وأعلن  وقوفها إىل جوار الشرعية الفلسرطينية ، 3007حزيران /يونيو
                                                 

ودودة بدران، "الوسراطة األمريكيرة يف الصرراع     ات انظر: د.حول أنواع الوساط 1
هالة سعود  )حمرر( الوطن العربري والواليات املتحدة  اإلسرازيلي"، يف: د.-العربري

 .310 ، ص4884األمريكية، القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 
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شركلة  فنن السعودية ما زال  ترى "مشكلة محاس بوصفها جزء ا من م
وذلك محايرة  ، فلسطينية داخلية ُتحسم وفًقا لألطر الفلسطينية نفسها

وتفعياًل للمبادرة العربية للسالم. أمرا الواليرات   ، للقضية الفلسطينية
املتحدة األمريكية فتهدف إىل تعميق اخلالف الفلسطيين وتوظيفره يف  

كحركة ألهنا تراها "حركة  -ورمبا وجودها-القضاء على نفوذ محاس 
ومرن ضرمنها   ، وهو أمر ال توافق عليه الردول العربيرة  ، إرهابية"
 .1السعودية"

 أوجه رصور اتفاق مكة: -1
الق الوضع الفلسطيين نرزإذا كان مما حيسب لالتفاق جناحه املؤق  يف منع ا

وقدرة الراعي السعود  على إقناع حركيت محراس وفرتح   ، حنو "احلرب األهلية"
إال أن آراء أخرى ، ية خالفاهتما على قاعدة احلواربضبط صراعهما الداخلي وتسو

وأهنا جاءت حمصلة ملخاوف أكًر ، مل تَر يف صيغة مكة أكًر من "نتاج إدارة أزمة"
اع نررز منها نتيجة توافق على التقدم لإلمام. فلقد أوصل  املخراوف طرريف ال  
مل يكرن   الفلسطيين إىل أن نتاز  الصراع لن تأيت ملصلحة أ  من الطرفني. وهبذا

االتفاق أكًر من ممر إجبار  جاء بعد فشل هذين الطرفني يف حتقيق أهدافهما عرب 
وهو ما دفع للنظر إىل اتفاق مكة بوصفه أمرًرا مرحلًيرا يقبرل    ، استخدام العنأل
مبا يؤد  إىل إمكانية تراجع حدة االستقطاب الفلسطيين وحل ، النجاح أو الفشل

الوضع الشراذ املتمًرل يف وجرود رزاسرة      أو تًبي ، مشكلة ازدواجية السلطة
 .2وحكومتني فلسطينيتني

فهو اتفاق عام مل يستطع معاجلة القضايا ؛ لقد شاب االتفاق عيوب واضحة
وبالتايل مل حيل املشركلة مرن   ، اجلززية وأحاهلا إىل اخلصوم الفلسطينيني أنفسهم

لًقرل املعنرو    مستخدًما ا، وإمنا اكتفى مبعاجلة التوتر من على السطح، جذورها
                                                 

حسن أبو طالب، "الدور السعود .. حدود االشتباك مع شأن معّقد"، السياسرة   د. 1
 .434-430 ، ص3007تشرين األول/، أكتوبر470الدولية، العدد 
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دون لوص يف عمق تفاصيل اخلالفات الفلسرطينية. وهبرذا   ، للسعودية باألساس
الفهم ميكن القول: إن اهلدف االحتفايل بالتصاحل الشكلي بني حركيت فتح ومحاس 
وهتيئة األجواء قبل القمة العربية اليت كان  ستنعقد يف الرياض بعد أقل من شهرين 

السعودية من اتفاق مكة. وعلى سبيل املًال تررّدد  كان أحد أهداف الدبلوماسية 
أن اململكة العربية السعودية أحجم  بعد توقيع االتفاق عن التدخل يف موضروع  

واكتف  الرياض بنبالا حركة محاس أن ال ، إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية
، ينًيا داخلًياألهنا تراه شأًنا فلسط، شأن للمملكة مبوضوع املنظمة من قريب أو بعيد

 .1وأهنا لن تتدخل فيه على اإلطالق

وهو ما يؤكد أن االتفاق مل يستطع النفاذ إىل عمق ملأل إصرالح منظمرة   
 سواء بسبب إحجام حركرة فرتح عرن املضري يف هرذا      ، التحرير الفلسطينية

االستحقاق إىل هنايته خصوًصا بعدما خسرت موقعهرا املهريمن علرى اجمللري     
مما جيعل من الصعب التضحية أيًضا مبوقعهرا يف  ، 3004عام التشريعي الفلسطيين 

، أو بسبب لياب اإلرادة السياسية العربية لتفعيل املنظمة بعد تآكل دورها، املنظمة
واجتاه السلطة الوطنية الفلسطينية لوراثتها اعتباًرا من حلظة توقيع اتفاق أوسلو عام 

4881
2. 

فرلم املساندة العربيرة  ؛ لعدة أسبابومثة من يرى أن اتفاق مكة ُولد ضعيًفا 
إال أن القاهرة مل ختأِل امتعاضها من ترويل الريراض   ، اللفظية لالتفاق بشكل عام

خصوًصا مع جتاهرل  ، شأًنا تعتربه مصر من شؤوهنا اخلاصة املتعلقة بأمنها الوطين
وعدم دعوهتا إىل حضور حفل التوقيع. كمرا أن السرعودية مل   ، التنسيق مع مصر

ومل ، تسويق االتفاق دولًيا خصوًصا على صعيد إزالة املعارضة األمريكية لهتستطع 
تتخذ إجراءات عربية عملية لكسر احلصار املايل على الفلسطينيني. بيد أن السبب 
األهم الهنيار االتفاق يكمن يف وجود قوى نافذة داخل السلطة الفلسطينية وحركة 

هذه القروى مل  ، السلطة الفلسطينية فتح مل تقبل مطلًقا مبشاركة محاس يف جسم
تكن مستعدة ألن تتحمل هذه املشاركة اليت ستؤد  يف النهاية إىل تغيري بنية النخبة 

                                                 
 .3007نيسان /إبريل 48راجع: احلياة  1
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بعد الضربة اليت تلقتها يف االنتخابات ، السياسية املسيطرة على السلطة الفلسطينية
3004التشريعية لعام 

1. 

ا بنجيابية كبرية لالتفراق  ومثة إشارات إىل أن بعض قادة حركة فتح مل ينظرو
وإمنا َسطًرا من الكلمات ُأطلق عليه اسم اتفاق ونتج  منه ، "الذ  مل يكن اتفاًقا
، لكنه مل يكن ليستطيع أن يؤّسي وحدة وطنية فلسرطينية ، حكومة وحدة وطنية

 2."وهذا ما جرى بالفعل، بل كان يستطيع أن يًبِّ  حكومة ملدة قصرية
ع األويل الذ  ساد قبيل الدعوة السعودية وتوقيع أضأل إىل ذلك أن االنطبا

، كان أن السعودية اليت صّعدت من مستوى تفاعلها مع إيران وسوريا، اتفاق مكة
أرادت حتقيق جناح سياسي يف أقل امللفات ، والسيما يف امللفني اللبناين والفلسطيين

إذ ُيحسب ؛ لسطيينالعالقة آنذاك تعقيًدا )من وجهة النظر السعودية( وهو امللأل الف
يأل الدم واالتفراق علرى   نرزللسعودية أهنا دفع  الطرفني املتصارعني إىل وقأل 

ناهيك عن جناح الرياض )ولرو بشركل مؤقر     ، تشكيل حكومة وحدة وطنية
 .3وتعزيز اعتداهلا وإبعادها عن التأثري اإليراين، وجززي( يف استمالة حركة "محاس"

عود  الالحق على اتفاق مكة ُيعد من وال شك أن السلوك الدبلوماسي الس
إذ يبدو أن الرياض استنفدت جهدها للوصرول إىل إجنراز   ؛ أوجه القصور املهمة

دون أن تتمكن من إقناع واشنطن أو ، إعالمي حيسب هلا قبل قمة الرياض العربية
األمر الذ  سّرع يف اهنيار ، العواصم األوروبية برفع احلصار عن الشعب الفلسطيين

ومواقأل دول االحتراد  ، إذ أخفق  الرياض يف استًمار املوقأل الروسي؛ اقاالتف
بل إن الروس ، واليت أبدت مجيًعا ترحيًبا باالتفاق، وخصوًصا إيطاليا بري،األورو

واإليطاليني حاولوا بلورة حمور من الدول اليت توافق على االعترراف باحلكومرة   
اسًيا إسرازيلًيا إلحباط هذا التحررك  مما استدعى نشاًطا دبلوم، الفلسطينية اجلديدة

عرب اتصال رزيي الوزراء اإلسرازيلي إيهود أوملرت بالرزيي جورج بوش االبن يف 
                                                 

، 430وجهات نظرر، العردد   ، بشري نافع، "محاس.. الطريق إىل األزمة"، الكتب د. 1
 .8 ، ص3008كانون الًاين /يناير

مداخلة قدورة فارس، يف: لسان اخلطيب وآخرون، ندوة "االنقسام الفلسطيين واحلوار:  2
 .49 ، ص3008، ربيع 79فلسطينية، العدد دروب متعاكسة"، الدراسات ال
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الذ  أسفر عن حصوله على تعهد شخصي مرن بروش   ، 3007شباط /فرباير 44
االبن بأن "اتفاق مكة لن يغّير شيًئا وبأن الواليات املتحدة ستسرتمر يف مقاطعرة   

 .1"عل إسرازيلكما تف، محاس

ومل يكن سًرا أن واشنطن وتل أبيب ضغطتا بشدة على أبو مازن إلفشرال  
حكومة الوحدة الفلسطينية والتراجع عن اتفاق مكة. فقد نقل  اإلذاعة العربية يوم 

عن مصادر حميطة بوزيرة اخلارجية األمريكية كونردوليزا   3007شباط /فرباير 34
ل كل حلظة وكل فرصة من أجل إثناء أبو مازن رايي أهنا عاقدة العزم على استغال

عن تطبيق االتفاق. ويف ظل ما هو معروف من مًابرة الدبلوماسريتني األمريكيرة   
أو ، واإلسرازيلية كان متوقًعا أن تسعيا إلجهاض فكرة حكومة الوحردة الوطنيرة  

على األقل ملواصلة حصارها والضغط عليها بكل السبل إذا مل تستجب للطلبرات  
 .2رازيليةاإلس

املوقأل األمريكي املمانع إلدماج محاس ضمن النظام السياسري الفلسرطيين   
كان هو املشكلة األبرز على ما يبدو أمام السرعودية يف  ، وفك العزلة الدولية عنها

حىت إن أحد رموز احملرافظني اجلردد يف   ؛ تسويق اتفاق مكة على الصعيد الدويل
ير التنفيذ  ملعهد واشرنطن لدراسرات   الواليات املتحدة روبرت ساتلوف )املد

الشرق األدىن( أشار يف مقال له إىل أنه "من الواضح أن محاس خرج  قوية مرن  
ففي مقابل إبداء بعض املرونة جتاه تعيني الوزراء وفقرة مبهمة الصريالة  ، االتفاق

حصل  محاس على دفعة سياسرية  ، بشأن "احترام" قرارات واتفاقات لري حمددة
ورة احتضان حممود عباس والقيادة السعودية هلا. وبرلم دعرم اإلدارة  هازلة يف ص

فنهنا مل تسرتطع فهرم دوافرع    ، األمريكية للمساعي الدبلوماسية السعودية إمجااًل
وقد يكون هذا الدافع احملرك للملك عبد اهلل هرو  ، الرياض وراء إبرام إعالن مكة

من خمتلأل األطيراف السياسرية   احلاجة االستراتيجية حلشد وتوحيد العرب السنَّة 
                                                 

أنطوان شلح ، "إسرازيل واتفاق مكة: انتظار الفشل"، الدراسات الفلسطينية، العدد  1
 .418 ، ص3007، شتاء 48

 39مكرة"، الشررق األوسرط    فهمي هويد ، "ال حمل للتردد العربري بعد اتفاق  2
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برري  إلحباط املخططات اإليرانية لتوسيع النفوذ الشيعي مبختلأل أحناء العامل العر
أو أن حتركه جراء  ، واحليلولة دون اختراق إيران للعناصر الفلسطينية "الراديكالية"

ز ومن الواضح يف احلالتني أن اإلجنا، نتيجة مشاهد االقتتال املقيتة بني الفلسطينيني
الذ  حتقق مبكة جاء على حساب إضفاء الشرعية على منظمة "راديكالية" مل تقر 

 .1"حىت مبادرة السالم السعودية

وكان اعتراض ساتلوف يتمًل يف أن اتفاق مكة أزال كل اخلطوط الفاصرلة  
خصوًصا أن الوضرع  ، بني العناصر املعتدلة والراديكالية داخل املعسكر الفلسطيين

الذ  اسرتمرت سروريا يف    اهلل حزب كان يتعزز أيًضا ملصلحة الداخلي اللبناين
ومها انتكاستان عكسرتا حاجرة   ، 4704إمداده بالسالح يف انتهاك صريح للقرار 

إدارة بوش إلعادة النظر يف عدد من افتراضاهتا األساسية بشأن إمكانيرة حتقيرق   
وما هو الضررور   ، اإلسرازيلية املتنوعة-االستقرار والتقدم على اجلبهات العربية

فمرن  ، لتنشيطها قبل اختاذ أية خطوات على اجلبهتني الفلسرطينية أو اللبنانيرة  
الضرور  أن تتوصل واشنطن إىل تفراهم مرع طررفني جروهريني )إسررازيل      
والسعودية( حول التوجه الذ  ينبغي أن تتخذه السياسرة األمريكيرة يف الفتررة    

ل أبيب والريراض ينبغري تناوهلرا    ومن الواضح أن هناك توترات بني ت، القادمة
فمن الناحية االستراتيجية تؤيد إسرازيل والسعودية فكرة التعاون السرّني  ، أمريكًيا

ولكن من الناحية التكتيكية خيتلأل اجلانبان ، هبدف التصد  لتنامي النفوذ اإليراين
 .2حول ما إذا كان  محاس متًل جزء ا من املشكلة أم احلل

رلرم وجرود   ، سية السعودية يف تسويق اتفاق مكةأخفق  الدبلوما، إذن
وبقي االتفاق جمرد بداية مل تتطرور لصروا   ، مساحة معقولة من احلركة أمامها

واستطاع  الدبلوماسية اإلسرازيلية ، مرحلة جديدة خمتلفة على الصعيد الفلسطيين
)بدعم أمريكي( أن تبدد اآلمال برفع احلصار وأن حتبط احتماالت جناح حكومرة  

                                                 
روبرت ساتلوف، "اتفاق مكة معضلة جديدة ألمريكا"، مترجم يف موقع إسرالم أون   1

 الين على الرابط:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1171

539813953 
 املصدر نفسه. 2
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مما يطرح عدة أسئلة عن درجة تصميم األطراف العربية على ، لوحدة الفلسطينيةا
انتشال الوضع الفلسطيين من أزماته )خصوًصا إذا استلزم األمر معاكسة التوجهات 

وعن درجة هيمنة الواليات املتحدة )عرب اللجنة الرباعيرة  ، األمريكية واإلسرازيلية(
وعردم رلبترها يف أن تتخطرى    ، لسطيينوجملي األمن( على تطورات امللأل الف
وعن العوامل اليت تؤد  إىل تراجرع أو  ، املساندة العربية للفلسطينيني سقًفا معيًنا

 تردد األطراف العربية عن االنغماس يف حل القضايا العربية والفلسرطينية رلرم   
ما تظهره هذه األطراف من محاسة مبدزية يف بعض األحيان للعمرل علرى هرذا    

 .الصعيد

كن إنصاف الدبلوماسية السعودية يقتضي أيًضا اإلشارة إىل وجود قصرور  ل
وقد دعا البعض إىل مواجهرة الرهران   ، يف تسويق اتفاق مكةبري دبلوماسي عر

اإلسرازيلي إلفشال االتفاق بأن تتخّلى الدول العربيرة عرن سياسرة    -األمريكي
ع الفصازل الفلسطينية وأن تساند أبو مازن يف التزامه باالتفاق مع تشجي، االنتظار

وأن حتاول إقناع اللجنة الرباعيرة الدوليرة   ، على التمسك باملشاركة يف احلكومة
أو إقناع واشنطن بواسطة أصدقازها ، بأمهية التعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية

، إن مل يكن بالتعامل مرع احلكومرة الفلسرطينية   بري "املعتدلني" يف الوطن العر
قتها والتحريض عليها واإلصرار على حصارها. وباختصرار أن  فبالكألِّ عن مالح

باعتباره خطوة ليي فقط باجتراه وقرأل   ، تتبىن الدول العربية تسويق اتفاق مكة
على األقرل مرن   ، وإمنا أيًضا باجتاه رفع احلصار الظامل، يأل الدم الفلسطييننرز

 .1جانب الدول العربية

، دبلوماسيات العربية يف تسرويقه وإخفاق ال، وبعيًدا عن اتفاق مكة حتديًدا
ميكن القول يف إطار أوسع: إن "الدول العربية فقدت مواقعها يف املعادلة اإلقليمية 

ومل تعد قادرة على منافسة نفوذ تركيا وإيران وتأثريمها على القضرايا  ، يف املنطقة
تحدة العربية. ويبدو أن آمال الدول العربية بدأت تنحصر فيما تتفضل الواليات امل

وليي هلرا  ، مبنحه هلا من أدوار "افتراضية" ال متًل اعتراًفا بًقل خاص يف ساحتها
تأثري فعلي على التطورات أو التوازنات يف املنطقة. وذلك رلرم احلررص علرى    

                                                 
 ي بعد اتفاق مكة"، مصدر سابق.فهمي هويد ، "ال حمل للتردد العربر 1
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تضخيم قيمة هذه األدوار إعالمًيا واالستدالل هبا علرى أمهيرة املوقرع وفعاليرة     
 .1"الدور

يشرري إىل  ، ية السعودية يف تسويق اتفاق مكرة والواقع أن إخفاق الدبلوماس
ضخامة الفارق بني التأثريي ن اإلسرازيلي والسعود  على السياسرة األمريكيرة يف   

، فبحكم التماهي املصلحي االستراتيجي بني الواليات املتحدة وإسررازيل ؛ املنطقة
أن تتفوق علرى ترأثري   ، مهما كان  صديقة للغرب، يصعب على أية دولة عربية

 .2سرازيل على صانع القرار األمريكيإ

 الدبلوماسية السعودية والقمة العربية في الرياضثانًيا: 
تفاءل كًريون بشأن ما ميكن أن تتوصل إليه القمة العربية التاسعة عشررة الريت   

من نتاز  برالنظر إىل أربعرة عوامرل     3007آذار /انعقدت يف الرياض أواخر مارس
ضاع العربية على حنو بات يهّدد مجيع الردول العربيرة   أوهلا: ترد  األو، 3موضوعية

دون استًناء. أما الًاين: فيتعلق باألزمة اليت بات  تعاين منرها السياسرتان األمريكيرة    
وفشل إسررازيل يف  ، واإلسرازيلية يف املنطقة العربية بسبب الورطة األمريكية يف العراق

ا عرن تركيرع الشرعب    وكذلك عجزهر ، 3004حرهبا العدوانية ضد لبنان صيأل 
الفلسطيين بالتصعيد العسكر  املتعامد مع احلصار االقتصاد . ويف احملصرلة كانر    

فيها ما دامر  سياسرات   بري خريطة األزمات العربية تتيح اجملال لتفعيل التأثري العر
اخلصوم تتراجع تراجًعا ملحوًظا. الًالث: قلق السعودية من تعاظم النفوذ اإليراين على 

إذ إن طهران تنفرذ دبلوماسرية   ؛ يف عدة قضايا عربيةبري اجع الدور العرحساب تر
يف قضاياه. ولقرد أصربح   بري "ملء الفراا" الذ  نشأ عن تراجع تأثري النظام العر

                                                 

بتصرف عن: سعيد رفع ، "السياسات العربية: حرج من التطرف اإلسرازيلي وقلق من  1
 .41-43 ، ص3008، صيأل 419النفوذ اإليراين"، شؤون عربية، العدد 

كميل منصور، الواليات املتحدة األمريكية وإسررازيل:   ملزيد من التفاصيل راجع: د. 2
، 3ترمجة: نصري مروة، بريوت: مؤسسة الدراسرات الفلسرطينية، ط   العروة األوثق،

4889. 

: 3009-3007أمحد يوسأل أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران( حال األمة العربيرة   د. 3
 .78 ثنازية التفتي  واالختراق، مصدر سابق، ص
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يف التصد  للعردوان   اهلل حزبوكذلك بعد جناح  3001إثر احتالل العراق -إليران 
ناهيك ، لعراق ولبنان وفلسطنيحضور فاعل يف ا -3004اإلسرازيلي على لبنان صيأل 

فضاًل عن التحررك الدبلوماسري اإليرراين    ، السورية املستقرة-عن العالقات اإليرانية
 .1النشيط يف دول عربية أخرى مًل السعودية واإلمارات والسودان واجلزازر ولريها
إىل ، أما العامل الرابع فكان الدور السعود  الذ  طّور طبيعته مرن طررف   

"وبدا ، 3004متوز /خصوًصا بعد حرب يوليو، العربية-لعالقات العربيةوسيط  يف ا
، أن النخبة السعودية بات  تدرك املخاطر اجلسيمة احمليطة بالسعودية ومنطقة اخللي 

اختذت قراًرا بتنشريط   -أ : النخبة-وأهنا ، أيًضا على اتساعهبري بل الوطن العر
خاطر. ولعرل هرذا يررتبط بتراجرع     دورها القياد  يف اجتاه حماولة درء هذه امل

، السعودية عن قرار سابق هلا بعقد القمة العربية التاسعة عشرة يف شررم الشريخ  
كما هو مقرر وفق الترتيب األجبد  للردول  ، ومطالبة اململكة بعقدها يف الرياض

لتكون قمة الرياض بذلك هي أول قمرة  ، حسبما يقضي بروتوكول دورية القمة
 .2" السعوديةعربية شاملة تعقد يف

اليت سبقها إجناز ، لقد استفادت الدبلوماسية السعودية من انعقاد القمة العربية
اتفاق مكة مبا ينطو  عليه من دالالت من حيث دخول الرياض إىل جمال التعامل 

وهو أمر تلقفتره  ، مع فاعلني من لري الدول مًل حركة املقاومة اإلسالمية "محاس"
بل إن الرياض جنح  أيًضا يف ممارسرة بعرض   ، برييناألخرية بقبول وترحاب ك

األمر الذ  دفعها بعد ذلك ؛ التأثري على توجهات محاس )ملدة شهرين على األقل(
إىل مناشدة السعودية يف مناسبات متكررة التدخل للتقريب ثانية بينها وبني حركة 

 .وقيام قيادات محاس بنعالن متسك احلركة باتفاق مكة، فتح
ول عموًما: إن السياسة السعودية جتاه القضرية الفلسرطينية قرد    وميكن الق

خصوًصا يف ثالثة  3007شهدت نشاًطا استًنازًيا على مستوى احلركة خالل عام 
                                                 

ي"، الدراسرات  رأمحد يوسأل أمحد، "تآكل الدور املصرر  يف النظرام العربر    د. 1
 .49 ، ص3007، صيأل74ية، العددالفلسطين

أمحد يوسأل أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران( حال األمرة العربيرة    بتصرف عن: د. 2
 .78 : ثنازية التفتي  واالختراق، مصدر سابق، ص3007-3009
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الفلسطيين وإبرام اتفراق مكرة.   -أوهلا: التوسط يف الصراع الفلسطيين؛ جماالت
بية للسالم اليت جررى  والًاين: قيام السعودية بالدفع حنو إعادة تفعيل املبادرة العر

تفعيل ، 3007إذ تبّن  قمة الرياض ؛ 3003طرحها يف القمة العربية يف بريوت عام 
لكن السرعودية تريًر  يف   ، املبادرة وتأييد فكرة عقد مؤمتر دويل برعاية أمريكية

يف مسرعى  ، إعالن القبول باملشاركة فيه حىت األسبوع األخري الذ  سبق انعقاده
ط انعقاد املؤمتر. أما الًالث فتعلرق مبسرعى السرعودية إىل    استهدف حتسني شرو

 .1ختفيأل آثار احلصار اإلسرازيلي على قطاع لزة

ورلم مكاسب الدبلوماسية السعودية من اتفاق مكة وانعقاد القمة العربيرة  
أحدمها: يتعلق بآنية هرذين التطرورين   ؛ فننه جيب اإلشارة إىل أمرين، يف الرياض

مبا ال يسرمح يف  ، ما على جممل السياسات اإلقليمية يف املنطقةوحمدودية انعكاساهت
الواقع بالقول: إن السعودية بات  تضطلع بدور إقليمي يسمح هلا أكًر من لريهرا  

إذ إن ؛ باملبادرة إىل التصد  ملهمة التأثري يف اجتاه األحرداث يف املنطقرة العربيرة   
، إليراين يف الساحات العربيرة نشاطها الدبلوماسي يبقى مرهوًنا بالتصد  للنفوذ ا
وال يعّبر عن تغّيرر حقيقري يف   ، وهو نشاط يعكي استجابة فرضتها ظروف آنية
 .2مضمون السياسة السعودية جتاه القضايا العربية

أما األمر اآلخر فهو أن تطور األحداث الالحقة على الصرعد الفلسرطينية   
ياسة السرعودية إىل مرتبرة   والعربية واإلقليمية مل يكشأل استمرارية يف صعود الس

توجيه األحداث أو حىت منع التطورات السلبية يف املنطقة. ولعل مقارنة حصراد  
فكما مل يصرمد  ، تؤكد هذه احلقيقة 3040بعام  3007الدبلوماسية السعودية لعام 

كذلك مل تنجح مبادرة السعودية حلرل أزمرة   ، إعالن مكة للمصاحلة الفلسطينية
                                                 

، برريوت: مركرز الزيتونرة للدراسرات     3007التقرير االسرتراتيجي الفلسرطيين    1
 .474 ، ص3009واالستشارات، 

شهدت ميالد دور إقليمري   3007-3001بعض الدراسات يف القول بأن أعوام تبالغ  2
سعود  ألول مرة يف التاريخ العربري احلديث؛ فاملبادرات السعودية تبقى تكتيكية وال 
تعرب عن مضمون استراتيجي أو استقاليل حقيقي عن التوجهات الغربية. ومن أبرز أمًلة 

"بروز الدور السرعود  يف إطرار النظرام    خالد الدخيل،  هذه الدراسات دراسة د.
 .44-1 العربري الراهن"، مصدر سابق، ص
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السورية يف جتنيب لبنان -وال أفلح  األفكار السعودية، يةتشكيل احلكومة العراق
انعكاسات القرار االهتامي اخلاص مبوضوع التيال رفيق احلرير . وذلرك علرى   
الرلم من اكتساب املبادرات السعودية قدًرا كبرًيا من الذيوع اإلعالمري الرذ    

 .1يفوق يف الواقع قدرة تلك املبادرات على النجاح أو االستمرار

 لثًا: السياسة السعودية ومؤتمر أنابوليسثا
أعلن الرزيي جورج بوش االبن مبرادرًة لتحريرك    3007متوز /يوليو 41يف 

عرب عقد مؤمتر دويل يف أنابوليي بالواليات املتحدة. وقبل ذلرك  ، عملية التسوية
كان  وزيرة خارجيته كوندوليزا رايي قد اتفق  بعد اجتماعها مع كرل مرن   

 37فلسطينية حممود عبراس ورزريي الروزراء اإلسررازيلي يف     رزيي السلطة ال
على عقد اجتماعات تفاوضية منتظمة كل أسربوعني ملناقشرة    3007آذار /مارس

خطوات تؤد  إىل قيام دولة فلسطينية. وبعد إعالن الرزيي األمريكري عرادت   
يف  3007أيلرول  /سربتمرب  30مث يف  3007آب /ألسطي 4رايي إىل املنطقة يف 

 ُخصصتا لبحث مبادرة بوش لعقد مرؤمتر أنرابوليي وتنسريق متابعتره     زيارتني
 .2وإجراءات التحضري له

لقد استطاع  وزيرة اخلارجية األمريكية بعد زيارهتا السعودية واجتماعهرا  
بامللك ومسؤولني سعوديني آخرين احلصول على موافقة مبدزيرة مرن الريراض    

ه بوش االبن. وأشرارت حتلريالت   الذ  دعا إلي، للمشاركة يف اجتماع أنابوليي
إسرازيلية إىل أنه "من الواضح جلميع املعنيني أن وجود الرياض سريكون حامًسرا   

ألهنا خطوة كفيلة جبعله يتجاوز كونه لقاء  عادًيرا برني   ، بالنسبة إىل جناح املؤمتر
إىل أن يصبح خطوة مهمة إلحياء العملية السياسية املدعومة من ، إسرازيل وجاراهتا

 .3"دول العربية السّنية املعتدلةال

                                                 

، القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالستراتيجي 3040التقرير االستراتيجي العربري  1
 .311-311 ، ص3044يف األهرام، 

 .133-108 ، مصدر سابق، ص3009-3007راجع: التقرير االستراتيجي العربري  2
، 3007آب /ألسرطي  1بن ومشوزيل روزنر، "السعوديون قادمون"، هرآرتي   ألوف 3

 .81-83 ، ص3007أيلول /، سبتمرب411مترجم يف: خمتارات إسرازيلية، العدد 
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ورلم كًرة اللقاءات التفاوضية املباشرة بني عباس وأوملرت حتضررًيا ملرؤمتر   
فقد أخفق الطرفان يف االتفاق على وثيقة مشرتركة تشرّكل أساًسرا    ، أنابوليي

وهو ما حدا بالرياض إىل اتباع تكتيك دبلوماسي حيراول الضرغط   ، للمفاوضات
وم على إظهار درجة من التحفظ على املشاركة يف املؤمتر. وكان يق، على واشنطن

وأْطَلرع املسرؤولني    3007أيلول /سبتمرب 44فبعد أن زار الرزيي عباس جدة يف 
، السعوديني على حقيقة املوقأل اإلسرازيلي من املؤمتر وطبيعة ما تريده إسرازيل منه

اجتماع أو مرؤمتر   أعلن الوزير سعود الفيصل أن "السعودية ال ترى فازدة من أ 
إذا مل يكن شاماًل ويعاجل القضايا الرزيسة. فنذا مل يتوفر هذا يف االجتمراع فرنين   

 .1"أشكُّ يف مشاركة اململكة

وأن يعراجل  ، وهكذا وضع  السعودية بندين ملؤمتر ناجح: أن يكون شاماًل"
وريا أ : سر ، القضايا الرزيسة. الشمول يعين حضور مجيع األطراف العربية املعنية

ولبنان بشكل خاص. والقضايا الرزيسة تعين قضايا احلل النهازي الريت يطرحهرا   
الرزيي عباس ويرفض أوملرت التطرق إليها. ومبا أن كل مؤمتر البد له من أسري  

ومبادرة ، فقد وضع  الرياض بندين للمرجعية: قرارات الشرعية الدولية، ومرجعية
يقول إنه يريد مؤمتًرا ضرد الشررعية    حيث ليي مبقدور أحد أن، السالم العربية

الدولية. رلم أن ساسة إسرازيل مل يترددوا يف القول: إن املوقأل السرعود  هرو   
 .2"إمالء لشروط مسبقة من خالل احلديث عن املبادرة العربية كمرجعية

ويف سياق الضغط السعود  أيًضا قال ويل العهد األمري سلطان برن عبرد   
: "على إسررازيل إثبرات   3007تشرين األول /أكتوبر العزيز يف تصريح له أواخر

. وتطّور هذا الضغط عررب إبقراء املوقرأل    3جديتها قبل املؤمتر الدويل للسالم"
                                                 

أيلول /سبتمرب 43- 4139شعبان  10راجع املؤمتر الصحفي للوزير سعود الفيصل )جدة  1
  (، موقع اخلارجية السعودية على الرابط:3007

http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=4345&InNewsItemI

D=69391 
أيلرول  /سبتمرب 44بالل احلسن، "مؤمتر بوش.. واملوقأل السعود "، الشرق األوسط  2

3007. 

 .3007تشرين األول /أكتوبر 31راجع: احلياة  3
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السعود  من املشاركة يف املؤمتر لامًضا حىت انترهاء اجتمراع وزراء اخلارجيرة    
حني أجاب وزير اخلارجية السرعود   ، 3007تشرين الًاين /نوفمرب 31العرب يف 

ًدا على سؤال عن موقأل بالده: "ال أخفيكم سًرا إن قلُ  إنه كان مترردًدا إىل  ر
لكرن  ، الذ  ملسناه اليوم للحضور ملرا حضررنا  بري ولوال اإلمجاع العر، اليوم

، موجودبري وطاملا هذا اإلمجاع العر بري.السعودية مل تقأل يوًما أمام إمجاع عر
ا صًفا واحًدا". ورًدا على سؤال آخرر  فاململكة العربية السعودية ستسري مع إخواهن

قال وزيرر اخلارجيرة   ، عن احتمال حضور الفيصل بنفسه على رأس وفد بالده
فاململكة ، السعود : "مبا أن هناك إمجاًعا عربًيا على احلضور على مستوى وزار 

 .1"يرستتبع اإلمجاع العرب

ذ صردور  ويبدو أن مشاركة السعودية يف مؤمتر أنابوليي كان  حمسومة من
إال أن األمر كان يتعلق بتأمني قدر ، 3007متوز /إعالن الرزيي بوش منتصأل يوليو

مع التأكيد على وجود النية السرعودية يف  ، من الضمانات األمريكية لنجاح املؤمتر
املشاركة اليت كان  سُتعلن يف وقتها املناسب. وكان واضًحا أن الرياض جتاهل  

إذ حرذر  ؛ إىل حركة محاس اهلل حزبن إيران إىل دعوات أطراف حمور املمانعة م
من األهداف األمريكية احلقيقية لعقرد   إمساعيل هنية رزيي احلكومة املقالة يف لزة

إذ قرال:  ؛ واليت تتمحور حول تطبيع الدول العربية عالقاهتا مع إسررازيل ، املؤمتر
طالبرهم  ون، خصوًصا السعودية ومصر، "سنتوجه بشكل مباشر إىل أشقازنا العرب

بأن يعيدوا النظر بأ  قرار متعلق باملشاركة يف هذا املؤمتر. خنص بالذكر السعودية 
وكرذلك   برري، ملا متًله من ثقل سياسي وتارخيي وديين بالنسبة إىل الوطن العر

 .2"لإلخوة يف مصر

مل تؤثر هذه الدعوات يف املوقأل السعود  الذ  اسرتمر يف  ، وبطبيعة احلال
فقد أشار وزير اخلارجية األمري سرعود الفيصرل يف   ؛ التسوية مراهنته على عملية

؛ إىل أربع نقاط جوهرية 3007تشرين الًاين /نوفمرب 37كلمة بالده أمام املؤمتر يف 
أوالها: إطالق مفاوضات بني الفلسطينيني واإلسرازيليني تتناول مجيع قضايا احلل 

                                                 

 .474-471 ، مصدر سابق، ص3007انظر: التقرير االستراتيجي الفلسطيين  1

 .3007تشرين األول /أكتوبر 7اجع: احلياة ر 2
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قرارات جملي األمرن أرقرام    النهازي. وثانيتها: االلتزام مبرجعية املفاوضات وهي
وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية. وثالًتها:  4141و، 4178و، 119و، 313

إنشاء آلية متابعة  دولية  تراقب ما يتم إحرازه من تقدم يف املفاوضات املباشرة برني  
وتراقب مدى تطبيقهم الفعلي ملا يلتزمون به خالل هذه املفاوضرات.  ، األطراف
، مًرل: جتميرد االسرتيطان   ، التزام إسرازيل ببعض اخلطوات األساسية ورابعتها:

ورفع احلصار عرن الشرعب   ، ووقأل بناء اجلدار العازل، واإلفراج عن األسرى
 .1الفلسطيين

كما أت بع سعود الفيصل مؤمتر أنابوليي بتصريح آخر أكد فيه أنه لن يكرون  
اليت اسرتول  عليهرا يف   هناك سالم ما مل تنسحب إسرازيل من األراضي العربية 

فالسعودية لن تتخذ أية خطوات تطبيعية مع إسرازيل قبل توصرلها  ؛ 4847حرب 
حبسب ما نصر   ، اإلسرازيلي-بريإىل اتفاق سالم هنازي يضع حًدا للصراع العر

مبادرة السالم العربية. كما رفض  السعودية على لسان سفريها يف واشنطن عادل 
 .2  لدولة إسرازيلاجلبري احلديث عن طابع يهود

إذ مل ؛ 3وقد كان  املخاوف والشكوك العربية يف مؤمتر أنابوليي يف حملرها 
؛ متِض أيام حىت عادت الدبلوماسيتان اإلسرازيلية واألمريكية لسلوكيهما املعترادين 
فقد استبعد رزيي وزراء إسرازيل إيهود أوملرت إمكانية التوصل إىل اتفاق سرالم  

املسؤولون اإلسرازيليون إىل تأكيد مرواقفهم التفاوضرية   . وعاد 3009خالل عام 
                                                 

كلمة وزير خارجية اململكة العربية السعودية يف املؤمتر الدويل للسالم يف الشرق األوسط  1
، من موقع وزارة اخلارجية السرعودية علرى   3007تشرين الًاين /نوفمرب 37أنابوليي 
 الرابط:

http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=2312&InNewsItemI

D=72273 
اإلسرازيلية ما برني  -مركز الزيتونة للدراسات واألحباث، "مسار املفاوضات الفلسطينية 2

، 3009ز، (، بريوت: املرك1أنابوليي والقمة العربية يف دمشق" )تقرير معلومات، رقم 
 .11 ص

-راجع ملزيد من التفاصيل: عاطأل الغمر ، "أنابوليي مل تغلق ملأل النرزاع العربري 3
اإلسرازيلي"، شؤون الشرق األوسط )تصدر عن مركز حبوث الشرق األوسط يف جامعة 

 .49-47 ، ص3007، 31عني مشي(، العدد 

http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=2312&InNewsItemID=72273
http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=2312&InNewsItemID=72273
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بشأن القدس وعدم االلتزام مبوعد هنازي أو جدول زمين للتوصل إىل اتفراق مرع   
بسرحب   3007تشرين الًراين  /نوفمرب 10الفلسطينيني. كما قام  واشنطن يف 

ان مشروع قرار قدمته جمللي األمن يطالب بدعم عملية التسوية عرب تبين نص البير 
وذلك بسبب االعتراض اإلسرازيلي ألن املشروع ينطو  ، املشترك ملؤمتر أنابوليي

 .1على تدويل القضية مبا سريتب التزامات دولية جديدة على إسرازيل

 رابًعا: السياسة السعودية ورضية التطبيع مع لسرائيل
من املالحظ أن السياسة السعودية بقي  بشكل عام تنأى بنفسها عن الردخول  

وكان  الرياض تؤثر البقاء علرى  ،  اتصاالت سياسية مباشرة مع الكيان اإلسرازيلييف
مسافة بعيدة نسبًيا عن إسرازيل رلم الضغوط األمريكية املباشررة عليهرا للسرري يف    
خطوات للتطبيع مع إسرازيل. ورلم أن السعودية هي صاحبة املبادرة العربية للسرالم  

إال أن تنفيرذ قررار   ، 3007القمة العربية يف الرياض  اليت جرى تفعيلها مرة ثانية بعد
القمة )بتكليأل جلنة وزارية خاصة مبتابعة مبادرة السالم وتشكيل فرق عمل إلجرراء  
االتصاالت الالزمة مع األطراف املعنية بعملية السالم من أجل استئنافها وحشد التأييد 

ن بعد اجتماع هذه اللجنرة  للمبادرة وبدء مفاوضات جادة( قد ُأسند إىل مصر واألرد
3007نيسان /إبريل 49الوزارية العربية يف القاهرة على مستوى وزراء اخلارجية يف 

2. 

الرافض للتطبيع اجملاين ثانية مبناسبة املشراركة  بري وقد "تكرر املوقأل العر
الذ  أوضح الرزيي حممود عباس قبرل انعقراده أن ال   ، العربية يف مؤمتر أنابوليي

وأن وجود دول عربية وإسالمية ال تقيم عالقات مع إسررازيل  ، املؤمتر تنازالت يف
ألن هذه الدول حتضر اجتماعات األمرم املتحردة   ، مًل السعودية ال يعين التطبيع

حبضور إسرازيل دون أن يعين ذلك تطبيًعا. كما أكد هذا املوقأل األمرري سرعود   
تطبيع قبل التوصرل إىل   : "ال3007كانون األول /ديسمرب 1الفيصل عندما قال يف 

 .3"اتفاق سالم مع الفلسطينيني

                                                 
 .130 ، مصدر سابق، ص3009-3007التقرير االستراتيجي العربري  1
: 3009-3007أمحد يوسأل أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران( حال األمة العربيرة   د. 2

 .91 ثنازية التفتي  واالختراق، مصدر سابق، ص
 .414 ، مصدر سابق، ص3007راجع: التقرير االستراتيجي الفلسطيين  3
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كما أشارت الرياض يف عدة مرات الحقة إىل أن قضية االعتراف السعود  
قبل حتقيق السالم النهازي والشامل يف الشرق األوسط وإقامة ، بنسرازيل لري واردة

الم. برل إن  وااللتزام باملبادرة العربية للسر ، الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
السعودية هّددت بأنه يف حال عدم موافقة إسرازيل على املبادرة كما هي من دون 

 .1ستضطر الدول العربية ملراجعة خياراهتا، تعديل

لكن يف مقابل هذا الوضوح يف املواقأل الرمسية السعودية من مسألة التطبيرع  
قنوات التطبيع لري تشري الدراسات إىل آلية حوار األديان بوصفها إحدى ، املباشر
السيما على الصعيد الًقايف. ومثة شواهد كًرية تدل على رلبات إسرازيلية ، املباشر

وأمريكية وأوروبية يف استًمار هذه اآللية إلدانة العمليات االستشهادية الفلسطينية 
 .2"بوصفها "عمليات إرهابية

ية حلروار  واملالحظ أن دواًل عدة أخذت تستضيأل عدًدا من األنشطة الدول
إحدامها: "أهنا بردأت  ؛ مما أثار مالحظتني؛ األديان واليت تعترب خمترًبا لطرح األفكار

مث حتول  إىل حروارات ذات طرابع سياسري.    ، بالتحاور على مستوى املعتقد
مسيحية( مث حتول  بدعوة من اجلانب -واألخرى: أهنا بدأت ثنازية )أ : إسالمية

ًلني عن الدين اليهود . وأفضى ذلك إىل اعترذار  املسيحي إىل ثالثية عرب دعوة مم
بعض الرموز اإلسالمية واملسيحية عن عدم املشاركة احتجاًجا علرى املشراركة   

 .3"اإلسرازيلية

بيد أن رعاية أنشطة حوار األديان اكتسب  زمًخا إضافًيا مع دخول السعودية 
 38عزيز األوروبية خصوًصا منذ جولة امللك عبد اهلل بن عبد ال، 4إىل هذا املضمار

                                                 

، برريوت: مركرز الزيتونرة للدراسرات     3009التقرير االستراتيجي الفلسطيين لعام  1
 .413 ، ص3008ستشارات، واال

حمسن عوض وممدوح سامل وأمحد عبيد، مقاومة التطبيع: ثالثون عاًما من املواجهرة،   2
 .440 -418 مصدر سابق، ص

 .443 املصدر نفسه، ص 3
ملزيد من التفاصيل انظر: أجمد أمحد جربيل، "مبادرة السعودية للحوار بني األديان: من  4

"، يف: وسام الضويين )حمرر(، حروار األديران:   3009مؤمتر مكة إىل مؤمتر نيويورك 
 .490-414 ، ص3044مراجعة وتقومي، القاهرة: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، 
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واليت مشل  زيارة كل من ، (3007تشرين الًاين /نوفمرب 40-تشرين األول/أكتوبر
مث ختمها بزيارة كل من تركيا ومصر. وقرد  ، بريطانيا وأملانيا وإيطاليا والفاتيكان

 4أصدر بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر بعد لقازه بامللرك عبرد اهلل )يف   
( بياًنا جاء فيه أن اجلانبني أعربا عن تأييدمها إلجياد حل 3007ين تشرين الًا/نوفمرب
، الفلسرطيين -اع اإلسررازيلي نرزوخاصة ال، اعات الشرق األوسطنرزعادل ل

 .1وتعهدا مبواصلة احلوار بني األديان للنهوض بالتعايش بني الشعوب

طات فقد مّرت مبادرة السعودية حلوار األديان عرب ثالث حم 3009أما يف عام 
والًالًة يف نيويورك. ورلم أن ، والًانية يف مدريد، األوىل كان  يف مكة؛ أساسية

مل ، (3009حزيرران  /يونيو 4-1املؤمتر اإلسالمي العاملي للحوار يف مكة املكرمة )
إال أن بعض املصادر السعودية ختّوف  من أن تكرون  ، يشهد أ  حضور إسرازيلي

هتدف إلجياد ، ديان مسألًة سياسيًة بالدرجة األوىلفكرة إقامة ملتقى احلوار بني األ
 .2لطاء مستقبلي للتطبيع بني السعودية والكيان اإلسرازيلي

وعلى رأسهم احلاخام األكرب إلسرازيل شلومو ، وكان حاخامات إسرازيليون
قد زعموا أهنم تلقوا دعوًة من مفيت السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشريخ  ، عمار

، وكان ذلك "بالون اختبار" لعلماء السرعودية ، مكة حلوار األديانحلضور مؤمتر 
لكرن  ، لدفع املفيت إىل إعالن موقفه من حوار األديان يف معرض نفيه املتوقع للخرب

واكتفى باإلشارة إىل وجوب احلوار مع أتبراع  ، املفيت مل تنطِل عليه هذه اخلدعة
 .3ار مع يهود إسرازيلينيولكنه مل يشر إىل إمكانية احلو، الديانات األخرى

                                                 

"لتعزيز قيم احلوار والتسامح والسالم: خادم احلرمني يف الفاتيكان"، احلرس الروطين،   1
 .41-40 ، ص3007نوفمرب /، أكتوبر104/107العدد 

حزيران /يونيو 1ات سعودية حول حوار األديان قبيل مؤمتر مكة"، إسالم أون الين "تباين 2
 على الرابط: 3009

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1212

394788561&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout 
متروز  /يوليرو  1"الرياض: ال حاخامات إلسرازيل يف "حوار مدريد"، إسالم أون الين  3

 على الرابط: 3009
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1213

871578070&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1212394788561&pagename=Zone-Arabic-News%252
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1212394788561&pagename=Zone-Arabic-News%252
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1213871578070&pagename=Zone-Arabic-News%252
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1213871578070&pagename=Zone-Arabic-News%252
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ومع وصول املبادرة السعودية حلوار األديان إىل حمطتها الًانية يف مؤمتر مدريد 
برزت مشكلة أساسرية  ، (3009متوز /يوليو 49و 44الذ  انعقدت أعماله ما بني )

وما إذا كان  ستشمل بعرض احلاخامرات   ، تتعلق بالشخصيات املدعّوة للمؤمتر
 .1اإلسرازيلية الذين حيملون اجلنسية

أما املرحلة الًالًة من املبادرة السعودية حلوار األديان واليت متًّلر  يف قمرة   
تشررين  /نوفمرب 41و 43فقد استضافتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة )، نيويورك
واضطلع  األمانة العامة للمنظمة الدولية بنجراءات التنظيم وتوجيه ، (3009الًاين 

املشاركة. وقد أثارت املشراركة اإلسررازيلية موجرًة مرن     الدعوات لألطراف 
إذ كان الرزيي اإلسرازيلي شريمون برييرز   ؛ االنتقادات للرعاية السعودية للحوار

سياسًيا عاملًيا لبَّوا دعوة بان كي مون األمرني العرام    41واحًدا من بني أكًر من 
 .لألمم املتحدة حلضور االجتماع االستًنازي للجمعية العامة

وبينما ألقى امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يف كلمتره االفتتاحيرة يف مرؤمتر    
نيويورك خطاًبا يركز على موضوع حوار األديان والتسامح والقريم اإلنسرانية   

فقرد  ، اإلسرازيلي-بريوجتّنب فيه أية إشارة إىل موضوع الصراع العر، املشتركة
ده يف املؤمتر ليقول يف كلمتره:  انتهز الرزيي اإلسرازيلي شيمون برييز فرصة تواج

وآمرل  ، لقد استمع  لرسالتك، ملك اململكة العربية السعودية، "صاحب اجلاللة
، فهو على صواب، أن يصبح صوتك هو السازد يف املنطقة كلها بني كل الشعوب

قرازاًل: إهنرا   ، وهناك حاجة إليه وهو واعد". ورحب برييز مببادرة السالم العربية
فاخليار العسكر  ، هلام ومدخاًل إلحراز تقدم ملموس حنو السالم"تشّكل مصدر إ

لكنه استدرك قازاًل: "ال يتوقع أحد مّنا أن نقبل ، ال ميكنه أن حيقق األمن والسالم"
يتوجب إدخال تعديالت عليها". أما وزيرة اخلارجية اإلسرازيلية ، املبادرة كما هي

ني والعرب براتوا يردركون أنره    ليفين فقال  يف كلمتها: "إن السعوديبري تسي
ورحب  باملبادرة العربية ، باإلمكان حل املشكالت باملفاوضات وليي باإلمالءات"

، وهي أن ختلو من حق العودة لالجئني، ولكن بعد إدخال تعديالت عليها، للسالم
فال يكفي أن يتحدث الزعماء العررب  ، وأن تعترب القدس عاصمة أبدية إلسرازيل

                                                 
 املصدر نفسه. 1
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يتوجب عليهم العمل ضد التطرف وخوض القتال ضد املتطررفني   بل، عن السالم
 .1"اإلسالميني

وكان برييز أشار يف تصرحيات بعد املؤمتر إىل أن مبرادرة السرالم العربيرة    
 .2خلق  منعطًفا كبرًيا يف سياسات الشرق األوسط

ورعايتها ملسرار حروار   ، والواقع أن مشاركة السعودية يف مؤمتر نيويورك
ألهنا تعكري يف  ، جّرت عليها كًرًيا من االنتقادات 3009ى مدار عام األديان عل

وأهنرا تضرع   ، رأ  البعض تنازاًل ورمبا مساًرا لري مباشر للتطبيع مرع إسررازيل  
السعودية ورمبا لريها من الدول اإلسالمية يف موقأل "دفاعي" يف مواجهة الغررب  

طاَلب دازًما بنثبات حسرن  إذ يبدو الطرف املسلم يف هذا احلوار هو امل؛ وإسرازيل
وأن يقدم الدليل تلو اآلخر على استعداد املسلمني للتعايش ، نياته ورلبته يف السالم

يف وق  تزداد فيه عدوانية السياسات اإلسرازيلية والغربية إمجااًل ، مع اآلخر وقبوله
م وتكًر فيه موجات الكراهية والعنصرية وظاهرة اخلوف من اإلسال، إزاء املسلمني

فضاًل عن تبين قطاعات من وسازل ، )اإلسالموفوبيا( يف أوروبا والواليات املتحدة
هذا فضراًل عرن   ، اإلعالم الغربية ألجندات تقوم على صناعة الكراهية للمسلمني

نشاط بعض اجلماعات السياسية اليمينية يف الدفع بأفكار وتشريعات تضّيق علرى  
 ."رهابمسلمي الغرب حت  حجة "قوانني مكافحة اإل

ولعل هذا الوضع الدفاعي للسعودية هو ما حدا بوزير اخلارجية األمري سعود 
الفيصل ألن ينتقد إعالن إسرازيل خالل مؤمتر حوار األديان يف نيويورك تأييردها  

"فالبيران اإلسررازيلي يف   ؛ لبعض بنود املبادرة العربية للسالم وجتاهل بنود أخرى
الم العربية وترك أجزاء أخرى مل يتطرق إليهرا.  املؤمتر اختار أجزاء من خطة الس

، واختيار ما هو مقبول وما هو لري مقبرول ، واخلطة ليس  مقترًحا قاباًل للتقسيم
                                                 

 41صاحل النعامي، "مؤمتر نيويورك.. من حوار األديان إىل التطبيع"، إسالم أون اليرن   1
 على الرابط: 3009اين تشرين الً/نوفمرب

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1226

471428510&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout 

2 Gawdat Bahgat, The Arab Peace Initiative: An Assessment, Op. cit, 

p. 33. 
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ولذا فننه ما زال هناك وق  طويل حىت نتمكن من القول برأن  ؛ إنه اتفاق حزمة
ملبادرة الريت  اإلسرازيليني والعرب ميكن أن يتفقوا على الكيفية اليت ينظرون هبا إىل ا

 .1"3003قدمها العاهل السعود  عام 

ومهما يكن من أمر اجلدل حول فازدة اخنراط الدول العربية واإلسرالمية يف  
أحردمها:  ؛ فنن ما يهم هذه الدراسة هو استقصاء أمرين، مؤمترات حوار األديان

ر: واآلخ، دالالت االخنراط السعود  يف هذا املسار على توّجه السياسة السعودية
هو ِصلة املشاركة السعودية يف موضوع حوار األديان باحتماالت إظهار املرونرة  

 .يف مسألة التطبيع مع الكيان اإلسرازيلي

من املعروف أن "السياسة السرعودية  ، بالنسبة للتوجهات السعودية اخلارجية
ا تستند إىل الرلبة يف جتنب الصدامات وبناء التفامهات. ومنذ انتخاب باراك أوبام

برز توّجه سعود  لضمان أّلا تكون السرعودية خرارج   ، رزيًسا للواليات املتحدة
وأن تكون الرياض جزء ا من التحراور والشرراكات   ، إطار التفامهات واحلوارات

السيما ، أ : أن الرياض تريد أن تكون طرًفا دازًما يف أية تطورات، االستراتيجية
ياسة األمريكية بعد انتخاب أوباما. وهذا يعرين  يف املرحلة االنتقالية اليت متر هبا الس

أن فحوى الرسالة السعودية يف مؤمتر نيويورك حلوار األديان هو استعداد الريراض  
للتعاون يف معاجلة التطورات اإلقليمية والعاملية. وهذه رسالة ذات دالالت مهمرة  

باشر. أما اليروم  ألن اخلّط السعود  القدمي كان متمًاًل يف االبتعاد عن االخنراط امل
فالسعودية جادة يف إبالا من يعنيهم األمر أهنرا جراهزة وقرادرة إذا تروافرت     

ومستعدة ورالبة إذا توافرت االستجابات العقالنية. ولذلك فنن األنظار ، املعطيات
تراقب بكل اهتمام كيأل ستسري قدًما فيما بدأته مبسرية جديردة ونوعيرة هلرا    

 .2"ل يف سبيل التصد  لقوى التطرف املدمِّرةحت  شعار االعتدا، وللمنطقة
                                                 

 41ط"، إسرالم أون اليرن   "سعود الفيصل: رد إسرازيل على مبادرة السرالم حمرب   1
 على الرابط: 3009تشرين الًاين /نوفمرب

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1226

471446015&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout 
رالدة درلام، "رسالة السعودية إىل حوار األديان: جتنب الصدامات وبناء التفامهات"،  2

 .3009تشرين الًاين /نوفمرب 41احلياة 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1226471446015&pagename=Zone-Arabic-News%252
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1226471446015&pagename=Zone-Arabic-News%252
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أما فيما خيص ِصلة املشاركة السعودية يف موضوع حوار األديان باحتماالت 
فننه ال يسهل اجلرزم برأن   ، إظهار املرونة يف مسألة التطبيع مع الكيان اإلسرازيلي

خصوًصرا أن  ، الرياض ستنخرط يف خطوات متدرجة تؤد  إىل تطبيرع كامرل  
سعود  الرمسي ال يزال يربط التطبيع بوفاء إسرازيل بشروطه املوضحة يف املوقأل ال

املبادرة العربية للسالم. وإن كان من املعيب حًقا أن تغيب أية إشرارة للصرراع   
اإلسرازيلي ولالنتهاكات الصهيونية املتكررة للحقروق العربيرة عرن    -بريالعر

 .قة حبوار األديان والًقافاتالكلمات العربية الرمسية يف مًل هذه احملافل املتعل

لكن البعض يًري أيًضا مسألة املصافحات بني مسؤولني سرعوديني سرابقني   
فعلى هرامش  ؛ وما إذا كان  حتمل دالالت على التطبيع لري املباشر، وإسرازيليني

صافح األمري تركي الفيصل ، 3040شباط /مؤمتر ميونخ للسياسات األمنية يف فرباير
والسفري السعود  السرابق  ، هاز االستخبارات العامة السعود )الرزيي السابق جل

يف لندن وواشنطن( داين أيالون نازب وزير اخلارجية اإلسرازيلي. وأثرارت هرذه   
املصافحة ردود فعل خمتلفة خبصوص تقييم داللتها بالنسبة ملسرألة التطبيرع برني    

عن نية ملمارسة  بني من رأى أهنا مسألة معّدة سلًفا وتكشأل، السعودية وإسرازيل
وبرني  ، اتصاالت مع إسرازيل ضمن سلسلة من التحّوالت يف السياسة السرعودية 

ألهنا مرتبطة ، اجتاه ثان  رأى فيها جمرد مصادفة أو جماملة ختلو من األبعاد السياسية
بظرف عابر ال جيب تضخيمه بأن يصبح فّزاعة تطارد هذا املسؤول السرعود  أو  

 .لريه

الًًا حاول قراءة هذه املصافحة بشكل أكًر عمًقا عرب منهجية بيد أن اجتاًها ث
؛ ترصد تطور تفاعل العنصرين األيديولوجي والربالمايت يف السياسرة السرعودية  
، فصحيح أن األمري تركي الفيصل ليي مسؤواًل عن السياسة اخلارجية السرعودية 

إىل جوانرب   وأنه حضر مؤمتر ميونخ بصفته الشخصية لري أن هذه املصافحة تشري
فالسياسرة السرعودية إزاء   ؛ من التحّول يف الفكر السعود  خالل العقود املاضية

اإلسرازيلي ال تزال تقرع يف منطقرة وسرط تترراوح برني      -بريالصراع العر
فالرياض ليس  على ثقة مبسار االندفاع الكامرل وراء  ؛ األيديولوجيا والربالماتية

ولكنها من جهة أخرى ال ، عن  اإلسرازيليعملية التسوية والدفاع عنها يف ظل الت
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تتوقأل عن إرسال رسازل واضحة أهنا ستكون عنصًرا بّناء  إذا اختارت إسررازيل  
هن  السالم. وبذا مل تعد السعودية تقأل جامدة عند أرضية قراءات أيديولوجيرة  

 وإمنا تسمح بتفاعل األيديولوجيا واملفاهيم يف سياق عملية قد تتخّلى فيها، مسبقة
عملية /الرياض عن بعض أوراقها األيديولوجية هبدف التوصل إىل حلول برالماتية

 .1اإلسرازيلي-بريللصراع العر

اإلسررازيلي  -بريولذا فنن "السعودية ظّل  تقيم رييتها إزاء الصراع العر
أو على األقل فنن الشق الربالمايت من سياستها ظّل هو ، على قراءات أيديولوجية

املتوار  من الصورة. ويف ظرل وفررة األيرديولوجيات وزخرم     اجلانب الناعم 
مل تكن الرياض يف حاجة إلضافة رصيد إىل أحد  بري،الربالماتيات يف الوطن العر

الطرفني. وبذلك ظّل  السعودية عند إطار املبادئ واملبادرات وما يتوصرل إليره   
ي  الفلسرطيين  ومل تلِق بًقلها خلأل عملية التسوية وداخل الب بري،اإلمجاع العر

إىل رييتني واضحيت االنقسام. كرادت الرييرة   بري إال بعدما انقسم الوطن العر
، الربالماتية تستهلك ذاهتا بعد سنوات طويلة من عملية التسوية مل تسفر عن شئ

وهنا اضطرت السرعودية  ، ولدت الريية األيديولوجية عاجزة أيًضا عن فعل شئ
، كان  الساحة العربية أحوج ما تكون إليره  لإلفصاح عن الوجه الربالمايت الذ 

واليت نال   3003والذ  متًّل يف إطالقها مبادرة السالم يف القمة العربية يف بريوت 
ومع اجتاه السعودية حنو طرح تلك املبادرة سّدت الرياض الفجوة  بري.الرضا العر

وجيات بني األيديولوجيا والربالماتية يف سياسرتها اخلارجيرة وبرني األيرديول    
ورلم أن الرياض مل تفقد خالل العقود املاضية  بري.والربالماتيات يف الوطن العر

فنهنا مل تكن يف حاجة للكشأل عن وجه ، كلتا الرييتني: األيديولوجية والربالماتية
قد هتيأ بعرد   -يف أللبه-مل يكن بري برالمايت يكلفها بعض الرصيد يف وطن عر

وبعد عقود طويلة من الصراع طرح  رييتها بني  وهي اآلن، لألفكار الربالماتية
                                                 

أيالون.. تفاعل األيديولوجيا والربالماتية يف السياسة /معتز سالمة، "مصاحلة الفيصل د. 1
. وملزيد 449-441 ، ص3040آذار /، مارس491ات إسرازيلية، العدد السعودية"، خمتار

 40من التفاصيل انظر: فهمي هويد ، "عذر أقبح من ذنب"، الشرروق )القراهرة(   
. وأيًضا: "تركي الفيصل: نادم ولري نادم على مصافحة نازب وزير 3040شباط /فرباير

 .3040آذار /مارس 10اخلارجية اإلسرازيلي"، الشرق األوسط 
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رييتني وتيارين عربيني منهَكي ن ومًقَلي ن وعاجَزي ن بالصراعات وباهلموم الداخليرة  
 .1"الُقطرية

والواقع أن مصافحة تركي الفيصل وداين أيالون تكشأل صرعوبة دراسرة   
ئنان إليره يف  بيد أن ما ميكن االطم؛ موقأل السعودية من قضية التطبيع مع إسرازيل

وهي تّلروح  ، هذا الصدد هو أن الرياض ال تتبىن فكرة التطبيع اجملاين مع إسرازيل
 فرال تطبيرع   ، خطابًيا فقط بورقة التطبيع دون رلبة حقيقية يف إلقازهرا عملًيرا  

 وإن كانر  الريراض   ، 4847قبل االنسحاب من األراضي العربية احملتلة منذ عام 
 تها يف السالم وتفايهلا بفررص جناحره واسرتعدادها    ال متانع يف إعادة تأكيد رلب

، لدعمه دبلوماسًيا كّلما استجد متغري مؤثر على الصعيدين اإلقليمري أو الردويل  
أن ورمبا يكون هذا ما يفّسر مشاركاهتا املتنوعة يف ملتقيات دولية أو إقليمية ميكن 

مرؤمترات  يف  سواء تعلق األمر باملشراركة ، تتضمن مسارات للتطبيع لري املباشر
االقتصراد   أو منتديات اقتصادية مًل منتدى دافوس ، دولية ترعاها األمم املتحدة

 أو مؤمترات السياسات األمنية الدوليرة مًرل مرؤمتر ميرونخ. ويبردو      ، العاملي
 األمر املؤكد يف هذا السياق أن الرياض تقبل بوجود إسررازيل علرى األراضري    

 يره الرنص الواضرح يف املبرادرة العربيرة      . وهذا ما يعن4819اليت احتلتها عام 
للسالم على "التطبيع مع إسرازيل" يف مقابل االنسحاب اإلسرازيلي مرن أراضري   

4847. 

هو ما استجد يف موضوع التطبيع األمرين أو  ، بيد أن األخطر من ذلك كله
إذ تشرري  ؛ بني السعودية والكيان اإلسررازيلي بري االستراتيجي بعد الربيع العر

راسات إىل "شراكة مصاحل األمر الواقع بني البلدين" استناًدا إىل أنه بعد إحدى الد
"بقي  السعودية هي الدولة العربية الوحيدة ، إزاحة حسين مبارك عن رزاسة مصر

خصوًصرا يف  ، القادرة على لعب دور رزيي يف التصد  للنفوذ اإليراين يف املنطقة
. وهذا يعين للباحًني اإلسرازيليني أن ظل تراجع مكانة الواليات املتحدة األمريكية

هناك شراكة استراتيجية لري مباشرة بني إسرازيل والسعودية يف كل مرا يتعلرق   
بالتصد  إليران. إىل جانب أن كاًل من السعودية وإسرازيل معنيتان خاصة برأال  
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مبا يضرر  ، إىل تغيري الواقع االستراتيجي يف املنطقةبري تؤد  أحداث الربيع العر
 .1"ملصاحل السعودية واإلسرازيليةبا

ورلم أن ذلك يعين وجود درجة ما من االتصاالت بني البلدين ألن ايرران  
فليس  كل اجلوانب يف هذا التحد  متماثلرة بالنسربة   ، متًل حتدًيا مشترًكا هلما

للدولتني. كما أن شبكة عالقاهتما مع الواليات املتحدة ليس  متماثلة ومنظومرة  
بالشكل الذ  تراه ، فنن ربط إسرازيل والسعودية مًعا، تلفة. وبالتايلاالعتبارات خم

حبسب مرا يررى بعرض    ، اإلدارة األمريكية ليي أمًرا جمدًيا إلسرازيل بالضرورة
 .2"الباحًني اإلسرازيليني

 1002/1002خامًسا: المورف السعودي من حرب غزو 
ف زمرين  يف ظرر  3009كانون األول /ديسمرب 37جاءت بداية احلرب يف 

إذ استًمرت السياسة ؛ حساس على الصعد الدولية واإلقليمية والعربية والفلسطينية
اإلسرازيلية انشغال العامل بنجازة هناية العام لتنفيذ هدف تطويع حركرة محراس   
املسيطرة على قطاع لزة وإهناء حكمها توطئًة الستكمال باقي عناصر األجنردة  

 .3اإلسرازيلية على الصعيد اإلقليمي

إعالمية على كل من الريراض  -عمدت طهران إىل شّن محلة سياسية، إقليمًيا
والقاهرة بسبب مشاركة العاهل السعود  يف مؤمتر حوار األديان الذ  انعقرد يف  

وبسبب رفض مصر فتح معرب رفح. وقد اهتم حممد خزاعي ، 3009نيويورك أواخر 
يف ، ل املؤمتر أللراض سياسية)مندوب إيران لدى األمم املتحدة( إسرازيَل باستغال

تلميح إىل استغالل رزيي الكيان الصهيوين شيمون برييز فرصة املؤمتر ليخاطرب  
                                                 

صاحل النعامي، "العقل االستراتيجي اإلسرازيلي: قراءة يف الًورات العربية واستشرراف   1
 .10-38 ، ص3041ملآالهتا"، مركز اجلزيرة للدراسات، الدوحة، 

انظر: يوزيل جوجنسكي وعوديد عريان، "واشنطن والرياض مرن أخرلَّ برر"صفقة     2
 . على الرابط: 3041نيسان /إبريل 43سفينة"، مترجم يف: القدس العربري ال

http://www.alquds.co.uk/?p=155101 

عزمي بشارة، "اهلدف من حرب لزة إزالة عقبة أمام ترتيرب النظرام السياسري يف     3
، خريرأل  90/94املنطقة"، مقابلة أجراها معني رباين، الدراسات الفلسطينية، العردد  

 .3040 شتاء/3008
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مشيًدا بكلمته وباملبادرة العربية ، ملك السعودية الذ  كان جالًسا يف القاعة نفسها
للسالم "اليت جلب  األمل إىل الشرق األوسط" حسب تعبريه. كما تكّفل  بعض 

يرانية )مًل: اعتماد ملي "الًقة الوطنية"( بنمتام املهمة حيث وّجهر   الصحأل اإل
اللوم لريساء الدول العربية الذين بقوا يف القاعة أثناء إلقاء برييز خطابه يف املرؤمتر  
الذ  ركز فيه على أمهية التعايش والتسامح بني العرب واليهود. كما مشل  احلملُة 

وخّص  شيخ األزهرر آنرذاك   ، مة حصار لزةاإلعالمية اإليرانية مصَر بسبب أز
حممد سيد طنطاو  بانتقادات الذعة بعد مصافحته للرزيي اإلسرازيلي يف املرؤمتر  

 .1ذاته

والطررفني  ، هذا االستقطاب اإلقليمي ما بني الطرف اإليراين مرن جهرة  
؛ السعود  واملصر  من جهة أخرى سّهل على إسرازيل مهمة العدوان على لرزة 

سرازيل اشتداد التجاذب بني ما يسّمى حمرور "االعتردال" وحمرور    إذ استغل  إ
يف الوق  الذ  كران االنقسرام اجلغررايف    ، "املمانعة" كي تشنَّ حرًبا على لزة

وهناك ثالثة أسباب أسهم  يف اختيرار  . 2والسياسي الفلسطيين على أشده أيًضا
واللعب علرى  ، ليةإسرازيل لذلك التوقي : انشغال الدول العربية مبشكالهتا الداخ
ولياب القيادة العربية ، وتر مواجهة النفوذ اإليراين يف ظل صراع احملاور يف املنطقة

 .3الفاعلة

والواقع أن تفاعل السياسة السعودية مع حرب لزة مل يسرر علرى وتررية    
كما أنه مل يقتصر على استخدام أداة واحدة أثناء حماوالت معاجلة األزمة ، واحدة

هذا دون احلديث عن تداعياهتا املباشررة ولرري   ، الثة أسابيع كاملةاليت امتدت لً
                                                 

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3008-3009التقرير االستراتيجي العربري  1
 .391-393 ، ص3040واالستراتيجية يف األهرام، 

مجيل هالل، "بعد احلرب: فلسطني حباجة إىل بنية سياسرية جديردة"، الدراسرات     2
 .18 ، ص3008، شتاء 77الفلسطينية، العدد 

لسياسي حلركة محاس وفصازل املقاومة خالل العدوان"، يف: عبد صرب  مسرية، "األداء ا 3
احلميد الكيايل )حمرر(، دراسات يف العدوان اإلسرازيلي على قطراع لرزة: عمليرة    

معركة الفرقان، بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشرارات،  /الرصاص املصبوب
 .90 م، ص3008/هر4110
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ومنها: مستقبل عمليرة  ، املباشرة على عدة ملفات عربية وإقليمية هتتم هبا الرياض
، العربيرة -وحالة العالقات العربيرة بري وتأثري األزمة على النظام العر، التسوية

أخرًيا تأثريهرا علرى حالرة    و، وأدوار القوى اإلقليمية وخصوًصا إيران وتركيا
 .1األمريكية-العالقات السعودية

 رد الفعل السعودي األولي: االرتباك سيد المورف-2
وهو لياب مقصرود  ، لوحظ تأخر التعليق السعود  الرمسي على حرب لزة

خصوًصا إذا استحضرنا مسة املبادرة اليت أصبح  تتسم هبا ، إلخفاء ارتباك املوقأل
القضايا العربية املختلفة حبيث مل تعد الرياض تنتظر يف كرًري   سياسة السعودية جتاه

فضاًل عن الديناميكية اليت بات  تتمتع ، من األحيان معرفة املواقأل العربية األخرى
 .2هبا الدبلوماسية السعودية يف عهد امللك عبد اهلل بن عبد العزيز

لتايل لبردء  هذا االرتباك عكسته بعض حتليالت الصحأل السعودية يف اليوم ا
ورأت أن التشررذم  ، إذ وّجه  اللوم إلسررازيل والواليرات املتحردة   ؛ احلرب

قبل أن تطالب الدول العربية ، الفلسطيين وإطالق الصواريخ قّدما الذريعة للعدوان
علًما بأن املساعي السعودية رّكزت منذ بداية احلررب  ، 3بالتدخل لوقأل العدوان

،   حتظى فيه الواليات املتحدة حبرق الرنقض(  على التوّجه إىل جملي األمن )الذ
أ : إن ؛ موحرد برري  وعرقل  الرياض انعقاد قمة عربية لبلرورة موقرأل عر  

                                                 

على املنطقة العربية، راجع على سبيل املًال: لالطالع على بعض تداعيات حرب لزة  1
حسنني توفيق إبراهيم، "العدوان اإلسرازيلي على لرزة: قرراءة أوليرة يف اآلثرار      د.

والتداعيات"، كراسات استراتيجية، القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية 
يرل، "ترداعيات   . وأيًضا: أجمد أمحد جرب3008آذار /، مارس487يف األهرام، العدد 

العدوان اإلسرازيلي على لزة: منط جديد من التفاعالت يف املنطقة أم استمرار الوضرع  
 .17-14 ، ص3008، ربيع 417السابق؟"، شؤون عربية، العدد 

خالد الدخيل، "بروز الدور السعود  يف إطار النظام العربرري الرراهن"،    راجع: د. 2
أبو طالب، "الدور السعود .. حردود  حسن  . وراجع أيًضا: د.9 مصدر سابق، ص

 .449 االشتباك مع شأن معقد"، مصدر سابق، ص

 10راجع: رأ  الوطن، "إسرازيل تعبث من جديد وترتكب اجملازر"، الوطن )السعودية(  3
 م.3009كانون األول /ديسمرب 39-هر4138ذو احلجة 
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وألفل  الساحة العربية اليت كان جيرب أن  ، السعودية ذهب  لساحة ال أمل فيها
 .اخلارجيبري تكون الورقة الضالطة اليت ينطلق منها التحرك العر

 المرحلة األولى -1
، برزت عدة نقاط كان  تعكي تريث الرياض قبل اختاذ موقأل واضح وفيها

مع حتليل البدازل املتاحة أمام ، انتظاًرا الستكمال اتضاح عناصر األزمة وآفاق حلها
السياسة السعودية اليت يبدو أهنا آثرت منذ بداية األزمة االكتفاء خبيرارات احلرد   

الرزيي باراك أوباما بعد استالمها مقاليد األدىن من احلركة انتظاًرا ملا ستفعله إدارة 
احلكم. ويف هذا السياق ميكن إدراك معىن اخلطوات اليت اختذهتا السعودية يف هذه 

 :ومنها، املرحلة
إطالق محلة تربعات شعبية عاجلة بأمر من امللك عبد اهلل الذ  عهرد   -أ

ف إىل األمري نايأل بن عبد العزيز وزير الداخلية بذلك ليكرون املشرر  
العام على "احلملة الشعبية السعودية إللاثة الشعب الفلسطيين". الريت  

، عن طريق وسازل اإلعالم املختلفة 3008كانون الًاين /يناير 1بدأت يف 
والتليفزيون السعود  خباصة الذ  استعان بسبعة وعشرين من العلماء 
، والكّتاب والصحفيني للمسامهة يف احلملة على مدى ساعات البرثل 

ما وّجه وزيُر الداخلية أمراَء املناطق حلثل املواطنني ورجال األعمرال  ك
. وكان امللك عبد اهلل تربع مببلرغ  1على املسامهة الفاعلة يف دعم احلملة

 .2ثالثني مليون ريال سعود  لصاحل احلملة
والقبض على مرن  ، منع تسيري أية مظاهرات يف السعودية للتنديد باحلرب -ب

ر. وكان  السلطات اعتقل  متظاهرين خرجوا يف مدينيت حياول أن يتظاه
القطيأل وصفوى يف ثالث تظاهرات شعبية مؤيدة ألهايل لزة يف وجره  

مث عادت وأفرج  عنهم بالتزامن مع إعالن ، احلصار والعدوان اإلسرازيلي
. وقد رّحبر   3008كانون الًاين /يناير 47إسرازيل لوقأل إطالق النار يف 
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لكنها عّبرت عن القلق العميرق  ، ان أواًل" هبذا اإلفراج"جلنة حقوق اإلنس
كما عّبرت عن "االحتجاج على حمتروى التعهرد   ، لوقوع االعتقال أصاًل

وجيب ، الذ  وّقعه املفرج عنهم كون هذا التعهد يعترب بصيالته لري قانوين
 .1أن ال يستخدم ضد من ُأطلق سراحهم مستقباًل"

ار انعقاد قمة عربية طارزة ملناقشة مسرألة  باستًناء معارضة الرياض خلي -ج
كران مرن   ، ومعارضتها الستخدام سالح الرنفط ، العدوان على لزة

الواضح أن السياسة السعودية يف حماوالهتا للتعامل مع احلرب كانر   
إذ مل ؛ مستعدة للتعامل بانفتاح مع كافة اجلهود الدبلوماسية حلل األزمة

أية جهود ُتبذل للتحررك يف سربيل   تشأ الرياض أن تغلق السبيل أمام 
إذ استقبل امللك عبد اهلل برن  ؛ وقأل العدوان على لزة ومعاجلة آثاره

 1ففري  ؛ عبد العزيز العديد من الشخصريات السياسرية والفكريرة   
حبث امللك )يف قصره بالرياض( مرع رزريي    3008كانون الًاين /يناير

لرزة مرن   الوزراء التركي رجب طيب أردولان ما يتعرض له قطاع 
عدوان إسرازيلي. كما تناول  املباحًات اجلهوَد العربيرة واإلسرالمية   
املبذولة إللزام إسرازيل بنيقاف عدواهنا على أبناء الشعب الفلسرطيين  

والعمل على حتقيق السالم الدازم والشامل يف املنطقة وفًقرا  ، ومقدراته
إجيراد  وكرذلك  ، لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربيرة 

 .2الظروف الطبيعية لتحقيق الوحدة الفلسطينية
كانون الًاين /يناير 1كما استقبل العاهل السعود  يف قصر اليمامة يوم  

وفد االحتاد العاملي لعلماء املسلمني برزاسرة الشريخ يوسرأل     3008
القرضاو . وقد أثىن امللك على اجلهود اليت يقوم هبا االحتاد واألهداف 

وأّكد "أنه مع كل جهد أمني خملص يهدف إىل ، حتقيقهااليت يرمي إىل 
وكذلك ، توحيد كلمة األمة ويرص صفوفها ويدفعها إىل العمل املًمر

توحيد كلمة أبناء الشعب الفلسطيين وقياداته ودفع العدوان الظامل الذ  
                                                 

 .3008كانون الًاين /يناير 48القدس العربري  1
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 .1يتعرضون له وحتقيق السالم العادل يف املنطقة"
وتفضيل اإلطرار  ، ربية طارزة لغزةاالعتراض السعود  على عقد قمة ع -د

كما سرلأل  ، الدويل حلل األزمة ودعم خيار الذهاب إىل جملي األمن
؛ القول. وهو أحد أوجه القصور الرزيسة اليت شاب  املوقأل السعود 
إذ كان البعض يعّلق أماًل على موافقة السعودية على انعقاد قمة عربيرة  

قاهرة جنحر  يف إقنراع   لكن يبدو أن ال، طارزة ملناقشة موضوع لزة
فقد "استجاب  السعودية لرلبرة  ؛ الرياض بعدم جدوى مًل هذه القمة

مصر يف إحباط دعوة الدوحة إىل عقد قمة عربية طارزة على أثر حرب 
وتداخل هذا الضغط اإلقليمي مع اعتبرارات تتعلرق بالتنرافي    ، لزة

 .2السعود  يف إطار النظام اإلقليمي اخلليجي الفرعي"-الَقطر 
فرنن النظرام   ، املصر  على املستوى الرمسي-ورلم التنالم السعود  

السعود  رمبا يكون قد عمد إىل توجيه بعض الرسازل لري املباشرة إىل 
النظام املصر  لتليني موقفه من فتح معرب رفح أثناء حرب لزة عرب قناة 
لري مباشرة هي بيانات بعض العلماء السعوديني املقّربني مرن النظرام   

سعود . ومنها بيان الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين )عضرو  ال
كانون الًراين  /يناير 4اللجنة الدازمة لإلفتاء سابًقا( للرزيي املصر  يف 

الذ  دعاه فيه إىل نصرة أهايل لزة الذين يتعرضرون لقصرأل   ، 3008
 .3إجرامي من ِقبل قوات االحتالل

برني املروقفني السرعود      ووجه اإلشكال يف هذا البيان هو مقارنتره  
كأمنا يقول إن الرياض استنفدت ما يف وسرعها يف  ، واملصر  من احلرب

وعلى القاهرة أن تضطلع بدورها أيًضا. وهي قد تكون ، دعم أهايل لزة
                                                 

 م.3008كانون الًاين /يناير 1-هر4110حمرم  9الوطن )السعودية(  1

يصنع القرار يف األنظمة العربية"، املسرتقبل العربرري   نيفني مسعد، "كيأل  انظر: د. 2
 .11 ، ص3040أيلول /، سبتمرب178العدد 

راجع نص بيان الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين للرزيي املصر  بشرأن الوضرع يف    3
 ، متاح على موقع لواء الشريعة على الرابط:3008كانون الًاين /يناير 4-4110حمرم  8لزة، 

http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/2627 
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رسالة من النظام السعود  جرى التعبري عنها عرب هرذه القنراة تفادًيرا    
دعم الرذ  تلقراه   خصوًصا بعد ال، للحرج الرمسي الذ  قد ينشأ عنها

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز من الفقهاء والعلماء اجملتمعني يف جممع الفقه 
الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي مبكة املكرمة )الذ  ُعقرد مرؤمتًرا   

إذ أشاد هؤالء العلماء ؛ بالتزامن مع القمة االقتصادية العربية يف الكوي (
يف مواجهة اخللل السياسي والديين برييرة  بنه  خادم احلرمني الشريفني 

وكانوا يف هذا يشريون إىل خطراب  ، واضحة وشجاعة أثلج  الصدور
 .1امللك يف تلك القمة الذ  دعا إىل املصاحلة العربية

السيما دعوة أحرد القرادة   ، رفض الرياض لفكرة استخدام سالح النفط -ره
إىل  3008كانون الًراين  /يناير 1العسكريني اإليرانيني للدول اإلسالمية يف 

قطع صادرات النفط عن مؤيد  إسرازيل رًدا على حرب لزة. لكن وزير 
كانون /وأوضح يف السابع من يناير، اخلارجية السعود  رفض هذه الدعوة

رًدا على سؤال بأن إيران قد دع  الردول اإلسرالمية إىل    3008الًاين 
يات املتحدة واالحتراد  استخدام صادرات البترول وسيلًة حىت متارس الوال

قرال األمرري   ، ضغوًطا على إسرازيل لوقأل ما جير  يف لزةبري األورو
والشئ األهم ، سعود الفيصل: "آمل أهنم ال يعنون صبَّ البترول على النار

، اع باسرتخدام البتررول  نرزال ميكنك عكي ، أن البترول ليي سالًحا
ض ممارسة الضرغط  كيأل ميكنك فعل ذلك؟ هل ُتوِقأل إنتاج البترول لغر

منتجو البتررول  ، على أناس؟ أن  ستعاين بقدر ما يعاين أ  شخص آخر
حنن لرن  ، يريدون دخاًل من ذلك للقدرة على بناء بلداهنم من هذا املصدر

أن  -وخاصة يف هرذا الوقر   -وأعتقد ، نقوم باستخدام البترول سالًحا
 .2استخدام البترول كسالح فكرة قد وّل  وأصبح  من املاضي"

                                                 

 .3008كانون الًاين /يناير 31انظر: احلياة  1
قبل التصوي  على القرار  3008كانون الًاين /يناير 7مؤمتر صحفي لسعود الفيصل يف نيويورك  2

 ى الرابط:عل 3008كانون الًاين /يناير 44، من موقع وزارة اخلارجية السعودية 4940
http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=4345&InNewsItemI

D=88226 
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وبعدها بأيام قال الرزيي اإليراين أمحد  جناد رًدا على سؤال عما إذا كران  
يدعم دعوة القازد العسكر  اإليراين لفرض حظر نفطي على مؤيد  إسررازيل:  
"أعتقد أنه اقتراح جيد إذا تعاون  الدول العربية. ال ميكن إعطاء الرنفط لردول   

وأضاف: "لكن مًل ، هل لزة"حتوله إىل رصاصة أو صاروإل أو قنبلة على ريوس أ
 .1"هذا الشئ ليي على جدول األعمال بعد

 المرحلة الثانية: -3
وهي مرحلة الدبلوماسية السعودية النشيطة عرب السعي الستصدار قرار مرن  

الَقطر  بعقد قمة عربية طارزة -جملي األمن والعمل على عرقلة االقتراح السور 
 :عدة خطوات رزيسة وبرزت فيها، ملناقشة سبل وقأل حرب لزة

االستمرار يف شرح املوقأل السعود  عرب الكًري من التصرحيات والتعليقات  -أ
ففي افتتاح منتدى اخللري   ؛ الصادرة عن مسؤولني أقل من مستوى امللك

)الذ  نّظمه كل من معهد الدراسات الدبلوماسية التابع للخارجيرة   3008
ار عبيد مدين كلمرة  نرزقى أل بري(ومركز اخللي  لألحباث بد، السعودية

وجاء فيها أن السالم لن يتحقق حني تعترب إسرازيل ، الوزير سعود الفيصل
أن إراقة املزيد من الدماء الفلسطينية ُيعد من آليات املزايدات االنتخابية بني 

فالسالم لن يتحقق بفرض العقوبات واالشرتراطات  ؛ األحزاب اإلسرازيلية
يف حني يتم إعفاء إسرازيل مرن أيرة   ، تاللعلى الشعب الرازح حت  االح

 .2تبعات رلم خمالفتها ألبسط قواعد القانون الدويل وقراراته
لكن القرار ، التركيز على استصدار قرار من جملي األمن لوقأل العدوان -ب

مل يصدر بالفعل إال بعد قرابة أسبوعني من العدوان. ُيضاف إىل  4940
)والرذ  مل  ، 3008كانون الًاين /يناير 9ذلك أن هذا القرار الصادر يف 

تلتزم به إسرازيل مبربر أن اعتبارات أمنها وليي القرارات الدولية هري  
يف تعامله بري اليت متلي عليها سلوكها( قد عّمق من مأزق النظام العر

                                                 
 .3008كانون الًاين /يناير 44القدس العربري  1
 .3008كانون الًاين /يناير 7القدس العربري  2
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ووضعه من جديد أمام أمهية البحث عن بدازل جديدة ، مع حرب لزة
 .1للحركة

هرو االسرتمرار يف    بري،ليه االختيار العروكان البديل الذ  وقع ع 
الضغط على املقاومة الفلسطينية لكي تعيد تكييأل مواقفها مع املطالب 

بالتواز  مع تنسيق الدول العربية جهودها ، اإلسرازيلية والغربية عموًما
الدبلوماسية إلقناع الرزيي األمريكي باراك أوباما باإلعالن عن دعرم  

 .جرد استالمه للسلطةإدارته حلل الدولتني مب
رلرم  ، السورية بعقد قمة عربية طارزرة -عدم االستجابة للدعوة الَقطرية -ج

 44مواصلة الدولتني مساعيهما يف هرذا االجتراه واقترراح الدوحرة يف     
عقد اجتماع لوزراء اخلارجية العررب )نظرًرا    3008كانون الًاين /يناير

ن اهلدف من االجتمراع  وكا، لرفض إسرازيل االمتًال لقرار جملي األمن(
هو دراسة تقرير اللجنة الوزارية العربية عن مهمترها يف جملري األمرن    
 .2والتشاور حول اخلطوات اليت ينبغي اختاذها ملواجهة استمرار حرب لزة

وقد استمر املوقأل السعود  رافًضا لعقد القمة الطارزرة يف الدوحرة    
ها قازاًل: "إنه كران  وانتقدها وزير اخلارجية سعود الفيصل بعد انعقاد

الذ  ميرّر   بري،بداًل من االنشقاق العر، يكفينا االنشقاق الفلسطيين
معترًبا أن قمة ، وهذه ليس  أول مرة حيدث فيها هذا"، مبرحلة مراهقة

 .3الكوي  تشكل فرصة أمام اجلميع إلهناء حالة الفوضى الراهنة
يجري بسربب   العمل على تفاد  حدوث انفراط أكرب يف املوقأل اخلل -د

دعرا   3008كانون الًراين  /يناير 41ففي ؛ الَقطر -اخلالف السعود 
العاهل السعود  إىل عقد قمة خليجية طارزة يف الرياض ملناقشة حرب 

وذلك استباًقا لقمة لزة الطارزة يف الدوحة اليت دع  قطر لعقدها ، لزة
                                                 

-3009أمحد يوسأل أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران(، حال األّمة العربيرة   راجع: د. 1
ومرا   81 ، ص3008خطر، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربيرة،  : أّمة يف 3008
 بعدها.

 .3008كانون الًاين /يناير 41القدس العربري  2
 .3008كانون الًاين /يناير 47الشرق األوسط  3
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نتقل ابري اع دبلوماسي عرنرزودار بسببها ، كانون الًاين/يناير 44يف 
 .1إىل الساحة اإلعالمية وشهد مساجالت علنية بني املسؤولني العرب

استقبال امللك مبعوث اللجنة الرباعية الدوليرة اخلراص إىل الشررق     ره
، األوسط )رزيي الوزراء الربيطاين السابق( تروين بلرري يف الريراض   

الريت  ، والتباحث معه يف أوضاع قطاع لزة وضرورة إيقاف احلررب 
 .2القتلى واجلرحى من أبناء الشعب الفلسطيين خّلف  آالف

 المرحلة الثالثة: -4
اليت هيمن عليها حماوالت الرياض ملعاجلة تداعيات احلررب علرى الوضرعني    

وهي أكًر املراحل نشاًطا يف سياق تفاعالت السياسة السرعودية  ، واإلقليميبري العر
اء امللك عبد اهلل برن عبرد   مع حرب لزة وتداعياهتا. وتبدأ هذه املرحلة من حلظة إلق

 :اليت جاء فيها 3008كانون الًاين /يناير 48العزيز لكلمته يف افتتاح قمة الكوي  
إن على إسرازيل أن تدرك أن اخليار بني احلرب والسالم لن يكون مفتوًحرا  "

وأن مبادرة السالم العربية املطروحة على الطاولة اليوم لن تبقى على ، يف كل وق 
 األبد )..( إننا قادة األمة العربية مسؤولون مجيًعا عن الروهن الرذ    الطاولة إىل

امسحوا يل أن أعلرن   أصاب وحدة موقفنا وعن الضعأل الذ  هّدد تضامننا )..(
بامسنا مجيًعا أننا جتاوزنا مرحلة اخلالف وفتحنا باب األخوة العربية والوحدة لكل 

أشقازكم شعب اململكة العربيرة   العرب دون استًناء أو حتفظ )..( أعلن نيابة عن
السعودية عن تقدمي ألأل مليون دوالر مسامهًة يف الربنام  املقترح من هذه القمرة  

مدرًكا يف الوق  نفسه أن قطرة واحدة من الدم الفلسرطيين  ، إلعادة إعمار لزة
 .3"أللى من كنوز األرض وما احتوت عليه

                                                 

 .3008كانون الًاين /يناير 41انظر: القدس العربري  1

 .3008كانون الًاين /يناير 49الشرق األوسط  2

ادم احلرمني الشريفني يف افتتاح مؤمتر القمة العربية االقتصادية والتنموية راجع: كلمة خ 3
كانون الًراين  /يناير 30واالجتماعية يف الكوي ، من موقع وزارة اخلارجية السعودية 

 على الرابط: 3008
http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=1661&InNewsItemI

D=88565 
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عار "دفرن اخلالفرات   ويف سياق هذا التوّجه رفع  السياسة السعودية شر 
اليت اتضح الحًقا أهنا حمدودة ، وبدأت السري يف سياسة املصاحلات العربية، العربية"

إىل قاع أعمق مما كران  بري وإن كان  منع  ترد  الوضع العر، األفق والفاعلية
 :عليه أثناء حرب لزة. وميكن هنا رصد اآليت

إسرازيل يف قطراع   ودويل للتحقيق يف جرازمبري الدعوة إىل حترك عر -أ
كرانون  /يناير 34ففي جلسة جملي الوزراء السعود  بالرياض يف ؛ لزة

دعا اجمللي إلجراء حتقيق واسع يف جرازم إسررازيل.كما   3008الًاين 
أكد اجمللي أنه "كان أمام إسرازيل فرصة للسالم عرب املبادرة العربية اليت 

ملك السرعودية   " مذكًرا مبا قاله3003طرح  خالل قمة بريوت عام 
من "أن تلك املبادرة املطروحة على الطاولة اليوم لن تبقى على الطاولة 

 1إىل األبد".
يف إطار حتقيق املصاحلة الفلسطينية وإبعاد قضية فلسطني عرن سياسرة    -ب

بدأت القاهرة والرياض حترًكا منسرًقا تتنرالم فيره    ، احملاور اإلقليمية
هام. وعلى حني أكد بيان جملي الوزراء العاصمتان وتتقامسان األعباء وامل

أن خدمة القضايا العربية تقتضي نبرذ   3008شباط /فرباير 3السعود  يف 
سياسة احملاور والتنبه لألطماع اإلقليمية اليت "تتستر وراء االدعاء بردعم  

شهدت القاهرة يف اليوم ذاته اجتماًعا ثالثًيرا  ، قضايا العرب واملسلمني"
  حسين مبارك والفلسطيين حممود عباس مع وزيرر  مجع الرزيسني املصر

 .بريالذ  مّهد الجتماع أبوظ، اخلارجية السعود  سعود الفيصل
على توجيه رسازل إىل إيران يف االجتماع الروزار   بري اإلصرار العر -ج

الذ  ُخصص ملناقشرة  ، 3008شباط /فرباير 1بري يف أبوظبري العر
ًرا عربًيا على سحب القضايا مستجدات املصاحلة العربية وعكي إصرا

إضرافًة لبحرث   ، العربية من إيران وحتذيرها من توظيأل تلك القضايا
، أفكار املبعوث األمريكي لعملية التسوية السيناتور جرورج ميتشريل  

 .والعودة إىل املراهنة على إحياء عملية التسوية
                                                 

 .3008نون الًاين كا/يناير 37احلياة  1
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يف سياق تنفيذ سياسة املصاحلات العربية جرى تنشريط التفراعالت    -د
السورية عرب عدد من الزيارات واالتصراالت الدبلوماسرية   -لسعوديةا

وتبادل الرسازل بني القيادتني السعودية والسورية. وتأيت يف هذا اإلطار 
 41زيارة رزيي االستخبارات السعودية األمري مقرن بن عبد العزيز يف 

مث زيارة وزير اخلارجية السور  وليرد  ، إىل دمشق 3008شباط /فرباير
مث زيارة وزير اخلارجيرة  ، 3008شباط /فرباير 31علم إىل الرياض يف امل

3008آذار /مارس 1السعود  سعود الفيصل إىل دمشق يف 
1. 

وتأكيد الدعم السعود  للجهود املصرية ، التنسيق املتواصل مع القاهرة ره
فقد أرسل امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ؛ يف حتقيق املصاحلة الفلسطينية

هبذا املعىن. واكتسرب    3008آذار /ىل الرزيي مبارك يف مارسرسالة إ
الرسالة أمهيتها بعد االنتقادات اليت وجِِّه  إىل السياسة املصرية أثنراء  
حرب لزة وبعدها من عدة أطراف عربية وإقليمية. وقد رأى الربعض  

أوالها ترسُّخ منطق الدولرة  ؛ أن الرسالة تعكي ثالث حقازق مترابطة
وقدرهتما على تعبئة مواردمها يف االجتاه الرذ   ،  البلدينالقوية يف كال

تريده القيادة السياسية. والًانية قدرة النظامني على التصرف مبروازين  
دون ، حتمي األوطان وتدافع عنها وال تردفعها إىل مروارد التهلكرة   

والعنتريات الكالمية. والًالًة اإلميان ، االلتفات إىل الشعارات احلماسية
بنمكانية حتقيق األهداف العربية املشروعة عرب االرتباط بالعرامل   الكامل

واالشتباك مع اإلقليم وليي الردخول يف مواجهرة   ، وليي بالعزلة عنه
، معه. واليقني بأن القوة املسلحة هي دازًما آخر األوراق وليس  أوهلرا 

، أو لصناعة انتصارات ومهية، وهي أوراق ال تستخدم لتسجيل النقاط
هي امتداد للسياسة لتغيري أمر واقع لرري مقبرول ولرري قابرل     وإمنا 

 .2لالستمرار
                                                 

 .3008شباط /فرباير 31احلياة  1
عبد املنعم سعيد، رسازل مصرية وسعودية.. ملن يهمه األمر!، الشرق  بتصرف عن: د. 2

 .3008آذار /مارس 44األوسط 
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تركيز اخلطاب السعود  على "الشرعية العربية" وضرورة احترامها يف  -و
وحركة محاس ثانًيا. ويف هرذا   اهلل زبوحل، رسالة موّجهة إليران أواًل

ع السياق قال وزير اخلارجية سعود الفيصل بعد اجتماعه يف الرياض مر 
: إن التأييرد  3008آذار /مرارس  41نظريه اإليراين منوشهر متكي يف 
لكنه طالب بأن يكون ذلك الردعم  ، اإليراين للقضايا العربية حمل تقدير

 .1عرب بوابة "الشرعية العربية" ومنسجًما مع مواقفها
يف مصرر يف   اهلل حرزب وتكرر هذ املوقأل السعود  بعد اكتشاف خلية 

مر الذ  اعتربته إحدى الصحأل السعودية جتاوًزا خلطوط األ، 3008نيسان /إبريل
وأنه "إذا كان احلزب يريد فعاًل مسراعدة  ، السيادة الوطنية املصرية دون استئذان

وأن خياطب احلكومة املصرية على املأل ، من بابه ي الب دخلالفلسطينيني فعليه أن ي
يت   هبا فهو أمر يًري الريبة ولكن أن يتم األمر بالطريقة ال، وأن يعمل يًدا بيد معها

، والشك وينتقص كًرًيا من سيادة الدول اليت جيب أن حتظى حبرمة واحترام كبريين
 .2"فهي خط أمحر لن يسبب اجتيازه سوى خلق الفوضى

انتقل  دول "االعتدال" بعد حرب لزة مرن التصرد  للدعايرة    ، وعموًما
وحماصررة النفروذ   ، عرب عدة آليات: املصاحلات العربية، اإليرانية إىل حماولة عزهلا

والرد احلازم على ادعاءات إيران ، اإليراين يف العراق عرب العودة العربية إىل احتضانه
لتركيا لكي تقوم بدور أكرب يف قضرايا  بري والتشجيع العر، التارخيية يف البحرين

 .3املنطقة سعًيا وراء موازنة النفوذ اإليراين

إذ ، أن املوقفني السعود  واملصر  من حرب لزة كانا منسرجمني  واملؤكد
من شأنه فرض تصعيد يف بري بقي  الرياض حريصة "على عدم بلورة موقأل عر

                                                 
 3008آذار /مرارس  41الرياض تقدر دعم طهران للعرب "عرب الشرعية"، اجلزيرة ن   1

 على الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9D9DA6FA-E559-41E3-A9BA-

C3888BA34791.htm 
ربيع  30رأ  الوطن، "إىل السيد حسن.. اطرقوا البيوت من أبواهبا"، الوطن )السعودية(  2

 .3008نيسان /إبريل 44-ه4110اآلخر 
-3009وسأل أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران(، حال األّمة العربيرة  أمحد ي راجع: د. 3

 .11-14 : أّمة يف خطر، مصدر سابق، ص3008

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9D9DA6FA-E559-41
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املواجهة يتجاوز حدود قطاع لزة ويضع هناية ملشروع التسوية. كما أن السعودية 
ة معسكر مبا يتوافق مع سياس، كان  حريصة على دعم موقأل السلطة الفلسطينية

االعتدال. وتربز هنا مالمح من قبيل: احلرص على اجلوانب اإلنسرانية للشرعب   
واملطالبة بالوقأل الفرور   ، وتوجيه انتقادات حادة إلسرازيل، الفلسطيين يف لزة

وتأييد املبادرة املصررية  ، ورفض تعديلها، وااللتزام مببادرة السالم العربية، للعدوان
فض دعم أ  توّجه لعقد قمة عربية خاصة لألحداث يف ور، املتعلقة بوقأل العدوان

والتعويل على دور أمريكي قو  من شرأنه  ، وتصدير األزمة إىل جملي األمن، لزة
يف ظل ، واحليلولة دون وضع دول االعتدال يف موقأل أكًر حرًجا، وقأل العدوان

 .1"يرالتصعيد اإلعالمي لدول املمانعة وضغوط الشارع العرب

عأل املوقأل السعود  من حرب لزة بأن الرياض أدركر   وميكن تفسري ض
ألن مواقرأل  ، أن ال فازدة من مناشدة الرزيي جورج بوش االبن املنتهية واليتره 

إدارته بالنسبة للقضية الفلسطينية كان  معروفة على مدار مثاين سنوات عجراف.  
ة كما يبدو أن املوقفني املصر  والسعود  كانا مصّري ن على عدم إتاحرة فرصر  

وهذا هو سر معارضرتهما  ، اجلماعيبري لدول "املمانعة" بأن يعبًوا باملوقأل العر
اليت ميكن النظرر  ، انعقاد قمة لزة الطارزة يف الدوحة قبل قمة الكوي  االقتصادية

من حرب لزة. بيد أن ذلك بري إليها بوصفها نقطة البداية احلقيقية للموقأل العر
اجلماعي مرع  بري ن تتزامن صيالة املوقأل العريعين أن الرياض والقاهرة أرادتا أ

وهلذا سرعيتا  ، وليي قبل ذلك، استالم الرزيي األمريكي باراك أوباما مهامه رمسًيا
 .2إلضعاف احلضور يف قمة لزة الطارزة

فنن البعض أصر على نفي أن الرياض إمنا تؤثر احلفراظ علرى   ، ورلم ذلك
؛ طن على املصاحل العربية أو اإلسالميةمصاحلها الُقطرية الضيقة وعالقاهتا مع واشن

                                                 

حممد السعيد إدريي، "املواقأل العربية من العدوان"، يف: عبد احلميد الكيايل )حمرر(،  د. 1
 .491 مصدر سابق، ص

اسات والفتراوى"، يف:  راجع: أجمد أمحد جربيل، "املوقأل السعود : اخلطابات والسي 2
جمموعة باحًني، أميت يف العامل، لزة بني احلصرار والعردوان: قرراءة يف الردالالت     

 .444 ، ص3040احلضارية، القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية، 
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لكنها مل تتواَن يوًما عرن أداء  ، إذ كان  السعودية تتأّنى يف دراسة خياراهتا فقط
 .1واجبها جتاه أّمتها

وإمجااًل للموقأل السعود  من حرب لزة ميكن القول: إن الرياض آثررت  
ومل تستطع اختاذ ، عليةمنذ بداية األزمة االكتفاء خبيارات احلد األدىن من احلركة الف

مكتفيًة بالتركيز على إحالة املوضوع برمته إىل جملري  ، موقأل فّعال أثناء احلرب
األمن مع التعويل السعود  الواضح على تغّير السياسة األمريكية بعد تويل الرزيي 
، باراك أوباما. وبينما مل تتخَل السعودية عن أسي سياستها جتاه القضية الفلسطينية

وإمنا بقي  على ، مل تساند بشكل واضح حركة محاس أو بقية فصازل املقاومةفنهنا 
لكن دون أن تقردم  ، مسافة بعيدة تدعم صمود الشعب الفلسطيين مادًيا وإعالمًيا

دعًما سياسًيا صرحًيا لفصازل املقاومة أثناء حرب لزة أو حرىت بعردها. ورلرم    
بقري سرلبًيا   بري فنن احملدد العر، دعاوى املصاحلة العربية اليت أطلقتها السعودية

لكيال نقول: إنه دفع باملقاومة الفلسطينية إىل مساحة بالغة ، وضعيًفا يف هذه األزمة
الضيق حبيث جتعلها تتفاوض على شروط الرباعية الدولية من موقع ضعأل خيلو من 

 .ذ  بالبري أ  إسناد عر

                                                 

حمررم   48مجال أمحد خاشقجي، "انتظروا ما بعد القمة الطارزة"، الوطن )السعودية(  1
 م.3008الًاين  كانون/يناير 44-هر4110
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يتناول هذا الفصل املواقأل السعودية من تطرورات قضرية العرراق منرذ     
وحىت هناية عرام  ، 3004أيلول /سبتمرب 44بعد أحداث ، التحضريات األوىل لغزوه

واخلليجي بري أوهلا: حيّلل السياق الدويل والعر؛ . وينقسم إىل أربعة مباحث3040
الله. أما املبحث الًاين فريكز على املواقأل السرعودية مرن   لقضية العراق قبل احت

(. يف حني يتناول املبحث الًالث االخرتالف برني   3004 -3001قضية العراق )
الرييتني السعودية واألمريكية بشأن العراق وانعكاساته على السياسة السرعودية.  

 .إشكالياهتاالعراقية و-وأخرًيا يدرس املبحث الرابع قضايا العالقات السعودية

أوهلرا:  ؛ وسيتركز التحليل يف هذا الفصل إمجااًل على أربعة عناصر أساسية
، الضغوط الدولية واإلقليمية على السياسة السرعودية )أو مردخالت السياسرة(   

وثالًهرا:  ، وثانيها: طبيعة االستجابة واملواقأل السعودية )أو خمرجات السياسرة( 
، لدبلوماسية لتنفيذ سياسرتها اخلارجيرة  كيأل حاول  السعودية استخدام األداة ا

أو ، وحماولة إقامة التوازن بني حتقيق أهدافها يف العراق )ومنرها: منرع تقسريمه   
أو أن يتحّول إىل مركز للنفوذ املعراد  للسرعودية يف   ، القه إىل حرب أهليةنرزا

وبني التعبري عن املواقأل السعودية من تطورات الوضرع العراقري دون   ، املنطقة(
ودون التصادم مباشررة مرع السياسرة    ، صادم مع التوّجهات األمريكية بشأنهالت

أو مع حلفازها يف العراق. أما العنصر الرابع واألخري الذ  يركرز  ، اإليرانية أيًضا
عليه هذا الفصل فهو التفاعالت املتداخلة بني العوامل احلاكمة لقضية العرراق يف  

 .اإليرانية والعربية والداخلية العراقيةوهي العوامل األمريكية و، فترة الدراسة

 السياق الدولي والعربي والخليجي لقضية العراق بعد أحداث 
 1002سبتمبر/أيلول  22

يلقي هذا اجلزء الضوء على عناصر البيئة احمليطة بقضية العراق منذ أحرداث  
. وحياول تتبرع  3001وحىت وقوعه حت  االحتالل ربيع ، 3004أيلول /سبتمرب 44
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تجدات واملتغريات اليت طرأت على تلك القضية يف هذه الفترة علرى الصرعد   املس
اليت شّكل  العوامل األهم يف التأثري علرى  ، الدولية واإلقليمية والعربية واخلليجية
واليت خلق  ضغوًطا إضافية علرى صرانع   ، السياسة السعودية جتاه قضية العراق

مًلما كانر  احلرال يف القضرية     متاًما، القرار السعود  حتدُّ من حرية حركته
 .3004أيلول /سبتمرب 44الفلسطينية بعد أحداث 

 أواًل: القضية العرارية والتحالفا  الجديدو/القديمة في المنطقة
 44السرعودية بعرد أحرداث    -أشري آنًفا إىل توتر العالقرات األمريكيرة  

ضرعها  وكيأل ضّيق هذا التوتر على السياسة السرعودية وو ، 3004أيلول /سبتمرب
على مسافة لري بعيدة من دول "حمور الشر". ويضاف هنا أن استهداف العرراق  
والتصرحيات األمريكية املتوالية عن احتماالت تغيري نظامه بالقوة خلقرا ضرغًطا   
إضافًيا على النظام السعود  )الذ  يعتمد مبدأ عدم التدخل املباشر يف الشرؤون  

مما وضع السرعودية يف  ؛ ه اخلارجية(الداخلية للدول األخرى ضمن ثواب  سياست
مع احتمال أن تتحول هذه ، مأزق التعامل مع سابقة خطرية على حدودها املباشرة

السابقة إىل حتفيز سياسة احملافظني اجلدد الستكمال تنفيرذ براجمهرا يف اخللري     
 .1واملنطقة العربية برمتهابري العر

محلة ضد السرعودية هبردف    كما برز يف إدارة بوش االبن األوىل اجتاه يقود
التخلي عنها كحليأل رزيي لواشنطن يف الشرق األوسط. وكان على رأس هرذا  
االجتاه بول وولفويتي )نازب وزير الدفاع( وريتشارد برريل )رزريي مكترب    
السياسة الدفاعية يف البنتالون(. ورأى األول أنه من لري العملي أن تواصل قوات 

السعود  )بالنظر إىل مشاعر االزدراء اليت سّببها هذا أمريكية املرابطة على التراب 
وأنه سيكون من الضررور  يف ظرل هرذه    ، الوجود بني السعوديني اجلهاديني(

املعطيات العًور على حليأل جديد لصون املصاحل العسكرية األمريكية يف اخللي . 
 بينما احناز الًاين )ريتشارد بريل( إىل أن السعودية هي مصدر كرل مشركالت  

                                                 

فتحي العفيفي، اخللي  العربري: النرزاعات السياسرية وحرروب التغريري     انظر: د. 1
 .347-344 ، ص3001االستراتيجي، القاهرة: مركز األهرام للترمجة والنشر، 



227 

واستدعى لوران مورافيتش )الذ  كران يعمرل يف   ، الواليات املتحدة يف املنطقة
مؤسسة راند( ليخاطب مكتب السياسة الدفاعية ويروِّج أفكاًرا حرول نشراط   

 .1السعوديني يف دعم اإلرهاب على أكًر من صعيد

ويف هذا السياق أصبح احملافظون اجلدد املتشددون يتطلعون إىل عراق حتر   
األمريكية )ُمأم رك( باعتباره بدياًل عن التحالأل مع السعودية. وكانر   السيطرة 

توقعاهتم أن بنمكان العراق اجلديد حتقيق عدة أهداف: إسقاط اهليمنة السرعودية  
، وإعطاء إشارة البداية ملوجة دمقرطة يف الشررق األوسرط  ، على أسواق النفط

وهذا كلره   بري.هب الوهاوهتميش السعودية والضغط عليها حملاربة تأثريات املذ
سيعين إعادة تشكيل حتالفات الواليات املتحدة يف املنطقة حبيث تستند إىل إسرازيل 

 اهلل حزبعلمانية حملاصرة اخلمينية اإليرانية وحلفازها من /وعراق ذ  لالبية شيعية
 .2عة التوسعية اإلسرازيليةنرزوهم الذين يهددون ال، والعلويني يف سوريا

حتول تفكري احملافظني اجلدد بشأن حتالفات الواليات املتحدة برأثر   وميكن تفسري
إذ ؛ أيلول اليت نسب  إىل تنظريم القاعردة  /سبتمرب 44الصدمة اليت أحدثتها تفجريات 

أصبح كًري من األمريكيني ينظرون لإلسالم السّني )والفكرر اجلهراد  خصوًصرا(    
سعودية هي مروطن املرذهب   وما دام  ال، بوصفه مصدر اخلطر األكرب على بالدهم

فال يصح االعتماد عليها بشكل كامل. وإذ ذاك تراجع العداء األمريكري  بري الوها
برالًورة اإليرانيرة    4878لإلسالم الشيعي الذ  ارتبط يف العقل األمريكي منذ عرام  

وحّل حمله العداء لإلسالم السّني )والسلفي خصوًصا(. وأصبح باإلمكران  ، وتداعياهتا
 .ه املعطيات اجلديدة أن ترى واشنطن يف شيعة العراق حليًفا مهًما هلاوفًقا هلذ

                                                 
انظر: جوان كول، "الشيعة العراقيون: حول تاريخ حلفاء أمريكا احملتملني"، املسرتقبل   1

 .88 ، ص3001كانون األول /ديسمرب ،389العربري العدد 
. وملزيد من التفاصيل حول موقع العراق يف ريية احملافظني 400-88 املصدر نفسه، ص 2

عماد فوز  شعيبري "الصورة النمطية للعرامل والنظرام العراملي يف     اجلدد راجع: د.
محرد  أ االستراتيجية األمريكية اجلديدة وموقع العراق كساحة عمليات فيهرا"، يف: د. 

يوسأل أمحد وآخرون، احتالل العراق وتداعياته عربًيا وإقليمًيا ودولًيا، بريوت: مركز 
مجال عبد اجلرواد، "السياسرة    ؛ د.449 -91 ، ص3001دراسات الوحدة العربية، 

، 410األمريكية جتاه العراق: تشدد مييين وهوس أمين"، السياسرة الدوليرة، العردد    
 .84-91 ، ص3003تشرين األول /أكتوبر
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 ثانًيا: رضية العراق بين نفوذ الفاعلين اإلرليميين وضعف اإلطارين 
 العربي والخليجي

لقد تعامدت الضغوط األمريكية على السعودية مع وضرع إقليمري ازدادت   
وبالترايل زادت  ، 3001آذار /هشاشته مع اقتراب موعد لزو العرراق يف مرارس  
إذ مل تبِد أللب دول اإلقلريم  ؛ قابليته للتجاوب مع السياسة األمريكية جتاه العراق

بل قّدم كًري منها دعًما سياسًيا ولوجستًيا هبردف  ، معارضة حقيقية لذلك الغزو
إسقاط نظام صدام حسني. ويرى البعض أن "حرب العراق مل تكن حرًبا أمريكية 

إقليمية( شارك  فيها معظرم القروى   -مشتركة )أمريكيةبل كان  حرًبا ، فقط
 .1"والدول اإلقليمية مادًيا ومعنوًيا

واخلليجي يف قضية العراق فيمكن القرول: إن  بري أما بالنسبة للبعدين العر
وضع  السياسَة السعودية  3004أيلول /سبتمرب 44تطورات املشكلة العراقية بعد 

ربيطاين على وجود أسلحة دمار شرامل يف  ال-بسبب اإلصرار األمريكي، يف مأزق
فمن جهة كان  الرياض ما زال  تتوجي من العراق وتسليحه )وهرذا  ؛ العراق

ومن ، ع سالحه الذ  يشّكل خطًرا حمتماًل على أمنها(نرزيعين أن هلا مصلحة يف 
جهة أخرى مل يكن بوسع السعودية أن تنحاز دون تفكري إىل مساندة عمليرات  

خصوًصا أن احلال تغّيرت كًرًيا عما كان  عليره  ، ضد العراقعسكرية مفتوحة 
4884-4880إبان أزمة اخللي  الًانية 

2. 

وقد بدأت جهود للتقارب مع العراق عربًيا وخليجًيا منذ القمة العربيرة يف  
جديد يف التعامل مع امللأل بري إذ برز توجُّه عر؛ 3003آذار /بريوت أواخر مارس
ح على العراق يف تلك القمة. وأسفرت عن توصرل القرادة   العراقي وتعّزز االنفتا

العرب إىل صيغة توفيقية مللأل "احلالة بني العراق والكوي " وحظير  مبوافقرة   
                                                 

منعم صاحي حسني العمار ود. خضر عباس عطوان، "املصراحل يف جروالت احلروار     د. 1
 .497-494 ، ص3009، ربيع 411األمريكية جتاه العراق"، شؤون عربية، العدد -اإليرانية

راجع: لريغور  كوساتش ويلينا ميلكوميان، تطور السياسة اخلارجية السعودية مرن   2
ماجد بن عبد العزيز، الرياض: معهد  صالحات، ترمجة: د.تأسيي الدولة إىل بداية اإل

 .474 م، ص3001/هر 4134وزارة اخلارجية السعودية، -الدراسات الدبلوماسية
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. وأشارت 4880الطرفني على حنو شّكل أول اختراق حقيقي هلذا امللأل منذ عام 
 هذه الصيغة إىل تعهد العراق بعدم تكرار ما حدث يف ذلك العرام واالعترراف  

يف مقابل إعالن الدول العربية )مبا فيهرا الكوير (   ، بسيادة الكوي  واستقالهلا
 .1رفضها توجيه أية ضربة عسكرية أمريكية للعراق

-حدث  أيًضا تطورات إجيابية يف العالقات اخلليجية، وعلى الصعيد اخلليجي
 34ففي القمة التشاورية اخلليجية الرابعة يف جردة الريت انعقردت يف    ؛ العراقية
، رّحب قادة دول اخللي  باالنفراج الذ  شهدته تلك العالقرات ، 3003أيار /مايو

وكرروا رفضهم توجيه أية ، وأشادوا بالتوجهات اإلجيابية اجلديدة للسياسة العراقية
وضرورة إعطاء الفرصة للعمل الدبلوماسري وتطبيرق   ، ضربة عسكرية إىل العراق

السيما أن العراق وافق على ، تشني الدولينيبغداد لقرارات جملي األمن وإعادة املف
 .2اخلاص بتعديل نظام العقوبات 4108قرار جملي األمن رقم 

على طلب بغداد  3003أيار /مايو 37ويف السياق نفسه وافق  السعودية يف 
 .3تعيني سفري عراقي مقيم لتمًيل بالده لدى منظمة املؤمتر اإلسالمي يف جدة

العراقي مل تكن تتوافرق مرع طبيعرة    -اخلليجي بيد أن بوادر هذا التقارب
فقد عمل  واشنطن على قطع الطريق على أية ؛ مشروع احملافظني اجلدد يف العراق

تكون بعيدة عن السيطرة والتوجيره األمريكيري ن   بري مشروعات للتقارب العر
ها املباشري ن. وقد اشتد قرع طبول احلرب ضد العراق متاًما يف الفترة اليت متّكن  في

ومع السعودية خصوًصا يف ، بغداد من حتقيق بعض االختراقات يف عالقاهتا العربية
أمرًرا  برري  إذ رأت الواليات املتحدة يف هذا التقارب العر؛ القمة العربية ببريوت

ورمبا كان ذلك سبًبا يف جتاهل واشرنطن  ، مزعًجا يتناقض مع مشروعها يف املنطقة
 .4قتها القمةملبادرة السالم العربية اليت أطل

                                                 

وحدة البحوث يف مركز اخللي  للدراسات االستراتيجية، "القمة التشاورية اخلليجيرة   1
 .414 ، ص3003، صيأل 10الرابعة يف جدة: ريية تقييمية"، شؤون خليجية، العدد 

 املصدر نفسه. 2
 .413 املصدر نفسه، ص 3
خالد احلروب، "هل خيدم جناح املشروع األمريكي يف العراق املصراحل العربيرة يف    د. 4

 .48-49 ، ص3001، شتاء 444املنطقة؟"، شؤون عربية، العدد 
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سرعود   -وبعد هذه القمة العربية اليت جنح  يف حتقيق تقرارب عراقري  
حاول  ، وفتح  الباب أمام تسوية قضية األسرى الكويتيني احملتجزين لدى العراق

دول عربية التدخل لدى واشنطن لتليني املواقأل األمريكية من العراق وإجياد حرل  
األردنيرة" يف  -السرعودية -ًالثية املصررية سلمي للقضية العراقية مًل "املبادرة ال

حني قام وزراء خارجية هذه الدول بزيارة لواشنطن استهدف  ، 3003متوز /يوليو
إقناع اإلدارة األمريكية بتأجيل ضرب العراق ملدة عام كامل تقوم خاللره هرذه   
، الدول بنقناع القيادة العراقية بالتعاون مع األمم املتحدة وقبول عرودة املفتشرني  

إال ، وخاصة العقوبات االقتصادية، مقابل أن يتم رفع العقوبات تدرجيًيا عن بغداد
 .1أن الرزيي األمريكي بوش االبن رفض هذه املبادرة

ورلم أن بعض االجتماعات العربية التالية على مستويات أقل من القمرة قرد   
إال ، عراقمع البري حاول  احلفاظ على قدر من التركيز على التضامن اجلماعي العر

 41أن اجتماع جملي اجلامعة العربية على املستوى الوزار  يف دورته لرري العاديرة )  
( َحَمل يف طياته عودة إىل البيانات اجلماعية اليت ال تدّل علرى  3001شباط /فرباير 44و

يف حني كان  السياسات الُقطرية العربية تنطلق من فكررة حتميرة   ، حقيقة املواقأل
كما كانر   ، حسب من مرحلة ما بعد االنتصار األمريكي املتوقع"وكان  تت، احلرب

حرىت ال  ، دون لرريه بري حتاول جاهدة أن حتصر الغضب األمريكي يف النظام العر
 .2"وتصيب أهداًفا تتجاوز احلالة العراقية، تصلها شظايا حرب العراق

                                                 
، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3001-3003التقرير االستراتيجي العربري  1

 .17 ، ص3001االستراتيجية يف األهرام، و
عبد اخلالق عبد  لسان سالمة، "الدبلوماسية العربية جتاه احلرب على العراق"، يف: د. د. 2

اهلل )حمرر( الدبلوماسية العربية يف عامل متغّير، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
. ويرى باحرث  17-14 ، ص3001الشارقة: دار اخللي  للصحافة والطباعة والنشر، 

آخر أن بروز األحادية األمريكية، وخشية العديد من النظم العربية من تأثريات هرذه  
، قد "أدخال املنطقة يف حقبة جديردة متاًمرا،   3001األحادية بعد احتالل العراق عام 

وجعال معظم النظم العربية تعيد حساباهتا وحتاول التكّيأل مع هذا الوافد األمريكي يف 
أمحد يوسأل أمحرد،   طقة العربية الذ  قلب حساباهتا رأًسا على عقب"، راجع: د.املن

"وجود إسرازيل وانعكاساته على عالقات مصر العربية"، يف: جمموعة باحًني، مصرر  
 .401 ، ص3004والعرب، القاهرة: دار الكتب والوثازق القومية، 
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كانر   ، وبينما كان  وقازع التحضري للحرب جارية على مردار أشرهر  
على بري العربية يف حالة من االنتظار والعجز بسبب هتالك الوضع العر السياسات

أو أن ترتمكن  ، حنو اليسمح بأن تبد  الدول العربية ممانعة واضحة لدرء احلرب
من اختاذ موقأل مشابه للموقأل التركي فتحرم العدوان بذلك من تروفر أفضرل   

إذ كران يضررب    مفاجًئابري الشروط اللوجسيتية. ومل يكن هتالك الوضع العر
. فالنه  السياسي الذ  سلكته 4884-4880جبذوره منذ أزمة اخللي  الًانية عامي 

النظم العربية آنذاك جتاه العراق بعد احتالله الكوي  كان يوحي بأن اهلدف منه مل 
واإلقليمي على حد بري بل إضعاف وضعه العر، يكن إخراج العراق من الكوي 

 .1عدو خارجيو"القصاص" منه كأّنه ، سواء

بيد أنه من اإلنصاف عند تقييم املواقأل العربية جتاه تطورات املشكلة العراقية 
اليت ، أن ُيشار إىل طبيعة املشكلة العراقية ذاهتا، 4114خصوًصا بعد صدور القرار 

إذ حتّول  إىل مشكلة ذات ؛ مشكلًة عربية خالصة 4880آب /مل تعد منذ ألسطي
عوامل دولية يف املقرام األول.  ، امل اليت تتحكم فيهاطابع دويل حبيث بات  العو

منذ مطلع تسعينات القررن العشررين أن   بري وهكذا مل يعد بنمكان النظام العر
ما خال بعض املسازل الرمزية مًل ، يستوعب املشكلة العراقية أو أن يوجد حاًل هلا

املتعلقرة   مسألة األسرى الكويتيني لدى العراق. ورلم قسوة القرارات الدوليرة 
مل تتجراوز يف  ، على اختالف مشرارهبا بري إال أن أطراف النظام العر، بالعراق

مواقفها وسياساهتا حد مطالبة العراق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وميكن النظر 
بأن املشركلة  بري إىل ذلك "باعتباره دلياًل أو اعتراًفا من كل أطراف النظام العر

وأن املخرج من هذه املشكلة يكمن يف ، النظام من جانبالعراقية تتخّطى قدرات 
التزام العراق الكامل هبذه الشرعية واالنصياع ملا تتضمنه من التزامات. وإن كران  
هذا مل مينع أطراًفا عربية )فضاًل عن اجلامعة العربية( من التعراطأل مرع معانراة    

 إجياد خمررج حلالرة   واملطالبة بوقأل هذه املعاناة عرب الدعوة إىل، الشعب العراقي
                                                 

 أمحرد يوسرأل    د. عبد اإلله بلقزيز، "الوضع العربرري عشرية احلررب"، يف:    د. 1
أمحد وآخرون، احتالل العراق وتداعياته عربًيا وإقليمًيرا ودولًيرا، مصردر سرابق،     

 .311-313 ص
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 .1"احلصار والعقوبات اليت أحال  حياة العراقيني إىل جحيم مطبق

واستمراًرا ملواقأل دول جملي التعاون اخلليجي من العراق واليت كان  تطالبه 
، 4880آب /بتنفيذ مجيع القرارات اليت أصدرها جملي األمن الدويل بعد ألسرطي 

إىل قبول قرار جملي األمرن رقرم    3003ام دعا جملُي التعاون العراَق يف أواخر ع
3003تشرين الًاين /نوفمرب 9الصادر يف  4114

2. 

ع أسرلحة  نرزوتبدو املفارقة هنا يف إصرار دول اخللي  على مواقفها بشأن 
خصوًصا بعرد خطراب الررزيي    ، العراق رلم وضوح االستهداف األمريكي له

 العراق بوصرفه ضرلًعا يف   الذ  أشار فيه إىل، 3003جورج بوش االبن يف بداية 
وأتبعته واشنطن ولندن بشّن محالت إعالمية تضّخم من خطر النظام ، "حمور الشر"

، العراقي استناًدا إىل حجتني رزيستني: وجود روابط بني العراق وتنظيم القاعردة 
وامتالك بغداد أسلحة دمار شامل )مبا فيها السالح النوو (. وذلك بالرلم مرن  

، 4114ة ملفتشي األمم املتحدة الذين عادوا إىل العراق تطبيًقا للقرار التقارير احلذر
كما جرى اهتام العراق بصرف مكافآت مالية ضرخمة ألسرر االستشرهاديني    

 .3املصنفني كنرهابيني مًل أعضاء تنظيم القاعدة سواء بسواء، الفلسطينيني

إىل حرد   بدا أن البلدين جنحا، وبسبب هذا التحريض األمريكي والربيطاين
ليي بالقليل يف تأليب دول اخللي  على العراق حىت بات نظام بغرداد يعريش يف   

مما أفضى إىل تعقيد أكرب لوضرع العرراق علرى    ، حميط من املعارضني لسياساته
وأدى إىل تعميرق املشركالت السياسرية الريت     ، الصعيدين اإلقليمي والداخلي

 .4يواجهها

                                                 

ي"، السياسة الدوليرة،  رحسن أبو طالب، "املشكلة العراقية والنظام اإلقليمي العرب د. 1
 .88 ، ص3003تشرين األول /، أكتوبر410العدد 

تطور السياسة اخلارجية السعودية من تأسريي   لريغور  كوساتش ويلينا ميلكوميان، 2
 وما بعدها. 474 الدولة إىل بداية اإلصالحات، مصدر سابق، ص

جورج قرم، انفجار املشرق العربري: من تأميم قناة السويي إىل لزو العراق  انظر: د. 3
 .144 ، ص3004حممد علي مقلد، بريوت: دار الفارابري  ، ترمجة: د.4814-3004

أمحد يوسأل أمحد  سعد ناجي جواد، "الوضع العراقي عشية احلرب"، يف: د. .راجع: د 4
 .331 وآخرون، احتالل العراق وتداعياته عربًيا وإقليمًيا ودولًيا، مصدر سابق، ص
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ة قد سّجل  تراجًعا ملحوًظرا عمرا     واحلاصل أن املواقأل الُقطرية العربي
 44و 41يف دورته لري العادية )بري االتفاق عليه يف اجتماع اجمللي الوزار  العر

(. ومن ذلك أن الدول العربية َعَدَل   بعد وقوع العراق حتر   3001شباط /فرباير
واملطالبرة باالنسرحاب   ، االحتالل عن استخدام مفردات "العدوان على العراق

كما أن أًيا من هذه الدول مل تدُع إىل عقد قمة ، . إ ".لقوات االحتالل الفور 
عربية يف أعقاب وقوع االحتالل للعراق يف مؤشر خطري علرى تراجرع النظرام    

على حنو ما اتضح يف القمرة  ، واضطراره للتكّيأل مع السياسة األمريكيةبري العر
اليت مًّرل   3001حزيران /ونيوي 1األمريكية اليت انعقدت يف شرم الشيخ يف -العربية

. 1بياهنا اخلتامي حتواًل واضًحا عن مواقأل عربية سابقة أحادية وثنازيرة ومجاعيرة  
ورلم أن البيان أكد االلتزام باستقالل العراق ووحدة أراضيه يف ظل حكومة متًل 

إال أن قادة الدول العربيرة اخلمري   ، الشعب العراقي تكون نابعة من إرادته احلرة
وسيلة مفيدة لتحقيق هذه  4191لة يف القمة اعتربوا أن قرار جملي األمن رقم املمًَ

وُيطلق يدها ، علًما بأن هذا القرار "يعترف بسلطة االحتالل يف العراق. 2األهداف
وال ُيعطي لدور األمم املتحدة يف العراق أية اختصاصرات  ، يف هنب ثروات العراق
 .3"مين على أمد االحتاللوال يفرض أ  قيد ز، ذات طبيعة إلزامية

الذ  شرّرع   4114كان واضًحا منذ صدور القرار بري ومع أن العجز العر
إال أن ذلك مل مينع بعض الدبلوماسريات  ، األبواب أمام حرب مقبلة ضد العراق

دون فاعلية حقيقية تفتح األفق لدرء ، العربية من بذل جهد الساعات األخرية ملنعها
 .العدوان الوشيك

ميكن القول: إن الكوي  والسعودية كانتا األكًر قلًقا من بني الردول  ولعله 
؛ العربية بشأن انعكاسات احلرب املرتقبة ضد العراق على األوضاع الداخلية فيهما

                                                 

ي"، يف: املصدر نفسه، رأمحد يوسأل أمحد، "النتاز  والتداعيات على الوطن العرب د. 1
 .114- 114 ص

. 444 ، ص3001، صريأل  11دراسات الفلسطينية، العردد  راجع نص البيان يف: ال 2
 .3001حزيران /يونيو 1وأيًضا: احلياة 

ي"، يف: احتالل العراق رأمحد يوسأل أمحد، "النتاز  والتداعيات على الوطن العرب د. 3
 .117 وتداعياته عربًيا وإقليمًيا ودولًيا، مصدر سابق، ص
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ولذا جاءت مبادرة األمري سعود الفيصل الداعية لوقأل احلرب واليت أشار إليها يف 
وإعالن تأكيد بالده  3001آذار /مارس 14حديًه أمام جملي الشورى السعود  يف 

وأن ال يرتم إقررار   ، على متسكها بشدة بعدم حتويل احلرب اجلارية إىل احرتالل 
وأن تقوم األمم املتحردة  ، مستقبل العراق السياسي من ِقبل طرف دون اآلخرين

 .1بدورها يف هذا الشأن

ى وإمجااًل النعكاسات كل هذه السياقات الدولية واإلقليمية والعربيرة علر  
ميكن القول: إن معظم معامل هذه السياقات شرّكل   ، سياسة الرياض إزاء العراق

ضغًطا على صانع القرار السعود  وخصًما من قدرته على التحررك السياسري   
الربيطانيرة جتراه   -فقد كان واضًحا تصاعد العدوانية األمريكية؛ اخلارجي الفّعال

حاول فيه كل مرن إسررازيل   يف وق  ، على األقل 3003العراق منذ بداية عام 
وإيران توظيأل هذه املتغريات الدولية خلدمة أهداف سياستيهما اخلارجيتني. وبينما 

أخفرق النظرام   ، حاول  الدبلوماسية التركية إقامة درجة من التوازن يف مواقفها
املميز للدولة العراقية اليت آل  إىل حالرة  بري يف احلفاظ على املوقع العربري العر

السيما برني  ، اإلقليمي-فاستحال العراق إىل ساحة للتنافي الدويل، ككمن التف
يف ظل حالة من الصعود اإلقليمري لطهرران والقروى    ، الواليات املتحدة وإيران

 .الشيعية املتحالفة معها يف املنطقة

برل اخترذ   ، قد عجز عن منع احلرب على العراقبري وإذا كان النظام العر
فقد اتسرم  ، ع العراق مث تراجع عنها مّلا وقع  احلربمواقأل حمددة يف التضامن م

السلوك السياسي اخلارجي ألللب الدول العربية يف هذه األزمة برالتكّيأل مرع   
ولو عرب التحالأل مرع  ، السياسة األمريكية جتاه العراق بدون حماولة تعديل اجتاهها

 .القوى الدولية النافذة املعاِرضة حلرب العراق

بعد احرتالل  بري ب القدرة على املبادرة لدى النظام العروتظهر هنا مسة ليا
العراق اليت كان  اإلشارة األوضح هلا عندما وافق اجمللي الوزار  جلامعة الردول  

على أن يشغل مقعَد العراق يف اجلامعة العربية ممًُل  3001أيلول /العربية يف سبتمرب
                                                 

ون اخلليجي والعرراق: خرربة املاضري    حممد السعيد إدريي، "جملي التعا انظر: د. 1
 .414 ، ص3001نيسان /، إبريل413وسيناريوهات املستقبل"، السياسة الدولية، العدد 
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يكون العراق ُممرًّاًل يف   رلم رفض بعض الدول العربية أن، جملي احلكم االنتقايل
القازل براالعتراف  بري إال أن االجتاه العر، اجلامعة بسلطة عّينتها قوات االحتالل

 .1املؤق  مبجلي احلكم االنتقايل كان  له الغلبة يف النهاية

 (1002-1003الموارف السعودية من رضية العراق )
لى مدى ثالثة أعوام يتناول هذا اجلزء عناصر السياسة السعودية جتاه العراق ع

ومسرتوى  ، بعد احتالله. وبسبب الطبيعة املرّكبة للقضية العراقية وتداخل أبعادها
تدّرج  السياسة السعودية يف التعامل ، حتّفز السياستني األمريكية واإليرانية جتاهها

وتعزيزه حرىت تسرتطيع الترأثري يف    بري وحاول  مراًرا الدفع بالبعد العر، معها
 .ق احملتلأوضاع العرا

ويربز هنا االهتمام السعود  املتصاعد بالقضية العراقية سواء عرب دعم آليرة  
أو تقدمي اقتراح بنرسال قوات حفظ سالم ، املؤمترات اإلقليمية لدول جوار العراق

 أو املناشدة املتكررة بأن يكون لألمرم املتحردة دور   ، إسالمية إىل العراق-عربية
ر انتقاد السياسة اإليرانية فيه. وهو ما سيتم تفصريله  أو تكرا، أكرب يف ذلك البلد

  .أدناه

 أواًل: السعودية وآلية المؤتمرا  اإلرليمية لدول جوار العراق
، كان أحد الدوافع املهمة للسعودية يف سياستها اإلقليمية بعد احتالل العراق

ترتب عليه وما قد ي، قلق الرياض من احتمال تغّير األساس الطازفي للدولة العراقية
فضراًل  ، من إثارة تطلعات الشيعة يف املناطق الشرقية من اململكة العربية السعودية

مبا ينعكي سلًبا على أمرن اخللريح   ، عن حراكهم احملتمل يف بالد خليجية أخرى
 .2واألمن السعود  خصوًصا، عموًمابري العر

                                                 

ي"، يف: احتالل العراق رأمحد يوسأل أمحد، "النتاز  والتداعيات على الوطن العرب د. 1
 .119 -117 وتداعياته عربًيا وإقليمًيا ودولًيا، مصدر سابق، ص

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3001-3001االستراتيجي العربري التقرير  2
 .11 ، ص3001واالستراتيجية يف األهرام، 
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عد وضمن اإلطار اإلقليمي توال  اجتماعات دول جوار العراق منرذ تصرا  
. وشهدت مدينة إسرطنبول  3001االستعدادات األمريكية لغزو العراق مطلع عام 

بينما كران االجتمراع الًراين يف    ، 3001كانون الًاين /االجتماع األول يف يناير
والًالث يف طهران علرى هرامش اجتمراع وزراء    ، 3001نيسان /الرياض إبريل

والرابع يف دمشرق يف  ، 3001أيار /خارجية دول منظمة املؤمتر اإلسالمي يف مايو
3001شباط /واخلامي يف الكوي  يف فرباير، 3001تشرين الًاين /نوفمرب

1. 

وكان  تداعيات االهنيار السريع للنظام العراقي مؤّثرة يف حسابات الردول  
مما أسهم يف أن تسرارع  ، السيما أهنا مل تستطع أن متنع وقوع احلرب، اجملاورة له

عقد مؤمتر إقليمي عاجل يف ظل تفاعالت إقليمية ثنازيرة   السعودية إىل الدعوة إىل
واستطاع  إقناع سوريا بأن يكون االجتماع يف الرياض ال يف دمشق كما ، نشطة

كان حمدًدا سلًفا منذ اجتماع إسطنبول. وبذلك مًّل اجتماع الرياض "أول حترك 
لء الفرراا  يف حماولة ملر ، إقليمي تشهده املنطقة منذ اندالع احلرب على العراق

يف وق  تفاقم  فيه اهلواجي علرى سرالمة   ، السياسي الذ  هيمن على املنطقة
اليت أقلقها اإلجناز العسكر  الرذ  حّققتره   ، البنية االجتماعية لبعض دول اجلوار

وتصراعد  ، وما أعقبه من هتديدات جتاه كل من سوريا وإيران، القوات األمريكية
 .2"املنطقة احلمالت الدعازية ضد العديد من دول

 49هذا "املؤمتر الطارئ للدول اجملاورة للعراق" الذ  استضافته الريراض يف  
أعقبه تصرحيات لوزير اخلارجية السعود  اتسم  بقدر مرن  ، 3001نيسان /إبريل

مع إشارات مستفيضرة عرن   ، اإلقليمية/وضوح التفضيالت أو املطالب السعودية
جنيأل. ولقد أشار البيران اخلترامي   واجبات قوات االحتالل يف إطار اتفاقيات 

وانسرحاب القروات   ، للمؤمتر إىل "ضروة احترام سيادة العراق وسالمة أراضيه
، ومتكني الشعب العراقي من اختيار حكومته بكل حرية، األجنبية وإهناء االحتالل
 .3"واضطالع األمم املتحدة بدورها، وإعادة البنية األساسية

                                                 

 .10 املصدر نفسه، ص 1
 .14 املصدر نفسه، ص 2

 .441 املصدر نفسه، ص 3
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ارجية السعود  كًرًيا من جوانب مواقأل برالده  وبعد املؤمتر تناول وزير اخل
فأشار إىل أن البيان اخلتامي انطلق من الواقع وركز على مبادئ حرل  ؛ جتاه العراق

وهذا هو املبردأ  ، وأن يكون القول األول واألخري للشعب العراقي، مشكلة العراق
أن حنفظ  وحنن نريد، فاملؤمتر مساندة للشعب العراقي؛ الذ  انطلق منه كل البيان

وأال حيدث شيء إال ، وحدة العراق واستقالله وسيادته على أراضيه يف هذا اإلطار
وما نستطيع أن نعمله هو أن نتعاهد بيننا على عردم التردخل يف   ، برضاء الشعب

 .1الشؤون الداخلية للعراق

وعن وصأل البيان لوجود القوات األمريكية يف العراق بأنه احتالل واملطالبة 
قال األمري الفيصل: حىت احلكومتان األمريكية والربيطانية تقروالن  ، فوًراخبروجها 

فهري  ؛ وكان هناك تصريح لوزير خارجية بريطانيا برذلك ، عنها إهنا قوات حمتلة
قوات احتالل ترتكز يف واجباهتا على ما تنص عليه اتفاقية جنيرأل فرال ميكرن    

 .2تسميتها بغري احلقيقة والواقع

توقع أن يكون هناك حترك من ِقبل الشعب العراقي نفسه وقال الفيصل: حنن ن
جلمع صفوفه حىت خيرج حبكومته املستقلة وبنرادته احلرة. ونفى أن يكون قرد    
التطرق إىل وجود قوات أمن عربية حلفظ األمن واالستقرار يف العراق مشررًيا إىل  

فقبرل ظهرور   ؛ أنه البد أن يكون هناك جهة عراقية تتخاطب معها الدول العربية
يصعب التعامل مع هذه النقطة. وحول كيفية التعامل مع حكومة ، حكومة عراقية

وال بد ، هناك قوات احتالل، عسكرية يف العراق قال الفيصل: حنن نعترف بالواقع
، ولكن هذا لن مينعنا يف بعض األمور من االتصال بالعراقيني، أهنا ستتخذ إجراءات

انات اإلنسانية وتقدمي ما ميكن تقدميه لتخفيرأل آالم  على سبيل املًال لتقدمي اإلع
وتركيزنا يف االتصال مع دول قوات االحتالل سيكون يف إطار االلتزام ، العراقيني

بتنفيذ ما تتطلبه اتفاقية جنيأل الرابعة واحلرص على أن يكون للعراقيني أنفسرهم  
لألمرم املتحردة   وأن يكون ، احلرية يف اختيار الطريق الذ  يسريون فيه بأنفسهم

                                                 

نقاط للمؤمتر اإلقليمي الطارئ يف الرياض يدعو اللترزام القروات    8"بيان ختامي من  1
 .3001نيسان /إبريل 30سحاب من العراق"، الشرق األوسط احملتلة باالن
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الدور احملور  يف عراق ما بعد احلرب. كما أن توقي  انسحاب القوات احملتلرة  
وأن ُيراَعى أن يكون أ  تصدير للنفط العراقي يف ، جيب أن يكون يف أسرع وق 

وكما ؛ وهذا ما تنص عليه قرارات جملي األمن، إطار برنام  "النفط مقابل الغذاء"
ذا ُأريَد استغالل النفط العراقي فهذا لن يكون له أ  قدر إ، ُذكر يف البيان اخلتامي

 .1وليي هناك حق للقوات احملتلة أن تستًمر املوارد املادية للبلد احملتل، من الشرعية

وتكشأل هذه التصرحيات أن الرياض كان  تراقب تطور الوضع العراقري  
اءل عن األبعاد إذ كان  النخبة السياسية السعودية تتس؛ حت  االحتالل بقلق بالغ

وموقع اململكة العربية السعودية يف هذا ، اليت سيكون عليها العامل بعد أزمة العراق
العامل بعد احتالل العراق. وهلذا السبب توال  التصرحيات والبيانات اليت توضرح  

علًما بأن التشديد على املواقرأل  ، املوقأل السعود  من تطورات الوضع العراقي
ضها مل يكن يعين بالضرورة أن الرياض بلورت ريية حمددة أو السعودية وتكرار عر

ناهيك عن امتالك السعودية لتصور اسرتراتيجي  ، سياسة عملية ملنع تدهور الوضع
، شامل لكيفية معاجلة االختالالت األمنية اخلطرية يف البيئة االستراتيجية اخلليجيرة 

 .اليت تأثرت بواقعة االحتالل أّيما تأثر

فيذ السياسة السعودية )أو عرض املواقأل والتفضيالت السعودية لقد تّدرج تن
يف الواقع إذا سّلمنا بغياب البعد االستراتيجي والسياسة املترابطة اخلطروات عرن   

و  استخدام عدد مرن  ، أللب السياسات اخلارجية العربية( عرب عدد من املراحل
عد أن أصبح هذان البلردان  ب، األساليب للتعامل مع السياستني األمريكية واإليرانية

عرب جتاهل املصاحل السعودية والعربية هناك ، يقرران االجتاه املستقبلي للعراق احملتل
يف أكًر األحوال. وإىل حد كبري ميكن استنتاج مراحل السياسة السرعودية جتراه   

 .العراق عرب حتليل عالقات الرياض بكل من واشنطن وطهران

حرب العراق بدا املوقأل السعود  مزدوًجا وقد يرى البعض أنه حني قام  
لكن الرياض مل تكن )منذ حلظة سقوط النظام يف العرراق( يف  ، إىل درجة التناقض

مًلما مل تكرن يف وارد التصرادم مرع    ، احتمال مصادمة مع النظام اجلديد هناك
 44الواليات املتحدة األمريكية الصديق الذ  بردأ يف التملمرل منرذ أحرداث     
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بسبب مشاركة سعوديني يف تلك األحداث. وبنراء عليره    3004ول أيل/سبتمرب
"انشغل  الرياض بترميم عالقاهتا مع واشنطن أكًر من انشغاهلا مبستقبل العرراق  

ولرمبا وجد النظام السعود  أن عدم معارضته املشروع األمريكري يف  ، السياسي
النظاُم السياسرَة   وبذا جيّرد، العراق ميًل إحدى وسازل الدفاع الضرورية عن نفسه

األمريكية من ذرازع الضغط عليه. وقد تغّيرت النغمة األمريكية فعاًل بسبب هرذا  
إذ صار تركيز واشنطن منصًبا على سوريا ولبنان هدفي ن تاليني ؛ املوقأل السعود 

، يف حني كان الضغط على السعودية قبل احتالل العراق وبعده مباشررة ، للعراق
 .1"سياسة واشنطنيأيت يف مقدمة أهداف 

 ثانًيا: المورف السعودي من مجلس الحكم االنتقالي وحكومة عالوي
ومنها قيام واشرنطن  ، توال  أخطاء السياسة األمريكية منذ احتالل العراق

"بتوفري الدعم األمريكي لعراقيي اخلارج رلم عدم توافر التأهيل القياد  لرديهم.  
العراق اقتصرادًيا وشررذمته   كما وضع  واشنطن سياسات من شأهنا إضعاف 

سياسًيا. وكان  النتيجة أن الشعب العراقي عاين كًرًيا من االحتقانات املذهبيرة  
ولادر ، فخسر البعض أرواحهم وخسر البعض اآلخر الًقة يف املستقبل، والسياسية

وانضم البعض إىل القوى الطازفية الراميرة إىل متزيرق   ، آخرون ديارهم ووطنهم
ألزمات مدمرة. ومل ينجح اجلنرال جي لارنر الذ  توىل "مكتب  العراق وتعريضه

يف ضمان األمرن   3001كانون الًاين /إعادة اإلعمار واملساعدة اإلنسانية" يف يناير
فضاًل عرن أن املسرؤولني   ، للشعب العراقي وتوفري اخلدمات الضرورية يف البالد
أن احتمال أن يواجه العراق األمريكيني مل يعريوا أذًنا مصغية لتحذيرات اخلرباء بش

اهنياًرا كاماًل يف أوضاعه. بيد أن أخطاء السفري بول برمير الذ  ُعّين رزيًسا لسلطة 
 41أصردر يف  ، فمبجرد وصوله إىل بغرداد ؛ االزتالف املؤقتة كان  أكًر فداحة

مشروع "اجتًاث البعث من اجملتمع العراقي" الذ  مشرل عملًيرا    3001أيار /مايو
مث جاء قراره األخطرر  ، ألأل موظأل مؤّهل من اخلدمة املدنية 10ر من تسريح أكً

                                                 

ستار جبار اجلابر ، "عالقات العراق مرع دول اجلروار العربيرة"،     بتصرف عن: د. 1
 .33 ، ص4138-3009، 41دراسات سياسية )بغداد: بي  احلكمة(، العدد 
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ألأل شخص  100أيار حبلل اجليش العراقي مما أدى إىل فقدان أكًر من /مايو 31يف 
مبا جعلهم خزاًنا ال ينضب للغضب على نظام االحتالل ، مدّرب ومسّلح لوظازفهم

تشكيل جملي احلكم االنتقرايل  ب 3001متوز /يوليو 41مث قام يف ، األمريكي وأزالمه
لتبدأ مرحلة جديدة يف حياة العراقيني والعراق الذ  مل ُيحَكم من قبل على أساس 

 .1"قبل أن يكون برمير أول من يفرض ذلك رمسًيا، حماصصة عرقية أو دينية

مل تقرّدر  ، ومن بينرها السرعودية  ، ومن الالف  لالنتباه أن الدول العربية
وكان واضًحا أن أوضاع العراق ، احتالل العراق حّق قدرها التطورات اجلارية بعد

ستتدهور إىل درك سحيق بسبب السياسة االنتهازية والنفعية اليت تبنتها كل مرن  
فقد عمد املسؤولون األمريكيرون إىل اسرتخدام   ؛ واشنطن ولندن جتاه هذا البلد

لكن األخطر ، ةالعصبيات الطازفية والتواصل مع ريساء العشازر والزعامات الديني
متًّل يف األسي املذهبية والعرقية اليت ُأرسَي على أساسها دستور جملري احلكرم   

. وكان 3001متوز /الذ  عمل  سلطات االحتالل على وضعه يف يوليو، االنتقايل
توزيع املقاعد اخلمسة والعشرين اليت يتألأل منها اجمللي ينطرو  علرى دالالت   

وخصص ثالثرة  ، ومنح األكراد مًلها، مخسة مقاعدفقد ُمنح السّنة العرب ؛ كًرية
و  ختصيص مقعد واحرد للتركمران وآخرر لألشروريني     ، عشر مقعًدا للشيعة

ولذا انعكي تشكيل اجمللي االنتقايل علرى ترردد دول اخللري  يف    . 2املسيحيني
إذ أوضح  الرياض أنه لريي بنمكاهنرا االعترراف    ؛ التعامل معه بانفتاح كامل

الذ  أشرف  على ظهوره سلطة االحرتالل األمريكري يف   ، ليبشرعية ذلك اجمل
 .3العراق

                                                 

-414 ، ص3040مة حمطمة، بريوت: دار الساقي، منري أمني قريدار، إنقاذ العراق: بناء أ 1
وميكن االطالع على وجهة نظر واضحة يف نقد جممل العملية السياسية يف العراق  .411

-3040أمحد يوسأل أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران(، حال األمة العربية  احملتل يف: د.
 .348-347 ص، 3044: رياح التغيري، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 3044

جورج قرم، انفجار املشرق العربري: من تأميم قناة السويي إىل لزو العراق  انظر: د. 2
 .149-147 ، مصدر سابق، ص4814-3004

اخلليجية بعد االحتالل: حمددات التعاون -جاسم يوني احلرير ، "العالقات العراقية د. 3
 .7 ، ص3009ل أيلو/، سبتمرب484والصراع"، كراسات استراتيجية، العدد 
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وإزاء تعّقد الوضع يف العراق بعد تفجري مقرر األمرم املتحردة يف بغرداد     
، وإدراك الرياض حملدودية أدواهتا للتأثري يف ذلرك الوضرع  ، 3001آب /ألسطي

ور األمرم  أحدمها: التأكيد على أمهيرة د ؛ نشط  السياسة السعودية يف اجتاهني
واآلخر: هو تنشريط التواصرل مرع    ، املتحدة وحموريته يف إدارة الشأن العراقي

 .األطراف اليت عارض  احلرب على العراق ومنها الطرفان الروسي والفرنسي

أيرار  /لقد زار وزير اخلارجية السعود  سعود الفيصل موسركو يف مرايو  
3001

لى العراق )حينمرا  الروسي قبيل احلرب ع-على ضوء التقارب السعود ، 1
مرع  ، اختذت موسكو موقًفا رافًضا للحرب إال إذا صدر تفويض من جملي األمن

التأكيد على أن تكون األمم املتحدة هي اجلهة اليت تقرر بشأن أسرلحة الردمار   
 .(الشامل يف العراق والتفتيش عنها

رة مث قام ويل العهد السعود  )آنذاك( األمري عبد اهلل بن عبد العزيرز بزيرا  
وذلك يف إطار تنشريط السياسرة اخلارجيرة    ، 3001أيلول /موسكو يف سبتمرب

السعودية وتنويع دوازر حركتها. واتفق اجلانبان السعود  والروسي على "سريادة  
وأمهية حتديد سقأل زمين إلهناء االحتالل وإقامة ، العراق ووحدة أراضيه واستقالله

  يعين ضمًنا أن البلردين )رلرم   األمر الذ؛ مؤسسات احلكم الشرعية يف العراق
ترحيبهما مبجلي احلكم االنتقايل وإبداء االستعداد للتعامل معه( ال ينظران إىل هذه 

بل هي مؤقتة ومتًل خطوة على طريرق حتقيرق   ، املؤسسة على أهنا كاملة الشرعية
                                                 

تعليًقا على هذه الزيارة أكد الكسندر ياكوفينكو املتحدث الرمسي باسم وزارة اخلارجية  1
الروسية أن املباحًات اليت جرت يف موسكو بني إيغور إيفانوف وزير اخلارجية الروسي 
واألمري سعود الفيصل وزير اخلارجية السعود  تناول  قضايا ما بعد احلرب يف العراق 

ضع يف الشرق األوسط ومكافحة اإلرهاب الدويل. وقال: "إن روسيا تعتزم تأكيد والو
ضرورة سرعة التوصل إىل إقرار احلياة املدنية يف العراق وتأمني الدور املركز  لألمرم  
املتحدة يف عملية إعادة إعمار العراق. وأشار إىل أن موسكو تظل عند موقفهرا مرن   

ق ملفات نرزع السرالح يف العرراق ورفرع    ضرورة استئناف العمل من أجل إلال
العقوبات استناًدا إىل قرارات جملي األمن ذات الصلة. وأعرب ياكوفينكو عن تقردير  
موسكو اإلجيابري للمبادرات السعودية خصوًصا مبادرة عقد لقراء وزراء خارجيرة   

 . انظرر: 3001نيسران  /البلدان اجملاورة للعراق إضافة إىل مصر يف الرياض يف إبريرل 
 .3001أيار /مايو 9"موسكو تعرب عن تقديرها للمبادرات السعودية"، الشرق األوسط 
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وأن االعتراف السعود  والروسي مبجلي احلكم االنتقايل سيتم يف ، سيادة العراق
كما أكد الطرفان على ، قامة حكومة شرعية متًل كل فئات الشعب العراقيحال إ

ضرورة إرسال قوات دولية إىل العراق متتلك ختوياًل وتفويًضا واضًحا من جملري  
 .1"األمن

الروسي املشترك من اجمللي االنتقايل يف -ورلم صدور هذا املوقأل السعود 
وبردوره وبوجروده منتصرأل    إال أن الرياض عادت واعترف  باجمللي ، العراق
، وذلك ضمن اجتاه  عاٍم داخل جملي التعاون اخلليجي، 3001تشرين األول /أكتوبر

وتعامل مع هذه املسرألة  ، الذ  رّحب بتشكيل أول حكومة عراقية بعد االحتالل
وهو ما أشار إليه األمني العام جمللي التعراون  ، بوصفها أمًرا واقًعا جيب التأقلم معه

أن دول اخللي  سربق أن   3001أيلول /سبتمرب 4العطية الذ  أكد يف عبد الرمحن 
كما اعتربت تشكيل احلكومة خطوة مهمة ، "رحب  بننشاء جملي احلكم االنتقايل

 .2"حنو حتقيق الوحدة والسيادة الوطنية للعراق

ولعل ذلك ُيظهر مسة إطالق الرياض بعض املواقأل جتاه العرراق احملترل مث   
فالسياسة السعودية جتاه العراق يف هذه ؛ تبارات واقعية أو تكتيكيةالتراجع عنها الع

املرتخم  برري  وظهر عليها نوع من اخلطاب الرلاز، املرحلة مل تكن حمّددة املعامل
وإظهار تفضيالت صانع القرار ، بالتذكري بااللتزامات الدولية والعربية جتاه العراق
ة أو التنفيذية اليت سرتلجأ إليهرا   السعود  أكًر بكًري من حتديد اخلطوات العملي

ما خال اإلشارات املتكررة إىل أمهيرة أن مترّد   ، الرياض ملساعدة الشعب العراقي
الدول العربية واإلسالمية يد العون للعراق. ويف هرذا املعرىن قرال ويل العهرد     
السعود  األمري عبد اهلل بن عبد العزيز أمام القمرة اإلسرالمية يف بتراجايرا )يف    

: "إن أشقاءنا يف العراق ميّرون مبرحلة انتقاليرة  3001تشرين األول /يا( أكتوبرماليز
ونظام مل يبدأ بعد. إن الواجب يقتضي أن منّد يرد  ، مؤملة بني نظام سقط وانتهى

                                                 

الروسية من االفتراق إىل االتفراق"، السياسرة   -حممد عز العرب، "العالقات السعودية 1
 .480-498 ، ص3001تشرين األول /، أكتوبر411الدولية، العدد 

ليجية بعد االحتالل: حمددات التعاون اخل-جاسم يوني احلرير ، "العالقات العراقية د. 2
 .7 والصراع"، مصدر سابق، ص
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، يف ظل جمهود دويل مجاعي ميّكن العراق من اخلروج من حمنتره ، العون واملساعدة
، من لكل أبنازها العيش يف سالم وحمبرة ويعود دولة عربية مسلمة حرة مستقلة تض
 .1"وتعيش يف ظل التعاون والوزام مع جرياهنا

كما أن جملي التعاون اخلليجي يف قمته الرابعة والعشررين الريت ُعقردت    
قد حذف من البيان اخلتامي للقمرة  ، 3001كانون األول /بالكوي  أواخر ديسمرب

إىل التمييز بني األعمال اإلرهابية فقرة "الدعوة  -وهي األوىل بعد احتالل العراق-
وحق الشعوب يف الكفاح املشروع من أجل حترير أراضيها واسترداد حقوقهرا".  
وأبدى "ارتياحه إىل التوجهات اجلدّية يف سياسة الواليات املتحدة يف نقل احلكرم  

وترحيبه مبا صدر عن جملي احلكم االنتقرايل يف العرراق   ، والسلطة إىل العراقيني
ا ّ  التوصل إليه من اتفاٍق مع سلطات التحالأل بوضع جدوٍل زميٍن لنقرل  حيال م

 .2"احلكم والسلطة إىل العراقيني بالطريقة اليت يرتضيها الشعب العراقي

، وقد أّيدت الرياض أن ميًلل جملُي احلكم االنتقايل العراَق يف اجلامعرة العربيرة  
"أن قرارات جملي األمن  3001ًاين كانون ال/وصرح وزير اخلارجية السعودية يف يناير

اخلاصة بالوضع السياسي يف العراق أكسب  جملي احلكم شرعيًة. وعلى ضوء ذلرك  
 .3"جاء قرار اجلامعة العربية بتمًيل جملي احلكم يف اجلامعة وهو أمر أّيدته السعودية

عّبر جملي الوزراء السعود  عن ارتياحه النتقال السرلطة   3001متوز /ويف يوليو
لكي يستعيد الشعب العراقي سيادته. وقال بيان اجمللي: إن تسليم السرلطة  ،  العراقيف

، ميّهد الطريق إلعادة بناء الدولة بنمكاناهتا السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنيرة 
 .4ورحب اجمللي أيًضا بقيام األمم املتحدة بدور حمور  يف هذا الشأن

                                                 

كلمة ويل العهد األمري عبداهلل بن عبدالعزيز أمام مؤمتر قمة منظمة املؤمتر االسرالمي،   1
، من موقرع  3001تشرين األول /أكتوبر 47املوافق  4131شعبان  34ماليزيا -بتراجايا

 .وزارة اخلارجية السعودية على اإلنترن 

أمحد يوسأل أمحد وآخررون،   طالل عتريسي، "النتاز  والتداعيات إيرانًيا"، يف: د. د. 2
 .119 احتالل العراق وتداعياته عربًيا وإقليمًيا ودولًيا، مصدر سابق، ص

 .118 املصدر نفسه، ص 3
 40-1، 4371"السعودية ترحب بانتقال السلطة يف العراق"، اجمللة )لنردن(، العردد    4

 .49 ، ص3001ز متو/يوليو
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لي الوزراء السعود  إىل قيام األمرم  دعا جم 3001آب /ويف أواخر ألسطي
وأعرب عن أمله يف ، يأل الدماءنرزاملتحدة بدور أكرب يف بذل مساعيها إليقاف 

أن يسفر اجتماع املؤمتر الوطين العراقي عن وقأل القتال والتركيرز علرى احلرل    
األمر الذ  ميّكن مجيع أبناء العراق ؛ السياسي الذ  يعيد للعراق سيادته واستقراره

ل فئاهتم وطوازفهم من مساندة احلكومة العراقية ومؤازرهتا لعودة اهلدوء واألمن بك
 .1واالستقرار للبالد

الذ  قام جبولة ، وقد استقبل  السعودية رزيي احلكومة العراقية إياد عالو 
 3001آب /ألسرطي  1متروز إىل  /يوليرو  48على عدة دول عربية يف الفترة من 
ألردن ومصر وسوريا ولبنان والسعودية والكوي  )ومشل  جولته زيارة كل من ا

وجهود إعرادة إعمرار   ، ورّكزت على حبث عدة قضايا مًل: األمن، والبحرين(
وقد . 2والدور الذ  ميكن أن تلعبه الدول العربية واخلليجية يف هذا الصدد، العراق

شهدت فترة رزاسة عالو  للحكومة بوادر حركة دبلوماسية عراقية على الصرعد  
أوهلا: اكتساب شرعية ؛ وكان  هتدف إىل ثالثة أمور، عربية واإلقليمية والدوليةال

الوجود وتأكيدها. والًاين: هتيئة بيئة إقليمية وعربية داعمة الستقرار العراق أمنًيا. 
والًالث: حماولة إلغاء الديون والتعويضات املفروضة على العراق أو تقليصها ألدىن 

عالو  متوازنة عموًما يف انفتاحها علرى الردول    حد ممكن. وقد كان  حكومة
األخرى. أما فترة رزاسة إبراهيم اجلعفر  للحكومة العراقية فقد شهدت تركيرًزا  

ووضع صيًغا للتعاون  3001متوز /اليت زارها يف يوليو، على تطوير العالقة مع إيران
يز على ضمان مع استمرار الترك، معها على الصعد االقتصادية والسياسية واألمنية

استقرار العراق عرب حدوده وحماولة إلغاء الديون العراقية عرب املشاركة يف مرؤمتر  
                                                 

"السعودية تأسأل لتدهور الوضع األمين يف العراق وتطالب بدور أكرب لألمم املتحدة"،  1
. وأيًضا: "السعودية تدعو العراقيني ملسراندة  3001آب /ألسطي 47الشرق األوسط 

 ، 3001آب /ألسرطي  39-33، 4390حكومة عالو "، اجمللرة )لنردن(، العردد    
 .8 ص

ماسية اخلليجية والعراقية بعد انتهاء النظام السابق يف العراق.. إىل تقرير عن ندوة "الدبلو 2
، 3001، شتاء 10أين؟"، مركز اخللي  للدراسات االستراتيجية، شؤون خليجية، العدد 

 .314-310 ص
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متوز مرن  /مث مؤمتر عّمان للدول املاحنة يف يوليو، 3001حزيران /بروكسل يف يونيو
 .1العام نفسه

 لسالمية للى العراق-ثالثًا: االرتراح السعودي بإرسال روا  حفظ سالم عربية
إرسال  3001د  الوضع األمين يف اجلوار اقترح  الرياض يف صيأل إزاء تر

وقام األمني العام للجامعة العربيرة  ، إسالمية إىل العراق-قوات حفظ سالم عربية
عمرو موسى ببحًها مع املسؤولني السعوديني يف جدة واصًفا إياها بأهنا تشرّكل  

 تتعرض هذه القروات  فرصة مهمة إلعادة األمن واالستقرار إىل العراق. وحىت ال
اشترط  الرياض أن يكون وجود هذه القوات ، لضربات عناصر املقاومة العراقية

وليي دعًما له أو سنًدا يف مواجهة عناصرر  ، يف العراقبري بدياًل للوجود األجن
و  عرض هذا االقتراح على جملي اجلامعرة يف  ، املقاومة وضرباهتا ضد االحتالل

3001أيلول /رباجتماعه الدور  يف سبتم
2. 

)لدى حبث  3001متوز /وكان وزير اخلارجية السعود  طرح يف أواخر يوليو
أوضاع العراق مع نظريه األمريكي( مشروًعا يقضي بتشكيل قروات عسركرية   

دون أن تشارك فيها دول ، تشترك يف تأليفها دول إسالمية بعيدة عن العراق نسبًيا
وضاع العراق األمنية اليت تفاقمر  منرذ   بغية احلفاظ على استتباب أ، من اجلوار

سقوط النظام. لكن هذا املشروع َخَفَ  بالتدري  رلم وضروح أزمرة قروات    
وتراجع االقتراح السرعود  متاًمرا بسربب "املشركالت     ، االحتالل األمريكية

وحمدودية اهتمام أنظمة احلكم اإلسرالمية  ، واملعضالت األمنية القازمة يف العراق
 .3"ر  فيهوالعربية مبا جي

                                                 

ستار جبار عال  ود. خضر عباس عطوان، "العراق: قراءة لوضع الدولة ولعالقاهتا  د. 1
ز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجة، دراسرات  املستقبلية"، أبوظبري: مرك

 .10-18 ، ص3004، 444استراتيجية، العدد 

"جملي اجلامعة حيدد املوقأل العربري من املبادرة السعودية"، اجمللة )لنردن(، العردد    2
 .8 ، ص3001أيلول /سبتمرب 1-3001آب /ألسطي 38، 4394

إسالمية إىل العرراق"،  -رسال قوات عربيةصبحي ناظم توفيق، "اآلفاق احملتملة إل د. 3
 .411-413 ، ص3004نيسان /، إبريل441السياسة الدولية، العدد 
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أشار ويل العهد األمري عبد اهلل ، 3001آب /ويف حديث صحفي يف ألسطي
وأمنيته بأن خيرج ، عاجه من تساقط العراقيني األبرياء قتلىنرزبن عبد العزيز إىل ا

وهلذا قام  السعودية بواجبها يف تقدمي مبرادرة  ، العراق من حمنته الراهنة بسرعة
وأن تكون بنشرراف  ، ل حمل القوات األجنبيةتقوم على إرسال قوات إسالمية حت

 .1مع ترك مسألة تنفيذها لألطراف املعنية، األمم املتحدة

إال أهنا مل تدخر جهًدا يف ، ورلم أن واشنطن رفض  هذا االقتراح السعود 
، إقناع الرياض بأن تزيد من دورها االقتصاد  ووجودها الدبلوماسي يف العرراق 

ة الدول العربية واإلسالمية علرى إقامرة عالقرات    كي يكون ذلك مشّجًعا لبقي
اقتصادية ودبلوماسية مع احلكومة العراقية اجلديدة. ورلم رفض السعودية لكرًري  
من السياسات اليت اختذهتا سلطات االحتالل يف العراق وأمهها تسرريح اجلريش   

إال أن الرياض حاولر  مسراعدة   ، وحل حزب البعث العراقي، العراقي السابق
وذلك حىت ، يات املتحدة بعد الغزو على ضمان استقرار األوضاع يف العراقالوال

 .2ال تتأثر السعودية بأوضاع عدم االستقرار هناك

لقد كان الطابع الغالب على مواقأل الدول العربية من تطورات الوضرع يف  
العراق "تبين سياسة التخّندق الدفاعية وجتّنب االصرطدام براملواقأل األمريكيرة    

ل انتظار اجملهول. وقد عّزز من هذا التوجه إطالق واشنطن ملشروع الشرق وتفضي
الذ  كان من بني أهدافه إشغال دول املنطقة مبشكالت ، األوسط الكبري أو املوّسع

مبا يبعدها عن جمرد التفكري يف حماولرة  ، ودفعها لالنكفاء الداخلي، الداخل ومهومه
والقبول باألمر الواقع اجلديرد  ، العراق التأثري على جمريات وتطورات األوضاع يف

. كما أن البعض توّقع أن إخفاق السياسة األمريكية يف العراق قد 3فيه ويف املنطقة"
                                                 

دوالًرا وما نقدر عليه هو تلبية حاجة  10"األمري عبد اهلل: أسعار النفط جيب أال تتجاوز  1
 .3001آب /ألسطي 47السوق بزيادة اإلنتاج"، الشرق األوسط 

يم، السياسة األمريكية جتاه اإلصالح السياسي يف اململكة العربية خليل حممد خليل إبراه 2
، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعرة  3001-3004السعودية 
 .411 ، ص3009القاهرة، 

اجمللي االستشار  العربري مستقبل العراق بعد عملية نقل السلطة، القاهرة: مركز اخللي   3
 .440 ، ص3001آب /اتيجية، احللقة النقاشية اخلامسة، ألسطيللدراسات االستر
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مبا قد يصل إىل حرد  ، يدفعها إىل إشاعة حالة من عدم االستقرار يف الدول العربية
وذلك بالتواز  مرع اسرتمرار الضرغط    ، إثارة شرارة حروب أهلية يف بعضها

ألمريكي خللق عراق مغّيب عربًيا وضعيأل عسكرًيا يرتبط بعالقات وثيقرة مرع   ا
 .1إسرازيل

 رابًعا: المورف السعودي من االنتخابا  العرارية األولى تح  االحتالل
( 3001و 3001رلم ما أبدته الرياض من إشارات خمتلفة )على مدار عرامي  

إال أنه كران واضرًحا أن    ،للعملية السياسية يف العراقبري تعكي تأييدها النس
السعودية لري راضية متاًما عن مفردات السياسة األمريكية يف العراق )يف قضايا من 

والتلويح ، ومعارضة تقسيم العراق، قبيل هتميش السّنة العراقيني يف العملية السياسية
 ؛األمريكي املتكرر باحتمال ختفيض قواهتا يف العراق أو "االنسحاب املبكر".. إ (
إذ حاول  الرياض أن تترك لنفسها هامًشا من حرية التصرحيات اليت تعّبر فيها عن 

كرانون الًراين   /يناير 4ففي ؛ اختالفها اجلززي مع السياسة األمريكية جتاه العراق
حّذر وزير اخلارجية السعود  من أية أعمال أو خطوات يف العراق ترؤد    3001

، باشر ألمن السعودية وأمن دول اجلروار فتقسيم العراق هو هتديد م؛ إىل تقسيمه
وأشار إىل أن أ  نظام عراقي مبين على أسي عرقية أو مذهبية ال يسراعد علرى   

 .2استقرار البالد ووحدهتا

بدا كأن الرياض توّجه انتقادات مبطّنة للسياسة األمريكية ، ويف وق  الحق
األمريكي وعلرى   خصوًصا بعض القرارات اليت اختذهتا سلطة االحتالل، يف العراق

إذ ربط وزير اخلارجية سعود الفيصل برني ذلرك   ؛ رأسها تسريح اجليش العراقي
إىل أن  3001نيسران  /وأشار أواخر إبريرل ، القرار وبني عدم االستقرار يف العراق
                                                 

 املصدر نفسه. 1

عبد املنعم املشاط ود. ناهد عز الردين   حسن أبو طالب، "البيئة اإلقليمية"، يف: د. د. 2
اللبنانية على مستقبل الشررق األوسرط،   -)تقدمي وحترير( تداعيات احلرب اإلسرازيلية

، 3009ات السياسية ومكتبرة الشرروق الدوليرة،    القاهرة: مركز البحوث والدراس
اخلليجيرة بعرد   -جاسم يوني احلرير ، "العالقات العراقيرة  . وأيًضا: د.404 ص

 .44 االحتالل: حمددات التعاون والصراع"، مصدر سابق، ص
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 .1""تسريح اجليش العراقي كان وراء الكًري من الصعوبات احلالية

كرانون  /اليت جرت أواخر ينراير  وقد وصف  السعوديُة االنتخاباِت العراقيَة
، بأهنا مل تكن شاملة لعدم اشتراك كل شرازح اجملتمع العراقري فيهرا   3001الًاين 

وجاء على لسان األمري سعود الفيصل أنه "من املهم جًدا أن يكون هناك عرراق  
وليي فقط حبدوده اجلغرافيرة". ومرن   ، موحد بكل مكوناته السياسية ومواطنيه

، تصريح ولريه كان يعكي اخلشية السعودية من تقسيم العرراق الواضح أن هذا ال
وإمنا من كرون  ، وأن التحفظ السعود  على االنتخابات مل ينبع من نتازجها ذاهتا

وهرذا  ، العملية االنتخابية مل تشمل شرازح عراقية معينة )واملقصود هم السرّنة( 
ان يدعو إلشراك والذ  ك، املوقأل امتداد للموقأل السعود  قبل هذه االنتخابات

 .2كافة القوى والتيارات العراقية

أما إذا نظرنا إىل البعد العراقي الداخلي ملسألة االنتخابات فنن اختالف القيادات 
قد أّديرا  ، 3001ومقاطعة نسبة كبرية من العرب السّنة النتخابات عام ، السّنية العراقية

لى التأثري يف جمريرات الوضرع   إىل خسارهتم ملوقع حمتمل من مواقع النفوذ والقدرة ع
العراقي. ومثة من يرى أن موقأل هيئة علماء املسلمني من هذه االنتخابات قد أضعأل 

فقد رفض الشيخ أمحد الكبيسي رزيي اهليئة )آنذاك( مشراركة  ؛ احلضور السّني فيها
وعمدت من مث إىل ، لكن اهليئة أدرك  الحًقا أن مقاطعتها لن جتد  نفًعا، السّنة فيها

وعندما انتقل  رزاسة اهليئة ، دعوة أنصارها إىل االخنراط يف اجليش والشرطة العراقيني
إىل الشيخ حارث الضار  دعا إىل الضغط على احلزب اإلسالمي لالنسرحاب مرن   

مما أثار اخلالف بني احلزب واهليئة على اعتبار أن العرراق ال يرزال   ؛ العملية السياسية
 .3حكومة يف ظل االحتالل حمتاًل وال جيوز االشتراك يف

                                                 

اخلليجية بعد االحتالل: حمددات التعاون -جاسم يوني احلرير ، "العالقات العراقية د. 1
 .40 ر سابق، صوالصراع"، مصد

سامح راشد، "عراق مابعد االنتخابات.. نظرة على احمليط اإلقليمي"، السياسة الدولية،  2
 .410 ، ص3001نيسان /، إبريل440العدد 

انظر: عزو حممد عبد القادر ناجي، الوحدة الوطنية يف ظل حكم حزب البعث العربري  3
هد البحوث والدراسات العربيرة،  االشتراكي يف العراق، رسالة دكتوراه، القاهرة: مع

 .148 ، ص3008



249 

وقد دأب الشيخ الضار  على تكرار انتقاداته للعملية السياسية وممارسرات  
االحتالل يف العراق يف عدة مناسبات تالية. وكان يستند عادة إىل جمموعرة مرن   
احلج  تدور حول وجود "قرار لدى األمريكيني منذ احرتالل العرراق بنقصراء    

ال فازدة من املشاركة يف العملية السياسية وفق هذا  وأن، املكون السّني من السلطة
ألهنا فاسدة وفاشلة ومل جتمع يف حاضنتها لالًبا إال الفاسدين واجملررمني  ، التصميم

إذ كان  العملية السياسرية وراء  ؛ الذين ال هتمهم إال مصاحلهم ومصاحل أسيادهم
 .1"كل اخلراب والدمار واملآسي اليت أمّل  بالعراق وشعبه

يد أنه ميكن أيًضا إبراز رأ  آخر يف مسألة مقاطعة سّنة العراق لالنتخابات ب
حيث دع  أطراف عديردة داخرل   ، الربملانية ولكافة خمرجات العملية السياسية

وإدمراجهم يف العمليرة   ، العراق وخارجه إىل املشاركة لتقليل خطر هتميش السّنة
طراف الزعيم القبلري السرين   ومن هذه األ، السياسية اليت تشّكل  بعد االحتالل
                                                 

ملزيد من التفاصيل حول انتقادات حارث الضار  للعملية السياسية وممارسات االحتالل  1
 يف العراق انظر املصادر اآلتية:

 1"الضار : الوجود اإلسرازيلي تفّشى يف كرل العرراق"، إسرالم أون اليرن      -
 على الرابط: 3009تشرين األول /أكتوبر

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1221

720523070&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout 
 47"مقابلة مع الشيخ حارث الضار "، أجراها: حممد أعمار ، اجلزيررة نر     -

 على الرابط: 3009تشرين األول /أكتوبر
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/33359554-9A3B-4975-87DE-

D2968DFEAD0B.htm 
"حارث الضار : سفريا أمريكا وإيران حيكمان العراق"، حوار أجراه حممد مجرال   -

 على الرابط: 3008أيار /مايو 1عرفة، إسالم أون الين 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1239

888644686&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout 
"الشيخ الضار : املقاومة أكًر نضوًجا اآلن ويف طريقها للتوحد، والعراق سريعود   -

 .3040آذار /مارس 31نظيًفا من االحتالل"، القدس العربري 
مًىن عبد اهلل، "الشرعية يف البلدان احملتلة لقوى املقاومة.. حرارث الضرار     د. -

 .3040رين األول تش/أكتوبر 1منوذًجا"، القدس العربري 
 1"الضار : العملية السياسية يف العراق وراء كل اخلراب والدمار واملآسي"، احلياة  -

 .3043كانون الًاين /يناير
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ومن خارج العراق تركيا والسعودية وبعض احملللرني األمريكريني.   ، لاز  الياور
: إن السياسيني اجلدد يف العراق ال يقومون 3001نيسان /إبريل 41وقال الياور يف 

ودعا إىل هتدزة ، جبهد  كاف  لضم العرب السّنة للساحة السياسية اجلديدة يف البالد
ما بعد االنتخابات عرب إسناد مناصب عليا يف الوزرات للسرّنة. وحرّث    توترات

كرانون  /ينراير  10الياور السّنة الذين فاتتهم فرصة اإلدالء بأصواهتم يف انتخابات 
على تعويضها عرب املساعدة يف صيالة الدسرتور مبشراركة فاعلرة     3001الًاين 

وجيب أن يشارك ، ة منهاألطراف من خارج اجلمعية الوطنية لكن حت  رعاية جلن
اجلميع من خمتلأل القوميات ومرن خمتلرأل املرذاهب وحرىت مرن خمتلرأل       

ومثة ضروة إفساح اجملال للبعًيني الذين مل يرتكبروا خمالفرات أو   ، األيديولوجيات
وعدم إقصازهم حبجة التخلص من ، والقيام بندماجهم يف مؤسسات الدولة، جرازم

  .1مرياث حزب البعث

 لسعودية تجاه العراق وأزمة المشروع األميركي السياسة ا
 لتغيير المنطقة

يتناول هذا اجلزء عدًدا من القضايا املتعلقة بأزمة املشروع األمريكي يف العراق 
وردود الفعل واملواقأل اليت اخترذهتا اململكرة العربيرة    ، وطموحات تغيري املنطقة

لوك السعود  بني التكّيأل إذ تراوح الس؛ السعودية حيال هذه السياسة األمريكية
مع الضغوط األمريكية لإلصالح وبني العمل على إحباط مشروعات تغيري املنطقة. 
كما يعاجل هذا اجلزء بعض أوجه االختالف بني الرييتني السرعودية واألمريكيرة   
، بشأن العراق خصوًصا مسأليت دعم حكومة نور  املالكي وهدف مشاركة السّنة

اليت ركزت ، يف العراق على السياسة السعوديةبري العروكيأل أّثر ضعأل الدور 
على تكًيأل حماوالهتا الدبلوماسية إلقناع واشنطن خبطورة ترك العراق لقمة سازغة 

 .إليران وحلفازها

                                                 

 نيسران  /إبريرل  41"الياور يدعو ملنح دور أكرب للسّنة يف العراق"، الشرق األوسرط   1
3001. 
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لإلصالح وبين العمل  األميركية أواًل: السعودية بين التكّيف مع الضغوط
 على لحباط مشروعا  تغيير المنطقة

ل تقييم الدور الذ  لعبته الدول العربيرة "املعتدلرة" يف عرقلرة    ختتلأل اآلراء حو
، مشروع احملافظني اجلدد الساعي إىل إجناز تغيري إقليمي واسع يف منطقة الشرق األوسط

 44فقد أصبح  الريية األمريكيرة بعرد   ، . وكما ُذكر سابًقا3001و 3001أثناء عامي 
وبرني إطرالق عمليرة    ، ومي األمريكيتربط بني سالمة األمن الق 3004أيلول /سبتمرب

، إصالح شاملة يف الدول اليت تشّكل بيئة منتجة لإلرهاب بسبب أوضراعها الداخليرة  
وكان من املفترض أن يلعب العراق يف هذا الصدد دور النموذج يف عمليرة اإلصرالح   

 .ةعلى الطريقة األمريكية حبيث يكون بؤرة تغيري أو "قدوة" تقتد  هبا سازر دول املنطق

وبينما كان رأسا معسكر "املمانعة" يف املنطقة )أ : إيران وسوريا( يترهمان  
لعب هؤالء املعتدلون دوًرا مهًما يف إحبراط  ، "املعتدلني" بالتبعية للواليات املتحدة

واستخدموا عدًدا من األدوات منها: ، مشروع "الشرق األوسط الكبري أو املوسع"
وإصرالح منظمتره اإلقليميرة    بري النظام العرإىل معاجلة  3001التناد  يف عام 

وإعالن وضع وثازق لإلصالحات الداخلية يف إطار التأكيد ، )جامعة الدول العربية(
والتوافق الضمين على عردم  ، على أن اإلصالح يأيت من الداخل وليي من اخلارج

تقدمي مساعدة حقيقية للواليات املتحدة يف العراق وتركها لتغررق يف مسرتنقع   
والتصد  )قدر املسرتطاع(  ، مع رفض إرسال قوات عربية إليه، تالل هذا البلداح

للضغوط األمريكية اليت تستهدف هذا املوقأل. هذا فضاًل عن لياب كرل مرن   
؛ اليت ُأعلن فيها املشروع 3001حزيران /السعودية ومصر عن قمة جورجيا يف يونيو

لكرن دون أن تردخل   ، فهاألمر الذ  أدى إىل ختفيض السقأل املتوقع منه وإضعا
 .1الرياض أو القاهرة يف مواجهات كالمية أو مبارزات باللية مع واشنطن

ويبدو أن احلكومة السعودية وجدت أن التشديد على آلية اإلصالح السياسي 
واالقتصاد  رمبا يسهم يف حتسني العالقات املتوترة مع واشنطن. صحيح أن النظام 

                                                 

.. وروح أمريكا، مكتبرة األسررة   وحيد عبد اجمليد، هناية الليربالية: باراك أوباما. د. 1
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ت بعض اخلطوات احملدودة مًل إجرراء االنتخابرات   إال أنه جر، مل يصبح ليربالًيا
البلدية وإطالق تصرحيات عن رلبة القيادة السعودية يف إعطراء فرصرة أكررب    

 .1للنساء

ويف سياق ريية اإلصالح قدم  السعودية مشروًعا إىل قمة شررم الشريخ   
، بشأن تطروير اجلامعرة العربيرة    3001آذار /العربية اليت انعقدت يف أول مارس

ن  ديباجته التأكيد على أن "اإلصالح الذايت داخل الردول العربيرة هرو    وتضم
، وتوفري شروط النهضة العربيرة الشراملة  ، املنطلق األساسي لبناء القدرات العربية

وحتقيرق التنميرة   ، يف ميادين املنافسة العامليةبري وتلبية متطلبات االخنراط اإلجيا
رح برام  مدروسة لتشجيع اإلبرداع  وط، وتطوير املشاركة السياسية، املستدامة

والتعامل مبوضوعية وواقعية مع املسرتجدات واملرتغريات   ، ورعاية الفكر اخلالق
 .2"املتالحقة على الساحة االقتصادية العاملية

شرباط  /فربايرر  48ويف وق  الحق رفض وزير اخلارجية سعود الفيصرل ) 
السروابق التارخييرة    مؤكًدا أن، ( أية مشروعات لإلصالح تأيت من اخلارج3001

تؤكد فشل فرض منط إصالحي معني على املنطقة العربية. وقد  َّ التأكيرد علرى   
ذات الرسالة املوجَّهة للواليات املتحدة والدول األوروبية خالل لقراء القيرادتني   

 :انطالًقا من عدة ركازز، 3001شباط /فرباير 31املصرية والسعودية يف الرياض 
؛ ي بعينه على دول املنطقة لن حيقق االستقرار فيهاأن فرض منط إصالح -

 .بل قد يقود إىل حالة فوضى
لكل دولة احلق يف أن تتبع أسلوهبا اخلاص يف حتقيق اإلصالحات الريت   -

 .احتياجاهتا وخصوصياهتا وهويتها العربيةبري وتل، تراها ضرورية
 .3الدول العربية معنية بنصالح ذاهتا قبل لريها -

                                                 

تيم نبلوك، اململكة العربية السعودية: السلطة والشرعية واالستمرارية، ترمجة: مركز  د. 1
 .310-318 ، ص3007اخللي  لألحباث، دبري: املركز، 
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 44السرعودية بعرد أحرداث    -آنًفا "تعّرض  العالقات األمريكيةوكما ُذكر 
ألزمة بسبب اندفاع تيار احملافظني اجلدد صوب  3001وحىت عام  3004أيلول /سبتمرب

الضغط على الداخل السعود  لتغيريه )وخباصة يف جماالت التعليم واإلعرالم واملررأة   
التعامرل مرع مجاعرات     لري أن قدرة الدولة السعودية على، واإلصالح السياسي(

وما أظهرته الرياض أيًضا من فعاليرة يف  ، اإلرهاب والقضاء على خطورهتا يف الداخل
والدور الذ  لعبته السعودية يف التأثري علرى  ، التعاون دولًيا من أجل مكافحة اإلرهاب

كانر  كلرها   ، حركة األحداث يف املنطقة )يف لبنان وفلسطني على حنو خراص( 
 تغيري األسلوب الذ  تتبعه اإلدارة األمريكية حيث حتّول  قضرية  اعتبارات مهمة يف

لكوهنا هدًفا ممكرن  ، اإلصالح إىل قضية لري ضالطة على العالقات الًنازية بني البلدين
ولكن السعودية أثبت  أهنا العب إقليمري مهرم ال   ، التحقيق على مدى زمين طويل

 .1"األيديولوجيني األمريكيني ميكن التضحية به من أجل مطالب اإلصالح لدى بعض

لقد بذل  الرياض جهًدا كبرًيا يف إزالة أسباب اخلالفات الريت بررزت يف   
إذ سع  السعودية إىل ؛ 3004أيلول /سبتمرب 44عالقاهتا مع واشنطن بعد أحداث 

"و  تشكيل جلنرة  ، جتذير عالقاهتا مع الواليات املتحدة ومأسستها يف أطر حمددة
واليت انبًق  عنها سر   ، 3001نيسان /جي بني البلدين يف إبريلاحلوار االستراتي

جمموعات عمل لتسوية اخلالفات بني الدولتني من جهة ووضع اخلطط والرربام   
االستراتيجية للتعاون بينهما من جهة أخرى. وتنعقد هذه اللجنة مرة كرل سرتة   

ل املتعلقة أشهر مبشاركة وزير  خارجية البلدين وتقوم بالتصديق على خطط العم
والريت  ، باألشهر الستة التالية الجتماعها. ونتيجة لألنشطة الواسعة هلذه اللجنرة 

مشل  خمتلأل األبعاد يف العالقات الًنازية بني الرياض وواشنطن بشرأن القضرايا   
أصبح  عالقاهتما مبنية علرى  ، الرزيسة اليت شّكل  أسباب اخلالف بينهما سابًقا

 .2"هدافعمل مؤسسي واضح الريى واأل

                                                 

، القاهرة: اهليئرة  3008مصطفى علو ، من دفتر السياسة املصرية، مكتبة األسرة  د. 1
 .314 ، ص3008املصرية العامة للكتاب، 

ن اهليمنة النفطية إىل الزعامرة  حسني صادقي وحسن أمحديان، "اململكة العربية السعودية م 2
 .11 ، ص3044شباط /، فرباير437اإلقليمية"، مترجم يف: خمتارات إيرانية، العدد 



254 

وإزاء ضغوط احملافظني اجلدد على منطقة الشرق األوسط لتغيري كافة األنظمة 
، أو تلك اليت تشّكل خطًرا حمتماًل على املصاحل األمريكية، املعادية صراحة لواشنطن

فقد جلأت الرياض إىل ثالثة أساليب للتهرب من القيام بعملية إصرالح سياسري   
أوهلا: الضرب علرى  ؛ ّف  هبا على تلك الضغوطوالت، حقيقية يف النظام السعود 

يف مقابل التركيرز  ، وتر اخلطر الشيعي القادم الذ  يهدد أمن املنطقة واستقرارها
على تقدمي النظام السعود  بوصفه نظاًما معتداًل يف منطقة مضرطربة ومتطرفرة   

صراحل  سياسًيا وأيديولوجًيا. والًاين: وضع العراقيل والعقبات أمام األهرداف وامل 
برل إن  ، فيما رآه األمريكيون ازدواجية يف املواقأل السعودية، األمريكية يف املنطقة

بعض التحليالت اإليرانية ذهب  إىل حد أن الرياض )بالتعاون مع القاهرة وعّمان( 
مصرعب  بري سع  إىل إشاعة االضطراب والفوضى يف العراق عرب دعم مجاعة أ

مبرا ميّكرن دول   ، لقنابل واألحزمة الناسرفة الزرقاو  وجتهيزها مبا يلزم لصنع ا
بل إن السرعودية  ، االعتدال من صّد الضغوط األمريكية يف موضوع اإلصالح. ال
استراتيجًيا يغض -سع  إىل الضغط على الواليات املتحدة لكي تتبىن منظوًرا أمنًيا
ويركز علرى  ، الطرف عن نشر الدميقراطية واإلصالح السياسي يف الدول العربية

خلطر اإليراين الذ  ميًل مصدر املشكالت يف املنطقة. أما األسلوب الًالث فقرد  ا
اعتمد على تبين الرياض مواقأل هجومية ودبلوماسرية ودعازيرة بعرد انتصرار     

عرب قيام السعودية حبمالت على احلزب وعلرى  ، 3004يف حرب لبنان  اهلل حزب
عوديني برأن الواليرات   القتناع املسؤولني الس، إيران وحىت على واشنطن نفسها

املتحدة بعد تلك احلرب بات  يف حاجة إىل تعاون الرياض معها أكًرر مرن أ    
 .1وق  مضى

من جهة أخرى فقد ازداد النشاط الدبلوماسي والدعازي السعود  مع تعقد 
وأصربح  الريراض   ، 3004شباط /األمور يف العراق بعد تفجريات سامراء فرباير

ازن اإلقليمي أكًر فأكًر ملصلحة طهران اليت أحكمر   أكًر قلًقا من اختالل التو
قبضتها على العراق احملتل وزادت نفوذها فيه عرب التحالأل مرع أللرب القروى    

                                                 

مجال مجايل، "السعودية واستقواء الشيعة يف املنطقة"، مترجم يف: خمتارات إيرانية، العدد  1
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وامليليشيات الشيعية. كما أضاف فوز الدميقراطيني بانتخابات التجديد النصرفي  
افة أن خم، متغرًيا زاد من القلق السعود  3004تشرين الًاين /للكونغرس يف نوفمرب

مبا يتيح فرصة أكررب  ، يؤد  ذلك إىل مسارعة واشنطن بسحب قواهتا من العراق
للنفوذ اإليراين هناك. ولذلك "قام السعوديون )من أجل صرف السياسة األمريكية 

قاموا بتحذير واشنطن صراحًة من أنه يف ، عن القيام بانسحاب سريع من العراق(
فنن السعودية ستقوم بردعم اجلماعرات   ، حال قيامها بنخراج قواهتا من العراق

 .1بشكل مباشر ولري مباشر، والقوى السّنية يف العراق

إال أهنرا تقردم   ، ورلم وجود بعض املبالغة يف مًل هذه التحليالت اإليرانية
أمًلة على ترابط التحرك السعود  إزاء العراق ولبنان وفلسطني وعالقته بالسياسة 

؛ مما ساعد على جناح ذلك التحرك وجود ثالثة عواملاألمريكية يف هذه القضايا. و
أوهلا: تأثري تصرحيات الرزيي أمحد  جناد املتكررة عن إزالة إسرازيل من خريطرة  

وهو ما أعطى للسعودية فرصة استًنازية لتقدم نفسها بوصفها دولة معتدلة ، املنطقة
الربنام  النوو  ومساملة يف منطقة مضطربة. وثانيها: تعظيم املخاوف الدولية من 

اإليراين بوصفه مدخاًل هليمنة إيران على املنطقرة بكاملرها. وثالًهرا: انتصرار     
برري  الذ  سّوقته دول االعتردال العر  3004يف حرب لبنان صيأل  اهلل حزب

 .2بوصفه امتداًدا شيعًيا خطرًيا يف ربوع منطقة الشرق األوسط

سية وأدواهتا الدبلوماسرية  وفّسر البعض قيام السعودية بتنشيط مساعيها السيا
واملالية بالرلبة يف تقوية دورها اإلقليمي املقترنة باخلشية من تراجع النفوذ السرّني  

، ولبنران ، "ومن هنا جاء انكباب الرياض على ملفات إقليمية )العراق؛ يف املنطقة
والوساطة بني حركيت فتح ومحاس( يف سعي ملواجهة تصاعد النفوذ اإليراين مرن  

ومع توسيع العالقات السعودية الدولية لتشمل روسريا  ، قطيعة مع طهراندون ال
والصني وأوروبا إضافة إىل الواليات املتحدة بالطبع. وإذا كان  الرياض ال تدعم 

إال أنه من املرجح أهنا تغض النظر عن شربكات  ، رمسًيا احلركات السّنية يف العراق
عدا عن هتديد الريراض بالتردخل    ،مالية سعودية وخليجية تقوم مبًل هذا الدعم
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-ملصلحة سّنة العراق إذا شعرت أهنم يتعرضون للتهديد. وتسري العالقة السرعودية 
اإليرانية عموًما على إيقاع التطورات السياسية واملذهبية العراقية. وتعمد الواليات 
املتحدة ودول لربية أخرى إىل صب الزي  على النار عرب الكالم املتزايرد عرن   

ر اإليراين إلخافة بعض الدول العربية ودفعها لشراء املزيد مرن السرالح يف   اخلط
 .1"صفقات تربو على عشرات املليارات من الدوالرات

إن إخفاق السياسة األمريكية يف العراق الرامية إىل حتويله إىل منوذج دميقراطي 
الردور  قد أدى جززًيا إىل زيادة الطلب األمريكي علرى  ، حتتذ  به دول املنطقة

الذ  رمبا بلغ يف بعض التقديرات حد أن تقدم الرياض مساعدة مباشرة ، السعود 
فقد رأت دراسرة  ؛ ملنع إيران )وحلفازها( من إفشال السياسة األمريكية يف العراق

الريت قاطعهرا    3001كانون الًاين /يناير 10أمريكية أن فوز الشيعة يف انتخابات 
دة. فواشنطن كان  تريد أن يشرارك السرّنة يف   أثار قلق الواليات املتح، السّنة

وألهنا تريد أن تضربط  ، العملية السياسية ألهنا "تريد أن يبقى العراق دولة موحدة
لكن التفاهم األمريكي مع املرجع الشيعي علي السيستاين ، أطماع الزعامة الشيعية

أهنرا   هلذا أعلن  واشنطن؛ مل يشّكل محاية حازمة ضد حدوث نتاز  لري مرلوبة
إذا مل يتحقرق  -أو ، سترحب مبشاركة أحزاب سياسية سّنية يف احلكومة العراقية

 .2"يف تأطري دستور العراق -هذا

وتتصّور هذه الدراسة األمريكية أن األوضاع اجليوسياسية )الناشئة من تزايد 
نفوذ الشيعة يف العراق واملخاوف السعودية من األطماع اإليرانية( ختلق يف الواقرع  

فنذا كان  الرياض تريد ؛ قارًبا يف املصاحل السعودية والعربية مع املصاحل األمريكيةت
، بقاء القوات األمريكية يف العراق بوصفه مانًعا ملزيد من التقدم اإليراين حنو اخللي 
فننه مطلوب من السعودية أن تقنع سّنة العراق بأن يوقفوا املقاومة وينخرطروا يف  

ارية وتأطري الدستور العراقي. ومّلا كان جزء مرن مسرتقبل   العملية السياسية اجل
                                                 

لسان العّز ، "مستقبل العراق كمحدد ملستقبل املنطقة"، شؤون األوسط، العردد   د. 1
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العراق يقع يف أيد  القادة السّنة فنن ذلك يلقي باملسؤولية علرى الريراض يف أن   
تتعاون مع واشنطن ملنع أ  سيناريو يتيح إليران أن تتحررك حبريرة يف العرراق    

د حقرول الرنفط   )واخللي  بالتايل( ملنع طهران من امتالك القوة والنفوذ لتهدير 
فضراًل عرن أمهيرة التعراون     ، السعودية الواقعة شرق اململكة العربية السعودية

 .األمريكي يف التصد  ألنشطة تنظيم القاعدة يف العراق-السعود 

يف أن يتأكردوا أن   -أكًر من لريهرم -وهبذا يكون "للسعوديني مصلحة 
ال ضابط مرن مصراحل   وأن الشيعة ال ُيسمح هلم بأن حيكموا ب، العراق ال يتفكك

السّنة. من مث فنن السعوديني هم الذين ميلكون املصلحة األكرب يف التيقن مرن أن  
األحزاب السّنية يف العراق تشارك يف تأطري الدستور ويف حكومات املستقبل. كما 
أن للسعوديني مصلحة أكيدة يف أن يكبحوا مجاح الدعم للمقاومني العراقيني ويف 

الستقرار تعود إىل املناطق السّنية يف العراق. كما ميكن أن نضع أن يروا درجة من ا
مصلحة أكيردة يف احترواء   بري هذا املعىن على حنو أوسع: إن لدى الوطن العر

وإن لدى السعوديني كًرًيا من أدوات التأثري اليت تشتد احلاجرة إليهرا   ، اإليرانيني
  .1"وبصفة خاصة املال بري،لتحقيق تعاون يف الوطن العر

ثانًيا: بعض أوجه االختالف بين الرؤيتين السعودية واألميركية بشأن 
 العراق: دعم حكومة نوري المالكي وهدف مشاركة السّنة

-حتّول  قضية العراق بعد االحتالل إىل مادة خالفية يف العالقات األمريكيرة 
. وهو مرا أدى إىل أن حتراول   3001و 3001و 3001السعودية على مدار أعوام 

ض إرسال إشارات سلبية إزاء السياسة األمريكية جتاه العراق منرذ احتاللره   الريا
أوهلا: اللوم الرذ   ؛ ورمبا ميكن تفسري ذلك بأربعة أمور، 3001وحىت أوازل عام 

كان  واشنطن توّجهه للرياض بسبب فشلها يف احلد مرن تردفق السرعوديني    
والرذ   ، وات االحتاللاملنضوين يف تشكيالت املقاومة يف العراق اليت تستهدف ق

تزامن مع طرح قانون "حماسبة السعودية" أمام جملسي الكونغرس األمريكي اعتباًرا 
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. والًاين: 3001والذ  بقي ُيناقش حىت ربيع عام ، 3001تشرين الًاين /من نوفمرب
ع نررز أن الرياض كان  تشكُّ يف أن الواليات املتحدة طبق  بالفعل سياسرة  

لتمّكن دولة شيعية من النهوض هناك بالتحالأل ، ة يف العراقالسلطة من أيد  السّن
مع صوت كرد  صاخب يطالب باالنفصال عن الدولة العراقيرة. والًالرث: أن   
السعودية أصبح  يف ذاهتا هدًفا للعمليات اإلرهابية اليت وصل  ذروهتا يف عرامي  

أما . 1والعراقبعد عودة أعداد من املقاتلني السعوديني يف أفغانستان  3001و 3001
األمر الرابع فكان يتعلق بأن الرياض مل تكن حتبذ جناح السياسرة األمريكيرة يف   

ألن ذلك له تأثرياته السلبية على الوضع ؛ العراق وجعله منوذًجا ُيحتذى يف املنطقة
فضاًل عما ميكن أن ينجم عن ذلك النجاح األمريكي من تكًيأل ، السعود  احمللي

وروبية على العازلة املالكة السعودية لتطبيرق مزيرد مرن    الضغوط األمريكية واأل
 .2اإلصالحات السياسية واالقتصادية والتربوية

واستطراًدا يف هذا املنطق الذ  يشري إىل قضية العراق بوصفها موضوًعا لتوتر 
انتهج  الرياض إزاء العراق احملتل سياسرة ذات  ، األمريكية-العالقات السعودية
أحدمها يقوم على التواصل مع احلكومات العراقية االنتقالية )أ : ؛ بعدين يف الواقع

واآلخر يقوم على حماولرة  ، ( وإظهار الدعم هلا3004قبل تويل نور  املالكي عام 
مواجهة التأثري اإليراين يف العراق. وبينما يندرج ضرمن البعرد األول املشراركة    

دولية أيًضا حرول العرراق   السعودية يف مؤمترات دول جوار العراق واملؤمترات ال
مث مؤمتر العهد الدويل ودول اجلوار ، 3007آذار /مارس 40)وخصوًصا مؤمتر بغداد 

فنن البعد الًاين للسياسة السعودية ، أيار من العام نفسه(/مايو 1و 1يف شرم الشيخ 
جتاه العراق )القازم على حماولة مواجهة التأثري اإليراين يف العراق( ينطرو  علرى   

ن فرعيني: إبداء موقأل سعود  واضح بشأن معارضة فكرة تقسيم العراق عنصري
ومنها تصرريح  ، كما تكرر يف تصرحيات املسؤولني السعوديني منذ احتالل العراق

                                                 

تيم نبلوك، اململكة العربية السعودية: السلطة والشررعية   األسباب انظر: د. حول هذه 1
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تقسيم العراق أمرر ريرري   "بأن  7002كانون الثاين /األمري سعود الفيصل يف يناير
ألنه سيضر بالعراقيني الذين عانوا الكرثري بسر    ، الضروري جتّنبهومن ، مقبول

 .1"اعات خالل العقود املاضيةنرزال

أما العنصر اآلخر الذي ارتكزت عليه الرياض يف مواجهتها للنفوذ اإليرراين  
واشتعال األوضاع الطائفية واملذهبية يف العراق فكان يقوم على حماولة اإلصرال   

ويربز هنا استخدام السعودية لنفوذها يف منظمة املرمترر  ، تهبني سّنة العراق وشيع
( إىل "عقد ممترر لكبار املرجعيات الدينية 7002اإلسالمي يف الدعوة )خريف عام 

وعلماء املسلمني من الشيعة والسّنة لالجتماع حتت سقف جممع الفقه اإلسرالمي  
نص وثيقة تبّين لكرل   الدويل التابع للمنظمة يف مكة املكرمة من أجل التوافق على

مسلمي العراق حقيقة موقف الدين وموقف الشرع مما جيري فيه من سفك لدماء 
 .اجلميع

أصردر العلمراء    7002تشررين األول  /أكتوبر 70و 91وبعد انعقاد املمترر 
واملراجع السّنة والشيعة العراقيون الذين حضروه "وثيقة مكة املكرمرة يف الشرأن   

ووّقع عليها تسعة وعشرون من ، باسم "وثيقة حقن الدماء"واليت ُعرفت ، العراقي"
ومعهم ثالثة علماء ريري عراقيني من أعضاء اجملمع كشرهود علرى هرذا    ، همتالء

التوافق. وقد تضّمنت الوثيقة يف بدايتها التأكيد على أن "القواسم املشتركة برني  
-ملرذهبني  واالختالف بني ا، املذهبني السّني والشيعي أضعاف مواضع االختالف

هو اختالف نظر وتأويل وليس اختالًفا يف أصرول اإلاران وال يف    -أينما ُوجد
أركان اإلسالم. وال جيوز شرًعا ألحد من املذهبني أن ُيكفِّر أحًدا مرن املرذه    

وبذلك "فرال  ، اآلخر". كما أكدت الوثيقة على حرمة دماء املسلمني عند بعضهم
لقتل أو اإليذاء أو الترويع أو العدوان علرى  جيوز التعرض ملسلم شيعي أو سّني با
أو إجباره على ترك بلده أو حمل إقامتره أو  ، ماله أو التحريض على شئ من ذلك

ومن يفعل ذلك برئرت  ، اختطافه أو أخذ رهائن من أهله بسب  عقيدته أو مذهبه
منه ذمة املسلمني كافة مراجعهم وعلماؤهم وعامترهم". واعترربت الوثيقرة أن    
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يف العراق هي مرن الفسراد يف   "اجلرازم املرتكبة على اهلوية املذهبية كما حيدث 
مسّوًلا ، أًيا ما كان، األرض الذ  هنى اهلل عنه وحّرمه )..( وليي اعتناق مذهب

للقتل أو العدوان ولو ارتكب بعض أتباعه ما يوجب عقابه. كما أعلرن العلمراء   
واملراجع السّنة والشيعة عن تأييدهم "مجيع اجلهود واملبادرات الرامية إىل حتقيرق  

وتأكيدهم على أن املسلمني السّنة والشريعة  ، الوطنية الشاملة يف العراق" املصاحلة
، وسالمة أراضريه ، ووحدته، يقفون "صًفا واحًدا للمحافظة على استقالل العراق

ويسهمون يف بناء قدراهتم العسركرية واالقتصرادية   ؛ وحتقيق اإلرادة احلرة لشعبه
ستعادة الدور الًقايف واحلضرار   وا، والسياسية ويعملون من أجل إهناء االحتالل

 .1"واإلسالمي واإلنساين للعراقبري العر

ويف ، وقد أّيد املرجعان الشيعيان علي السيستاين وبشري النجفي هرذه الوثيقرة  
وق  الحق دعا السيستاين )يف بيان صرادر عرن مكتبره يف النجرأل األشررف      

، قة مكة إىل االلتزام ببنودهرا ( العلماَء الذين وّقعوا على وثي3004تشرين الًاين /نوفمرب
بل توجرد  ، وأكد أنه "ال يوجد يف العراق صراع طازفي بني أبنازه من الشيعة والسّنة

 .2"وهناك من ميارس العنأل الطازفي للحصول على مكاسب معينة، أزمة سياسية

كما دعا خطيُب اجلمعة يف املسجد احلرام )الشيُخ عبد الرمحن السديي( يف 
وحّذر من وقوع "كارثة إنسرانية  ، مسلمي العراق إىل الوحدة 3007نيسان /إبريل

مذكلًرا املسلمني باآلية الكرمية "واعتصموا ، كربى" يف حال استمرت أعمال القتل
حببل اهلل مجيًعا وال تفرقوا". كما أطلق الشيخ عبد العزيز ابن عبد اهلل آل الشريخ  

ر فيها الشباب السرعود  مرن   )رزيي هيئة كبار العلماء يف السعودية( فتوى حّذ
الذهاب إىل اخلارج حبجة اجلهاد ملا يترتب عليه من مفاسد كبرية. وقرد رّحرب   
نور  املالكي رزيي الوزراء العراقي بتلك الفتوى واعتربها بادرة طيبة من العلماء 

 .3السعوديني
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بعد أن ، ولكن يبدو أن هذه اإلشارات التصاحلية السعودية مل تكن لتجد  نفًعا
واإلجهاز بتواطؤ إيراين ، تسّبب  السياسة األمريكية يف حتويل العراق إىل "دولة فاشلة"

وهو مرا  ، واضح على الروابط الوطنية والقومية بني طوازأل الشعب العراقي املختلفة
وحّول إيران العًبا رزيًسا يف التفاعالت العربية. كما ، انعكي على التوازنات اإلقليمية

إبان عهد احملافظني اجلدد على عزل سوريا وتضييق اخلناق عليهرا  أن إصرار واشنطن 
دفع دمشق لتحويل رهاناهتا من اخليارات العربية إىل االعتماد على احلليأل اإليرراين.  

اليت سرع   ، أضأل إىل ذلك سقوط "دميقراطية النماذج" يف العراق ولبنان وفلسطني
وبدل أن تنت  االنتخابرات الريت   واشنطن للتروي  هلا بوصفها "دميقراطيات وليدة". 
، استناًدا إىل الفكررة الدميقراطيرة  ، جرت يف هذه الدول نظًما سياسية قوية متنالمة

يف حرني أدى الضرغط   ، حتّول  هذه البلدان إىل ساحة للصراع الداخلي واإلقليمي
األمريكي إىل دمقرطة نظم االعتدال العربية يف مصر والسرعودية واألردن إىل نتراز    

إذ زاد ذلك الضغط من قبضة هذه النظم ضد مواطنيها دون كبري قلق مرن  ؛ 1يةعكس
، ما دام  هذه النظم تعرف كيفية التعامل مع الضغوط اخلارجية، انفجار داخلي فيها

مع التأكيد على اختاذ ، "مكافحة اإلرهاب" رأ  بنظهار التوافق مع األجندة الدولية ل
 .هتدد سيطرة النخب العربية احلاكمة فعاًل"إجراءات إصالحية شكلية وآمنة" ال 

استفادت مرن املرتغريات   بري يضاف إىل ذلك أيًضا أن دول االعتدال العر
اإلقليمية لاللتفاف على الضغوط األمريكية بشأن اإلصالح. ويبدو يف هذا السياق 

اليت قّلص  )ورمبا أهن ( إىل حرد كربري هرذه     3004تأثري حرب لبنان صيأل 
خريطة اهتمامرات النخرب   ، احلرب لّيرت ولفترة طويلة قادمة "فهذه؛ الضغوط

واملواطنني يف اجملتمعات العربية. فبعد أن متّيزت السنوات الًالث التالية لسرقوط  
وبنقاشات موسعة حرول فررص وإمكانرات    ، بغداد حبراك سياسي لري مسبوق

ع الرأ  العام عاد الصراع مع إسرازيل إىل الواجهة ليدف، التحول الدميقراطي عربًيا
 .2"يف اجتاهات بعيدة كل البعد عن حديث الدميقراطيةبري العر
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ميكن القول: إن السياسة السعودية أّيردت بعرض عناصرر    ، على أية حال
لكنها اختلف  معها بدرجة واضحة يف أن الريراض  ، السياسة األمريكية يف العراق

هذا السياق عقد وزيرر  كان  تدافع بوضوح عن السّنة املعتدلني يف العراق. ويف 
اخلارجية السعود  سعود الفيصل سلسلة لقاءات دبلوماسية يف عواصرم عربيرة   

والتنبيه إىل اإلجحراف حبرّق   ، وأجنبية للحد من للواء التمدد اإليراين يف العراق
السّنة يف ظّل أوضاع عراق ما بعد االحتالل. ومن الواضرح أن مسرألة الردور    

فتاح العواصم العربية الكبرية عليه كان  تًري أيًضرا  يف العراق ودرجة انبري العر
ومن أمًلتها عدم تأييدها للحكومة العراقية اليت شّكلها نرور   ، مشكالت معقدة
مما دفع الرزيي العراقي جالل الطالباين إلبداء اندهاشه ، 3004أيار /املالكي يف مايو

 .1دول العربيةوأن حيت  على ذلك رمسًيا لدى جامعة ال، واعتراضه على ذلك

وال شك يف هذا السياق أن اخلالف حول تأييد حكوميت  املالكي األوىل والًانية 
خصوًصرا  ، السعودية حول موضوع العراق-شّكل مادة خصبة للخالفات األمريكية

واليت أفض  إىل تعراظم الردور   ، يف شق التداعيات اإلقليمية اليت جنم  عن احتالله
ًبا يف هذا السياق أن يوّجه عدد من املسؤولني السرعوديني  اإليراين هناك. ومل يكن لري

 .2"نقًدا علنًيا إلدارة بوش االبن ألهنا سّلم  العراق إليران "على طبق من ذهب

محرل رسرالة    3007كما أن رفض السعودية استقبال نور  املالكي ربيع 
لعرراق  ضمنية بسبب تبعية حكومته للسياسات اإليرانية الرامية إىل التمردد يف ا 

ممرا  ، ناهيك عن اتباعه سياسة حماصصة طازفية وسياسية، واملنطقة العربية برمتها
فضراًل عرن إطرالق يرد     ، أفسح اجملال أمام التمييز الطازفي جتاه العرب السّنة

امليليشيات الشيعية املسلحة املوالية إليران إلعادة رسم األوضاع الدميغرافية والعرقية 
 .3خصوًصا يف بغداد، اقيةيف كًري من املناطق العر
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 .84-81 ، مصدر سابق، ص3001-3004السعودية 
خليل العناين، "ماذا فعل العرب للتعجيل باالنسحاب األمريكي من العراق"، شرؤون   3

 .18 ، ص3007، صيأل 410عربية، العدد 
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، وهكذا بقيت العالقات بني الرياض وحكومة نوري املالكي يف دائرة التوتر
بعد االهتامات اليت وّجهتها األخرية للسعودية بأهنا تدعم الفصائل اإلرهابية اليتيت  

العراق. ولعل هذا يكشف أن تلك العالقات  تسعى إىل نسف العملية السياسية يف
بقيت مسكونة بالتوترات املكتومة اليت كانت تطفو إىل السطح على هيئة انتقادات 
وتصرحيات حادة اللهجة يف مواقف متعددة. وذلك خبالف مساعي دول أخرى يف 

إذ قررت دوليتة اإلميتارات   ؛ جملس التعاون اخلليجي لدعم حكومة نوري املالكي
املتحدة مثاًل شطب مجيع ديوهنا املستحقة على العراق والبالغة حنو سيتبعة  العربية 

متيتوز  /يولييتو  6يف بيتي مليارات دوالر وذلك بالتزامن مع زيارة املالكي إىل أبوظ
عن فتح سفارهتا يف بغداد خالل زيارة وزير اخلارجييتة  بيتي وإعالن أبوظ، 8002

حزيران /يونيو 5اإلمارايت الشيخ عبد اهلل بن زايد آل هنيان إىل العاصمة العراقية يف 
، السيما اجملاورة منها للعراق، . وقد بات تعميق العالقات مع الدول العربية8002

يف بيتي ا لغياب التمثيل العراليت سبق أن أبدت أسفه، هدًفا بارًزا حلكومة املالكي
يف الوقت الذي قام فيه الرئيس األمريكي جورج بوش االبيتن واليترئيس   ، بغداد

اإليراين حممود أمحدي جناد بزيارة بغداد. وقد رد العديد من الدول العربية عليتى  
مثل مصر ، هذه املطالب العراقية بقرار رفع مستوى متثيلها الدبلوماسي لدى بغداد

مارات. وكان من املقرر أن يقوم العاهل األردين امللك عبد اهلل الثاين واألردن واإل
على مسيتتوى  بيتي ليكون أول مسؤول عر، 8002متوز /يوليو 7بزيارة العراق يف 

لكن عّمان ألغت الزييتارة  ، 8002القادة يزور العراق منذ االحتالل األمريكي عام 
 .1يف آخر حلظة لدواٍع أمنية

، 8002ترحيب السعودية باستقبال إياد عيتالوي عيتام   وهناك من قارن بني 
. 8007نيسان /وبني رفضها استقبال نوري املالكي الذي قام جبولة عربية يف إبريل

ولعل السبب الذي دفع السعودية إىل ذلك يتعلق برفض حكومة عيتالوي اليتيت   
ا وقدرهت، االنضواء كلًيا حتت النفوذ اإليراين 8002تسّلمت السلطة يف صيف عام 

خبالف ، ي" عن التوّجهات اإليرانيةيتعلى االحتفاظ مبساحة من "االستقالل النسب
                                                 

، القاهرة: مركز الدراسيتات السياسيتية   8002-8007عربيتي التقرير االستراتيجي ال 1
 .805 ، ص8002واالستراتيجية يف األهرام، 
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بعد  ما آل  إليه احلال مع حكوميت  إبراهيم اجلعفر  ونور  املالكي اللتني تشّكلتا
 .1وهناية العام ذاته 3001محليت  االنتخابات يف مطلع عام 

مل تنجح جولة نازب الرزيي األمريكي ديرك تشريين يف   ، ومن جهة أخرى
إىل االخنراط يف مواجهرة  بري لدفع حمور االعتدال العر 3007أيار /املنطقة يف مايو

إصرار تشيين على أوهلا: ؛ فكان أن أخفق يف حتقيق مراده لًالثة أسباب، مع إيران
، لري مشروط للمسارين السياسي واألمين يف العرراق بري احلصول على دعم عر
رلبًة من تشيين يف حتسني قدرة اجلمهوريني علرى إدارة  ، وحلكومة املالكي حتديًدا

ولكن العديد من الدول العربية )وعلرى  ، صراعهم مع الدميقراطيني يف الكونغرس
الدعم حلكومة املالكي بسبب سياساهتا الطازفيرة  رأسها السعودية( رفض  توفري 

والًاين: جتاهل تشيين املقصود لقضرية  . 2وكوهنا خمترقة من ِقبل امليليشيات الشيعية
فلسطني. والًالث: حقيقة التحالأل الذ  تسعى واشرنطن لفرضره علرى دول    

-بعدما اتضح  طبيعة األهرداف األمريكيرة  ، ملواجهة إيرانبري االعتدال العر
3004رازيلية يف احلرب على لبنان صيأل اإلس

3. 

واجلدير بالذكر أن السعودية كان  ترلب يف "تقردمي مسراعدة حقيقيرة    
، للعراقيني من أجل وقأل االقتتال الطازفي واالتفاق على ميًاق للسرلم األهلري  
 وذلك عرب تبين مؤمتر للحوار بني خمتلأل الفصازل العراقية كران مقررًرا عقرده    

 ، إال أن تطورات األوضاع علرى حنرو طرازفي   ، 3004األول تشرين /يف أكتوبر
 دفررع بالريرراض إىل ضرررورة إعررادة النظررر يف سياسررتها إزاء احلكومررة  

 .4"العراقية

                                                 

: أّمة 3008-3009يوسأل أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران(، حال األّمة العربية  أمحد د. 1
 .447-444 ، ص3008يف خطر، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

خليل العناين، "ماذا فعل العرب للتعجيل باالنسحاب األمريكي من العراق؟"، مصردر   2
 .13 سابق، ص

االستراتيجي النتصرار املقاومرة"، املسرتقبل     حممد السعيد إدريي، "البعد راجع: د. 3
 .14 ، ص3007أيلول /، سبتمرب111العربري العدد 

خليل العناين، "ماذا فعل العرب للتعجيل باالنسحاب األمريكي من العراق؟"، مصردر   4
 .18 سابق، ص
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وقد أشارت دراسة بعنوان "العراق ودول اجلوار وإدارة أوبامرا" أعردها معهرد    
راكة السالم األمريكي بالتعاون مع مركز هنر  ستيمون إىل أن الرياض صراحبة الشر  

ُصدم  من جتاهل األمريكيني لنصازحها وعدم التشراور معهرا   ، الطويلة مع واشنطن
فندارة بوش االبن مل تكن على استعداد أن ميلري  ؛ بشأن األمور احلرجة املتعلقة بالعراق

كما أهنا مل تكن رالبة يف عقرد  ، عليها أ  طرف مهما كان ما جيب أن تفعله يف العراق
ا يتعلق باألمور احليوية هناك. ويف هذا اإلطار وصرف  بعرض   يهة فيمنرزأية شراكة 

األوساط السعودية تلك اإلدارة بأهنا كان  تتعامل مع املسألة العراقية بصرورة منفرردة   
ذلك على الرلم من التداخل الشديد بينها وبني األزمات ، بعيدة عن مصاحل دول اجلوار

دراسة ذاهتا إىل عدد من القضرايا الريت   األخرى اليت تعاين منها املنطقة. كما أشارت ال
ومن أبرزها: املوقأل السياسري السرعود  مرن    ، العراقية-حتكم العالقات السعودية

واملوضروعات  ، وحترير العراق مرن عزلتره  ، ومسألة تأمني احلدود، احلكومة العراقية
 .1والسيما مسألة ختفيأل الديون العراقية، التجارية واالقتصادية بني البلدين

ثًا: أزمة المشروع األميركي في العراق وغياب الدور العربي وانعكاساتوما ثال
 على السياسة السعودية

، كان عاًما حافاًل باألحداث يف العراق واملنطقة العربيرة  3001رلم أن عام 
فالرزيي بوش االبن مل يكن بوسعه القول آنرذاك إن  ، إال أنه مل يكن عاًما حامًسا
ا للواليات املتحدة واألمريكيني يف سنة انتخابية شرهدت  لزو العراق كان انتصاًر

وكان بدهًيا أن يبحث لنفسه عن خمرج ، فضيحة سجن أبو لريب ومذحبة الفلوجة
عرب التشديد على "الصمود" يف العراق أماًل بأن تأيت االنتخابات العراقية بالنتيجرة  

ا دون خسرارة كربرية   اليت جتعل االنسحاب األمريكي املبكر من العراق أمًرا ممكًن
 .على صعيد صورة واشنطن وهيبتها الدولية

عساه أن يكون عاًما حامًسا  3001انصرف  األنظار إىل عام ، ويف هذا السياق
بالنسبة ملستقبل املشروع األمريكي يف العراق نظًرا لكونه موعًدا ألول انتخابرات  

                                                 
وانعكاسها على مستقبل الواقع السياسي  3040نغم نذير شكر، "انتخابات  ورد يف: د. 1

 .84-80 ، ص3040، 44لعراق"، دراسات سياسية، العدد يف ا
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موعًدا لالستفتاء العرام  وكذلك ، 3001كانون الًاين /للجمعية الوطنية أواخر يناير
آب من العام نفسه. ووجه األمهيرة  /على نص الدستور الدازم للبالد يف ألسطي

بالنسبة لواشنطن أنه سيكون بنمكاهنا يف حال جناح تلك االنتخابات أن تدعي أهنا 
؛ متًل الشيعة والسّنة واألكراد والعراقيني العلمرانيني ، أفض  إىل "حكومة متوازنة

ستمتلك وسازل القوة مجيًعا )وهري حتظرى بردعم واشرنطن(     فحكومة كهذه 
وستكون قادرة على مواجهة املقاومة العراقية اليت سربب  إحراًجرا متصراعًدا    

وعلى التفاوض يف شأن توزيع السلطة واإلعداد للدسرتور. أمرا إذا   ، لألمريكيني
فشل  االنتخابات فسيكون على واشنطن ولنردن االعترراف برأن وجودمهرا     

وأن ،   يف العراق حتّول إىل مشكلة حبد ذاته أكًر مما هو حرل ملشركلة  العسكر
يبادرا إىل بلورة برنام  للخروج من العراق من لري أن يتركاه يف وضع التخربط  

 .1"والفوضى

وكران  ، بيد أن رياح الوضع العراقي مل تأِت مبا تشتهي سرفن االحرتالل  
مما دفع وزير اخلارجية السرعود   ، واضًحا أن النفوذ اإليراين يتزايد داخل العراق

يف كلمة له أمام جملي العالقرات اخلارجيرة يف نيويرورك    ، األمري سعود الفيصل
إىل القول: إن السياسة األمريكية يف العراق تؤد  عملًيرا إىل   3001أيلول /سبتمرب

موّجًها كالمه إىل األمريكريني: "إذا  ، وتسليمه إليران. وأضاف، تقسيم هذا البلد
وحنن ، وسُتدفع املنطقة إىل كارثة، حبرب أهلية فنن العراق سينتهي إىل األبد مسحتم

، واألتراك يف الشرمال ، العرب سُنجر إىل الصراع. سيتدخل اإليرانيون يف اجلنوب
مث بقية دول املنطقة العربية. لقد خضنا مًعا حرًبا إلبعاد إيران عن العرراق بعرد   

ا نسّلم البالد كلها إليران من دون مربر. إن إخراج العراق من الكوي . واآلن فننن
، ويردفعون أمرواالً  ، اإليرانيني يذهبون إىل املناطق اليت تؤّمنها القوات األمريكية

، ويسرّلحون امليليشريات هنراك   ، وُينشؤون قوات للشرطة، وينّصبون حلفاءهم
والغريب أن اإليرانيني حيتمون أثناء قيرامهم بكرل هرذا برالقوات األمريكيرة      

 ."الربيطانيةو

                                                 
: سنة احلسم يف الشرق األوسط"، مترجم يف: حوار 3001بتصرف عن: بيتر ديفيد، " 1

 .87-84 ، ص3001شباط /، فرباير1العرب )بريوت: مؤسسة الفكر العربري(، العدد 
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وقد عّد البعض هذه التصرحيات "أول مًال ملا ميكن اعتباره مؤشًرا إىل مرا  
استجد يف النه  السياسي السعود  اخلارجي بعد تويل امللك عبد اهلل برن عبرد   

فالتصرحيات اليت أطلقها سعود الفيصل ال تنقصها الصرراحة  ؛ العزيز زمام السلطة
وهي بذلك متًل أسلوًبا جديًدا يف الدبلوماسرية  ، ةوال املباشرة وال النربة اهلجومي

بل كرًرًيا مرا   ، السعودية. لقد اعتاد العامل سابًقا نربة سعودية هادزة ولري مباشرة
كان التعرف على السياسة السعودية يأيت من خالل ما يقوله اآلخرون عن هرذه  

ا أن تصرريح  لكن ما فعله الفيصل هنا قلب الصورة متاًما. واتضح الحًق، السياسة
وزير اخلارجية هذا كان العالمة األوىل على تبلور موقأل سعود  جتاه الوضرع يف  

وخصوًصا جتاه سياسة االحتالل هناك. وبدأت الرياض بعد ذلك تصرُّ يف ، العراق
، مجيع بياناهتا السياسية على فكرة إعادة التوازن إىل املشهد السياسي يف العرراق 

وبالتايل فسح اجملال أمام مشاركة فعلية للسّنة ، قيقيةوعلى حتقيق مصاحلة وطنية ح
يف العملية السياسية هناك. لكن السعودية يف الوق  نفسه رفض  ضغوًطا أمريكية 

ألهنا ارتأت أن من لري املمكرن  ، الستقبال رزيي احلكومة العراقية نور  املالكي
وحتالفه الوثيق مع ، تنفيذ اإلصالحات املطلوبة بسبب عالقاته بامليليشيات الشيعية

 .1"طهران

بيد أن رأًيا آخر يف دالالت تصرحيات الفيصل أشار إىل أهنا "جاءت من باب 
الغزل السياسي السعود  لألمريكيني لتحقيق هدفني: إعادة احلياة للدور السعود  

واهترام   3004أيلرول  /سبتمرب 44يف املنطقة والذ  خسرته الرياض بعد أحداث 
أما اهلدف الًاين ، طن خباصة للسعودية بكوهنا مفقًسا لإلرهابالغرب عامة وواشن

فكان دعم املوقأل السّني يف العراق من الدستور. وبعبارة أخرى جاءت تصرحيات 
الوزير السعود  لتعيد الروح من جديد لسياسة الشراكة اليت ُبني  عليها العالقرة  

اختيار نيويرورك مكاًنرا    وهذا لرمبا ما يفسر لنا، التارخيية بني الرياض وواشنطن
إلطالق تلك التصرحيات العنيفة جتاه إيران. كما أن هلذه التصرحيات هدًفا سعودًيا 

السعود  مرع  بري داخلًيا هو امتصاص االحتقان احمللي الناجم عن التعاطأل الشع
                                                 

العربري الرراهن"،   خالد الدخيل، "بروز الدور السعود  يف إطار النظام نقاًل عن: د. 1
 .9 ، ص3007، خريأل 73الدراسات الفلسطينية، العدد 
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أبناء املناطق الغربية يف العراق اليت تقطنها أكًرية سّنية واليت شهدت أعمال عنرأل  
سّلل اجملموعات اجلهادية إليها واختاذها منطلًقا ألعماهلم ضد املدنيني العزل نتيجة ت

إذ تلقى هذه األعمال مباركة شعبية سعودية وُينظر إليها علرى  ؛ من بقية العراقيني
األمر الذ  دفع شرازح من السعوديني ملطالبة حكومتهم بالتردخل  ؛ أهنا "مقاومة"

املتطوعني السعوديني يف صرفوف املقراتلني   ولعل كًرة ، لصاحل "املقاومة" هناك
العرب األجانب داخل العراق يشري إىل هذه الرلبة الشعبية الريت عرربت عنرها    
الفتاوى املتتالية لعلماء سعوديني وكذلك محالت مجع التربعات من املساجد حت  
الفتة إعانة املناطق املتضررة من املعارك. وهذا يكشأل وجود نفوذ سعود  داخل 

لكنه ال ميًل نفوًذا رمسًيا بل هو ، اق )وحتديًدا يف املناطق ذات األللبية السّنية(العر
إذ ؛ وهنا تكمن املفارقة بني النفوذ السعود  ونظرريه اإليرراين  . 1يرنفوذ شعب

وإن كان الربعض اعتررب   ، األخري هو نفوذ رمسي على عكي السعود  بالضبط
ية للتدخل السعود  يف الشرأن  تصرحيات وزير اخلارجية السعود  هي بداية رمس

إذ كان  السياسة السعودية جتاه العراق قبلها تقوم على أسراس  ؛ الداخلي العراقي
 .2"االبتعاد قدر اإلمكان عن الشأن العراقي والتزام احلياد الظاهر

، ورلم اعتراض وزير الداخلية العراقي بيان جرب على تصررحيات الفيصرل  
إال أن صروت  ، سعودًيا يف الشؤون الداخلية للعراق وإشارته إىل أهنا متًل تدخاًل

وزير اخلارجية السعودية مل خيف  ومل تتغري نربة انتقاداتره للسياسرة اإليرانيرة    
فبعد أقل من شهر واحد عقدت اللجنة الوزارية املنبًقة عرن  ؛ وحلفازها العراقيني

                                                 
تشري مصادر متعددة إىل وجود نفوذ للسعودية بني أهل املوصل واألنبار عموًما، ألهنم  1

مجال واكيم،  يرتبطون بأواصر القرىب مع قبازل مشر وعنرزة ولريها يف جند، انظر: د.
، بريوت: شرركة  3044بعاد اجليوسياسية ألزمة صراع القوى الكربى على سوريا: األ

. وأيًضا: لريد نومنان، حمددات السياسرة  304 ، ص3044املطبوعات للتوزيع والنشر، 
اخلارجية وأمناطها: "توازن كلي" و"استقاللية نسبية" يف ظروف متباينة، يف: بول آرتي 

االقتصاد السياسي واجملتمع ولريد نومنان )حمرران(، اململكة العربية السعودية يف امليزان: 
 .104 ، ص3043والشؤون اخلارجية، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

نقاًل عن: حممد حسن املوسو ، "ولكن ملاذا مل يكن للسعودية نفوذ يف العراق؟"، من  2
 على الرابط:  3001تشرين األول /أكتوبر 8موقع آراب تاميز 

http://arabtimes.com/AAAA/october/102.html 
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تشررين األول  /برأكتو 3اجتماًعا يف ، جامعة الدول العربية لبحث املسألة العراقية
وحضرها وزراء خارجية كل من السعودية والعراق ، بقصر املؤمترات جبدة 3001

إضافة إىل األمرني العرام   ، وسوريا واجلزازر والكوي  والبحرين ومصر واألردن
 .للجامعة

من أمهها ، وأشار األمري سعود الفيصل يف كلمته أمام االجتماع إىل عدة أمور
ووحدة الشعب العراقي وعدم خلرق منراإل   ، ة الوطنيةتركيز بالده على املصاحل

، وتكريي هوية العراق العربيرة ، جير تدخالت خارجية على العراقبري استقطا
وأمهيرة  ، واالبتعاد عن كل ما من شأنه هتديد وحدته أو جتززته إىل كيانات صغرية

وأن ، تغليب املصلحة الوطنية على املصلحة الطازفية يف الدستور العراقي اجلديرد 
وأن متًّل مساًرا بردياًل عرن   ، تشمل العملية السياسية مجيع فئات الشعب العراقي

مع حتذير دول اجلوار من التدخل يف العراق ألن التاريخ لرن  ، مسار العنأل املسلح
يغفر ملن حاولوا استًمار أزمة العراق )واملقصود هو إيران حتديًدا(. وأن ال تتحّول 

مًل االنتخابات والدستور إىل لاية برل أن تبقرى   ، اسيةاآلليات الدستورية والسي
 .1جمرد وسيلة من وسازل حتقيق الوحدة الوطنية واهلوية العراقية

ومع حتذير وزير اخلارجية السعود  من نشوب حررب أهليرة طازفيرة يف    
ملساعدة العراق بري أشار أيًضا إىل ضرورة وضع استراتيجية للتحرك العر، العراق

وإهناء حالة لياب املبادرات العربية خبصوص العراق. كما دعا ، نتهللخروج من حم
، إىل عقد اجتماع يضم كافة الفرقاء العراقيني حت  مظلة جامعة الردول العربيرة  

وضمان مشراركة مجيرع   ، وصواًل إىل حتقيق إمجاع وطين عريض بشأن الدستور
األمني العام للجامعة  على أن يسبق ذلك قيام، الفئات العراقية يف العملية السياسية

 .2هبدف التشاور مع القوى السياسية العراقية املختلفة، بزيارة العراق

على التخوف مرن  بري ولعل هذا االجتماع يف جدة كان أول رد فعل عر
وذلك عرب الدعوة إىل عقد مؤمتر مصاحلة بني ، وجود دور حيو  إليران يف العراق
                                                 

بتصرف عن: "سعود الفيصل: معركة اإلرهاب يف العراق سيتوقأل عليهرا مسرتقبل    1
 .3001تشرين األوىل /أكتوبر 1االستقرار يف الشرق األوسط"، الشرق األوسط 
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الطوائف العراقية املختلفة. وهو ما حدث بالفعل حني قام األمني العام للجامعةة  
وعمل على إقناع كافة ، العربية عمرو موسى بزيارته األوىل للعراق بعد االحتالل

األطراف العراقية بأمهية احلوار لوقف العنف واالقتتال الداخلي. ومتخضت الزيارة 
، 5002عن عقد املؤمتر التحضريي للفرقاء العراقيني يف مقر اجلامعة العربية أواخةر  

5002ومت االتفاق فيه على عقد مؤمتر شامل للمصاحلة العراقية أوائل عام 
1. 

)والسةعودي   بةي عدًدا من املالحظات حول رد الفعل العرويورد البعض 
 :2على الدور اإليراين يف العراق

أن أًيا من الدول العربية مل يأخذ املسألة العراقية على حممل اجلد منةذ   -"أ
تدُع إحداها على سةبيل   فلم، وقوع العراق حتت االحتالل األمريكي

ومل ، ور األوضاع يف العراقاملثال إىل عقد قمة عربية طارئة ملناقشة تده
تتخذ احلكومات العربية موقًفا صارًما من جتاوزات بعض الفئةات يف  

ومل حتاول دولة عربية دعوة األمم املتحةدة لعقةد   ، مواجهة األخرى
جلسة استثنائية جمللس األمن أو للجمعية العامةة ملناقشةة األوضةاع    

 .املتدهورة يف العراق
املتأخر يف العراق جاء يف إطار التخوف من النفوذ بةي أن التحرك العر -ب

ومل  بةي،وما حيمله من تداعيات وهتديدات لدول اجلوار العر، اإليراين
                                                 

خليل العناين، "الدور اإليراين يف العراق: حتركات غامضة يف بيئة مضطربة"، كراسةات   1
. وملزيد من التفاصيل عن مؤمتر املصةاحلة  83-81 ، ص5002، 821استراتيجية، العدد 

، انظةر:  5002تشرين الثةاين  /الوطنية العراقية الذي انعقد يف اجلامعة العربية يف نوفمرب
: النظةام  5002أمحد يوسف أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران ، حال األمة العربيةة   د.

نيسةان  /الوحدة العربية، إبريةل  العربةي: حتدي البقاء والتغيري، بريوت: مركز دراسات
هيثم غالب الناهي، تفتيت العراق: اهنيار السلم املةدين   . وأيًضا: د.83-82 ، ص5002

. وأيًضا: 555-580 ، ص5088والدولة العراقية، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
ءة يف طبيعةة  إميان أمحد رجب، "اجلامعة العربية وحتقيق املصاحلة الوطنية يف العراق: قةرا 

الصراع وفاعلية الدور"، جملة البحوث والدراسات العربية، )القاهرة: معهةد البحةوث   
 .551-833 ، ص5001كانون األول /، ديسمرب93والدراسات العربية ، العدد 

خليل العناين، "الدور اإليراين يف العراق: حتركات غامضة يف بيئة مضطربة"، مصةدر   2
 .83 سابق، ص
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ذا هرو  وه، يأِت يف إطار ريية استراتيجية لطبيعة األوضاع يف العراق
 .بريتفسري تأخر التحرك العر

أن أقصى ما ميكن للعرب تقدميه للعراقيني هو إقناعهم باالسرتماع إىل   -ج
يف ظل وجود روابط قوية بني بعض الزعمراء الشريعة   ، بعضهم بعًضا

مما قد يقّلل عملًيا من فرص الدول العربية يف إيقاف أ  تدخل ، وإيران
 .إيراين يف العراق"

 ية املصاحلة اليت حاول  اجلامعة العربيرة إدارهترا يف العرراق    ولذا فنن "عمل
 ولكن األثر والنتيجة األهم لالجتماع التحضرري  للحروار الروطين    ، مل تكتمل

 هو تسهيل عملية مشراركة السرّنة العررب     3001تشرين الًاين /العراقي نوفمرب
 م برني  واإلسهام يف فتح قنراة إضرافية للحروار والتفراه    ، يف العملية السياسية

 مكونات الشعب العراقي. أما فيما وراء ذلرك فلرم حيقرق املرؤمتر جناحرات      
احلوار الوطين والسلم األهلي يف العراق يظل مرهوًنرا بالعوامرل   فتعميق ، تذكر

وهو ما ال تستطيع اجلامعة العربية التأثري فيره  ، الرزيسة احلاكمة للوضع يف العراق
 .1"كًرًيا

-والت جوهريرة يف العالقرات العربيرة   ولذا توقع البعض عدم حدوث حت
للنظام العاملي. كما أن القوى السياسية بري ما استمرت تبعية النظام العر، العراقية

مبرا يعرين   ، العراقية النافذة كان  تبد  احنياًزا آنًيا لتقليص حجم هذه العالقات
لحة وصواًل إىل اعتماد خيرار "مصر  ، التخّفأل من االعتبارات القومية أو العربية
أظهرت فيه الدول بري وسط مناإل عر، العراق أواًل" يف إطار التوافق مع واشنطن

برري  وبات فيه النظام العر، العربية سلبية واضحة يف تعاملها مع القضية العراقية
مما جعرل العرراق   ، نفسه يعاين من االنكفاء والتراجع والصراعات العربية البينية

 .2لعاملية واإلقليمية أكًر من ارتباطه بالبيئة العربيةإمجااًل أكًر ارتباًطا بالبيئة ا

                                                 

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3004-3001التقرير االستراتيجي العربري  1
 .137 ، ص3004واالستراتيجية يف األهرام، 

ستار جبار عال  ود. خضر عباس عطوان، "العراق: قراءة لوضع الدولة ولعالقاهتا  د. 2
 .19-14 املستقبلية"، مصدر سابق، ص
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، أضأل إىل هذا "أن واشنطن مل تكن تريد أ  مكان للعرب يف العراق اجلديد
باستًناء املصاحل التجارية أو عقود الشركات اليت ال تبتعد يف التحليل األخري عرن  

ريكية الغربية ال جيرب  املصاحل احليوية األمريكية. فالعراق وفًقا لالستراتيجيات األم
جزء ا من أ  منظومة سياسية أو عسكرية عربية مهما كان   3001أن يكون بعد 

فالضعأل واحملدودية أمران نسبيان ومؤقتان ال جيروز الركرون   ؛ ضعيفة أو حمدودة
إليهما يف التخطيط االستراتيجي. وميكن أن ُيفّسر هذا إجهاز األمريكريني علرى   

ظم ما وقع للبلد من تدمري وختريب وقع بعد االحرتالل  فمع؛ العراق بعد احتالله
وفق ريية إلهناء الدولة واقتالع مؤسساهتا. وقد أشار األمري تركي الفيصل ، وبيده

رزيي االستخبارات السعود  إىل حقيقة رلبة احملتل يف تغييب عروبرة العرراق   
اصر شهدت ظهور قوى وعن 3004إىل منتصأل  3001بالقول: إن الفترة من عام 

والدليل تشكيل العديرد مرن   ، وعروبتهبري حاول  إبعاد العراق عن بعده العر
املنظمات اليت كان  تعمل على االستفراد برالعراق ووضرعه حتر  السريطرة     

 .1"اإليرانية

)بسبب حساسريته  ، ورلم حمدودية اخليارات السعودية جتاه الوضع العراقي
فرضان بدورمها قيوًدا على احلركرة  وتعقيدات الوضعني اإلقليمي والدويل اللذين ي

فنن عدًدا ، عن التأثري يف عراق ما بعد االحتالل(بري ولياب البعد العر، السعودية
فاملصلحة االسرتراتيجية  ؛ من الباحًني السعوديني بدأوا يف مناقشة تلك اخليارات

السعودية تكمن يف "دعم وحدة الدولة العراقية واستقالليتها لكي متتلك مقومات 
القوة الضرورية. كما أن سياسة الرياض يف تبين خط الدعم لالنتماء أو الشرعور  

فالعمل علرى  ؛ الوطين العراقي ستكون عاماًل مهًما يف منع قيام حرب أهلية هناك
إحياء هذا الشعور سيكون عاماًل حيد من االندفاع يف تعميق التفرقة الطازفية الريت  

فنن قرار تبين السعودية لدعم هذا اخلط سادت منذ سقوط نظام صدام حسني. لذا 
الوطين يهدف اىل إضعاف سيطرة العناصر الطازفية والعرقية املتطرفة علرى آليرة   

                                                 

وفشل الرهان العربري يف العراق"، حضارة )بريوت:  فاحل خطاب، "املشروع األمريكي 1
، 3040تشرين األول /أكتوبر-4114، شوال 9مركز األمة للدراسات والتطوير(، العدد 
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صناعة القرار يف عراق ما بعد االحتالل. وهذا اخلط لن يتعارض مرع توجهرات   
الدول الكربى وبالذات توجهات السياسة األمريكية جتاه العراق اليت تواجه مأزًقرا  

ا وعجًزا يف القدرة على التعامل مع النفروذ اإليرراين املتنرامي يف العرراق     حرًج
واالجتاهات الطازفية والقومية املتطرفة. لذا فنن هناك مصلحة مشتركة يف دعم هذا 
التوّجه عند مجيع األطراف الدولية املعنية بالشأن العراقري. كمرا أن عالقرات    

تجعلها مؤّهلة لتقدمي ودعم استراتيجيات السعودية )باجملتمع والدولة يف العراق( س
جديدة للمسامهة يف اخلروج من املأزق العراقي وضمان املصاحل الوطنية العراقيرة  

وتقطع يف الوق  نفسه الطريق على من قد يترهمون  ، واملصاحل اإلقليمية والدولية
 .1"اململكة العربية السعودية بالتقصري جتاه العراق وشعبه

اخلطاب أو الفكر السعود  مل يكن مبقدورها يف كل األحوال  إن هذه النقلة يف
يف العراق احملتل على األقل حىت منتصرأل عرام   بري جتاوز حقيقة ضعأل النفوذ العر

إذ جرى توظيأل ؛ وهو أمر جنح كل من الواليات املتحدة وإيران يف استًماره، 3009
مت  عن سياسات نظرام  امتعاض كًري من القوى العراقية من املواقأل العربية اليت ص

صدام حسني داخلًيا وأثناء حربه مع إيران )إن مل تكن أّيدتره يف بعرض األحيران(.    
برري  ويفّسر البعض سياسات أللب القوى العراقية الرالبة يف االبتعاد عن اجلوار العر

، مبخزون املشاعر السلبية لديها الذ  تراكم لقرابرة العقرود الًالثرة   ، بعد االحتالل
وأظهرت اخلوف من ضرياع  ، ثارت خماوف كًريين على العروبة يف العراق"لدرجة أ

وكدولة رزيسة وفاعلة يف اجملال اإلقليمي ويف التوازنات ، العراق كوطن واحد وموحد
مث أخرًيا كطرف رزيي ومؤثر يف ، ويف الصراع مع إسرازيل ومواجهة مطامعها، العربية

 .2"وات العربيةوبالتحديد يف تقرير مصري الًر، منظمة أوبك

أن الرأ  العام ، يف العراقبري وكان من العوازق األساسية أمام أ  دور عر
بعد أن ساد )ولو آنًيرا(  ، العراقي بعد االحتالل مباشرة مل يعد مكترًثا هلذا الدور

                                                 

عبد العزيز بن عًمان بن صقر، "السعودية واملوقأل احملتمل جتاه التطورات العراقيرة"،   1
 .3001كانون األول /ديسمرب 41الشرق األوسط 

آب /ألسرطي  1الرزاق الصايف، "العراق والعرب: هل القطيعة حتمية؟"، احلياة  عبد 2
3001. 
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وهو ما جتّلى يف رفض قوى عراقية أساسية ملسألةة  ، شعور بإمكانية االستغناء عنه
اشتراك قوات عربية ضمن اةقوة متعددة اجلنسيات اةعاملة يف اةعراق. وقد ُفّسأر  

بعيأداا  ، اةعراقيني إىل االنسحاب ةبناء عراق جديدذةك بوجود ميل ةدى قسم من 
بسبب املشاعر اةسلبية اةيت تراكمت ةدى كثري مأن أبنأاء    بأي،عن إطاره اةعر

بل ، إذ مل يتحرك أي من اةعرب ةنجدهتم؛ اةشعب اةعراقي إبان نظام صدام حسني
 عأن  فضاًل، اكتفوا )أي اةعرب( مبوقف املتفرج أو اةعاجز أمام اةتطورات اةعراقية

، أن أغلب األكراد باتوا ينظرون ألنفسهم باعتبارهم من قومية خمتلفة عن اةعأرب 
ناهيك عن شيوع نظرة سقيمة إىل اةدول اةعربية باعتبارهأا مدأدراا ةلمقأاتلني    

وخاصة دول اجلأوار  ، املتسللني اةذي يشّكلون خطراا يهز االستقرار اةعراقي اهلّش
 .1سوريا واألردن واةسعودية بأي:اةعر

وتركوا اةساحة تنفرد فيها ، ةقد تلخر اةعرب يف تقدمي اةدعم اةسياسي ةلعراق
وعلأى  ، حبجج واهيأة بأي وبعضهم كان يربر هذا اةفعل اةسل، اةقوى األجنبية

بيد أن اةوضع ازداد سوًءا مع ترسخ ، رأسها وجود االحتالل األمريكي يف اةعراق
 .2احتالل آخر هو االحتالل اإليراين ةلعراق

اةعراقية يف حمطتني أخريني بعد -وسنرى أدناه كيف تطورت اةعالقات اةعربية
بدأت أوالمها حينما شهدت تلك اةعالقأات  ؛ حمطة وقوع اةعراق حتت االحتالل

. مث حني بدأت مرحلة أخأرى  8002انفتاحاا ملحوًظا يف اةشهور األخرية من عام 
إذ بات ؛ 8000آذار /مارس أصبحت فيها تلك اةعالقات أكثر أمهية قبيل انتخابات

أحد معايري احلكم على شخدأية ريأي    بأي معيار استعادة اةعراق ةعمقه اةعر
يف بأي اةوزراء اةعراقي. وإن كان ذةك كله ال ينفي استمرار ضعف اةتواجد اةعر

اةذي كادت إيران أن تدبح اةالعب اخلأارجي األول يف  ، عراق ما بعد االحتالل
 .لب اةقوى اةشيعية اةعراقيةشؤونه عرب حتاةفها مع أغ

                                                 

اجملل  االستشاري اةعربأي مستقبل اةعراق بعد عملية نقل اةسلطة، مددر سأاب،،   1
 .001-000 ص

سيف اخلياط، اةعقدة واةعقيدة: قدة اةشيعة يف اةعراق، اةقاهرة: عربية ةلطباعة واةنشر،  2
 .091-091 ، ص8002توزيع مكتبة مدبويل، 
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 اإليراني على العراق-رابًعا: واشنطن والتنافس السعودي
هبردف  ، احملاِفظ يف العرراق بري كان منطقًيا أن تدعم الرياض اخليار العر

ناك. ومن الواضح أنه كلما حتّسرن  العالقرات   تقليص النفوذ اإليراين املتعاظم ه
وذلك بسبب التنرافي  ، اإليرانية تنخفض قيمة املتغري السعود  يف العراق-العراقية
وحقيقة أن أللب القيادات السياسية يف عراق ما ، بني الرياض وطهرانبري املذه

بعد االحتالل تعيش يف حالة من التوافق الفكر  واأليرديولوجي مرع السياسرة    
اإليرانية. أما يف حال تدهور العالقات بني العراق وإيران فنن هناك إمكانية نسبية 

نظًرا ألن السعودية وسروريا  ، لتحّسن الوضع السعود  يف العراق بدرجة واضحة
 .1للعراق يف حال اختالفه مع إيرانبري متًالن العمق االستراتيجي العر

األقل( كان يشرري إىل ضرعأل   على  3040بيد أن الواقع العراقي )حىت هناية 
وهم من ميكن أن تعتمد عليهم الرياض يف زيادة نفوذهرا  ، السّنة العرب يف العراق

فقد عاش هؤالء كمكوِّن اجتماعي يف العراق لقررون عديردة دون   ؛ يف العراق
إال أن األمر اختلأل كًرًيا بعد ، الشعور بأ  شكل من أشكال التهميش واإلقصاء

إذ أفاق العرب السّنة على حقيقة مل ؛ 3001االحتالل ربيع  سقوط العراق يف قبضة
وهي أن قوى املعارضة العراقية اليت تعاون  مع قوات االحتالل ، يتحسبوا هلا قباًل

وأن هذه القروى وّظفر  بعرض    ، كان  ترتكز يف تكوينها على أسي طازفية
نفعراالت  املمارسات اليت قام هبا نظام صدام حسني ضد أبناء جلدهتا حلشرد اال 

الطازفية والقومية وإظهار أن الشيعة واألكراد وحدهم كانوا هم ضرحايا ذلرك   
فنن الطازفة السرّنية  ، وعليه، الذ  كان يعتمد على السّنة يف قمع معارضيه، النظام

جيب أن تدفع مثن تلك املظامل. وقد اجتهدت بعض قوى املعارضة لتزويد أجهرزة  
لفاعلة على القرار السياسي األمريكي مبعلومات املخابرات الغربية ومراكز الضغط ا

وأسهم  عن قصد يف إجياد تصورات خاطئة عرن السرّنة   ، عن الوضع العراقي
وتسلطهم على الشعب العراقي. بيد أن أثر ذلك كله مل يستمر طروياًل بعرد أن   
اتضح أن الوزن النوعي للمكون السّني قد فرض نفسه عررب عمليرات املقاومرة    

                                                 
اإليرانية: رييرة يف الواقرع واحتمراالت    -خضر عباس عطوان، "العالقة العراقية د. 1

 .17 ، ص3004، ربيع 11املستقبل"، شؤون خليجية، العدد 
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واليت كان  يف أللبها تنطلق مرن  ، اقية ضد قوات االحتالل األمريكيالوطنية العر
 3001حزيرران  /وكذا بعدما ترك  مقاطعة السّنة النتخابات يونيو، مناطق سّنية

بعرد أن  ، أثًرا واضًحا على هّز مصداقية العملية السياسية حت  حراب االحرتالل 
 .1العربولالبيتهم من السّنة ، تلك االنتخابات %13قاطع  نسبة 

؛ بيد أن السّنة العراقيني عانوا من "عدم تبلور مفهوم واضح للعمل السياسي
إذ ال قيادات فاعلة بينهم. ومما ساعد على ذلك عدم وجود مركرز طرازفي أو   
سياسي مينح أ  شخص مكانة اعتبارية بني اآلخرين. كما عانوا من عدم تبلرور  

أمرا نشراط    برري، كر الوهاوال ُيستًىن من ذلك سوى الف، فكر طازفي واضح
احلزب اإلسالمي العراقي بني أوساط السّنة فمرجعه عدم وجود أحزاب أخررى.  

ل كمصاب على السّنة الرذين  نرزقد  3001ولئن كان سقوط النظام العراقي يف 
حت  ضغط ، فننه قد أدى إىل تبلور هوية طازفية سّنية، جرى حتميلهم أوزار النظام
ال( االلتياالت واالعتقاالت والتعذيب علرى أسراس   اآلخر الذ  مارس )وال يز

طازفي وحسب اهلوية يف أحيان عديدة. ومما ميكن أن يشّجع تبلور اهلوية السرّنية  
فاملعروف أن أهل السّنة من العرب يف ؛ للسّنة تزايد اجتاه السياسة العراقية حنو إيران

المهرا  وعلمراين وطرين. وك  ، قوميبري عمومهم ذوو توجهني رزيسني: عرو
لذلك ميكن أن يدفع التوّجه حنو إيران بالسرّنة حنرو   ، متعارض مع التوّجه اإليراين

أمرا يف حالرة تررد     ، إيالء اهتمام أكرب والتركيز على بلورة هوية طازفية مميزة
لصراحل تبلرور   ، اإليرانية فستقل فرص بلورة هوية طازفية سّنية-العالقات العراقية

 .2"وطنية مجعية

حمدوديرة عالقرة   ، عأل السياسة السعودية جتاه العراق احملترل وكان مما أض
، الرياض بالقوى العراقية وضعأل النفوذ السعود  يف العراق مقارنة بالنفوذ اإليراين

قوى عراقية تبد  محاًسا للسعودية ودورها. وكران   وإن كان هذا ال ينفي وجود
، ر أهرل العرراق  ومؤمت، : هيئة علماء املسلمني3004من هذه القوى أواخر عام 

                                                 
، 443سلمان اجلميلي، "حتديات املشروع السّني يف العراق"، السياسة الدولية، العدد  د. 1

 .47-44 ، ص3001تشرين األول /أكتوبر
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وحركة الوفراق الروطين   ، واجلماعة اإلسالمية الكردستانية، واحلزب اإلسالمي
ومؤيردو التيرار   ، وجملي احلوار )برزاسة صاحل املطلرك( ، )برزاسة إياد عالو (

وشخصريات وقروى يسرارية    ، وكًري من ريساء العشرازر  بري،القومي العر
االخنراط يف العملية السياسرية يف   ويف مقابل القوى اليت وافق  على. 1دميقراطية

تأيت القوى اليت مل تنخرط يف هذه العملية وظّل  معاِرضة ، العراق حت  االحتالل
وعلى رأسها "هيئة علماء املسرلمني" بقيرادة   ، هلا أو ممانعة أل  تعاون مع احملتل

وهي هيئة "أشبه مبرجعية سنّية وإن كان معىن املرجعيرة لردى   ، حارث الضار 
، لكن اهليئة لديها نفوذ معنو  وسياسي لري قليرل ، ة خيتلأل عنه لدى السّنةالشيع

لكرن  ، وخصوًصا يف الوسط السّني ولديها عالقات عربية وإقليمية ال بأس هبرا 
 .2"نفوذها ال يرتقي إىل نفوذ السيستاين لدى الشيعة أو نفوذ املراجع األخرى

رجية لعب  دوًرا أصياًل يف ويشري املشهد اإلقليمي األوسع إىل أن القوى اخلا
ونتيجة تنرافي  ، تغذية االستقطاب اإلقليمي ودفعته إىل أقصى درجات االحتقان

القوى الدولية وصراعاهتا يف قضايا العراق ولبنان وفلسطني جن   إيران كًرًيا مرن  
بل أصبح  طرًفا يف املعادلة السياسية العربية عرب توظيرأل أدوات فّعالرة   ، النفوذ

ر عن درجة مشروعيتها( يف هذه القضايا. وسع  طهرران لإلمسراك   )بغض النظ
خبيوط متوازية ودعم أللب الفرقاء العراقيني لكي تتمكن من ملء الفراا الرذ   
نشأ يف العراق بعد سقوط النظام. أما يف لبنان فلعب  إيران على وترر العالقرات   

يف دعم حركة املقاومة . ويف فلسطني مل تتردد اهلل حزباملذهبية واالستراتيجية مع 
اإلسالمية )محاس( على الصعيدين املايل واملعنو  لتوليد ضرغط علرى الكيران    
اإلسرازيلي خيفأل من الضغوط الغربية على إيران. "ومن املفارقات أن مثة ترداخاًل  

مبا يصّعب من إمكانيرة التوصرل حللرول    ، كبرًيا بني امللفات اإلقليمية يف املنطقة
فعلى سبيل املًال كان هناك اتفاق ؛ األطراف إلهناء أزمات املنطقةتوافقية بني كافة 

ولكن هنراك  ، 3009-3007سعود  على التوصل حلل ألزمة لبنان عامي -إيراين
                                                 

عبد احلسني شعبان، "تضاريي اخلريطة السياسية العراقية"، املستقبل العربري العردد   1
 .49-47 ، ص3004تشرين الًاين /، نوفمرب111

 .11 املصدر نفسه، ص 2
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خالًفا كبرًيا بني الطرفني حول أساليب معاجلة الوضع يف العراق. بل على العكي 
الفرراا  يتحدث البعض عن حرب باردة بني الرياض وطهران من أجرل مرلء   

 .1"اإلستراتيجي يف العراق

مظاهر الصعود الشيعي يف املنطقة بعد حرب العراق ، ومما زاد القلق السعود 
وهو باحث أمريكي من أصل إيرراين وأسرتاذ   -. وحبسب فايل نصر 3001ربيع 

فرنن مرا جررى يف     -جامعي مهتم بدراسة املسألة الشيعية وأبعادها اإلقليميرة 
"فمن أدلوا ؛ هو منوذج يوضح هذا الصعود 3001عودية عام االنتخابات البلدية الس

بأصواهتم يف املناطق الشيعية كانوا ضعأل من قاموا بذلك يف املناطق السّنية. إضافة 
فنن القياد  الشيعي حسن الصّفار حّث الشريعة علرى الرذهاب إىل    ، إىل ذلك

ة السعودية جيب ومؤكًدا أن شيع، مشرًيا إىل ما حدث يف العراق، صناديق االقتراع
أن يشاركوا بقوة حىت حيصلوا على حقوقهم. ويؤكد فايل نصر علرى أن قاعردة   

، صوت واحد" أصبح  حتّرك الشيعة بقوة يف كل مكان من املنطقة، "فرد واحد
ألهنا هي القاعدة اليت أوصل  شيعة العراق ، سواء يف السعودية أو البحرين أو لبنان

 .2"إىل كراسي احلكم

ر القلق السعود  يف أن العراق قد يكون قد دخل يف دازرة منط ويكمن مصد
لتتشّكل من ، من احلكم السياسي الذ  ميًل "ديكتاتورية شيعية مدعومة من إيران"

، يف لبنان اهلل حزبمذهبية ال ختطئها العني قوامها )/جديد خارطة استقطاب دينية
حلاكمون يف عراق ما بعرد  الشيعة ا، احلكم الشيعي يف إيران، العلويون يف سوريا

وشريعة  ، شريعة البحررين  ، الشيعة يف املنطقة الشرقية من السعودية، االحتالل
الكوي (. وكل هؤالء ميًلون قوة ال يستهان بتأثرياهتا اإلقليميرة يف التحروالت   
اجليوستراتيجية. وذلك يف وق  ال خيفى فيه ما تعّرض له سّنة العراق من هتمريش  

العراق اجلدد أو إيران أو الواليات املتحدة نفسها اليت آثرت سواء  على يد حكام 
التحالأل مع شيعة العراق بشكل واضح. ولكن مثة من يرى أن واشنطن كانر   

                                                 

 .14-11 خليل العناين، "هل يدخل العرب حقبة "الدول الفاشلة"؟، مصدر سابق، ص 1
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، تريد حتويل العراق إىل فخٍّ لإلسالميني الراديكاليني يف إطار احلرب على اإلرهاب
أيلرول  /يف سربتمرب بعدما جتاسروا على مهامجة الواليات املتحدة يف عقر دارهرا  

وخباصة السرعودية الريت   ، . ويف هذا اإلطار جرى استقطاب دول اخللي 3004
يف حرني  ، سّهل  عبور اجلهاديني إىل بالد الرافدين ألجل حتقيق اهلدف األمريكي

أرادت الرياض إفشال السياسة األمريكية القازمة على تغيري األنظمة بالقوة على حنو 
 .1م حسنيما حدث لنظام الرزيي صدا

األكرب على نفوذ إيران بري وترى بعض التحليالت اإليرانية أن "التأثري العر
فالنفوذ السعود  بات موجوًدا يف ؛ يف منطقة الشرق األوسط ينطلق من السعودية

مما جعل السعودية هري أكررب العرب    ، أللب املناطق اليت يوجد هبا نفوذ إيراين
ورمبا ، وأفغانستان، واخللي ، ولبنان، عراقوال، منافي إليران يف: فلسطنيبري عر

كل العامل اإلسالمي". هذا فضاًل عن "دور السرعودية يف السياسرة اخلارجيرة    
وكذلك نفوذ السعودية ، األمريكية الرامية إىل فرض عزلة إقليمية ودولية على إيران

، العرراق والدعم السعود  السياسي واألمين لسّنة ، آذار اللبناين 41املؤثر يف تيار 
، وكذلك الدور السعود  احملور  يف جهود إقرار السالم بني العرب وإسررازيل 
وكلها من العوامل اليت زادت يف مكانة الرياض يف امللفات اخلاصة مبنطقة الشررق  

 .2"وارتق  بالدور السعود  يف النظام الدويل من جهة أخرى، األوسط من جهة

-أو التفاعالت االقتصادية اإليرانية ،ومن الواضح أيًضا أن البعد االقتصاد 
قد أسهم يف تزايد تأثري العامل اإليراين يف العرراق يف  ، العراقية بعد احتالل العراق

بردت   3001"فمنذ عرام  ؛ مقابل إضعاف العامل السعود  )كما سنشري أدناه(
لتدخل العالقات بني طهران ، طهران أكًر حضوًرا يف الواقع العراقي بشىت جماالته

، إذ سع  إيران إلعطاء حضورها يف العراق بعرًدا هيكلًيرا  ؛ بغداد طوًرا جديًداو
ثبتته بعدد كبري من االتفاقيات الًنازية يف جماالت األمن والسياسة واالقتصاد. وقد 
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بلغ حجم التبادل التجار  بني البلدين حنو أربعة مليرارات دوالر خرالل عرام    
ذين تنقلوا بني العراق وإيران أكًرر مرن   . كما وصل عدد الزوار احملليني ال3009

مليوًنا.  30وهناك خطط لرفع هذا العدد يف لضون أعوام إىل ، مليون شخص 3.1
منها أربعة منافرذ  ، وقد جرى أيًضا افتتاح العديد من املنافذ احلدودية بني اجلانبني

 ذلك الرذ  ، مع إقليم كردستان وحده. ومن بني املشاريع املشتركة بعيدة املدى
حيث سيمتد اخلط األول ؛ يقضي بربط العراق بنيران خبطني من السكك احلديدية

ويهدف لنقل البضازع واملسافرين. أما اخلط الًاين فسروف  ، بني البصرة وشالجمة
فضراًل  ، وثيقة تعاون موقعة بني العراق وإيران 411يربط بغداد باملنذرية. وهناك 

اتفاقية تعراون مشرترك يف    400ى تفعيل عل 3008أيار /عن اتفاقهما يف هناية مايو
 .1قطاعات وجماالت خمتلفة

ويف سياق تعظيم النفوذ اإليراين يف العراق "استطاع  طهرران أن تكرّون   
وتوسيع قاعدهتا من العمالء للتحكم فيه والعمرل  ، شبكة الستخباراهتا يف العراق

لزيادة نفوذها على إفشال املشروع األمريكي. كما أن طهران اتبع  أسلوًبا آخر 
ورمبا ساعدها يف ذلك )دون قصد( بعض الدول العربية اليت أعلن  عن ، يف العراق

وقام  بالتشركيك يف وطنيترهم   ، ختّوفها لري املربر من والء شيعة العراق إليران
وهذا ما ، مما أسهم يف دفع كًري من الشيعة إىل احلضن اإليراين، وحىت يف عروبتهم

اره جيًدا من أجل استقطاب أكًر للشيعة إليهرا. دون أن  عمل  إيران على استًم
ننسى أن مثة تصرحيات ذات طابع طازفي تصدر عن بعض قادة األحزاب الشريعية  

لكن هذا يف كل األحوال ال يعفي  بري.وهو ما يؤّج  بدوره القلق العر، العراقية
وامة العنرأل  الدول العربية من مسؤوليتها يف أن تبد  استعداًدا أكرب للحّد من د

ألن ، كما عليها أن متد جسوًرا من الًقة مع الشيعة العراقيني، الذ  يضرب العراق
التشكيك يف والزهم للعراق ويف عروبتهم يدفعهم أكًر إىل االنسالإل عن احملريط  

وأن يتم الفصل بني األحزاب الشيعية وبني ، الذ  هو امتدادهم الطبيعيبري العر
                                                 

مريكي"، أبوظبري: عبد اجلليل زيد املرهون، "أمن اخللي : العراق وإيران واملتغري األ د. 1
، 417مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، دراسات استراتيجية، العدد 

 .94 ، ص3008
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 .1"الشيعة كمكّون أساسي من مكونات النسيج العراقي

اسدتراتيييتاا الد     بيدد أن ، وال شك أن إيران ثّبتت تواجدها يف العراق
تعاملت بانتاازية مع الواقع العراقي بعد االحتالل تعرضت للنقد والتشكيك مدن  
أوساط عربية خمتلفة. ورغم تصميم واشنطن على أن ترسل الدول العربية بعثدات  

والضغط املتكرر يف هذا االجتاه لدعم احلكومدة العراقيدة   ، دبلوماسية إىل العراق
ومنع إيران يف الوقت نفسد  مدن   ، الل جلبت االستقراروتأكيد أن جتربة االحت

، إال أن الدول العربية مل تستيب متاًما لذلك، االستفراد بالوضع السياسي العراقي
الرمسي متردًدا وغري فاعل يف العراق مقارندة بالددور   بدي وهكذا بدا الدور العر

ا يف العراق وااهاماا إىل تنديد بإيران وأفعاهلبدي وحتّول هذا العيز العر"اإليراين. 
 .2"بأهنا اهّدد هويت  العربية

بدالتواز   ، والواقع أن أوراق القوة اإليرانية املؤثرة جًدا على القضية العراقية
اإليراين ال  غّذاها بعد  املؤشدرات يف عدا     -مع احتماالت التفاهم األمريكي

أن ذلك العا  كان قد أدت إىل تلطيف املقاربة السعودية جتاه إيران. ويبدو ، 7002
بعدما فشلت ، حمورًيا يف وضوح فشل سياسة الواليات املتحدة األمريكية يف العراق

 .7002حليفتاا األقرب )إسرائيل( يف حرهبا على لبنان صيف 

يف سياق يتعلق بالصدرا    7002وهكذا "ينبغي وضع التطورات يف العراق عا  
فقد واصلت إيران حتدياا الستراتييية  بدي؛اإليراين يف اخلليج والوطن العر-األمريكي

وبرزت طاران كأهم منافس للواليات املتحددة  ، بوش االبن يف البلدان العربية اجملاورة
وأفلحت يف تأطري صراعاا مع واشنطن ضمن مصدطلحات أيديولوجيدة   ، يف املنطقة
بأهنا  -السّنة والشيعة على حد سواء-ورمبا جنحت يف إقنا  الكثري من العرب ، ودينية

 .3"حائط صّد للايمنة األمريكية واإلسرائيلية على العامل اإلسالمي

                                                 
، 3عبد الكرمي العلوجي، "الدور اإليراين يف العراق بعد االحتالل"، حضارة، العدد  د. 1

 .72 ، ص7002متوز /يوليو -0330رجب 
ضارة سركيس أبو زيد، إيران واملشرق العربدي: مواجاة أ  تعاون؟، بريوت: مركز احل 2

 .772 ، ص7000العربية، -لتنمية الفكر اإلسالمي، سلسلة الدراسات اإليرانية
: 7002-7002أمحد يوسف أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران( حال األمة العربيدة   د. 3

 .33 ، ص7002ثنائية التفتيت واالختراق، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
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اإلعالمية اهلازلة اليت جّردهتا إدارة بوش االبرن علرى   -ومع احلملة السياسية
إلدارة حتاول استغالل خماوف الدول الدور اإليراين يف املنطقة بدا واضًحا أن تلك ا

يف ، العربية املعتدلة من تسّرب ثورة إسالمية على النمط اإليراين عررب حردودها  
حماولة أمريكية ملوازنة التأثري اإليراين على العراق واملنطقة. ومن املفارقات أن تلك 
ي  الفترة ترافق  مع صعود يف أسعار النفط بدون أن جتلب للسعودية ودول اخللر 

األخرى نفوًذا سياسًيا يتناسب مع هذه الزيادة. كما اتضرح أيًضرا أن الروطن    
إيراين منه إىل أن يكرون العًبرا   -بريأصبح أقرب إىل ساحة قتال لربري العر

بل إن أللب الدول العربيرة  ، سياسًيا نشيًطا على الصعيدين اإلقليمي والدويل. ال
زر على مستقبل املنطقة العربيرة برني   ارتض  القيام بأدوار ثانوية يف الصراع الدا

رلم الفرصة اليت تتيحها تطورات البيئة الدولية وانفكاك ، الواليات املتحدة وإيران
 .1النظام العاملي تدرجيًيا من القبضة األمريكية الغليظة

عن سياسة جديردة   3007كانون الًاين /يناير 40ورلم إعالن بوش االبن يف 
البالد حنو حل سياسي ووقأل تصعيد الصراع الداخلي  يف العراق هتدف إىل حتريك

ألأل جند  إضرايف )لكسرر    30 روزيادة عدد القوات األمريكية ب، يف العراق
مع زيادة تدريب وجتهيز ، شوكة املقاومة العراقية وإقرار األمن يف بغداد على األقل

فنن هرذا  ، اجليش العراقي وقوات الشرطة وإشراكها مباشرة يف العمليات األمنية(
اإلعالن تضّمن اعتراًفا بفشل جززي للسياسة األمريكية اليت ُبني  على افتراضرات  

فرنن  ، هاملتون-لري سليمة وبعيدة عن الواقع. "وعلى عكي توصيات تقرير بيكر
جوهر االستراتيجية اجلديدة لبوش االبن كان يتمًل يف السياسة القدمية لتجميرع  

يف املنطقة ضد إيران وسوريا. وباشررت وزيررة    "املعتدلني" من املوالني لواشنطن
اخلارجية كوندوليزا رايي جمهوًدا دبلوماسًيا إلقامة حمور معاد  إليرران يف أحنراء   
املنطقة وبناء مساندة الستراتيجية الواليات املتحدة يف العراق )عرب مؤمتر بغداد يف 

وهري  ، فسره( أيار من العرام ن /مث مؤمتر شرم الشيخ يف مايو 3007آذار /مارس
، حماوالت أمريكية لالستفادة من القلق اإلقليمي مرن النفروذ اإليرراين املتزايرد    

اليت عّبر عنرها الررزيي   ، واملخاوف "الطازفية" املتعلقة بالتوتر بني السّنة والشيعة
                                                 

 .11-11 املصدر نفسه، ص 1
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وزعماء دينيون مًل الشيخ ، والعاهل األردين عبد اهلل الًاين، املصر  حسين مبارك
 .1"يوسأل القرضاو 

، هذا يؤكد "أن إحدى خصازص األزمة العراقية هي امترداداهتا اإلقليميرة  و
أو بسربب  ، سواء بسبب الوضع االستراتيجي الذ  حيتله العراق داخل اإلقلريم 

، ارتباطاته الدينية واملذهبية والعشازرية والقومية العابرة للحدود مرع دول اجلروار  
بعض دول اجلوار يف الوضرع   وترتكز هذه املشكلة على التدخالت اليت يقوم هبا

أو حىت تغيري نتاز  أية عملية قد تعتقد دولة معينة أو جمموعة ، العراقي هبدف التأثري
دول أهنا ضد مصاحلها أو أهنا ختدم مصاحل طرف إقليمري آخرر. واملؤكرد أن    
استمرار هذا النوع من التأثريات والتدخالت والضغوط اليت متارسها دول اجلروار  

ستحيل إهناء األزمة الداخلية يف العراق دون مساعدة تقردمها هرذه   جيعل من امل
لري أن تضارب املصاحل واملنافسة احلامية بني دول اجلوار حيتم أن تكرون  ، الدول

وذلك عرب صرّك  ، هناك حماولة ما لضبط تدخالهتا وتشجيع دور بّناء هلذه الدول
العراقية ومحاية العراق ضمانات دولية ملنع أ  تدخل خارجي يف الشؤون الداخلية 

مما يتطلب عقد مرؤمتر دويل بنشرراف األمرم    ؛ من التهديدات اآلتية من اخلارج
املتحدة ورعايتها يضع اتفاقية ملزمة تضمن عدم التدخل اخلارجي عرب وضع آليات 

 .2"حمددة هبذا الشأن

ولكن فكرة املؤمتر الدويل حول العراق قد ال تكون بالضرورة خيراًرا ناجًعرا   
 40الدويل حول العراق الذ  ُعقرد يف بغرداد يف   -لى ضوء خربة املؤمتر اإلقليميع

)وقد حضرته السعودية ممًلة باألمري تركي بن حممد وكيل وزارة ، 3007آذار /مارس
برري  اخلارجية السعودية(. فبعد الكًري من التجاذبات العراقية مرع الطررفني العر  

وشيار زبيار  يف االجتماع التاسع لوزراء وطلب وزير اخلارجية العراقي ه، والتركي
( بأن ُيعقد املرؤمتر العاشرر يف   3004حزيران /خارجية اجلوار العراقي )طهران يونيو
                                                 

فاحل عبد اجلبار، "املشكلة العراقية: االلتباسات والتحديات"، شؤون عربية، العردد   د. 1
 .414 ، ص3009، ربيع 411

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3008-3009التقرير االستراتيجي العربري  2
 .411-411 ، ص3040واالستراتيجية يف األهرام، 
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مل ينجح هذا املسعى فكان أن حتّول الطلب العراقي إىل عقد  ؤدر ر يل     ، العراق
 إقليمي ؤوسع يف بغ ايل باشتراك ال  ل يلائمة العضوية يف جملس األؤد.   غمد    

ه ب اية حتدّول يف  تفاؤل البعض بقبول  زيرة اخلاغجية األؤريكية فيما ب ا  قتها كأن
، ؤوقف  اشنط. ؤ. االخنراط يف حواغ ؤباشر ؤع إيران  سوغيا حول ؤلفات املنطقة

 ذهب البعض إىل ح  اعتباغ املشاغكة األؤريكية حتمل ؤوافقة ضمنية على اجلهدويل  
اإليرانية للتعاؤل ؤع ؤلفات املنطقة  قضاياها  أزؤاهتا ؤد. فلسدطإ إىل   -السعويلية

العراق  الربناؤج النو ي اإليراين   هي اجلهويل اليت مسيت آندذاك  لبنان  صواًل إىل 
"ؤنهج بن غ" أي األؤري بن غ ب. سلطان سكرتري جملس األؤ. الوطين السعويلي الذي 

  1اإليرانية بعل  اإليلاغة األؤريكية  اطالعها-كان ي ع  اجلهويل السعويلية

الدذي   بددي، املوقف العرلك. هذه املرشرات مجيًعا مل تك. لتعين تغّيًرا يف 
كان يرفض )باستثناء سوغيا( العملية السياسية اجلاغية يف العراق  النتدائج الديت   

أؤاًل يف ت شإ عملية ج ي ة تتيح للسّنة العرب ؤشاغكة أ سدع يف  ، ترتبت عليها
التقلي ي ؤنذ إسقاط نظدا   بدي الثر ة  السلطة  " غم  أن هذا هو املوقف العر

ن تأكي  العرب له كان يه ف إلغسال غسائل حلكوؤة نوغي إال أ، ص ا  حسإ
املالكي  اإليلاغة األؤريكية ؤفايلها ع   القبول بتسوية للملف العراقي تكسب ؤنه 

أ  أن ، إيران على حساب ؤصاحل ال  ل العربية  ؤصاحل السّنة العدرب العدراقيإ  
طقة   هدذا  إيرانية تشمل جممل ؤستقبل املن-ينتج ع. كل ذلك صفقات أؤريكية

، كله كان يعين يف احملصلة تواضع نتائج ؤر ر بغ ايل قياًسا باآلؤال اليت ُعق ت عليه
غمبا مبا يلقي شكوًكا حول جناح أي ؤر ر يل   حول العراق يف أن يشّكل حداًل  

  2"فعلًيا ملشكلة الت خل اخلاغجي فيه

ت ؤع اإلحياء  يب   أن عجز  اشنط. يف العراق يلفعها لتبين سياسة تقطيع الوق
 هكذا برزت فكرة جوالت احلدواغ  ، إليران بإؤكانية إبرا  تفاه  ؤا حول العراق

                                                 

غ للنيات يل ن حس !!"، السياسة ال  لية، الع يل صالح النصرا ي، "ؤر ر بغ ايل   اختبا 1
  811-811 ، ص7002نيسان /، إبريل861

أمح  يوسف أمح ، "ؤر ر بغ ايل  ؤستقبل  املص غ نفسه   ملزي  ؤ. التفاصيل غاجع: يل  2
  7002آذاغ /ؤاغس 81العراق"، االحتايل )أبوظبدي( 
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متوز /األمريكية اليت انعقدت أوالها على مستوى السفراء يف بغداد يف يوليو-اإليرانية
بعد أن مّتت هتيئة األجواء يف لقاء وزيري خارجية البلدين يف مؤمتمتر رؤر    ، 7002

. وبينما خرج السفري األمريكي رايؤان  7002أيار /لعراق يف مايوالشيخ لدول جوار ا
وصفه املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية بأنه ، كروكر بتصرحيات متفائلة حول اللقاء

كان "لقاًء بروتوكولًيا". واتضحت الحًقا حمدودية األفق الذي تتحرك فيؤه هؤذ    
بعد إبراز اإليرانيني مساندهتم حلكومة نوري املالكي الذي زار طهؤران  ، املفاوضات

اإليرانية يف -وبعد اجلولة الثانية من املفاوضات األمريكية، 7002آب /أغسطس 8يف 
بغداد اليت مّحل فيها األمريكيون إيران املسمتولية املباررة عن استمرار أعمال العنؤ   

وردها السفري كروكر وديفيد بترايوس )قائؤد  يف العراق. وهي ذات االهتامات اليت أ
أيلؤول  /سؤبتم   27القوات األمريكية يف العراق( يف تقريرمها أما  الكؤونغرس يف  

واليت سبقها أيًضا رئ من الغضب األمريكي على حكومة املالكي اليت اهتمها ، 7002
 .1الرئيس بوش االبن بالتساهل الشديد مع إيران

املتحدة وإيران مفاوضات ثنائيؤة أو لقؤاءات    وال رك أن إجراء الواليات
إذ تعت  ؛ كانت مثرية لقلق السعودية ودول اخلليج األخرى، حصرية بشأن العراق

وأن لديها كل احلق يف أن تكون جؤءًءا  ، الرياض نفسها ممثلة ملصاحل العرب السّنة
 ولكن الغريب أن السؤعودية التءمؤت  ، من عملية التفاوض الرمسية حول العراق

رمبا اقتناًعا منها بأن وارنطن ستضؤمن املصؤاحل   ، الصمت حيال تلك اللقاءات
أو أهنا )أي: وارنطن( سؤتعمل  ، السعودية بتحسني الوضع السياسي لسّنة العراق

تفتقر إىل املصداقية ولؤن ينؤتج   "أو أن هذ  اللقاءات ، على احتواء النفوذ اإليراين
 .2"ريق وعرة مليئة بتناقض املصاحلعنها رئ فعلي أو ملموس ألهنا تتحرك على ط

وعؤودة املنطقؤة إىل حالؤة    ، ويبدو أن ارتباك السياسة األمريكية جتا  إيران
أج  الرياض على اإلقؤدا  علؤى بعؤض     7002السيولة اإلقليمية ابتداء من عا  

                                                 

احل يف جوالت احلؤوار  منعم صاحي حسني العمار ود. خضر عباس عطوان، "املص د. 1
 .291-291 األمريكية جتا  العراق"، مصدر سابق، ص-اإليرانية

ريفا هباال، "إيران والواليات املتحدة واملفسدات احملتملة للصفقة يف العراق"، املسؤتقبل   2
 .202-200 ، ص7002متوز /، يوليو112العربؤي العدد 



286 

يف مناسبتني  وهو ما ظهر، اخلطوات التكتيكية اليت ختفأل من للواء نظرهتا إليران
آذار /مرارس  1إحدامها: قيام الرزيي اإليراين حممود أمحد  جنراد يف  ؛ على األقل

وتصرحيه بعد لقازه العاهل السعود  أنه جرى االتفاق على ، بزيارة الرياض 3007
"وقأل الفتنة يف العامل اإلسالمي والتصد  للمؤامرات اهلادفة إىل تقسريم العرامل   

 .1"دية واعيتان متاًما لتهديدات أعدازهمافنيران والسعو؛ اإلسالمي

أما املناسبة األخرى فتمًل  يف كلمة األمري تركي الفيصل أمام "مرؤمتر النظرام   
األمين يف منطقة اخللي " الذ  نّظمه مركز اإلمارات للبحوث والدراسات االسرتراتيجية  

إذ أشررار األمررري إىل وجررود حاجررة إىل تعرراون    ؛ 3007آذار /يف مررارس
إيراين يف مشكلة العراق لرأب الصدع دون انتظار حل األزمة /يرعرب/خليجي/سعود 
وإزاء استخدام بعض القوى السياسية يف العراق سالحي التشردد واملذهبيرة   ، يف لبنان

جيب تقدمي العون للعرراقيني  ، وحتقيق شهوة الزعامة والتسلط، لتغطية أطماعها السياسية
، سلطة والكألِّ عن املزايردات العرقيرة واملذهبيرة   وتعّلم فن التعايش وتقاسم ال، كافة

 .2بداًل من السعي إىل استئصال اآلخر ونفيه وتشريده، وإعطاء كل ذ  حق حقه

فنن قلق الريراض قرد   ، وبغض النظر عن هذه اخلطوات التكتيكية السعودية
واليت أفرزت تداعيات ، 3008يكون تصاعد مع تويل إدارة باراك أوباما مطلع عام 

-األمريكية وكذلك على العالقات اإلقليميرة -إعادة صيالة العالقات العربيةعلى 
األمريكية. فاإلشارات اليت أطلقها أوباما )وبالذات يف أول شهور إدارته( جتاه فتح 
حوار مع طهران أدت إىل ارتباك حسابات بعض األطراف العربية املراهنة علرى  

وهو ، من تعاظم النفوذ اإلقليمي اإليراين اإليراين مبا حيّد-استمرار التوتر األمريكي
ما استدعى من واشنطن سرعة إرسال رسازل تطمينية لألطراف العربيرة مفادهرا   

 .3عدم التضحية بأمنها واستقرارها يف أية صفقة قد جير  عقدها مع طهران

                                                 
"االستقطاب اإلقليمي ومستقبل القضية الفلسطينية"، السياسرة  حسن أبو طالب،  د. 1

 .408 ، ص3007نيسان /، إبريل449الدولية، العدد 
ورد يف: سركيي أبو زيد، إيران واملشرق العربري: مواجهة أم تعاون؟، مصدر سابق،  2

 .3007آذار /مارس 9. واملصدر حييل إىل البيان 111-111 ص
، 419ى جديدة يف الشرق األوسط"، شؤون عربية، العردد  خليل العناين، "مراكز قو 3

 .19-17 ، ص3008صيأل 
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  3008حزيرران  /يونيرو  1وخالل الزيارة اليت قام هبا أوباما إىل السعودية يف 
 ت للرياض مفادها أن احلوار مع إيران لرن يكرون علرى حسراب     قّدم تطمينا

 التزامات الواليات املتحدة حيال أمرن اخللري  أو عالقاهترا الوثيقرة بردول      
 .1املنطقة

، وكان وزير الدفاع األمريكي روبرت ليتي قد قام جبولة يف املنطقة العربية
صر والسعودية هتدف إىل أن زيارته إىل م 3008أيار /مايو 1واستهلها باإلشارة يف 

إىل تعزيز العالقات مع أصدقاء منذ زمن طويل وأنه يريد "طمأنة مصر والسعودية 
وسازر دول اخللي  إىل أن انفتاح واشنطن على إيران لن يكون على حساهبا. وقال 
إنه يريد تشجيع مصر والسعودية على إقامة روابط دبلوماسية أوثق مع العرراق.  

إال أنه أشراد باختراذ مصرر    ، ري إيراين كبري على العراقورلم إقراره بوجود تأث
 برري  خطوات جدية إلعادة التواصل مع احلكومة العراقية. وإذا كان العرامل العر 

 فيجب أن يكون للعرب نفوذ أكررب يف بغرداد: مزيرد    ، قلًقا من النفوذ اإليراين
لردول  تواصل أكرب يف شأن ترتيبات األمن اإلقليمي الريت تشرمل ا  ، من السفراء

 .2"العربية

فنن القلق السعود  من النفروذ اإليرراين يف   ، ورلم هذه التطمينات األمريكية
العراق كان يزداد وضوًحا كلما ثارت مسألة انسحاب القوات األمريكية من العرراق  

العراقية )املعروفة -فقد صاحب توقيع االتفاقية األمنية األمريكية؛ أو طبيعة وجودها فيه
 The Status of Forces Agreement) القروات أو مركرز القروات   باتفاقية وضع 

تصرحيات حترّذر   3009تشرين الًاين /أواخر نوفمرب( "SOFA" روُتعرف اختصاًرا ب
من "االنسحاب لري املسؤول للقوات األمريكية من العراق". ومن ذلك تصريح األمري 

عراق على أنه يفسرح  تركي الفيصل الذ  صّور فيه انسحاب القوات األمريكية من ال
اجملال أمام القوى السياسية العراقية اليت ترلب يف تقسيم العراق. كما صرّرح طرارق   

                                                 

عبد اجلليل زيد املرهون، "أمن اخللي : العراق وإيران واملتغري األمريكي"، مصردر   د. 1
 .11 سابق، ص

 1"ليتي يزور مصر والسعودية: انفتاحنا على إيران ليي على حسرابكم"، احليراة    2
 .3008أيار /مايو
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برأن   3040آب /عزيز نازب رزيي الوزراء العراقي السرابق يف مطلرع ألسرطي   
 .1""االنسحاب يترك العراق للذزاب

آذار /سوكان من دواعي القلق السعود  أيًضا قبيل االنتخابات العراقيرة يف مرار  
وعلى رأسهم نور  ، ذلك الدور الذ  لعبه حلفاء إيران يف مسألة اجتًاث البعث 3040

وخبالف سلطة االحتالل األمريكي اليت راجع  موقفها مرن   بري.املالكي وأمحد اجلل
"ظّلر  مسرألة   ، هذه املسألة ومن أمور أخرى مًل هتميش السّنة يف العملية السياسية

إيرانًيا ألسباب تارخيية معلومة. ولذلك فننه عندما شّن املرالكي   االجتًاث تشّكل التزاًما
واستهدف فيها نفًرا من أبرز عناصر القازمرة  ، محلة شعواء ضد البعًيني قبيل االنتخابات

لقي مسعاه كّل الترحيب مرن  ، العراقية املنافسة له )ومنهم صاحل املطلك وظافر العاين(
سمح للبعًيني بالعودة إىل املسرح السياسي العراقي. وصرح الرزيي جناد بأنه لن ُي، إيران

خاصة ، هذا علًما بأن االستنفار ضد البعًيني قد وّتر عالقة املالكي بسوريا احلليفة إليران
 .2"مع اهتامه هلا أكًر من مرة بالسماح بتسلل "اإلرهابيني" إىل العراق

شكالياتوا-بعض رضايا العالرا  السعودية  العرارية وا 
ول هذا اجلزء عدًدا من القضايا املهمة اليت ترك  آثارها على السياسرة  يتنا

اليت خّيم عليها إمجرااًل منراإل مرن تروتر     ، 3040-3001السعودية جتاه العراق 
تتراوح بني األبعاد ، العالقات بني البلدين. ومتحور هذا التوتر حول قضايا متنوعة

ومنها: قضية إلغاء الديون ، ستراتيجيةاالقتصادية والسياسية واملذهبية واألمنية واال
وبرروز ُبعرد   ، ومسألة التمًيل الدبلوماسي بني السعودية والعرراق ، عن العراق

اليت قد تندرج يف إطار الصراعات ، العراقية-يف بعض اخلالفات السعوديةبري مذه
 .العربية املمتدة أو املزمنة-العربية

                                                 
: إميان أمحد رجب، "األمن والسياسة يف العراق بعد االنسرحاب األمريكري"،   راجع 1

 .1 ، ص3040، 341كراسات استراتيجية، العدد 
نيفني مسعد )حمرر ومنسق(، كيأل يصنع  سعد ناجي جواد، "احلالة العراقية"، يف: د. د. 2

. 143 ص ،3040القرار يف األنظمة العربية، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربيرة،  
وحول استهداف املالكي للسّنة انظر: هارون حممد، "املالكي خيطط لتصفية رموز السّنة 

 .3008تشرين األول /أكتوبر 8العرب قبل االنتخابات"، القدس العربري 
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بلدين مل متنع السعودية من طرح بيد أن هذه التوترات املتكررة يف عالقات ال
تشرين األول /مبادرهتا الستضافة مباحًات تشكيل احلكومة العراقية أواخر أكتوبر

وهو ما يكشأل تصاعد االهتمام السعود  بالقضية العراقيرة واجترهاد   ، 3040
 بري،الدبلوماسية السعودية يف البحث عن سبل جلذب العراق احملتل إىل عمقه العر

 .ذ اإليراين يف بالد الرافدينوتقليص النفو

 أواًل: مورف السعودية من رضية للغاء الديون عن العراق
تبدو قضية إلغاء الديون العراقيرة املسرتحقة   ، خبالف ما يظهر للوهلة األوىل

إذ تتجاوز فكرة احلسابات املادية أو السياسرية البسريطة   ؛ للسعودية قضية معّقدة
ن. ويعكي موقأل الرياض من مسألة الرديون  لتمي مكنونات العالقة بني البلدي

العراقيرة واسرتمرار   -العراقية أموًرا تتعلق على ما يبدو بنرث العالقات السعودية
 .بريحىت بعد سقوط العراق حت  االحتالل األجن، النظرة التنافسية بني البلدين

فقد ثرابر  ؛ وبشكل عام يبدو أن هذه القضية بقي  حمكومة مبحددات معينة
، السعود  على رفض املطالب العراقية اليت مل تقتصر على املستوى الرمسي املوقأل

، "فاحلكومرات العربيرة  ؛ وإمنا متًل  أيًضا يف الكتابات الصرحفية واألكادمييرة  
كان  مطاَلبة قبل لريها بالتخلي عن الديون املستحقة علرى  ، وخصوًصا اخلليجية

لنظام صدام حسني يف حربه ضد وهي األموال اليت سبق أن قدمتها دعًما ، العراق
إيران. وعلى العرب أيًضا أن يقدموا دعًما سخًيا ملساعدة الشعب العراقي علرى  

وما خّلفتره  ، عاًما 41جتاوز أوضاعه الصعبة النامجة عن احلصار اجلازر على مدى 
 .1"سياسات صدام من دمار وترد  يف املستوى املعيشي والصحي

مدريد للدول املاحنة وإعادة إعمرار العرراق    ورلم الضجة اليت أثارها مؤمتر
والسريما بالنسربة   ، 3001تشرين األول /أكتوبر 31-31الذ  انعقد يف إسبانيا 

، ألهدافه السياسية الرامية إلسباا القبول الدويل على االحتالل األمريكي يف العراق
الكهرباء  مليار دوالر إلعادة بناء قطاعات 30ورلم تعهد الواليات املتحدة بتقدمي 

                                                 

بتصرف عن: عبد الرازق الصايف، "العراق والعرب: هل القطيعة حتميرة؟"، مصردر    1
 سابق.
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إال أنره  ، واملياه وإنتاج النفط وإصالح خطوط املواصالت وتدعيم قطاع األمرن 
اليت بلغ  ملياًرا ونصأل املليرار  ، لوحظ تدين اإلسهامات العربية يف ذلك املؤمتر

مليار دوالر تعهدت جبمعها الدول املاحنة لصاحل إعادة إعمار  11من أصل ، دوالر
3007العراق حىت عام 

1. 

ا أعلن  السعودية يف املؤمتر عن إسهامها مبليار دوالر إلعرادة إعمرار   وبينم
والنصرأل اآلخرر   ، العراق )نصأل املبلغ خمصص لتمويل مشاريع إعادة اإلعمار

أعلن وزير خارجية الكوي  عن مسرامهة برالده   ، خمصص الزتمانات التصدير(
لرى هيئرة   منها مليار دوالر سبق أن قدمتها الكوي  ع، مليون دوالر 4100 رب

 مساعدات طبية ولذازية وأجهزة اتصاالت وتوليد كهرباء ولريها. لكرن كراًل   
من السعودية والكوي  أصّرتا على عدم التنازل عن ديوهنمرا املسرتحقة علرى    

 .2العراق

رفض  السعودية أن تبحث شطب أ   3001كانون األول /ديسمرب 31ويف 
وعّلق األمري سرعود الفيصرل   ، غدادمن الديون العراقية مع احلكومة االنتقالية يف ب

قبرل أن  ، على ذلك بقوله: "إن اململكة ستنتظر تنصيب حكومة مستقلة يف العراق
وقيرام  ، تبحث إمكانية خفض الديون". ورلم الضغوط األمريكية يف هذا الصدد

بزيارة السعودية وإجراء  3001املبعوث األمريكي اخلاص مجيي بيكر يف هناية عام 
أو ، ملسؤولني السعوديني حول عردة خيرارات: شرطب الرديون    حمادثات مع ا

أو جدولتها عرب أجندة يستفيد منها العراق دون أن ختسرر منرها دول   ، خفضها
 34املنطقة. إال أن الرد السعود  مل يكن إجيابًيا واقتصر على تعربري الريراض يف   

ا املسرتحقة  عن استعدادها للقيام خبفض ملموس يف ديوهن 3001كانون الًاين /يناير
 .3مليار دوالر 39واليت تبلغ حوايل ، على العراق

                                                 

دريد للدول املاحنة وإعادة إعمار العراق"، السياسة الدولية، منتصر علم الدين، "مؤمتر م 1
 .334-330 ، ص3001يناير /، كانون الًاين411العدد 

 املصدر نفسه. 2

اخلليجية بعد االحتالل: حمددات -جاسم يوني احلرير ، "العالقات العراقية انظر: د. 3
 .18-17 التعاون والصراع"، مصدر سابق، ص
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تشرين الًاين /نوفمرب 33أعلن  اململكة العربية السعودية يف ، ويف وق  الحق
رفعها العقوبات االقتصادية اليت كان  فرضتها على العراق بعرد لرزوه    3001

 .1للكوي 

، العراق ثابًترا ورلم ذلك بقي موقأل السعودية من قضية إلغاء الديون عن 
حينما طالب  حكومرة نرور    ، 3009حىت عادت القضية إىل الواجهة مع عام 

مجيع الدول العربية بنلغاء ديوهنا املسرتحقة علرى    3009نيسان /املالكي يف إبريل
وقال ناطق رمسي عراقي: "لقد قام  روسيا بنلغاء مليارات الردوالرات  ، العراق

 .2"لعربية بذلكومل تقم الدول ا، املستوجبة علينا

وكان  وزيرة اخلارجية األمريكية كوندوليزا رايي حًّ  خالل اجتماعهرا  
دول اخللي  على إلغراء   3009نيسان /إبريل 33-34بنظرازها اخلليجيني يف املنامة 
إال أن رايي مل حتصل على إجابرة حمرددة هبرذا    ، الديون املستحقة على العراق

لكوي  والسعودية يف هرذا اخلصروص.   اخلصوص. وتباين  مواقأل اإلمارات وا
ار مدين وزير الدولة السعود  للشؤون اخلارجيرة  نرزوبالنسبة للسعودية صّرح 

بأن السعودية رمبا تكون مستعدة إلعفاء العراق من كامرل   3009أيار /أواخر مايو
ديونه املستحقة هلا. وأضاف: "نعي أن الدَّي ن ميًل عبًئا على اقتصادات الدول. ويف 

فنننا مستعدون لبحث إسقاط الديون العراقية. ، املتغريات اليت يواجهها العراق ضوء
ونتوقع أن جترد  ، ويف هذا الشأن قدمنا كل املعلومات املتاحة إىل اجلانب العراقي

 .3"السلطات العراقية املسؤولة حاًل مناسًبا هلذه املسألة

ون اخلليجي إلعادة ويشري أحد املصادر إىل أنه يف سياق دعم دول جملي التعا
قام  دولة اإلمارات العربيرة املتحردة   ، اإلعمار يف العراق وختفيأل أعباء ديونه

مليرارات دوالر يف   7بشطب مجيع الديون املستحقة هلا على العرراق وقردرها   
                                                 

لنظام اإلقليمي العربري يف مرحلة ما بعد االحرتالل األمريكري   إميان أمحد رجب، ا 1
 .494 ، ص3040للعراق، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

عبد اجلليل زيد املرهون، "أمن اخللي : العراق وإيران واملتغري األمريكي"، مصردر   د. 2
 .3008نيسان /إبريل 30. واملصدر حييل إىل الصباح )بغداد( 49 سابق، ص

 .31 -34 املرهون، املصدر نفسه، ص 3
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من ديوهنرا   %90كما قام  اململكة العربية السعودية بشطب ، 3009متوز /يوليو
 .1ملياًرا 41املستحقة على العراق وقدرها 

لري أن الساسة العراقيني بدأوا يوّجهون انتقادات أشد للمواقأل العربية مرن  
فقد عّبر رزيي الوزراء نور  املالكي عن خيبرة  ؛ 3008قضية إلغاء الديون يف عام 

أمله من عدم إلغاء دول عربية ديوهنا على العراق يف القمة العربية احلادية والعشرين 
كما فعل  دول أخرى. وأضراف: إن   3008آذار /ة مارساليت انعقدت يف الدوح

"مؤمتر القمة العربية يف الدوحة شهد تفهًما للحال اجلديدة يف العراق خصوًصا يف 
جمال تطور العملية السياسية وعدم التدخل يف الشأن الداخلي ورلبة تلك الردول  

، كوماتولف  إىل أن "اإلجابات كان  واضحة من قبل تلك احل، بفتح سفاراهتا"
 .2"ولكن يف جمال الديون مل تكن اإلجابات واضحة

ويف وق  الحق طالب السفري العراقي لدى السعودية لامن اجلميلي الردوَل  
العربية بأن "تتفهم النظرة اليت تبنتها الدول األوروبية يف إسقاط الديون املترتبة على 

والسيما أن ، عويضاتواليت ستحقق من املصاحل ما يفوق بكًري مسازل الت، العراق
ستستفيد من العراق أكًر بكًري من ، ومنها اململكة العربية السعودية، دول اجلوار

الدول األوروبية اليت هي أبعد عن العراق جغرافًيا وال توجد معها قواسم مشتركة 
وهنا يكمن التحد  لوضع التصور ملستقبل العراق ، كما هي احلال مع دول اجلوار

 .3"يق التصور وبناء عالقات داخلية وخارجيةوالعمل على حتق

تزامن مع رلبرة  ، على مدار سنواتبري واملالحظ أن الرد السعود  السل
األمر الذ    التعبري عنره  ، تشجيع االستًمار اخلليجي يف العراق عراقية ملّحة يف
فقد أعلن رزيي البعًرة الدبلوماسرية العراقيرة يف البحررين يف      ؛مراًرا وتكراًرا

أن العراق يعطي االستًمارات اخلليجيرة األولويرة يف إعرادة     3001آذار /رسما
نافًيا أن تكون هناك أية عقبات تعترض دخول املسرتًمرين اخلليجريني   ، اإلعمار

                                                 
: ريية مستقبلية، قضايا عربية، 3040جملي الفكر العربري العراق بعد انتخابات عام  1

 .87 ، ص3040، القاهرة: مركز اخللي  للدراسات االستراتيجية، 34العدد 
 .3008نيسان /إبريل 1راجع: احلياة  2
ل مع السعوديني لتجاوز كل العقبات وبنراء  راجع: "السفري العراقي يف الرياض: سنعم 3

 .3008أيار /مايو 4عالقات متينة"، احلياة 
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فأبواب العراق مفتوحة جلميرع املسرتًمرين اخلليجريني    ؛ وخصوًصا السعوديني
جملي احلكم االنتقايل  والعرب. وقبل ذلك بشهرين تقريًبا دعا شاكر حممود )عضو

السعوديني إىل التعاون مع العراق يف جمرال   3001كانون الًاين /يف العراق( يف يناير
إعادة اإلعمار. كما حثَّ وزير الزراعة العراقي عبد األمري عبود رحيمة السعوديني 

 .1مؤسسة عراقية أنشأها جملي احلكم بريوس أموال أجنبية 11على املشاركة يف 

هذا النه  الدبلوماسي الذ  عكي رلبة عراقية يف التواصل مرع   ويبدو أن
شّكال خلفية لنكروص حكومرة نرور     ، وطبيعة الرد اخلليجي، احمليط اخلليجي

فقد عادت عالقات العراق جبريانره بعرد   ؛ املالكي إىل لغة أكًر تشدًدا يف تعاملها
ع كرل مرن   اعات شديدة منرزالغزو األمريكي إىل ما كان  عليه قبل ذلك من 

العربية تعود أساًسرا  -الكوي  وسوريا والسعودية. مما يًب  أن الصراعات العربية
إذ مل يؤِد تغّير نظرام احلكرم بعرد     بري؛إىل عوامل بنيوية تنبع من النظام العر

االحتالل إىل إهناء صراعات العراق مع عدد من الدول "بل ميكرن الرزعم برأن    
ستقرة نسبًيا إبان حقبة صدام حسرني قبرل   السعودية كان  م-العالقات العراقية
أيرار  /ولكن هذه العالقات تعّرض  إىل أزمة جديدة يف مرايو ، اجتياحه الكوي 

بعد تصريح املالكي بأنه سيمتنع عن اختاذ أيرة مبرادرات إضرافية جتراه      3008
، ألن مبادراته السابقة ُفهم  خطأ على أهنا ضعأل من اجلانب العراقي، السعودية

جتّددت باهتام املستشار السياسي لرزيي الوزراء العراقي السرعوديَة يف  وهي أزمة 
 .2"بتأجي  العنأل يف العراق 3008آب /ألسطي

وميكن القول: إن السلوك العراقي اخلارجي يف الفتررتني اللرتني تولترهما    
حكومتا نور  املالكي يكشأل لياب االستراتيجية وسيطرة نظرة طازفيرة علرى   

مبا يعكي طبيعة األبعاد الداخلية هلا واحتكرار فريرق   ، لعراقيةالسياسة اخلارجية ا
بعينه للصالحيات والسلطات كافة. وهو ما أملح إليه طارق اهلامشي نازب رزريي  

                                                 

اخلليجية بعد االحتالل: حمددات التعاون -جاسم يوني احلرير ، "العالقات العراقية د. 1
 .41-41 والصراع"، مصدر سابق، ص

: 3040-3008أمحد يوسأل أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران(، حال األمة العربيرة   د. 2
 .401-401 ، ص3040النهضة أو السقوط، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
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إذ أشار إىل ضرورة إعادة النظرر  ؛ 3040كانون الًاين /اجلمهورية العراقية يف يناير
أهنا ما زال  حباجرة إىل  يف العملية السياسية يف العراق اليت كشف  سبع سنوات 

فالعديد من التحالفات السياسية اليت تشّكل  خلروض  ؛ بناء الًقة وإزالة املخاوف
ما زال  أسرية مشاريع طازفية وعرقية  3040آذار /االنتخابات التشريعية يف مارس

رلم لباسها الوطين. أما جملي الرزاسة العراقية فليي مسؤواًل عن االهتامات الريت  
-وصحيح أن العالقرات العراقيرة  ، ومة املالكي لدول اجلوار العربيةتوجهها حك

إال أن "كال الطرفني يتحمل مسؤولية هذا االضطراب يف ، العربية مترُّ بوضع حرج
فالعراق ليي لديه استراتيجية واضحة متماسكة يف ؛ العالقات الًنازية بالقدر نفسه

ألسرباب متفاوترة. واملطلروب    كما أن الدول العربية أمهلته ، السياسة اخلارجية
خطوات لبناء الًقة يبادر إليها العراق جتاه دول اجلوار ودول اخللي  والدول العربية 
وبقية دول العامل. وخالل زيارايت ملعظم دول العامل وجدهتا رالبرة يف عالقرات   

 .1"طبيعية مع العراق

 ثانًيا: مسألة التمثيل الدبلوماسي بين السعودية والعراق
يكون من أبلغ املؤشرات على حالة اجلمرود الريت سرادت العالقرات     رمبا 
العراقية منذ وقوع العراق حت  االحتالل عدم تعيني سرفري سرعود  يف   -السعودية

رلم أن هذا املوضوع بقي مطروًحا بقوة يف األوساط ، 3044العراق حىت هناية عام 
راق لئال تنفرد به طهران يف العبري العربية يف سياق اجلدل حول أمهية التواجد العر

وحلفايها. ولكن يبدو أن العازق األمين بقي مهيمًنا على قيام الرياض خبطوة تعريني  
 .سفري هلا يف بغداد. ومثة أمًلة كًرية للتصرحيات السعودية اليت توضح هذا األمر

صرح وكيل وزارة اخلارجيرة السرعودية املسراعد     3001متوز /ففي يوليو
مري تركي بن حممد بن سعود بأن بالده تتفهم حرص اجلانب للشؤون السياسية األ

لكنه ، العراقي على سرعة الوجود الدبلوماسي للدول العربية وبلدان العامل يف بغداد
أكد أن مسألة إرسال سفري سعود  إىل العراق تتطلب جرًوا أمنًيرا مسرتقًرا يف    

                                                 

"اهلامشي: العراق يفتقد استراتيجية واضحة وجملي الرزاسة لريي معنًيرا باهترام دول     1
 .3040كانون الًاين /يناير 9اجلوار"، احلياة 



295 

ار العرراق وبسرط   مشدًدا على موقأل الرياض من أمهية استقر، األراضي العراقية
األمن فيه كونه عامل استقرار وضمانة ألمن املنطقة. ورفض األمري إعطاء توقير   

مكتفًيا باإلشارة إىل أن األمرر يف  ، حمدد ملسألة تسمية السفري السعود  يف العراق
 .1اهتمام القيادة السعودية

بافتتاح السرفارة العراقيرة فيهرا     3001وقد رحب  السعودية أواخر عام "
واستبشرت خرًيا بأن تتمكن من إرسال سرفريها  ، تسمية العراق سفرًيا له هناكو

إىل بغداد. وقال عبد الرزاق الكاظمي املتحدث الرمسي باسرم رزريي الروزراء    
العراقي: "إن العراق أبلغ اجلانب السعود  بأنه سوف يعيد فتح سفارته يف الرياض 

 .2"مطلع التسعيناتبعد أن ظّل  مغلقة منذ الغزو العراقي للكوي  

ويذكر أيًضا أن الواليات املتحدة األمريكية مارس  الضغوط على السعودية 
ففي مؤمتر لوزيرة اخلارجية األمريكية كوندوليزا رايي ؛ لفتح سفارة هلا يف العراق

قال : "إن السرعودية عضرو يف    3007آب /مع نظريها السعود  مطلع ألسطي
فق  على مسار وإجراءات لدعم عراق دميقراطي جمموعة دول جوار العراق اليت ات

وكلنا لدينا هذا االلتزام لتنفيذ هذا املخطط واإلجراءات. وحنن يف خضرم  ، موحد
تنفيذ هذه اإلجراءات أود أن أشكر الوزير سعود الفيصل على ما قالره مرن أن   
 السعودية ستبحث مع اجلانب العراقي كيأل توّجه بعًة دبلوماسية إىل العراق وهذا
أمر نشجعه ونعتقد أنه خطوة مهمة ألن العالقات الطبيعية بني العراق ودول اجلوار 
هي مهمة جًدا لتشكيل اهلوية العراقية يف هذا اجلزء من العامل وأشكر اململكة على 

 .3"هذه اخلطوة وحنن سنحاول أن نساعد بأ  طريقة ممكنة

داد لالستفادة منه يف ورلم قيام العراق بتجهيز مبىن للسفارة السعودية يف بغ
كما صرح بذلك مستشار األمن القومي ، حال وصول البعًة الدبلوماسية السعودية

                                                 
احلالة األمنيرة يف   راجع: "األمري تركي بن حممد: وجود سفري سعود  مرهون بتطور 1

 .3001متوز /يوليو 48بغداد"، احلياة 
اخلليجية بعد االحتالل: حمددات التعاون -جاسم يوني احلرير ، "العالقات العراقية د. 2

 .43 والصراع"، مصدر سابق، ص
"سعود الفيصل: سنرسل بعًة للعراق لبحث إقامة سفارة وسنحرص على حضور مؤمتر  3

 .3007آب /ألسطي 3 السالم"، الشرق األوسط
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موفق الربيعي بعد لقازه بويل العهد األمري سلطان بن عبرد العزيرز يف    د. العراقي
فنن أعواًما أربعة مض  دون أن ترسل السرعودية  ، 3009آذار /مارس 31الرياض 

رلم تأكيد رزيي االستخبارات العامة األمري مقرن برن عبرد    سفرًيا هلا إىل بغداد
على أن السعودية من أكًر الدول حرًصا على عودة احليراة  ، العزيز يف اللقاء ذاته

وإشارته إىل أن بالده والعراق يسرعيان  ، الطبيعية إىل العراق واستتباب األمن فيه
، عبني والبلدين الشرقيقني مبا خيدم الش، بكل جهد لتطوير وتعزيز العالقات بينهما

 .1مرّحًبا بنسهام الشركات السعودية يف بناء العراق

جتاه العراق يف الربع األخري من بري وإزاء االنفتاح الذ  ظهر يف املوقأل العر
، وكان من مظاهره: إعادة افتتاح مكتب اجلامعة العربيرة يف بغرداد  ، 3009عام 

بعض الدول العربية بنعادة افتتاح سفاراهتا وقيام ، وتسّلم مبعوثها ملهام عمله رمسًيا
وجاء الوعد على لسران  ؛ 2وعدت السعودية بتسمية سفري هلا يف بغداد، يف بغداد

ويل العهد السعود  األمري سلطان بن عبد العزيز الذ  أعلن إعادة افتتاح السفارة 
 .3"السعودية يف بغداد "قريًبا جًدا

إال يف سياق التحضريات للقمة ، للتنفيذلكن الوعود السعودية مل جتد طريقها 
إذ قررت الرياض ترشيح سفريها لدى األردن فهرد  ؛ 3043العربية يف بغداد ربيع 

مما يكشأل عن "تردد سعود  ؛ 4عبد احملسن الزيد ليكون سفرًيا لري مقيم يف بغداد
وذلك رلم مطالبة قررارات جملري   ، يف االنفتاح الدبلوماسي على العراق احملتل

ومن ذلرك  ، معة العربية الدوَل العربية بنعادة فتح بعًاهتا الدبلوماسية يف العراقاجلا
. وقرد  3040آذار /اليت ُعقدت يف مارس 411قرار جملي اجلامعة يف دورته العادية 
                                                 

 34"األمري سلطان يبحث مع الربيعي الوضعني األمين واالقتصاد  يف العراق"، احليراة   1
 .3009آذار /مارس

، 471يسر  عزباو ، "حتوالت املوقأل العربري من العراق"، السياسة الدولية، العدد  2
 .484 ، ص3008كانون الًاين /يناير

تشرين /أكتوبر 8السفارة السعودية يف بغداد"، احلياة "األمري سلطان يعلن قرب افتتاح  3
 .3009األول 

 33عمر ستار، "العراق يرحب بقرار السعودية تعريني سرفري يف بغرداد"، احليراة      4
 .3043شباط /فرباير
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بررت السعودية أكًر من مرة موقفها باعتبارات خاصة بالوضع األمين يف العرراق  
اصة مع حتّول الدبلوماسيني العرب املعتمدين خ، وبطبيعة النخبة السياسية احلاكمة

كما يف حالة الدبلوماسيني املصرريني  ، لدى بغداد إىل أهداف للجماعات املسلحة
والبحرانيني )..(. وإذا كان  اإلشكاليات األمنية والسياسية العراقية )مًل إشكالية 

ن فرن ، دم  الصحوات( مرتبطة بالوضع داخل العراق من حيث نطاق معاجلترها 
مبا يؤثر على ، كيفية معاجلتها تترتب عليها تداعيات تتخطى حدود الدولة العراقية

، السر  برري  خاصة دول اخللي  العر، مستوى الًقة بني العراق والدول العربية
الريت   3+1يف إطار اجتماعرات   3001السيما أهنا عّبرت أكًر من مرة منذ عام 

عن حساسية مسرألة  ، ت حوار املنامةومنتديا، اشترك  فيها مع الواليات املتحدة
واعتربت ذلك مربًرا الخنفاض متًيلها ، إقصاء السّنة من العمليتني السياسية واألمنية

 .1"الدبلوماسي يف العراق

 العرارية-ثالثًا: تكرار التوترا  في العالرا  السعودية
نّوع  واليت ت، إضافة إىل ما ُأشري إليه أعاله من األزمات بني بغداد والرياض

فقد شهدت العالقات الًنازية بني البلدين أزمات لعرب فيهرا   ، أسباهبا وخلفياهتا
 .السياسي دوًرا بارًزا/يرالعنصر املذهب

ومن املالحظ أن هذه النوعية من األزمات تزايدت مرع اقترراب موعرد    
 مما أسرهم ؛ الربملانية يف العراق اليت سّجل  اهتماًما سعودًيا الفًتا 3040انتخابات 

على ما يبدو يف إثارة استياء بعض املسؤولني العراقيني. وكان مرن الالفر  أن   
، السعودية-شهدت توترًيا للعالقات العراقية 3040وبدايات عام  3008هنايات عام 

وتالهرا  ، وذلك عرب تصرحيات صدرت من رزيي الوزراء العراقي نور  املالكي
، ساسة العراق املعارضني لتوجهاتره  عدد من ردود األفعال اليت اجنّر إليها عدد من

الذين ربطوا ، مث اتسع  موجات ردود األفعال لتشمل بعًضا من الدعاة السعوديني
                                                 

: 3043-3044أمحد يوسأل أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران( حال األمة العربيرة   د. 1
 ، 3043ركرز دراسرات الوحردة العربيرة،     معضالت التغيري وآفاقه، برريوت: م 

 .319-317 ص
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وبني مرجعية الشريخ  ، بني تصاعد أزمة صراع الدولة اليمنية مع احلوثيني من جهة
علي السيستاين والدور اإليراين يف اليمن واملنطقة من جهة أخرى. وبدا واضًحا أن 

القة القوى السياسية العراقية مع السعودية وإيران حتّول  إىل موضوع الستقطاب ع
 .عراقي داخلي حادٍّ يتصاعد يف كل اللحظات املفصلية اليت ميّر هبا العراق احملتل

أجاب نور  املالكي على سرؤال يتعلرق    3008تشرين الًاين /ففي نوفمرب
القول: إن كل اخلطوات العراقية خبطوات العراق لتحسني العالقات مع السعودية ب
، لكن االسرتعداد موجرود  ، اصطدم  بالرفض ومل يعد لدينا خطوات خنطوها

والباب مفتوح لعالقات طبيعية ومتطورة مىت ما أرادت ذلك الرياض. وأضراف:  
جتراه األوضراع العراقيرة ومل    بري إن املؤشرات تؤكد أن املوقأل السعود  سل

، كومة. وكان قياديون يف حزب الدعوة اإلسرالمية ُتسجَّل مواقأل إجيابية من احل
أشاروا يف تصرحيات متعاقبة إىل أن السعودية تتدخل يف االنتخابرات التشرريعية   

بدعم بعض القوى السياسية. وحول املساعي ، 3040آذار /املزمع عقدها يف مارس
كان  قال املالكي: ، العربية واالقليمية لتقريب وجهات النظر بني بغداد والرياض

، هناك مساٍع عربية وإقليمية ودولية لتحسني العالقات )بني العراق والسرعودية( 
 .1لكنها توقف  القتناع اجلميع بأنه مل تعد هناك فازدة يف هذه املساعي

حىت أطلق أخررى يف  ، ومل يكد ميضي شهران على تصرحيات املالكي هذه
لقاها الداعية السعود  حممد رًدا على ما جاء يف خطبة أ، 3040كانون الًاين /يناير

، حت  عنوان: "قصرة احلروثيني"   3040كانون الًاين /يناير 4العريفي يف الرياض 
ووصأل أتباعه برأهنم  ، وأشار فيها العريفي إىل أن "مذهب التشّيع أساسه اجملوسية

من أهل البدع الذين يرفع بعضهم األزمة من أهل البي  إىل مراتب النبروة برل   
وهرم  ، يعة هامجوا احُلّجاج يف السرعودية يف املاضري واحلاضرر   فالش؛ األلوهية

وهم قتلوا أكًر من مازة ألأل سّني يف العرراق. أمرا   ، يضطهدون السّنة يف إيران
املذهب الشريعي االثرين   ، بدر الدين احلوثي، مجاعة احلوثيني فقد تعّلم مؤسسها

زيرد . والردليل   ونشره بني أتباعه الذين كانوا على املذهب ال، عشر  يف إيران
                                                 

"املالكي: مواقأل السعودية جتاه العراق "سلبية" وكل خطواتنرا حنوهرا اصرطدم      1
 .3008تشرين الًاين /نوفمرب 40بالرفض"، القدس العربري 
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على دعم إيران للحوثيني أهنم خالل معاركهم مع احلكومة اليمنية أصّروا على أن 
ووّجه العريفي انتقراًدا الذًعرا   ، اعنرزيكون علي السيستاين هو الوسيط حلل ال

كما لمز شيعة السعودية من طرف خفي باإلشارة إىل أنه لوال يقظرة  ، للسيستاين
 .1"لرأى الناس من أفعال الشيعة عجًبااألجهزة األمنية السعودية 

السعودية أدى إىل انتهاز رزريي  -ويبدو أن حجم االحتقان يف العالقات العراقية
الوزراء العراقي نور  املالكي هذه الفرصة لتوجيه انتقادات حاّدة للمؤسسرة الدينيرة   

املرالكي   قال، 3040كانون الًاين /يناير 1فعقب لقازه السيستاين يف النجأل ؛ السعودية
للصحفيني: "اعتدنا الكًري من املؤسسة الدينية السعودية ومن رجاهلا الرذين يسرّمون   

فهي ترتكب جتاوزات بشكل دازم كوهنا حتمل فكًرا تكفريًيا حاقًدا ، أنفسهم بالعلماء
كما أن احلكومة السعودية تتحمل قسرًطا  ، عدازًيا. وينبغي أن تضبط املؤسسة هؤالء

وهي ليس  املرة ، عليها أن ترد على الذين ُيكفلرون ويًريون الفنت جيب، من املسؤولية
 .2"األوىل اليت يتعرض فيها هؤالء للرموز الدينية واملرجعية الشيعية

لقد أثارت خطبة العريفي ردود فعل شاهبا مبالغات من اجلانب العراقي ومن 
ودية باختراذ  أيًضا الذ  دخل على خط األزمة مطِالًبا احلكومة السرع  اهلل حزب

 .3الشيعي-إجراءات ضد رجال دين يسعون إىل تأجي  اخلالف السّني

فقد "تنادت جمموعة من نواب جملي األمة الكروييت  ، أما من اجلانب السّني
وبعض الدعاة ملناصرة العريفي بعد أن ُمنع من دخول الكوي  خوًفا مرن إثرارة   

إذ قام هرؤالء  ؛ ي علي السيستاينالفتنة الطازفية بعد انتقاده للمرجع الشيعي العراق
الكويتيون بنشر بيان يف الصحافة الكويتية اجته ملناصرة الداعية السعود  من موقع 

 .4"طازفي

                                                 

"أزمة بني بغداد والرياض... واملالكي يهاجم املؤسسة الدينيرة السرعودية"، القردس     1
 .3040كانون الًاين /نايري 1العربري 

 املصدر نفسه. 2

اهلل يطالب السعودية مبعاقبة رجال دين "ينفخون بنار الفتنة"، القدس العربري  "حزب 3
 .3040كانون الًاين /يناير 9

، القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية 3040التقرير االستراتيجي العربري  4
 .311 ، ص3044يف األهرام، 
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؛ وجاء رد الفعل السعود  على تصرحيات نرور  املرالكي يف خطروتني   
إحدامها: ردُّ الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ مفيت السعودية ورزيي هيئرة  

إذ اهتم املفيُت املالكَي بنطالق مغالطات ؛ العلماء ورزيي اللجنة الدازمة لإلفتاءكبار 
مؤكًدا أهنم ، وفّند هجومه على املؤسسة الدينية السعودية وعلمازها، يف هذا الصدد

وإمنا حيملون وعًيا سليًما ، وال يسعون يف تكفري أحد، متمسكون بالكتاب والسّنة
كما أنه ال ينبغي إطالق مًل هذه املغالطرات  ، مسلمودعوًة صادقًة ونصيحًة لكل 

 .1على دولة إسالمية مشهود هلا باخلري واالعتدال يف أحواهلا كلها

أما اخلطوة األخرى فجاءت عرب تصرريح املستشرار يف الرديوان امللكري     
السعود  الشيخ عبد احملسن العبيكان لفضازية "العربية" بأن ما قاله العريفي ال ميًل 

 .2كومة السعوديةرأ  احل

كما أشار البعض إىل أن وظيفة منرب اجلمعة ليس  النيل مرن أشرخاص أو   
إىل قضرية ترًري اجلردل    بري بيد أن الشيخ العريفي حتّول من جنم شبا، طوازأل
فهي تعيش علرى تغذيرة   ، هو وحكومته، بسبب طازفية نور  املالكي، السياسي
ت كبرية ومًرية للجدل بدت بوادرها السيما والعراق على أبواب انتخابا، الطازفية

 .3منذ بروز "هيئة املساءلة والعدالة" أو هيئة اجتًاث البعث" ودورها اخلطري
وبغض النظر عن نوعية احلج  اليت ساقها الطرفان العراقي والسعود  لتفسري 

فننه من املفارقات أن يكرون عرام   ، مواقفهما السياسية وطبيعة عالقاهتما املتبادلة
هو العام ذاته الرذ  طررح يف   ، لذ  شهد هذا التوتر بني الرياض وبغدادا 3040

أواخره امللك عبد اهلل بن عبد العزيز مبادرته الستضافة بالده ملباحًرات تشركيل   
أدت يف النهايرة  ، وهي املبادرة اليت واجه  صعوبات متعرددة ، احلكومة العراقية

 .على حنو ما سيتم تفصيله الحًقا، إلخفاقها

                                                 

اجع: "مفيت السعودية يتهم املالكي بنطالق "مغالطات" هبجومه على املؤسسة الدينية"، ر 1
 .3040كانون الًاين /يناير 4الشرق األوسط 

 اهلل يطالب السعودية مبعاقبة رجال دين"، مصدر سابق. "حزب 2

 33خالد عبداهلل املشوح، "بني املالكي والعريفي.. من الطازفي؟"، الوطن )السرعودية(   3
 .3040كانون الًاين /يناير
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 1020ا: السياسة السعودية واالنتخابا  العرارية مارس/آذاررابعً 
ودرجة تأثريها علرى   3040آذار /رلم حمورية االنتخابات العراقية يف مارس

فننه ميكن االدعاء بأن الريراض مل تسرتطع أن   ، الوضع املستقبلي للعراق واملنطقة
لم من الديناميكيرة  بالر، تنته  سياسة أكًر فاعلية وتأثرًيا على السياسة األمريكية

الدبلوماسية واإلعالمية اليت مّيزت التفاعل السعود  مع قضية العراق بداية مرن  
تشررين الًراين   /األجواء التحضريية اليت سبق  تلك االنتخابات إىل أوازل نوفمرب

 .الشهر الذ  شهد توقيع اتفاق أربيل، 3040

أوهلا: تقدمي الردعم  ؛ الالف  هنا أن السياسة السعودية حترك  يف ثالثة أطر
اإلعالمي للمرشحني األقرب للخط السعود  )واألبعد عن اخلط اإليراين بطبيعرة  
احلال(. ثانيها: توجيه انتقادات صرحية للمحاوالت اإليرانية بنقصاء عردد مرن   
، املرشحني السّنة عرب "جلنة اجتًاث البعث" اليت يسيطر عليهرا حلفراء طهرران   

طن بعدم ترك الساحة العراقيرة للعبرث اإليرراين.    واإلحلاح السعود  على واشن
وثالًها: قيام الرياض بعد االنتخابات وقبلها بالتواصل مع عردد مرن القيرادات    
السياسية العراقية )مبا يف ذلك بعض القيادات الشيعية املؤثرة( يف لقراءات رفيعرة   

 .املستوى مجع  بني املسؤولني السعوديني والعراقيني

وأهنا أخرذت تعيرد   ، ا كأن الرياض تشعر ببعض القلقبد، وعلى أية حال
التذكري مبسؤولية بول برمير )احلاكم املدين األمريكي للعراق( عما آل إليه الوضرع  
 العراقي خصوًصا قراره بتشكيل جلنة "اجتًاث البعث" اليت لعبر  دوًرا خطررًيا   

ة املسراءلة  والريت تطرّورت إىل "هيئر   ، يف التأثري على نتاز  االنتخابات السابقة
 .1"والعدالة

                                                 
هذا ما عّبرت عنه صحيفة سعودية استخدم  مصطلح "مجهورية برمير" للتعبري عرن   1

االستياء السعود  مما آل إليه الوضع العراقي، انظر: رأ  الوطن، "دميقراطية العراق بني 
. كمرا أن  3040كرانون الًراين   /ينراير  33الوصاية والطازفية"، الوطن )السعودية( 

ؤسسات اليت أنشأها بول برمير ظل  خاضعة لقراراته ومل تستطع سلطة أخرى احلد امل
سرعد نراجي    من صالحياته، ما دام يتمتع بدعم إدارة الرزيي بوش االبن، راجع: د.

نيفني مسعد )حمرر ومنسق(، كيأل يصرنع القررار يف    جواد، "احلالة العراقية"، يف: د.
 .119-114 ، ص3040ت الوحدة العربية، األنظمة العربية، بريوت: مركز دراسا
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لكن أجواء ما قبل االنتخابات شهدت وعًيا وطنًيا عراقًيا متصراعًدا بعردما   
رأى العراقيون كيأل عمل  القوى السياسية الطازفية احلاكمرة علرى مراكمرة    

وذلرك نتيجرة االحرتالل املرزدوج     ، الًروات وإحلاق الضرر بالعراق وأهلره 
  نتاز  التصوي  تشري إىل رلبة يف جتراوز  اإليراين للبلد. ولذلك كان/األمريكي

وهي النتاز  اليت مّت  مصرادرهتا  ، الطابع الطازفي للحكم املتحالأل مع االحتالل
 .1حىت لو مل يكن مكتوًبا، إيراين-لصاحل تفاهم أمريكي

وتشري إحدى الدراسات إىل أن "حتواًل مهًما طرأ على الوضع العراقري قبيرل   
معيراًرا  برري  اليت "شهدت ظاهرة جعل القبول العر، 3040ام االنتخابات الربملانية لع

وقد خضع هلذا املعيار مجيع ، )وإن مل يكن وحيًدا( لدعم مرشح معني لرزاسة احلكومة
، املرشحني مبن فيهم أولئك الذين كانوا يتخذون مواقأل مضادة للعررب والعروبرة  

لتني مرن هرذا   "اإلرهاب" وحزب البعث. وميكن اخلروج بدال رويربطون العرب ب
إحدامها: بداية تعايف الوعي العراقي الرذ  برات   ؛ التحول الذ  طرأ قبل االنتخابات

ودليل ذلرك أن أللرب    بري،يضغط على السياسيني كي يعودوا بالبالد لعمقها العر
السياسيني العراقيني تقريًبا كانوا خالل محالهتم االنتخابية حريصني على تأكيد حسن 

وبعضهم قام بزيارات متعددة خالل تلرك احلمرالت إىل الردول     ،عالقاهتم العربية
)أ : القازمة العراقيرة  بري وقد حصل  القازمة األقرب إىل متًيل اخليار العر، العربية

برزاسة إياد عالو ( على أعلى نسبة فوز يف االنتخابات. أما الداللة األخرى فتتعلرق  
وإدراك ، اخليارات السياسرية العراقيرة   يف الشأن العراقي أو يفبري بعودة التأثري العر

، يف استقرار العراق وتأمني مستقبلهم السياسيبري السياسيني عموًما أمهية العمق العر
مًل: اجمللري األعلرى   ، ومشل ذلك قوى سياسية كان  حمسوبة بالكامل على إيران

كل اإلسالمي الذ  أدت صورته النمطية كحليأل إليران إىل تراجع دوره ومكانته بش
أو االنتخابات الربملانية لعرام   3008كبري سواء يف انتخابات جمالي احملافظات يف عام 

 .2"األمر الذ  جعله يسعى للتقرب من العرب واالبتعاد بنفسه قلياًل عن إيران؛ 3040

                                                 
فاحل خطاب، "املشروع األمريكي وفشل الرهان العربري يف العراق"، مصدر سرابق،   1

 .433-434 ص
"، 3040لقاء مكي، "املوقأل العربري جتاه االنتخابات العامة يف العرراق   بتصرف عن: د. 2

 .418-419 ، ص3040تشرين األول /أكتوبر-4114، شوال 9حضارة، العدد 
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أعلن  املفوضيُة العليا املستقلة ، وبعد قرابة ثالثة أسابيع من إجراء االنتخابات
، بزعامة إياد عالو ، فحصل  القازمة العراقية؛ الرمسية النهازية لالنتخابات النتازَ 

مقعًدا  98يف حني نال ازتالف دولة القانون بزعامة نور  املالكي ، مقعًدا 84على 
بقيرادة  ، مقعًدا يف الربملان اجلديد. وجاء االزتالف الوطين العراقي 131من أصل 

يف املركز الًالث حبصروله  ، ر احلكيمبزعامة عما، اجمللي األعلى اإلسالمي العراقي
الذ  يضرم احلرزبني الكررديني    ، وحلَّ التحالأل الكردستاين، مقعًدا 70على 

مقعًدا. وقد هّنرأ عرالو  الشرعب     11يف املرتبة الرابعة حبصوله على ، الرزيسني
واعترب هذا الفوز نصًرا للعرراقيني الرذين   ، العراقي بعد فوز قازمته يف االنتخابات

ا اإلمجاع الوطين والتغيري وأعلنوا قرب احملاصصة الطازفية والسياسية. وقرال:  اختارو
والعمل ، إن نتاز  االنتخابات "تعين تكليأل قازمة العراقية بتشكيل احلكومة املقبلة

مث عّبر عن استعداد ، مع كل األطراف اليت فازت أو اليت مل تفز لتشكيل احلكومة"
سوريا والسعودية وتركيا وإيران واألردن ، ل اجلواربالده "ملدِّ يد األخّوة لكل دو

على أساس التواصل وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية". يف حني أعلن ، والكوي 
املالكي عن رفضه هلذه النتاز  حبجة أهنا "لري متوقعة ولري مقبولرة ال مرن ِقبرل    

، نتخابرات" الشعب العراقي وال حىت من الكيانات السياسية املشارِكة يف هذه اال
 .1وأكد مضّيه يف تشكيل احلكومة القادمة، مشرًيا إىل أهنا "عكس  تالعًبا كبرًيا"

وعلى صعيد آخر كان  دول اخللي  تشاطر السعودية قلقها وخماوفها مرن  
واليت متًّل أوهلا ، 3040املستجدات اليت أخذت متّر هبا احلالة العراقية منذ مطلع عام 

وعردم  ، 3040آذار /مرارس  7العراقية بعد انتخابات يف تفاقم أزمات احلكومات 
ومبا خيردم مصرلحة   ، القدرة على تشكيل حكومة تعكي نتاز  تلك االنتخابات

املواطن العراقي وُيطمئن دول اجلوار يف الوق  نفسه. املستجد الًاين هو موعرد  
انسحاب جزء من القوات العسكرية األمريكية )القتالية( مرن العرراق بنهايرة    

مع بقاء األوضاع السياسية واألمنية واحلياتية يف العراق هّشة  3040آب /يألسط
وقابلة للتدهور. أما املستجد الًالث فكان يتعلق بالقلق اخلليجي من تزايد نفروذ  

                                                 

"صحوة االعتدال يف العراق، عالو : الفوز نصر للذين أعلنوا قرب الطازفية"، الشررق   1
 .3040آذار /مارس 37األوسط 



114 

والسيما إيران وسوريا وتركيا. ويبقى دازًما القرول:  ، األدوار اخلارجية يف العراق
ًر استعداًدا وامتالًكا ألدوات التأثري على كوهنا األك، إن نفوذ طهران هو األخطر

 .1الوضع العراقي الداخلي

وبعد االنتخابات أصبح  اخليارات اخلليجية يف العراق تركز على بلوا عدة 
أوهلا: "حماولة إقناع األمريكيني بعدم االنسحاب العسكر  الكامل مرن  ؛ أهداف
عن العراق مرن األخطرار    ليي للدفاع، وإبقاء قوة قتالية أمريكية فاعلة، العراق
وإمنا حلماية اخلليجيني أنفسهم من هذه األخطار. الًاين: الدفع باجتراه  ، اإلقليمية

إعادة العراق للدازرة العربية وتفعيل عالقاته مع العرب ملوازنة املخراطر اإلقليميرة   
ممرا يسرتلزم تقويرة    ، اليت يعتقد كًري من اخلليجيني أهنا كامنة يف إيران، اجملاورة

وإمنا ملوازنة النفوذ اإليرراين  ، ليي إمياًنا هبا بالضرورة، التركية-العالقات اخلليجية
القو  واملتنامي يف املنطقة. الًالث: استًمار التأثري االقتصاد  اخلليجي )النفطري(  
إلقناع واشنطن بعدم حتويل ضغوطها السياسية واالقتصادية إىل حرب عسركرية  

لي  تدرك أن مًل هذه احلرب سواء قامر  هبرا   ألن دول اخل، شاملة ضد إيران
واشنطن بشكل منفرد أو عرب التعاون مع حلفازها )األوروبيني أو اإلسررازيليني أو  

فننه يعين تعريض األمن واالقتصاد اخلليجيني إىل اخلطر ورمبا ، بعض الدول العربية(
الشاطئ الشرقي فتداعيات تلك احلرب لن تتوقأل عند احلدود اإليرانية أو ؛ االهنيار

وهذا ما كران اخلليجيرون   ، بل ستنتقل إىل الضفة الغربية منه بري،للخلي  العر
فهو دعم قيام حكومة ؛ يسعون بكل قوة إىل منع حدوثه. أما اهلدف الرابع واألخري

عراقية متًّل مجيع الشركاء يف العملية السياسية مع العمل على إشعار القوى العراقية 
فدول اخللري  تردرك أن   ؛ أل على مسافة واحدة منهم مجيًعابأن دول اخللي  تق

أوضاعها السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية ستكون يف حال أفضل مرع  
مما يقّلص فرص حردوث  ، جميء حكومة عراقية متًّل القوازم العراقية الرزيسة مجيًعا

ذه الردول  صراع سياسي أو اندالع الفوضى يف العراق من جديد. ومعلوم أن ه
ألن يف ذلك انعكاًسا سلبًيا خطرًيا على أوضراعها  ، بات  ختشى من هذه الفوضى

                                                 

عبد السالم البغداد ، "تداعيات االنسحاب األمريكي من العراق على دول اخللي   د. 1
 .437 -434 ، ص3040، خريأل 11ي"، دراسات شرق أوسطية، العدد رالعرب
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الذ  تدرك أن تعرضه أليرة هرزة   ، الًقايف الدقيق-الداخلية ونسيجها االجتماعي
 .1سيترك أثًرا مدمًرا على كل ما أجنزوه على األرض خالل العقود الًالثة املنصرمة

أن تشكيل احلكومرة   3040بعد انتخابات  فقد اتضح سريًعا، على أية حال
العراقية كان يدخل يف نطاق احملاصصة والتدخالت اإلقليمية والدولية يف العرراق  
وال عالقة له بنتيجة االنتخابات. فهناك دور إليران والواليات املتحدة )والسعودية 

دم لكن األمر حمسوم حيث تسري عملية لبننة العراق على قر ، وسوريا بدرجة أقل(
 .2وساق

أمريكًيرا يف االنتخابرات   -وارتأت حتليالت إيرانية أن هناك تدخاًل سعودًيا
"فوسازل اإلعالم التابعة للسعودية تشّن محلة دعازية وإعالمية واسعة ضد ؛ العراقية

إذ حتاول كرل مرن واشرنطن    ؛ املرشحني املنتمني إىل التيارات الشيعية العراقية
ات لصاحل عناصر من حزب البعث وشخصريات  والرياض توجيه مسرية االنتخاب

وكذلك إىل أشباه األحزاب". وتقارن هذه التحلريالت برني الردور    ، علمانية
واالنتخابات العراقيرة يف   3008حزيران /السعود  يف االنتخابات اللبنانية يف يونيو

"فالسعودية بالتعاون مع الواليات املتحدة ودول لربية أنفق  ؛ 3040آذار /مارس
مليون دوالر ليفوز تيار املستقبل بزعامة سعد احلرير  باالنتخابات  710من  أكًر

وتذكر التقارير اإلعالمية أن السعودية خصصر   ، ويشّكل حكومة موالية للغرب
مليوًنا ومازيت ألأل دوالر ليسرري يف ركراب السياسرتني    بري لكل مرشح انتخا

بية" الفضازية قد أقامر  أكررب   األمريكية والسعودية. أما يف العراق فنن قناة "العر
وذلك بغرض االستفادة من الكروادر  ، ستوديو هلا بتشجيع من القوات األمريكية

خاصة أن أللب الشخصيات السياسية العراقيرة  ، العراقية للتأثري على االنتخابات
اليت ظهرت على شبكات التليفزيون السعود  حاول  نوًعا مرا أن تقّلرل مرن    

واهتمترها  ، الكي من النواحي السياسية واألمنية واخلدميةقدرات حكومة نور  امل
بالتبعية إليران. وبالتزامن مع ذلك كان  مدن العراق املختلفة تشهد دعاية قويرة  

                                                 

 .438 صرف عن: املصدر نفسه، صبت 1

هذا الرأ  ألستاذ العلوم السياسية يف جامعة بغداد محيد فاضل. ورد يف: "إشكالية متًيل  2
 .3040آذار /مارس 44السّنة يف احلكومة العراقية املقبلة"، احلياة 



116 

، استغلتها بعض األطياف السياسية واألحزاب املؤيدة للواليات املتحدة والسعودية
، لعرراق ووسرطه  مستفيدة من الظروف االقتصادية املسيطرة على مدن جنوب ا

 .1"وتبادر إىل توزيع املبالغ املالية بسخاء

رأى كاتب إيراين أن الزيارة اليت قام هبا نازب الررزيي األمريكري   ، واستطراًدا
جاءت بطلب مرن السرعودية    3040كانون الًاين /جوزيأل بايدن إىل العراق يف يناير

عررب إعرادة   ، ملانهبدف إتاحة الفرصة أمام عناصر حزب البعث العراقي لدخول الرب
النظر يف قانون "اجتًاث البعث". ويرجع "سبب التدخل األمريكري يف االنتخابرات   
العراقية إىل أن السعودية كان  حتاول تطبيق جتربة االنتخابات الربملانيرة اللبنانيرة يف   

أخذ السعوديون خيترقون هيكل النظرام السياسري    3008الواقع العراقي. فمنذ عام 
يد عن طريق املساعدات املالية للشخصيات السياسية العراقية اليت أعلنر   العراقي اجلد

اعتزامها املشاركة يف االنتخابات الربملانية. وبسبب لياب النفوذ السعود  لدى لالبية 
رلبًة مرن  ، حاول  الرياض االستفادة من النفوذ األمريكي يف العراق، الشعب العراقي

البعث والشيعة العلمانيني إىل مقاليد السلطة.  السعودية يف إعادة شخصيات من حزب
بري قام  بعض هذه الشخصيات بزيارات إىل القاهرة وأبوظ 3008وعلى مدار عام 

ودمشق وعّمان هبدف مقابلة املسؤولني األمنيني والسياسيني السرعوديني. ويف هرذه   
حني اللقاءات قام بعض ريساء األحزاب السياسية العراقية بتقدمي كشروف باملرشر  

املقترحني من جانبهم للحكومة السعودية اليت خصص  بدورها مساعدة مالية لكرل  
مرشح يتم املوافقة عليه من جانبها. كذلك قام  شبكة القنوات الفضرازية التابعرة   
للنظام السعود  )مًل قناة العربية( بوضع خطط تروجيية إعالميرة لرربام  هرؤالء    

عالمية ضد الشخصيات الشيعية واملرجعيرات  وقام  القناة بشّن محالت إ، املرشحني
 .2"خصوًصا أولئك املعارضني للتدخل السعود  يف الشأن العراقي، الدينية العراقية

                                                 
بتصرف عن: حسن هاين زاده، "العراق واألجواء االنتخابية املبهمة"، وطرن أمرروز    1

نيسان /، إبريل447، مترجم يف: خمتارات إيرانية، العدد 3040شباط /فرباير 34نية اإليرا
 .10-18 ، ص3040

حسن هاين زاده، "برنام  الواليات املتحدة والسعودية بشأن العراق"، وطرن أمرروز    2
إبريل /، نيسان447، مترجم يف: خمتارات إيرانية، العدد 3040شباط /فرباير 33اإليرانية 
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واخلالصة أن "الواليات املتحدة والسعودية قررتا عرب إعمال التدخل املباشرر  
عرودة   قررتا فتح الطريرق أمرام  ، سياسًيا ومالًيا وإعالمًيا يف االنتخابات العراقية

 .1"البعًيني من رجال الصأل الًاين إىل السلطة يف العراق مرة أخرى

فقد ُذكر أن دواًل عربيرة  ، أما يف األسابيع التالية إلجراء االنتخابات العراقية
)والسيما السعودية( تدخل  يف تلك االنتخابات وبذل  مساعي حًيًرة إللغراء   

ع  رزيي الوزراء نور  املرالكي  لدرجة دف، الشيعة من الساحة السياسية العراقية
يزيرد  بري "فالتدخل األجن؛ إىل االعتراض على تدخل دول اجلوار يف االنتخابات

إذ تسعى بعض الدول إىل منرع وصرول   ؛ من حجم املشكالت القازمة يف العراق
ألن ، الشيعة إىل السلطة عن طريق وضع العراقيل يف طريق تكوين حكومة ازتالفية

ولذا برذلتا  ، حتتمالن وجود حكومة شيعية على رأس العراق الرياض وواشنطن ال
مع دعم واضح لكي ، جهدمها ملنع حصول ازتالف بني الفصيلني الشيعيني الكبريين

 .2يتوىل إياد عالو  رزاسة الوزراء

، لكن انتقادات الصحفيني اإليرانيني لتدخل الرياض يف االنتخابات العراقيرة 
إذ أعلن الرزيي اإليراين ؛ للتهدزة مع السعودية تزامن  مع تصرحيات رمسية تسعى

أن بالده حريصرة علرى االرتقراء     3040آذار /مارس 49حممود أمحد  جناد يف 
مبستوى العالقات الوّدية مع السعودية. وُنقل عنه إبالله سفري إيران اجلديد لردى  
السعودية جواد رسويل حماليت قبل مغادرته أن إيران مسرتعدة لرفرع مسرتوى    

عالقات األخوية مع الدول اإلسالمية والسعودية بصفة خاصة. وقال: إن السفراء ال
وإن نشر العدالة والصرداقة  ، يقومون بدور مهم يف توسيع نطاق التعاون اإلقليمي

 .3وعالقات حسن اجلوار تعد من أولويات الدبلوماسية اإليرانية

، ة السرعودية قيام قيادات عراقية بزيرار  3040نيسان /وقد شهد شهر إبريل
                                                 

 .13 املصدر نفسه، ص 1

 34"عراق ما بعد االنتخابات.. من الذ  سيشّكل احلكومة؟"، وطن أمروز اإليرانيرة   2
، 3040إبريرل  /، نيسران 447، مترجم يف: خمتارات إيرانية، العدد 3040شباط /فرباير
 .14-10 ص

 48( "جناد: إيران حريصة على تعزيز العالقات مع السرعودية"، الروطن )السرعودية    3
 .3040آذار /مارس
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ومسعود برزاين رزيي إقلريم كردسرتان   ، ومنهم: جالل طالباين الرزيي العراقي
وطارق اهلرامشي نازرب   ، وعمار احلكيم رزيي اجمللي األعلى اإلسالمي، العراق

ووفد من التيار الصدر . وهو ما عكي رلبة هذه القيرادات يف  ، الرزيي العراقي
وتوطيد العالقات مع اجلوار ، ت بني البلدينوحتسني العالقا، االنفتاح على الرياض

وإطالق رسازل مهمة ملرا  ، متوازنبري للعراق وبناء قاعدة حلضور عربري العر
 .1وملا للعراق من موقع حساس أيًضا، ودويلبري للسعودية من ثقل عر

أوهلرا:  ؛ بيد أن مثة ثالث مالحظات مهمة على هذا السرلوك السرعود   
  الذ  أكد على أن الرياض ترحب بالعراقيني بكل اخلطاب الدبلوماسي السعود

وتقأل مرع كرل   ، وأهنا ال تتدخل يف الشؤون الداخلية، طوازفهم وبكل أعراقهم
وتقأل على مسافة واحدة من مجيرع  ، عراقي مع وحدة العراق واستقالله وسيادته

على حد تصريح األمري سعود الفيصل يف مقرر وزارة اخلارجيرة يف   ، السياسيني
والذ  أشار أيًضا إىل أن كل ما تضمره برالده  ، 3040نيسان /إبريل 40 الرياض

وأن هذا لن يرأيت إال برنرادة   ، للعراق هو اخلري واالستقرار والوحدة واالستقالل
، ولن يأيت من خارج العراق. و"مهما كان  التوجهات إلنشاء احلكومرة ، عراقية

طار استقالل كامرل وسريادة   املهم أن يكون مضموًنا للعراقيني العيش اآلمن يف إ
وحتقيق املساواة يف التعامل أمام القانون لكل فرد من شرعب  ، كاملة على أراضيه

 .2"العراق أًيا كان  هويته أو ديانته

أما املالحظة الًانية فتتعلق مبدى تأثري زيارات املسؤولني العراقيني للسرعودية  
درجة كفاءهترا يف حتقيرق   ومدى مالءمة هذه األداة و، على جممل الوضع العراقي

بني بري األهداف السعودية. ففي إطار التعليق على هذه الزيارات قارن كاتب عر
ودعرا الريراض   ، أدوات السياسة اإليرانية جتاه العراق وأدوات نظريهتا السعودية

                                                 

مصدر عراقي: "الزيارات لتحسني عالقتنا بالرياض، احلكيم واهلامشي يلحقان بالصدريني  1
. وملزيد من التفاصيل عرن  3040نيسان /إبريل 41وطالباين وبرزاين"، الشرق األوسط 

زيارة مسعود برزاين راجع: "امللك عبد اهلل يبحث مع برزاين تطرورات الوضرع يف   
 .3040نيسان /إبريل 41، احلياة العراق"

نيسان /إبريل 44"سعود الفيصل: استقرار العراق ووحدته لن يأتيا من اخلارج"، احلياة  2
3040. 
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صراحة إىل دعم املقاومة العراقية مع العمل على تررويض العمليرة السياسرية يف    
، وجتّنب األخطاء العربية السابقة يف إمهال القضية العراقيرة ، العراق لصاحل العرب

 3040وأمهية إدراك أن زيارات الوفود العراقية املتوافدة للسعودية بعد انتخابرات  
وأن تسلط أعينها علرى  ، وجيب على الرياض أن حتذر منها، هي "خدعة سياسية"

 .1"املقاومة كسالح سياسي يف مواجهة دبلوماسية "التقية

ما دعا الكاتب نفسه السعودية إىل مراجعة موقفها ودعم املقاومة العراقيرة  ك
مًلما خسررت  ، لئال ختسر مكانتها العربية واإلسالمية، ونصرهتا يف احملافل الدولية

مكانتها ودورها لدى قوى املقاومة اللبنانية والفلسطينية. وأكد أنه مطلوب مرن  
يف الشأن العراقي "أن تسلك سلوك النظام  الرياض إذا أرادت أن تلعب دوًرا فاعاًل

وهو التواجد الفعلي على الساحة العراقية عن طريق التمويل ، السياسي يف طهران
وحىت عن طريق التدخل يف إدارة الشارع كما تفعل ، والتسليح والتدريب والتنظيم

اه اليت هلا مشروع قومي يف منطقة الشرق األوسط وهذا حقها بل واجبها جت، إيران
لكن يف املقابل جيب أن يكون للسعودية مشروعها القرومي يف الشررق   ، شعبها

؛ من احمليط إىل اخللي  عرن حتقيقره  بري األوسط وهي مسؤولة أمام الشعب العر
مشروع يرتكز على نصرة املقاومة الوطنية ضد االحتالل أو اهليمنة األجنبية يف كل 

مع كل من يهمه شأن أمتنا العربيرة  وبناء قوة ردع عربية بالتعاون  بري،ُقطر عر
من القادة العرب ملواجهة كل الطامعني يف اهليمنة على إرادتنا ومواردنا وسريادتنا  

 .2"الوطنية

وانتقد باحث آخر قيام السعودية باستقبال قيادات كردية وتكرميهرا رلرم   
اهرل  وجت، دورها املعروف يف التعاون مع السياسات األمريكية واإليرانية يف العراق

قيادات املقاومة العراقية اليت حتّمل  عبء مقاومة املشروع األمريكي يف العراق بل 
واإلسالمي الذ  حتتله السعودية كان بري "فاملوقع العر؛ يف الشرق األوسط برّمته

وداعًما فاعاًل له باملال ، يفرض عليها أن تكون لطاء  شرعًيا للفعل العراقي املقاِوم
                                                 

 30حممد صاحل املسفر، "العراق بني الرياض وطهران"، القردس العربرري    راجع: د. 1
 .3040نيسان /إبريل

 املصدر نفسه. 2
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 .1"حلرة واجلهد السياسي والدبلوماسيوالسالح والكلمة ا

أما املالحظة الًالًة فتخص اإلدراك السعود  السريع ألن هذه االتصراالت  
واللقاءات السياسية الرفيعة اليت قام  هبا السعودية مع كًري من القوى السياسرية  

مل تًمر ما كان  تأمله الرياض فكان  نتازجها حمدودة. ولرذا عرادت   ، العراقية
اسية السعودية إىل إطالق التحذيرات مرن احتمراالت تقسريم العرراق     الدبلوم

لعل ذلك ميّكنها من زيادة القلرق األمريكري   ، 3040ومصادرة نتاز  انتخابات 
من ترك العراق احملتل لقمة سازغة إليران وحلفازهرا. ففري منتصرأل    بري والغر
بارات العامرة  أبدى األمري تركي الفيصل )الرزيي السابق لالستخ 3040أيار /مايو

، السعودية وسفري اململكة السابق لدى واشنطن ولندن( خماوف من تقسيم العراق
وانتقد بعض الدول اجملاورة للعراق اليت حتاول االستفادة من الصرراع الرداخلي   

مشرًيا إىل التعرديات علرى   ، العراقي لتفرض سيطرهتا على بعض حمافظات العراق
)وكان يقصد احتالل إيرران حلقرل الفكرة     3040األراضي العراقية بداية عام 

العراقي(. وقال: "إن الوضع املضطرب يف العراق والنتاز  املترتبة على ذلك مرن  
يفرض حاجة ماسة إلجياد آلية حلمايرة  ، سفك دماء واحتمال نشوب حرب أهلية

وضمانة دولية للبقاء كدولة ذات سيادة". وحّذر مرن  ، العراق من هذه التطورات
الوزراء العراقي املنتهية واليته نور  املالكي حياول االستحواذ على نتاز  أن رزيي 

 .2االنتخابات التشريعية العراقية اليت فاز هبا منافسه إياد عالو 

والسعود  يف العراق مل يكن يعين سوى فرصة أكرب بري هذا النكوص العر
وعردم  ، خابرات فنزاء تصلب مواقأل القوى السياسية العراقية بعد االنت؛ إليران

وبسبب عقم االقتراح الرذ  قدمره   ، قدرهتا على خوض عملية تفاوضية ناجحة
بتشركيل   3040متروز  /يوليرو  7بعض القوى السياسية العراقية يف اجتماعها يف 

إزاء هذه املتغريات العراقية ، حكومة تصريأل أعمال بداًل من فكرة حكومة ازتالفية
                                                 

ب عن العراق دهًرا مث نطقروا ظلًمرا؟"، القردس    مًىن عبد اهلل، "هل صم  العر د. 1
 .3040نيسان /إبريل 30العربري 

"األمري تركي الفيصل: العامل العربري أعطى أوباما فرصة حلل املشكلة الفلسطينية حىت  2
 .3040أيار /مايو 44سبتمرب"، الشرق األوسط 
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مريكية للتأثري بصورة أكررب علرى مسرألة    الداخلية ازدادت الفرص اإليرانية واأل
 .تشكيل احلكومة

 3040متوز /ويف هذا السياق زار نازب الرزيي األمريكي بايدن العراق يوليو"
، حاماًل اقتراًحا بتشكيل حكومة ازتالفية ُيمًَّل فيها سّنة العراق بطريقة "صحيحة"

د أمريكري قرّدم   زيارة وف، هبدف جتّنب إشعال فتيل العنأل الطازفي. وتال ذلك
حيث اقترح ؛ تصوًرا أوضح حول تقاسم السلطة بني القازمة العراقية ودولة القانون

 برري، منح القازمة رزاسة الربملان ووزارات سيادية أخرى تضمن متًيلرها االنتخا 
وحصول إياد عالو  على منصب رزيي اجمللي السياسي لألمن الروطين الرذ    

وذلك مقابل التمديد للمالكي. ويبدو أن ، قترحسيتم إنشايه يف حال قبول هذا امل
يرجع إىل أهنا رأته قادًرا علرى  ، تفضيل اإلدارة األمريكية للمالكي شريًكا مستقبلًيا

، إذ كان ميًل هلا أفضل البدازل املتاحة؛ إدارة الوضع يف العراق خالل الفترة املقبلة
يف الوق  الرذ   ، رانوكان ممكًنا أن ينتهي دعم واشنطن لعالو  باصطدامها بني
حىت يتسىن لألمريكريني  ، حتتاج فيه الواليات املتحدة للتهدزة مع إيران يف العراق

وتنفيرذ اسرتراتيجيتها يف   ، 3044تنفيذ املرحلة الًالًة من االنسرحاب بنهايرة   
ففي كلتا احلالتني كان  واشنطن حباجة إىل دعم إيرراين )أو لتحييرد   ؛ أفغانستان

األقل(. وذلك إىل جانب احتمال اصطدام واشنطن مع بعرض   الدور اإليراين على
ناهيك عن لياب مرشح ثالث لرزاسة احلكومرة  ، القوى الشيعية الرافضة لعالو 

 .1حيظى بنمجاع

أضأل إىل ذلك أن سياسة الرزيي أوباما جتاه العرراق ترأّثرت باألجنردة    
راق برزاسرة  وفرض  تشكيل حكومة جديدة للع، االنتخابية يف الواليات املتحدة

سعًيا إلقناع األمريكيني بأن إدارة أوباما ، نور  املالكي رلم والزه الواضح إليران
مبا ميّكنها من إعادة انتشار سريعة للقوات األمريكية يف العراق قبل ، نفذت وعودها

أن تبدأ محلة إعادة انتخاب أوباما. ويف هذا يقتد  أوباما بسلفه بوش االبن الذ  
 3001بوجود تقدم كبري يف الوضع العراقري قبرل انتخابرات     سعى خللق وهم

وجّر العراق إىل االنتهاء من ، 3004وانتخابات التجديد النصفي يف عام ، الرزاسية
                                                 

 .471 ، ص3040التقرير االستراتيجي العربري  1
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وعقد انتخابات تشريعية مل تكن البالد جاهزة لعقدها. ، أسابيع 4وضع دستور يف 
عراق أهنا عمل  علرى  ومكمن الضرر يف هذه السياسة "االنتخابية" األمريكية يف ال

على حساب حلفاء واشنطن من ، تعزيز قوة إيران وحلفازها على الصعيد اإلقليمي
 برري، الدول العربية املعتدلة. ولعل ذلك هو سبب مقاومرة دول اخللري  العر  

الرذ   ، للضغوط األمريكية الرامية حلملها على تأييد املالكي، وخصوًصا السعودية
عن عمليات التطهري العرقي اليت جرت للسرّنة يف   -قحب-يراه اخلليجيون مسؤواًل 

وكانر   ، فضاًل عن إنشازه قوات أمنية عمل بعضها كفرق موت وإعدام، بغداد
تعمل حت  قيادته املباشرة. ومثة من يربط هنا بني النجاح اإليراين يف فرض املالكي 

منراطق   وبني قيام الرزيي أمحد  جناد بزيارة لبنان والظهرور يف ، على واشنطن
وهي الزيارة اليت ُفهمر   ، 3040تشرين األول /يف أكتوبر اهلل حزبيسيطر عليها 

 .1بوصفها رسالة حتد  إلسرازيل

رمبا ، 3040إن اخلالف الطويل على تشكيل احلكومة العراقية بعد انتخابات 
أبرزها فسراد النخبرة   ، يكشأل حتول العراق إىل "دولة فاشلة" ألسباب متعددة

تداخل مع العامل اخلارجي سواء أكان أمريكًيا أم إيرانًيا. وجيب هنرا  السياسية امل
"النظر إىل تداعيات ما فعله احملتلون األمريكيون بالعراق حينما أطاحوا باملؤسستني 

وأطاحوا برذلك هبوّيرة   ، العسكرية واألمنية وبالصفوف األوىل من اإلدارة املدنية
ر "العراق اجلديد" إىل أدىن شرروط جنراح   ليفتق، الدولة العراقية وثقافتها وقيمها

، نظًرا الفتقاره إىل التوّجهات الكلية أو القيم الوطنية اجلامعرة ، الدولة واستقرارها
وبرروز املكرون   ، كما يظهر من تواضع أداء مؤسسات اجليش والشرطة واألمن

وتصاعد اخلالفات الداخليرة برني   ، التقسيمي يف مناه  التعليم اجلديدة/الطازفي
"فهرذه  ؛ خصوًصا إقليم كردستان، حلكومة املركزية وحكومات األقاليم املختلفةا

                                                 

، باد ، "هل ختسر واشنطن العراق؟"، ترمجة أمني علري، الكترب  فيصل أمني االسترا 1
. وملزيد من التفاصيل 34 ، ص3040كانون األول /، ديسمرب411وجهات نظر، العدد 
 اإليرانية بشأن نور  املالكي، انظر:-عن التفامهات األمريكية

"How Iran brokered a secret deal to put its ally in power in Iraq", Guardian, 

17 Oct. 2010, Available at (http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/ 
iran-secret-deal-political-power-iraq) 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/%0biran-secret-deal-political-power-iraq
http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/%0biran-secret-deal-political-power-iraq
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ال أن ، لتخاف قواها بعضها من بعرض ، دولة ُأسس  أصاًل لتتناحر ال أن جتتمع
، وخيشى السرّنة الشريعة  ، تطمئن وتتآلأل. ُبني  الدولة ليخشى األكراد العرب

فالرذين  ؛ من بعضها بعًضا، يالطازفي منها ولري الطازف، وختشى القوى السياسية
بل دوافع ، يتناحرون على موقع رزاسة احلكومة ال حتركهم دوافع الواجب الوطين

اليت توفرها مناعرة السرلطة   ، وطموحات القوة، احلصول على احلماية من اخلطر
والًروة امللحقة هبا. ورمبا ستجد هذه الطبقة السياسية البازسة يف النهايرة وسريلة   

فعلرى  ، إن مل يكن بقوة املنطق والواقعية السياسية، تشكيل احلكومةللتفاهم على 
األقل بفعل القصور الذايت إلرهاق شهور التفاوض الطويلة. ولكن ذلك ال يعرين  
أهنا يف طريقها لتوفري الشروط احليوية لبناء الدولة القادرة. اخللفيات اليت جراءت  

ق الترارخيي الرذ  أفرزهرا    والسيا، منها قوى هذه الطبقة السياسية وعناصرها
وهذه هري  ، ال تؤهل ملًل هذا التطور يف أداء هذه الطبقة، وسّلمها مقاليد احلكم
 .1"بعد عقود من احلروب واحلصار واالحتالل، مأساة العراق املضاعفة

دولًيرا  -وإذا كان واضًحا أن ملأل تشكيل احلكومة العراقية بات ملًفا إقليمًيا
ليمية لرزيي الوزراء العراقي املنتهية واليته نور  املرالكي  فنن اجلولة اإلق، بامتياز

مث مشل  كاًل من إيران  3040تشرين األول /أكتوبر 41اليت بدأها بزيارة سوريا يف 
استًن  اململكة العربية السعودية بسبب موقفها املعرروف مرن   ، وتركيا ومصر

لقازمة العراقيرة يف  واليت كان  قد استقبل  منافسه إياد عالو  رزيي ا، املالكي
، 3040تشرين األول /أكتوبر 40قصر امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يف الرياض يف 

حيث استعرضا األوضاع الراهنة يف العراق حبضور كل من األمري مقرن بن عبرد  
                                                 

العراق يوّلد دولة فاشلة"، القدس العربري بشري موسى نافع، "الفشل األمريكي يف  د. 1
. وقد استخدم  دراسات عربية أخرى مصطلح الدول العربية 3040أيلول /سبتمرب 8

ومؤسسة دعم  Foreign Policyالفاشلة استناًدا إىل التصنيأل الذ  تضعه سنوًيا جملة 
ل ، انظر: خليل العناين، "هل يدخل العرب حقبرة "الردو  Fund For Peaceالسالم 

. وملزيد من التفاصيل حول أزمة الدولة العربيرة  13-14 الفاشلة"؟، مصدر سابق، ص
فاحل عبد اجلبار، "الدولة يف الوطن العربري: أزمتا  عموًما، والعراق خصوًصا، انظر: د.

االندماج والشرعية"، يف: عادل جماهد الشرجبري وآخرون، أزمة الدولة يف الروطن  
 .383-374 ، ص3044متوز /ت الوحدة العربية، يوليوالعربري بريوت: مركز دراسا
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واألمري عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد العزيرز  ، العزيز رزيي االستخبارات العامة
 .1سفري السعود  لدى الواليات املتحدة عادل اجلبريوال، مستشار امللك

ورلم أن نور  املالكي مل يكن املرشح األفضل إليران أو القوى الشريعية  "
فضاًل عن إخفاق ازتالف "دولة القانون" يف إحراز أكرب عردد  ، العراقية أو األكراد

؛ تنيفنن طهران جنح  يف فرض املالكي عرب اختاذ خطروتني متررابط  ، من املقاعد
إحدامها داخل العراق عرب ممارسة الضغط املكًّأل لتأمني الكتلة الربملانية املطلوبرة  

إذ جنح  إيران يف التقريب بينه وبرني كرل مرن    ؛ لفوزه مبنصب رزيي الوزراء
وكذا الرزعيم الشريعي   ، االزتالف الوطين العراقي الذ  يترأسه إبراهيم اجلعفر 

بعد أن ثار لضبهم بسبب قبرول  ،  املالكيمقتدى الصدر. كما احناز األكراد إىل
إياد عالو  احلصول على رزاسة الدولة مقابل ختليه عن حّقه يف رزاسة الروزراء.  
ومع تعّقد املشهد السياسي مل يكن بوسع الواليات املتحدة أن تراهن على عالو  

فابتكر نازب الررزيي األمريكري   ، الذ  اتفق األكراد والشيعة على دعم منافسه
زيأل بايدن كياًنا سياسًيا لترضية عالو  ُأطلق عليه "اجمللي الوطين للسياسات جو

مث ّ  تضرمني ذلرك يف   ، واألمن االستراتيجي" هبدف تقاسم السلطة مع املالكي
. وألن قبرول  3040تشرين الًاين /نوفمرب 44اتفاق أربيل الذ    التوصل إليه يف 

مبناورات بري لب منه فوزه االنتخاعالو  كان قبول املكَره الذ  يدرك كيأل ُس
لذلك فقد تكرر تصرحيه بعبارات من نروع: "إن  ، سياسية إيرانية وتواطؤ أمريكي

أو أن ، أما سوريا فهي حمايدة"، بأمريكا %10بنيران و %40تشكيل احلكومة يتأثر 
أو أن "الواليات املتحردة  ، "طهران تضع خًطا أمحر على تسلمي رزاسة الوزراء"

 .2"ضغطان بشدة لبقاء املالكي يف رزاسة احلكومةوإيران ت

أما اخلطوة اإليرانية األخرى فتمًل  يف العمل على منع خصومها العرراقيني  
إذ جنح  يف إقناع سوريا برالتخلي  ؛ من تكوين ظهري إقليمي مؤيد هلم يف دمشق

                                                 

تشررين  /أكتروبر  44"خادم احلرمني الشريفني يستقبل إياد عالو "، الشرق األوسط  1
 .3040األول 

: 3044-3040أمحد يوسأل أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران(، حال األمة العربيرة   د. 2
 .90-78 رياح التغيري، مصدر سابق، ص
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وهو ، عن دعم عالو  وتقليص حدة رفضها لتويل املالكي رزاسة احلكومة اجلديدة
ا بدا جلًيا يف استقبال دمشق لوفد من قازمة "دولة القانون" برزاسة عبد احللريم  م

 41مث استقباهلا لنور  املرالكي نفسره يف   ، 3040أيلول /سبتمرب 41الزهري  يف 
. وقد دفع  هذه التحركات اإليرانيرة عرالو  إىل   3040تشرين األول /أكتوبر

يف العرراق بعرد االنسرحاب    توجيه اهتامات إليران بالسعي إىل نشر الفوضى 
، واحليلولة دون وصوله )أ : عالو ( إىل منصب رزيي الروزراء ، األمريكي منه

كما اهتم الواليات املتحدة بالتخلي عنه يف إشارة إىل حردوث توافرق ضرمين    
 .1"إيراين على بقاء املالكي رزيًسا للوزراء-أمريكي

لسياسة السعودية يف سبيل وتبدو اإلشكالية احلقيقية هنا يف أن كل ما بذلته ا
، إذ خرج مناصروها يف العراق خاسررين ؛ دعم عالو  مل حيقق أهداف الرياض

 وبدا أن أوراق التأثري يف ملأل تشكيل احلكومة العراقيرة يقرع أكًرهرا يف يرد     
يف حني ال ختلو جعبة الواليات املتحردة مرن   ، إيران وحلفازها يف الساحة العراقية

لكن دون القردرة علرى   ، حسني شروط الصفقة اإليرانيةبعض األوراق الكافية لت
دفرع  ، منعها بالكلية. ولعل هذه احلصيلة املتواضعة لسياسة السعودية جتاه العراق

بأعضاء كبار من القازمة العراقية لتوجيه أشد االنتقادات للسياسرة اإليرانيرة يف   
 .بالدهم

ي أن "اجتماعرات  أكد طارق اهلامشي نازب الرزيي العراق، ويف هذا اإلطار
طهران اليت أعقب  االنتخابات العراقية كان  حتمل يف طياهتا حمراوالت إلعرادة   
 رسم اخلريطة السياسية العراقية على أساس طازفي حيفرظ لطهرران دورهرا يف    

خصوًصا بعد أن ارتأى اإليرانيون يف نتيجة االنتخابات هتميًشا سياسرًيا  ، العراق
 .2"للشيعة

هاجم رزيُي القازمة العراقية إيراد   3040شرين األول ت/ويف منتصأل أكتوبر
متهًما إياه بالعمل على ضرب االستقرار يف املنطقرة عررب   ، عالو  النظاَم اإليراين

                                                 

 .101-103 ، ص3040اتيجي العربري التقرير االستر 1

، صيأل 413بشري عبد الفتاح، "بواعث التوتر بني العرب وإيران"، شؤون عربية، العدد  2
 .14 ، ص3040
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وبالعمل على تغيري العملية السياسية يف العرراق  ، جمموعات إرهابية موالية إليران
ل طهران يف أزمة تشكيل يف إشارة إىل تدخ، جبعلها متوافقة مع تطلعاهتا ومتطلباهتا

إذ يؤكد ؛ 3040احلكومة العراقية اليت استمرت شهوًرا بعد إعالن نتاز  انتخابات 
اختيار التحالأل الشيعي العراقي )الذ  تعود مرجعيته الدينية إليرران( لشرخص   

إيراين على تقاسم النفروذ  -حصول توافق أمريكي، نور  املالكي لرزاسة الوزراء
 .1نتاز  االنتخاباتمع جتاهل ، بالعراق

ويبدو أن الدبلوماسية السعودية مل تشأ التسليم سريًعا هبذه النتيجة اليت كان  
 40إذ اسرتقبل العاهرل السرعود  يف   ؛ تعين انتصاًرا إليران وحلفازها يف العراق

رزيي القازمة العراقية إياد عالو  لبحرث أوضراع   ، 3040تشرين األول /أكتوبر
 .2العراق كما أشري أعاله

وبعدها بأيام استقبل امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الرزيي السرور  بشرار   
وشّددا على أمهية احلفاظ علرى وحردة   ، 3040تشرين األول /أكتوبر 47األسد 
كمرا اتفرق   ، واستقالله والعمل على منع التدخالت اخلارجية يف شؤونه، العراق

قضية تشكيل احلكومة اليت  وأن، الزعيمان "على ضرورة أن يكون العراق للعراقيني
وتعّهدا بالعمل على تقريب وجهات نظرر خمتلرأل   ، تأخرت طوياًل شأن عراقي

بغية منع التردخالت األجنبيرة   ، من أجل اإلسراع بتشكيل احلكومة، األطراف
 .3"وحتسني الوضع األمين واالنصراف إىل االهتمام بالشأن املعيشي للعراقيني

جتاه حتييد األردن عن ملأل تشكيل احلكومرة  أما نور  املالكي فتحّرك يف ا
حيرث  ؛ 3040تشرين األول /أكتوبر 47العراقية والتقى بالعاهل األردين يف عّمان 

أكد امللك عبد اهلل الًاين دعم بالده الكامل للعراق وللعملية السياسية والتجربرة  
، البلدين واحلرص على توسيع التعاون والعالقات األخوية القازمة بني، الدميقراطية

                                                 
، 411بشري عبد الفتاح، "إيران والشيعة العرب.. عالقة شازكة"، شؤون عربية، العدد  1

 .97 ، ص3040شتاء 
تشررين  /أكتروبر  44الو "، الشرق األوسط "خادم احلرمني الشريفني يستقبل إياد ع 2

 .3040األول 
 49السورية تناقش التهدزة يف لبنان وأوضاع العراق وفلسطني"، احلياة -"القمة السعودية 3

 .3040تشرين األول /أكتوبر
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وأن األردن يقف على مسافة واحدة   ، وأن تشكيل احلكومة العراقية شأن داخلي
 .1من مكونات الشعب العراقي املختلفة

رمبا ميكن القول: إن تفاعل السياسة السعودية مع ، وبعيًةا عن هذه التفاصيل
قضية تشكيل احلكومة العراقية قة يكون هو األهم مقارنة بكل السياسات العربية 
األخرى. ومثة مؤشرات تةّل على أن الرياض كانت تتجّنب بةايدة  الدةخول     

 Wait and See" بل ورمبا كانت تطبق سياسدة انتادار  ، تعقيةات أزمة العراق

Policy" ، لكن مع قيام األجهز  السعودية املعنية   الوقت نفسه جبمع املعلومات
انتااًرا ، العراقية مالًيا   االنتخاباتأو دعم بعض الشخصيات ، واملراقبة عن ُبعة

فإذا ، 0202لرؤية ما ستسفر عنه حتوالت املشهة السياسي العراقي بعة انتخابات 
فدإن  ، مل تذهب األمور   االجتاه الذي تفّضله السعودية )وهذا ما حةث بالفعل(

الرياض ستنقل نفسها إىل دور توفري بيئة مناسبة ورعاية سدعودية لكدي جتدري    
اوضات تشكيل احلكومة العراقية بأقل قةر ممكن من التأثري اإليراين الذي بةا أنه مف

 .يستحيل على التهميش أو اإللغاء

والواقع أن هنج السعودية   الوساطة ال يزال   حاجة إىل مزية من الةراسة 
خصوًصا   مرحلة امللك عبة اهلل بن عبة العزيز الد  امتدازت فيهدا    ، والبحث
وبأسلوب املبادر  إىل إطالق مواقف سياسية ، سية السعودية بنشاط مكّثفالةبلوما

  حماولة الستباق فعل آلية املشاورات العربية. وهو ما ،   قضايا عربية أو إقليمية
ميّثل حتّوال  ملحوظ ا   السياسة اخلارجيدة  "يرى البعض أنه )أي أسلوب املبادر ( 

أو دويل مدن  بدي السعودية تبلور موقف عرإذ كانت العاد  أن تنتار ؛ السعودية
 .2"هذه القضية العربية أو تلك قبل إعالن موقفها

وتتعلق بزيداد  درجدة تدأثري    ، كما أن تساؤالت مهمة جيب طرحها هنا
وما إذا كان ذلك يقةم إشارات بعيندها   بدي،السعودية على قرارات الناام العر

                                                 

"العاهل األردين يؤكة للمالكي وقوفه على "مسافة واحة " من األطراف العدراقي""،   1
 .0202تشرين األول /أكتوبر 01احليا  

خالة الةخيل، "بروز الةور السعودي   إطار الناام العربدي الدراهن"،   عن: د. نقال  2
 .1-7 مصةر سابق، ص
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ن بذل جهد حقيقري يف  ودو، على قيادهتا للنظام دون احلديث صراحة عن ذلك
كما حتردده القيرادة   ، "تعريأل حدود الدور السعود  وأهدافه احمللية واإلقليمية

وبالترايل مردى   ، السعودية ووفًقا ملنظورها هي وليي وفق ما يريده اآلخررون 
استعداد الرياض الفعلي ملواجهة متطلبات الدور الكًرية على الصرعد السياسرية   

وتتجاوز حدود األزمرات  ، متطلبات كًرية ومكلفة وهي، واالقتصادية والًقافية
أم أن األمر ال يزيد عن تغّيرر  ، اإلقليمية الساخنة من فلسطني إىل العراق إىل لبنان"

طفيأل يف السياسة السعودية فرضته ظروف آنية نابعة من احتالل العراق وتداعياته 
 1؟سعودية نفسهاولكنه ال يصل إىل حد تغيري مضمون االستراتيجية ال، اإلقليمية

 خامًسا: المبادرو السعودية الستضافة مباحثا  تشكيل الحكومة العرارية
إمجااًل بري أشري سابًقا إىل ضعأل دور جامعة الدول العربية وحمدودية النفوذ العر

إال أن ذلك مل يًِن السعودية عن القيام مبحاولة أخرية حلرل مسرألة   ، يف العراق احملتل
. ولعل 3040أشهر بعد انتخابات  7قية اليت بقي  معلقة أكًر من تشكيل احلكومة العرا

أحدمها: وجود رلبة سعودية يف التأثري على العراق احملتل خصوًصرا  ؛ هذا يًب  أمرين
واآلخر جتاهل الريراض أحياًنرا ملعطيرات    ، بنبعاده قدر اإلمكان عن اهليمنة اإليرانية

املنشود جتاه بالد الرافدين "ففري  موضوعية واضحة كان  تعوق هذا الدور السعود  
دعا العاهُل السعود  الرزيَي العراقي ومجيع األحزاب  3040تشرين األول /أكتوبر 10

اليت شارك  يف االنتخابات النيابية العراقية ومجيع الفعاليات السياسرية العراقيرة إىل   
الت الريت  للسعي حت  مظّلة اجلامعة العربية إىل حل املعضر ، الرياض بعد موسم احل 

؛ وليتدارس العراقيون ويقرروا أ  طريرق يسرلكون  ، تواجه تشكيل احلكومة العراقية
يف ، ولكنها ُقدم  يف إطار اجلامعة العربية، فكان  فكرة هذه املبادرة سعودية املصدر

 .2"حماولة للتعامل مع ما هو موجود على الساحة العراقية من تدخالت إقليمية وعاملية

                                                 

 .44 بتصرف عن: املصدر نفسه، ص 1

: 3044-3040أمحد يوسأل أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران(، حال األمة العربيرة   د. 2
أمحد يوسأل أمحد، "املبرادرة   ا: د.. وأيًض433-430 رياح التغيري، مصدر سابق، ص
 .3040تشرين الًاين /نوفمرب 8ي"، االحتاد )أبوظبري( رالسعودية ومصري النظام العرب
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ضمون هذه الدعوة السعودية وما إذا كان  ترقى ملسرتوى  وبغض النظر عن م
الذ  يقتصر ، وما إذا كان ميكن إدراجها يف إطار دور "الوسيط احملايد"، املبادرة أم ال

دوره على الرعاية املعنوية وتوفري أجواء إجيابية لتسهيل التفاهم وتسرهيل االتصراالت   
"الوسيط النشيط" الرذ  يتردخل    أو، والقيام باملساعي احلميدة بني أطراف الصراع

وصواًل ، بكًافة أكرب عرب طرح ريى وتصورات وحلول ابتكارية للمشكالت القازمة
فرنن هنراك   ، 1وتقدمي احلوافز واملكافرآت.. إ  ، إىل ممارسة الضغوط على املفاوضني

 .بريمالحظتني على طريقة الرياض يف تروي  هذه الدعوة على الصعيدين العراقي والعر

مها: التالزم بني عرض هذه املبادرة وإطالق تصرحيات وتوضيحات رمسية إحدا
بأن الرياض ال تتدخل يف الشأن العراقي وأهنا تقأل على مسافة واحدة مرن مجيرع   

ففري مرؤمتر   ؛ الفئات العراقية. كما أوضح وزيرا اخلارجية والداخلية السرعوديان 
أن  3040تشرين األول /رأكتوب 14صحفي يف الرياض أكد األمري سعود الفيصل يف 

بالده ليي لديها اعتراض على أية شخصية يتفق عليها العراقيرون لترويل رزاسرة    
وأن املبادرة السعودية تستند إىل مقرارات القمة العربية وحتترم مكونرات  ، احلكومة

حىت لرو كانر    ، الشعب العراقي. وهي ال ختضع أل  شرط مسبق من أية دولة
درة تأيت دعًما لإلرادة املستقلة للقيادات العراقية وللشرعب يف  فاملبا؛ السعودية ذاهتا

حتقيق الطريق األنسب لتقرير املستقبل السياسي هلذا الُقطر. كما اعترب الفيصرل أن  
قيام امللك عبد اهلل بنطالع الرزيي السور  بشار األسد على املبادرة قبل إعالهنا هو 

ني من أية جهة خارجية ميكن أن حتضر ورًدا على سؤال عن وجود مراقب، أمر طبيعي
مباحًات تشكيل احلكومة العراقية أجاب بأنه لن يكون هناك أ  مراقب بأية صرفة  
يف االجتماع املقبل الذ  سيتم عقده ما عدا اجلامعة العربية. وأشار وزير اخلارجيرة  

د مؤكًدا أن الرياض تؤير ، السعود  إىل مبادرة رزيي إقليم كردستان مسعود برزاين
ألن ما يهم هرو  ، "أ  حل يتوصل إليه القادة السياسيون يف العراق بأطيافهم كافة

 .2الوصول إىل احلل الذ  يرضي مجيع األطراف وحيقق األهداف الوطنية

                                                 

 راجع التفرقة بني أنواع الوساطات يف الفصل الًاين من هذه الدراسة. 1

"سعود الفيصل: مبادرة خادم احلرمني تستند إىل مقررات القمة العربيرة وال شرروط    2
 .3040تشرين الًاين /نوفمرب 4قة"، احلياة مسب
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 3مث جاءت تصرحيات األمري نايأل بن عبد العزيز وزير الداخلية السعود  يف 
علرى املسراعدة يف حرل     اليت أكد فيها حرص بالده 3040تشرين الًاين /نوفمرب

، ووقوفها على مسافة واحدة من مجيع الفئات العراقيرة ، مشكالت الدول العربية
 .1دون تدخالت خارجية، اليت تستطيع قيادة العراق إىل األفضل

ويف السياق ذاته أشارت صحيفة سعودية إىل أنه "يف أدبيرات السياسرة أن   
فنن احلل ال يكون إال مرن  ، بعض اإلشكاالت السياسية حني تصل حدهتا الذروة

تطمئن إليه مجيع األطراف. ويف مشكلة العراق احلالية فنن التراريخ  ، طرف ثالث
ونأيها بنفسها عن التدخل يف شؤون ، يشهد أن السعودية بًقلها السياسي املعروف

الغري هي الطرف األمًل حلل هذه املعضلة. لقد حّث ملرك السرعودية بدعوتره    
وأن ال وصاية عليهم مرن  ، مع تذكريهم باستقالليتهم، ألزمةالعراقيني على حل ا

 .2"أحد

املالحظة األخرى أن بعض القراءات السعودية للمبادرة كانر  تبرالغ يف   
إمكانية جناحها إىل حد متّني أن تكون مبًابة "اتفاق طازأل عراقي" حبيث يردخل  

وضمان متاسكه ، القادة العراقيون مرحلة تعاون وتفاهم هدفها محاية وحدة العراق
واستعادته لدوره يف املنطقة العربية. وقد شّددت هذه القراءات علرى  ، واستقراره

فالرياض مل تكن يوًما ؛ أحقية الدور السعود  وجدارته بالوساطة يف امللأل العراقي
بل هري قروة   ، حىت تنشغل مبجرد البحث عن دور، رقًما صغرًيا يف هذا اإلقليم
رار يف اإلقليم والعامل عرب تسخري العالقات السرعودية  حريصة على تدعيم االستق
وتداخلها الشرديد  ، وتأثريها املباشر يف اقتصاديات العامل، املتميزة مع خمتأل الدول

وضمان متاسكها ووقوف دوهلا موحدة ، مع هيئاته ومؤسساته خلدمة قضايا األمة
،  كلره إىل التعرايش  أمام األخطار احمليطة هبا. ومًلما دعا العاهل السعود  العامل

                                                 

"األمري نايأل: مبادرة امللك عبد اهلل نابعة من سياسة السعودية يف التوجه حنو أ  دولة  1
عربية لديها مشكالت ويهمنا مجيًعا عودة العراق دولة كبرية ومستقرة وقادرة"، الشرق 

 .3040تشرين الًاين /نوفمرب 1األوسط 

 14اصمة السالم.. إهنا فرصة العرراقيني"، الروطن )السرعودية(    رأ  الوطن، "من ع 2
 .3040تشرين األول /أكتوبر
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فننه دعا أشقاءه وأبناء العراق لاللتفاف حول مصري بلردهم  ، ورعى حوار األديان
 .1وتارخيهم ومستقبل أجياهلم

وقد ذهب البعض إىل أن "نور  املالكي ومجاعته سوف خيسران كرًرًيا إن  
ًرل  ألن املبرادرة مت ، وقفوا ضد مبادرة عربية يقودها امللك عبد اهلل بن عبد العزيز

ال أن ُيسلَّم العراق لطهران ، إمجاًعا عربًيا بضرورة عودة العراق إىل احلاضنة العربية
والعروبة هنا ليس  مفهوًمرا  ، أو لواشنطن. فاملبادرة هي من أجل عروبة العراق

خيترل إذا مرا   برري  فاألمن اإلقليمي العر؛ ولكنها مفهوم أمين أيًضا، ثقافًيا فقط
والعراق بال شك أكًر من ضرور  لألمن القرومي  ، خرج  منه أية دولة عربية

. وهكذا 2كما أن العروبة مبعناها الواسع ضرورية من أجل أمن العراق" بري،العر
فنن املبادرات السعودية تسعى مبجملها إىل تعزيز دور الدولة العربية واحلفاظ على 

فتح مكة بني  أو اتفاق، 4898سواء تعلق األمر باتفاق الطازأل ، أمنها واستقرارها
3040أو مبادرة استضافة مباحًات تشكيل احلكومة العراقية ، 3007ومحاس 

3. 

وبشكل حمايد رمبا ميكن القول: إن هذه املبادرة األخررية كانر  اخلطروة    
إال أهنرا مل  ، 4األكًر تقدًما يف مسار السياسة السعودية جتاه العراق بعد احتاللره 

بري املوضوعية اليت كان  تعوق أ  دور عرتأخذ يف حسباهنا عدًدا من العقبات 
ومع القوى ، يف امللأل العراقي. وأمهها: لياب التنسيق مع القوى السياسية العراقية

                                                 

 1هاشم عبده هاشم، "العراق الذ  نتمّنراه.. وخيشراه اآلخررون"، الريراض      د. 1
 .3040تشرين الًاين /نوفمرب

 .3040تشرين الًاين /نوفمرب 1مأمون فند ، "املالكي وامللك"، الشرق األوسط  د. 2
 ملصدر نفسه.ا 3
ميكن اعتبار الدعوة السعودية الستضافة القوى السياسية العراقية إحدى أهم خطروات   4

؛ إذ حتّول  السعودية والوطن 3001التفاعل العربري مع العراق منذ الغزو األمريكي يف 
العربري من االبتعاد شبه التام عن الشأن العراقي إىل التفاعل اإلجيابري معره، لكرن   

لسعودية بشأن العراق مل تكن "مبادرة" باملعىن احلقيقي؛ إذ مل تتضمن أفكراًرا  مبادرة ا
حمددة، ورمبا ما دفع إىل ذلك هو حساسية الوضع العراقي واالهتام املسبق للسعودية من 
جانب نور  املالكي، لذلك جاءت املبادرة لري معروفة اهلدف سوى أهنا تعمل علرى  

، 3040ث فيما بينهم". التقرير االستراتيجي العربرري  توفري جمرد لطاء للفرقاء للتباح
 .311-311 مصدر سابق، ص
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 .ومع القوى الدولية والسيما الواليات املتحدة األمريكية، اإلقليمية األخرى

 سنجد أن مواقأل القوى العراقيرة مرن  ، إذا بدأنا بالعقبات العراقية الداخلية
"فاألطراف احملسروبة علرى   ؛ هذه املبادرة السعودية متّيزت باالستقطاب السياسي

أو املختلفة مع نور  املالكي مًرل اجمللري   ، العرب والعروبة مًل القازمة العراقية
األعلى اإلسالمي سارع  إىل إعالن ترحيبها باملبادرة وتأييدها هلا. يف حني حبً  

ان وعلى رأسها ازتالف دولة القانون بزعامرة  األطراف األخرى احملسوبة على إير
 3املالكي والتحالأل الكردستاين عن خمارج تنقذها مرن ورطرة املبرادرة. ويف    

ُأعلن رفض التحالفني الكردستاين والروطين املبرادرة    3040تشرين الًاين /نوفمرب
ن وذكر التحالفا، وتزيد املشهد السياسي العراقي تعقيًدا، باعتبارها جاءت متأخرة

يف بيان مشترك أن تشكيل احلكومة سيتم عرب مبادرة رزيي إقليم كردستان العراق 
مسعود برزاين من أجل الوصول إىل حكومة شراكة وطنية. وتناثرت باإلضافة إىل 
هذا البيان تصرحيات من مصادر ازتالف دولة القانون تتحدث عرن أن تشركيل   

 .1احلكومة العراقية ينبغي أن يتم داخل العراق

ورمبا ميكن القول أيًضا: إن بعض الفرقاء العراقيني أصدروا تصرحيات ترحب 
إذ إن ؛ لكن مثة فارًقا بني الترحيب الشفو  واالستجابة العملية، باملبادرة السعودية

فرص املبادرة على األرض كان  شبه معدومة يف ظل لياب التحضري السرعود   
فقد توقع عضو ؛ يف بالد الرافدين اجليد هلا حىت بدا كأن الرياض تتحسي طريقها

القازمة العراقية حسن العلو  أن استجابة اللبنانيني حلضور مؤمتر الطازأل وإهنراء  
نظًرا الختالف واقرع احلرال   ، لن تتكرر مع العراقيني 4898احلرب األهلية عام 
فضاًل عن تباين التكوين النفسي واالجتماعي لدى الساسرة  ، العراقي عن اللبناين

رلم وصفه املبادرة بأهنا مبادرة كرمية من ملك كرمي إلطفراء  ، اقيني واللبنانينيالعر
 .2"نار الفتنة وحل إشكاالت العراق

                                                 
: 3044-3040أمحد يوسأل أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران(، حال األمة العربيرة   د. 1

أمحد يوسأل أمحد، "املبرادرة   . وأيًضا: د.433-430 رياح التغيري، مصدر سابق، ص
 ابق.ي"، مصدر سرالسعودية ومصري النظام العرب

ميسر الشمر ، "من مبادرة السالم إىل صلح مكة، اململكة تسعى إىل تررميم البير     2
 .3040تشرين الًاين /نوفمرب 4ي"، احلياة رالعرب
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لكن مثة طرًحا آخر رأى أن "السعودية املدركة متاًما للخريطرة السياسرية   
أرادت أن تدفع برالعراقيني حنرو   ، وخلريطة التدخالت اإلقليمية والدولية، العراقية
ار أ  توافق على صيغة حكومية للوصول إىل مصاحلة وطنيرة. وإذا كران   استًم

فنن ذلك ميكرن تفسرريه   ، البعض أخذ على املبادرة السعودية أهنا جاءت متأخرة
وأن يعرود األمرر يف معظمره اىل    ، بانتظار الرياض لتقّلص التدخالت اخلارجية

وقد طرحتها الرياض ، رزاينالعراقيني. وبذا تكون املبادرة السعودية مكّملة ملبادرة ب
مبا يف ذلك أن يكون نور  املالكي رزيًسرا  ، الستكمال ما يتوافق عليه العراقيون

إذ ؛ وعندزذ يكون لقاء الرياض أفضل مناسبة لفتح صفحة جديدة معه، للحكومة
إن االعتراض السابق عليه مل يكن على شخصه أو مذهبه وإمنرا علرى خياراتره    

فئوية. وليي متصوًرا أن تكون السعودية أطلق  مبادرهتا من السياسية املتشددة وال
وإمنا لتفعيرل مظلرة اجلامعرة    ، قبيل التحد  املفتوح إليران أو للواليات املتحدة

كان الوحيد الذ  دأب علرى الردعوة اىل املصراحلة    بري فاجلانب العر؛ العربية
عراق اليوم هو األقل  العراقية وال يزال معنًيا هبا على رلم معرفته بأن نفوذه داخل

تأثرًيا. وإذا كان  املداوالت اليت جرت يف إطار مبادرة برزاين انطلق  من إدراك 
اجلميع أن األدوار اخلارجية ُلعب  كلها وعاد األمر اىل العراقيني أنفسهم ليحسموا 

فنن املبادرة السعودية جاءت لتفتح نافذة يف حال إخفاق ، املخارج واحللول لألزمة
وأكدت ، ى الكرد . وكان مستحسًنا أن الرياض متّن  النجاح ملبادرة برزايناملسع

فاالستحقاق املطلوب إذا شّكل نور  املالكي ؛ عدم تعارضها مع املسعى السعود 
اليت تبقى مطلوبة وبنحلاح أكرب مع والدة أيرة  ، احلكومة هو إجناز مصاحلة وطنية

يف أربيل أو يف الرياض كران   بل إن هذه احلكومة سواء ُولدت، حكومة جديدة
 .1"يفترض أن متًل اخلطوة األوىل حنو املصاحلة

ويرى طرح ثالث أن املبادرة السعودية عّبرت عن تغّيرر مرا يف املوقرأل    
فليي مثة شك يف أن التحرك ولو متأخًرا أفضل مرن عردم   ؛ من العراقبري العر

لًيا اللتزام دازم جتاه التحرك. ولكن من لري الواضح ما إن كان  املبادرة تعكي جت
                                                 

عبدالوهاب بدرخان، "املبادرة السعودية: حل األزمة احلكومية العراقية ال يكتمرل إال   1
 .3040تشرين الًاين /نوفمرب 1مبصاحلة وطنية"، احلياة 
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اعتمد مصريها على النتاز  السريعة املنتظررة  ، أو أهنا جمرد سياسة حلظية، العراق
منها. ويبقى السؤال عما إذا كان هذا التحرك السرعود  جراء مسرتقاًل عرن     

)كما كان يف إعالن مكرة للمصراحلة   ، التفامهات اخلارجية مع واشنطن وطهران
جيب أن يعمل السعوديون على تأمني موافقة األطرراف  وآنذاك كان ، الفلسطينية(

 .1العراقية الفاعلة على املشاركة اجلدية يف املسعى اجلديد

ومما يؤخذ على املبادرة أيًضا أهنا جتاهل  متاًما مسار السياسة األمريكية جتاه 
الذ  ؛ جتاه العراق احملتلبري فلم تكن واشنطن ترحب بتزايد الدور العر؛ العراق
  قضيته )فضاًل عن قضايا عربية أخرى( خاضعة للتدويل بشكل طاٍا. كمرا  بات

مرحًبا به أصاًل من ِقبل تركيبة احلكم اجلديرد يف  بري "مل يكن تدخل النظام العر
باعتباره لدى معارضي هذا التدخل آلية للتأثري "السّني" يف األوضراع يف  ، العراق
قط إلضفاء الشرعية علرى النظرام   مقبواًل فبري وكان دور النظام العر، العراق

 .2"أو لضّخ االستًمارات العربية داخل العراق، اجلديد يف العراق بعد االحتالل

، على كل فقد تفاعل  هذه العقبات املوضوعية لتجهض املبادرة السرعودية 
فكان إجهاضها جزء ا ال يتجزأ من لعبرة  ، ليي ألهنا "سعودية" وإمنا ألهنا "عربية"

بري وعلى هذا النحو تأكد فقدان النظام العر، يمي يف الساحة العراقيةالنفوذ اإلقل
 .3أية أوراق مؤثرة يف تلك الساحة

صحيح أن األمر يف العراق انتهى بتشكيل حكومة املالكي بعيًدا عن الردور  
وصحيح أن املبادرة السعودية مل تنجح يف حل األزمرة السياسرية يف   ، السعود 
 44بيل الذ    التوصل إليه بني الكتل السياسية العراقية يف إال أن اتفاق أر، العراق
ورلم أنه أسفر عرن تشركيل   ، مل يكن أفضل بكًري 3040تشرين الًاين /نوفمرب

                                                 

 1بشري موسى نافع، "املبادرة السرعودية حرول العرراق"، القردس العربرري       د. 1
 .3040تشرين الًاين /نوفمرب

: 3044-3040أمحد يوسأل أمحد ود. نيفني مسعد )حمرران(، حال األمة العربيرة   د. 2
. وحول استبعاد األمريكيني للدور العربرري يف  448 رياح التغيري، مصدر سابق، ص

أيًضا: فاحل خطاب، "املشروع األمريكي وفشل الرهران العربرري يف   العراق، انظر 
 .439-401 العراق"، مصدر سابق، ص

 ي"، مصدر سابق.رأمحد يوسأل أمحد، "املبادرة السعودية ومصري النظام العرب د. 3
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لكنه مل ينجح يف وضع حد لألزمة السياسية اليت عصف  ، 1حكومة عراقية جديدة
جذور الصرراع   إذ مل يعاجل؛ بالعراق على مدى مثانية أشهر بعد إجراء االنتخابات

واكتفى بعملية حماصصة طازفية تعكي النفوذ اإليراين الواسع ، السياسي يف العراق
وهبذا يكون االتفاق أخفق ، مع جتاهل شبه تام لنتيجة االنتخابات، يف العراق احملتل

يف إطالق عملية مصاحلة وطنية رلم أنه أوكل هذه املهمرة إىل اجمللري الروطين    
ناهيك عن اإلخفاق يف وضع حد للفساد واالهنيار ، ة العلياللسياسات االستراتيجي

الكامل يف اخلدمات األساسية واألمن. وبذا كان  القازمة العراقية اليت يتزعمهرا  
وكان نور  املالكي هرو  ، إياد عالو  هي اخلاسر األكرب من جّراء هذا االتفاق

، وة األمرر الواقرع  فقد فرض نفسه رزيًسا للوزراء بقر ، الفازز األكرب من االتفاق
ومنرها التيرار   ، 3008و 3009عارضته بشدة يف عرامي  ، ومساندة قوى طازفية

ولكن هذه الكتل تراجع  عرن مواقفهرا   ، واجمللي اإلسالمي األعلى، الصدر 
، إذ أصرت طهران على دعم املالكي منذ البدايرة ؛ املعارضة إثر تدخل إيراين فاعل

وكان هلا مرا أرادت يف  ، رزاسة الوزارة ووضع  "فيتو" كبرًيا على تويل عالو 
 .2مما أكد جمدًدا أهنا صاحبة النفوذ األقوى يف العراق، هناية املطاف

وإذا شئنا إجياز اجلديد يف السياسة السعودية جتاه القضرية العراقيرة بعرد    
والنقلة اليت قام  هبا الرياض يف سياسرتها اخلارجيرة للتعامرل مرع     ، االحتالل

رمبا ميكن القول: إن قلياًل من التغّيرر طررأ   ، ضية املؤثرة عليهامستجدات هذه الق
رلم تصاعد االهتمام الدبلوماسي واإلعالمي السعود  بالشأن ، على تلك السياسة

 .العراقي بشكل ملحوظ

، فبقدر ما كان  الدبلوماسية السعودية جتاه العراق احملتل ديناميكية ومتفاعلة
، دية من تدهور الوضع العراقي صازبة ودقيقرة وبقدر ما كان  التحذيرات السعو

بقدر ما عجزت الرياض عن توجيه دفة األحداث العراقية يف اجتاه خيدم أهرداف  
                                                 

نظًرا حملدودية النتاز  املنتظرة من حكومة املالكي الًانية أطلق عليها الربعض وصرأل    1
لتنفيذ". راجع: فاحل عبد اجلبار، "العراق: حكومة وقأل التنفيذ"، احلياة "حكومة وقأل ا

 .3040كانون األول /ديسمرب 34
 43رأ  القدس، "اخلاسرون والراحبون يف االتفراق العراقري"، القردس العربرري      2

 .3040تشرين الًاين /نوفمرب
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الذ  عجز ، إمجااًلبري ومصاحل النظام العر، السياسة اخلارجية السعودية خصوًصا
سك ومتابري هو اآلخر عن تنفيذ سياسة متماسكة حتتفظ للعراق احملتل مبوقعه العر

نظامه السياسي وسيادته على ترابه الوطين اليت تعّرض  ألفدح االنتهاكات علرى  
 .مدار سنوات احتالله املزدوج من ِقبل الواليات املتحدة وإيران

وبلوله ، ورلم اإلقرار بتصاعد االهتمام السعود  بقضية العراق بعد احتالله
ضافة مباحًات تشركيل  )إبان طرح املبادرة السعودية الست 3040الذروة يف عام 
فنن ذلك ال يعين فاعلية السياسة السعودية أو قدرهتا على حتقيق ، احلكومة العراقية(

بقدر ما يعين حماولتها اجلادة للتكّيأل مع املعطيات األمريكية واإليرانيرة  ، أهدافها
املؤّثرة يف العراق احملتل. وإذا كان  الرياض جنح  يف بعض األحيران يف متييرز   

ا عن املواقأل األمريكية جتاه العراق وعّبرت عن هرذا بتصررحيات قويرة    مواقفه
إال أهنا مل تستطع تغيري مركبات السياستني األمريكية واإليرانية حنو ذلك ، وواضحة

 .الذ  قادتاه إىل وضع سياسي يتسم بالتفّكك والطازفية، البلد

طروًرا  فقد شرهد ت ، مل يكن اخللل يف اخلطاب السعود  حول قضية العراق
واحتل  تلك القضرية حيرًزا   ، (3040-3004ملحوًظا وإجيابًيا يف فترة الدراسة )

وبدا يف كًري مرن  ، مهًما يف كًري من خطابات املسؤولني السعوديني وتصرحياهتم
األحيان أن الرياض هي األكًر دفاًعا عن سّنة العراق حىت بات  هري املخاَطرب   

يعة احلال(. بيد أن ارتباًكا حقيقًيرا سراد   اإلقليمي بشأهنم )إضافة إىل تركيا بطب
الريية السعودية اليت بقي  تعّول بشكل كبري على جتاوب صانع القرار األمريكري  

خبالف الطرف اإليراين ، مع مطالبها وحتفظاهتا على السياسة األمريكية جتاه العراق
 .إليراينالذ  وضع جهده وفكره يف كيفية حتويل العراق احملتل إىل ساحة للنفوذ ا

ودون الدخول يف مقارنة مطّولة بني أدوات تنفيرذ السياسرتني السرعودية    
إال أنه ال ميكن جتاهل النتيجة الواضحة لكل منرهما علرى   ، واإليرانية يف العراق

بقي  الرياض تتخندق يف إطار ، فعلى حني كان  طهران مؤّثرة ومباِدرة؛ األرض
كن مفاجًئا يف هذا الصردد أن يكرون   ومل ي، سياسة رد الفعل يف الشأن العراقي

مستبعًدا أ  ، أمريكي-تشكيل حكومة نور  املالكي الًانية انعكاًسا لتفاهم إيراين
 .دور سعود  هناك
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إن هذا التحليل الذ  يتمحور حول رلبة السعودية يف التأثري علرى اجلرار   
ريراض يف  دون أن تنجح ال، العراقي خصوًصا بنبعاده عن األذرع اإليرانية الطويلة

يطرح استنتاجات مهمة تتعلق بالسبب احلقيقي وراء تقاعي السعودية عن ، ذلك
دعم املقاومة الوطنية العراقية اليت هي الطرف الداخلي األقرب حلفظ عروبة العراق 
واملصاحل العربية فيه. فرمبا تكون الرياض قد خشي  من أن مًل هذا التصرف قرد  

ن أو لري مباشرة مع أنصارها يف العراق. ورمبا أن يقود إىل مواجهة مباشرة مع إيرا
هذا اخليار مل يكن مطروًحا أصاًل لتعارضه مع السياسة األمريكية اليت كان  تريد 
من السعودية الضغط على األطراف السّنية العراقية لالخنراط يف العملية السياسرية  

تلرّوح مرن آن   وليي مقاومتها أو العمل على ختريبها. ويبدو أن الرياض كان  
آلخر بدعم سّنة العراق ألسباب دعازية أو تكتيكية تتعلق بنقناع األمريكيني بتغيري 

وعدم تسليم العراق لإليرانيني على طبق من ذهب كما أشرار  ، سياستهم العراقية
 .أحد املسؤولني السعوديني

جتاه العراق مل يكن يتعلق بقصور يف بري والواقع أن التقصري السعود  والعر
بل كان يتعداه ليصل إىل قصور يف الرييرة  ، أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية فقط

وأن ، االستراتيجية اليت تراهن على صداقة الواليات املتحدة األمريكيرة للعررب  
 .واشنطن ستختار دازًما مصاحلها مع النظم العربية وليي مع النظام اإليراين

ت حقيقية واجه  السياسرة  بيد أن اإلنصاف يقتضي القول أيًضا: إن عقبا
كان بعضها راجًعا إىل ضرعأل النفروذ   ، السعودية يف العراق قبل االحتالل وبعده

السعود  هناك وحمدودية االنفتاح على القوى السياسية الشيعية بسبب إرث مرن  
اخلالف الًقيل الذ  يعود إىل حلظة تأسيي الدولتني العراقية والسعودية. يف حرني  

، بطبيعة العالقة السعودية مع األطراف املؤثرة علرى العرراق   تعّلق بعضها اآلخر
ويررتبط  ، وخصوًصا الواليات املتحدة األمريكية وإيران )وسوريا بدرجة أقرل( 

منرذ وقر    بري بعضها الًالث حبالة الضعأل اخلطرية اليت يراوح فيها النظام العر
 .ليي بالقصري

اض من كرًري مرن   جّردت الري 3004أيلول /سبتمرب 44فتداعيات أحداث 
حبيث تناقص  القدرة السعودية على الترأثري  ، أوراق قوهتا يف العالقة مع واشنطن
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رلم احملاوالت السرعودية يف هرذا   ، على التوّجهات األمريكية حنو املنطقة العربية
برري  فقد وضع النظرام العر  3001الصدد. أما االحتالل األمريكي للعراق ربيع 

نوات طويلة من االنتظار والتكّيرأل مرع مسرتجدات    ودوله املختلفة يف إطار س
ممرا أفقرد   ؛ السياسة األمريكية دون قدرة حقيقية على ختفيأل اندفاعاهتا وللوازها

الرياض إمكانية أن تستقو  بالدول العربية األخرى املؤثرة يف مبادراهتا وسياساهتا 
حتالل األمريكي العربية واإلقليمية. يف الوق  الذ  جنح  فيه إيران يف توظيأل اال

ليصبح العراق احملتل ورقرة مقايضرة   ، للعراق خلدمة أهداف مشروعها اإلقليمي
مرع عجرز   ، كربى بيد صانع القرار اإليراين ليمضي قدًما يف مشروعه النروو  

واضح عن التأثري على هذه السياسة اإليرانية اليت تدفع املنطقة دفًعرا إىل  بري عر
رلم احملاوالت التركية الديوبة ملنع هرذا  ، يةشفري حروب طازفية وصراعات مذهب

 .السيناريو اخلطري

ورلم هذا الوضع اإلقليمي املعّقد مل تستطع الرياض تغيري معطيات سياستها 
السيما يف العرراق وسروريا   ، اخلارجية جتاوًبا مع يفرضه هذا الوضع من حتديات

زمات الكربى يف منطقة األبري حبيث بات  منطقة املشرق العر، ولبنان وفلسطني
 .ومنطقة الفرص الكربى إليران وحلفازها بري،النظام العر

 44ميكن القول: إن السياسة السعودية جتاه العراق بعد أحرداث  ، واختصاًرا
، مل يصبها سوى قدر حمدود من التغّير، مث بعد احتالل العراق، 3004أيلول /سبتمرب

ّير يف مستوى االهتمام املوجَّره إىل  أ : تغ، "التغّير التكيفي" رُيعرف اصطالًحا ب
، مع استمرار بقاء السياسة يف أهدافها واألدوات السياسية كما هي، قضية العراق

ناهيك بالطبع عن استمرارية االستراتيجية السعودية. فزيادة االهتمام السرعود   
واإلشارات النقدية اليت حفل  هبرا التصررحيات السرعودية إزاء    ، بالعراق احملتل

مل تكن سوى تغري يف اخلطراب السرعود  ال   ، سياسة األمريكية جتاه ذلك البلدال
 .يغري من جوهر السياسة اخلارجية السعودية
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 خاتمة

رّكزت هذه الدراسة على مناقشة التغيُّر يف السياسة اخلارجية للدولة يف حال 
واختذت من ، مع ثبات حمددات السياسات الداخلية هلذه الدولة، تغّير البيئة الدولية

واخترارت  ، دراسة حالرة  3004أيلول /سبتمرب 44احلالة السعودية بعد أحداث 
 .القضيتني الفلسطينية والعراقية منوذجني تطبيقيني للقضايا العربية

على الصعيد النظر  خلص  الدراسة إىل أن العوامل الداخلية تبقرى أكًرر   
فتغّير البيئة اخلارجية ؛ ل اخلارجيةتأثرًيا يف احتمال تغّير السياسة اخلارجية من العوام

على الصعيدين الدويل أو اإلقليمي قد ال ُينرت  بالضررورة تغّيرًرا يف السياسرة     
املوضروعي أو  /ما مل يرافقه توّفر عوامل داخلية على الصعيدين املراد  ، اخلارجية
أو تغّيرر  ، من قبيل: حدوث تغّير أو انشقاق يف النخبة احلاكمة، النفسي/اإلدراكي

أو وجود قرار لديره  ، يف إدراك صانع القرار ملعطيات البيئة اخلارجية أو الداخلية
أو تبلور إرادة سياسية لديه الستخدام موارد دولته ، بنعادة رسم حتالفاته اخلارجية

 .بشكل خمتلأل عن املألوف... إ 

ووجرود  ، ويف حال ثبات العوامل الداخلية املؤّثرة على السياسة اخلارجيرة 
فقد يلجأ صانع القرار يف ، خارجية دافعة لتغيري السياسة اخلارجية لفاعل ماضغوط 

أو التركيرز  ، هذه احلالة إىل إعادة تقدمي سياسته اخلارجية يف صورة إعالمية خمتلفة
أو الترذكري  ، على الفوازد واملصاحل اليت ميكنه تقدميها للوحدات الدولية األخررى 

أخرى أن يلجأ إىل استخدام أكررب لرألدوات    بصوابية سياساته القدمية. وبعبارة
ورمبا إىل تغيري خطابه مع إبقاء أهداف السياسة ، الدبلوماسية واإلعالمية والدعازية

 .اخلارجية وتوجهاهتا واستراتيجياهتا كما هي دون تغيري جوهر  أو مراجعة عميقة

فنهنا تبقى ، اإلعالمية/ورلم األثر اآلين الذ  ُتحدثه هذه األدوات الدبلوماسية
، بل قد حتدث أضراًرا حقيقية يف ذلرك املردى  ، حمدودة التأثري على املدى البعيد
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ورمبا تسهم بفعل اآلثار التراكمية إىل مجود الوضع الراهن ومراوحرة السياسرة   
مما يشّكل خصًما أكيًدا من القدرة علرى  ، اخلارجية هلذه الوحدة الدولية يف مكاهنا

وبالتايل خسارة احتمال تعظيم مكانرة  ، سياسة اخلارجيةحتقيق إجنازات أكرب يف ال
هذه الوحدة على الصعد اإلقليمية والعاملية. وهذه إحدى سلبيات اللجوء املتكررر  
إىل آلية التكّيأل ملواجهة املستجدات واملتغريات النابعة مرن البيئرتني الداخليرة    

مرن ضررورة   فضاًل عما هو معروف يف أدبيات السياسة اخلارجيرة  ، واخلارجية
فاألدوات التوفيقية أو التعاونية )وعلى ؛ التكامل بني أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية

 .رأسها األداة الدبلوماسية( ال تكفي وحدها لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية

أما على الصعيد العملي فقد خلص  الدراسة إىل أن املنطقة العربية تعّرض  
إىل ، 3001مث بعد احتالل العرراق ربيرع   ، 3004أيلول /سبتمرب 44بعد أحداث 

ضغوط دولية وإقليمية هازلة على حنو كان يستوجب حردوث حترّول كربري يف    
لرري أن  ، السياسات اخلارجية العربية لدفع تلك الضغوط أو حتقيق أهداف أبعرد 

أللب الدول العربية اختارت االكتفاء بالدفاع عرن نفسرها دون رييرة كليرة     
ومل يكن هلا من مث دور فاعل يف توجيره  ، بالدول العربية األخرى للمخاطر احملدقة
اإلعالمي سعيه إىل خدمرة  /وإن أعلن بعضها يف خطابه السياسي، أحداث املنطقة
ألسباب كان  تتعلق باستيعاب الضغوط الداخليرة واخلارجيرة   ، القضايا العربية

 .أساًسا

ة إلحرداث تغريري يف   لقد كان  املؤثرات القادمة من البيئة الدولية ضالط
اليت شرهدت  ، خصوًصا يف الفترة األوىل لبوش االبن، السياسة اخلارجية السعودية

تسراءل  عرن أمهيرة     3004أيلول /سبتمرب 44ظهور آراء متطرفة بعد أحداث 
كما طرح  فكرة حماسبة السرعودية أو  ، السعودية-استمرار العالقات األمريكية

دعم "اإلرهاب" والفكر املتشدد. إىل حد ميكن معاقبتها بسبب دورها املزعوم يف 
القول معه إن قضية إصالح الداخل السعود  رمبا ارتق  آنذاك لتصبح واحدة من 

 .أهم قضايا العالقات بني الطرفني

بيد أن هذا التوتر الطارئ يف عالقات البلدين سرعان ما احنسر بعد ظهرور  
وحتّوله ، ىل تصاعد نفوذ إيران فيهتداعيات التورط األمريكي يف العراق الذ  أدى إ
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، مما ضرب فكرة التحالأل األمريكي مع العرراق احملترل  ؛ إىل ورقة مساومة بيدها
 .السعودية-وأعاد بالتايل االعتبار حملورية العالقات األمريكية

ويف ، ويبدو أن تصاعد التحد  اإليراين لكال الطرفني يف العراق خصوًصرا 
الريراض  -إىل إعادة تأكيد أسي عالقات واشنطن أدى، عموًمابري املشرق العر

. واملؤكد هنرا  3004أيلول /اليت أصاهبا قليل من التغّير اآلين بسبب أحداث سبتمرب
؛ أن هذه العالقات ما زال  ترتكز على اعتبارات اقتصرادية وعسركرية قويرة   
فاألساس االقتصاد  يتعلق حباجة واشنطن إىل الدور السعود  يف استمرار تردفق  

ووقوف الرياض ضد الضغوط داخرل  ، لنفط إىل األسواق العاملية بأسعار معقولةا
منظمة األوبك لزيادة أسعار النفط. يف حني حتتراج السرعودية إىل الرواردات    

فضاًل عن استًمار الفوازض املالية السعودية يف الواليات املتحدة ناهيك ، األمريكية
مبا يفّسر احلجم الكربري ملبيعرات   ، يةعن احلاجة إىل اإلمدادات العسكرية األمريك

 .السالح األمريكي إىل السعودية

وبغض النظر عن التأثري اآلين الذ  تتركه أزمات العالقرات برني اململكرة    
فنهنما تتشاطران ريية متقاربة على ، العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية

مع وجود هروامش  ، اإلقليميةيف أللب القضايا ، الصعيدين االستراتيجي واألمين
لذا فهو خرالف يف  ، خالف تتعلق بالوسازل واألدوات وليي بأصل الريية الكلية

 .اجلززيات وليي الكليات

هذا اخلالف اهلامشي يف الرييتني السعودية واألمريكية يسرمح يف الواقرع   
سرواء بردفع   ، للرياض مبجال من احلركة الدبلوماسية يف قضييت فلسطني والعراق

أو مبحاولرة  ، ادرات سياسية لتفعيل عملية تسوية الصراع مع الكيان اإلسرازيليمب
والتأكيد على أمهيرة  ، تقدمي النصح للسياسة األمريكية يف تعاملها مع العراق احملتل

 .التصد  للعبث اإليراين به

أو ، بيد أن ذلك كله ال يعين تغّيًرا جوهرًيا يف السياسة اخلارجية السرعودية 
بقدر ما يعرين القردرة علرى    ،  التأثري على القضايا العربية االستراتيجيةفاعلية يف

وإعادة تقدمي اململكة العربية السرعودية بوصرفها   ، التكّيأل مع املتغريات اخلارجية
منوذًجا لالعتدال وسط حميط متغّير. هذه الصورة عن الدولة تلعرب فيهرا األداة   
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يف أوقات األزمات واحلروب اليت متّر هبا وتربز خصوًصا ، الدبلوماسية دوًرا حمورًيا
 .املنطقة العربية

 44ولذا ميكن مالحظة ارتفاع نشاط الدبلوماسية السعودية عقب أحرداث  
، 3003وكذلك بعد االجتياح اإلسرازيلي للضفة الغربية ربيع ، 3004أيلول /سبتمرب

اء حرب وأثن، 3004وأثناء حرب لبنان صيأل ، وأيًضا أثناء حرب العراق وبعدها
 .3008-3009لزة 

هذا النشاط الدبلوماسي )سواء على صعيد اللجوء إىل املؤسسات الدوليرة  
أو على صرعيد توضريح   ، الستصدار قرارات تدين العدوان على املنطقة العربية

أو عررب  ، املواقأل السعودية عرب بيانات سياسية أو تصرحيات صحفية وإعالميرة 
العامل بعقد املؤمترات الدولية وتنسيق اخلطروات  التواصل مع األصدقاء يف اإلقليم و

كان نشاًطا يتسم عادة باآلنية وضعأل املتابعة وحمدودية ، أو التحركات السياسية(
إذ كان اجلهد الدبلوماسي السعود  ؛ التأثري على القضايا العربية وضعأل الفاعلية

ر وطرح أفكار ومقترحرات أو مبرادرات دون تروفّ   ، يتركز على وقأل احلروب
بسبب ليراب اسرتخدام أدوات الضرغط يف    ، القدرة على ترمجتها على األرض

أو التلويح اجلد  هبا على األقل لضمان حتقيق املصاحل ، السياسة اخلارجية السعودية
 .السعودية والعربية يف هذه القضايا

اإلسررازيلي علرى   -لقد أظهرت هذه احلروب اليت شّنها التحالأل األمريكي
وحاجترها إىل  ، مشكالت السياسة اخلارجية السرعودية بري عرمنطقة املشرق ال

حىت تتمكن الدولة ، املراجعة والقيام بعملية متواصلة من ختطيط السياسة اخلارجية
وتروفري  ، السعودية من توّقع التطورات املستقبلية يف القضايا االستراتيجية العربية

آت االستراتيجية اليت ظهرت يف وجتاوز تأثري املفاج، األدوات املطلوبة للتعامل معها
وتقليل عنصر عدم اليقني الذ  متتاز به عمليرة صرنع السياسرة    ، تلك احلروب
 .اخلارجية إمجااًل

لكن باملقابل يالحظ أن السياسة السعودية أظهرت قدًرا من التفاعرل مرع   
خصوًصا ، 3008قضية العراق مع ظهور بدايات "التهدزة النسبية" يف أوضاعه عام 

. وهو ما أتاح للريراض  3040آذار /راء االنتخابات الربملانية هناك يف مارسمع إج
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، القدرة على توظيأل قدراهتا املالية أو األداة االقتصادية يف تنفيذ سياستها اخلارجية
فضاًل عن استخدامها لألداة الدبلوماسية بطبيعة احلال. بيرد أن هرذا التفاعرل    

 األمور على ما يريرده صرانع القررار    السعود  مل يكن يعين بالضرورة أن تسري
حبيث ، فتلك "التهدزة النسبية" كان  مؤقتة؛ السعود  بشكل خطي أو تصاعد 

وانته  األمور إىل ، 3040عادت األمور إىل التأزم الداخلي يف العراق منذ صيأل 
أمريكية على حسراب  -عودة نور  املالكي رزيًسا للوزراء انعكاًسا لصفقة إيرانية

السعودية والعربية. كما أخفق  مساعي السالم العربية يف بلوا أية نتيجة املصاحل 
ملموسة سواء بتحقيق مطالب احلد األدىن املذكورة يف املبادرة العربية للسالم أو ما 

وكان الفًتا أن إدارة الرزيي باراك أوباما جتاهل  القيام بدعوة السعودية ، هو أكًر
 3اإلسررازيلية املباشررة يف واشرنطن    -سطينيةإىل حفل استئناف املفاوضات الفل

 .رلم أن الرياض هي صاحبة املبادرة العربية للسالم، 3040أيلول /سبتمرب

ورمبا ميكن القول: إن التحركات السعودية يف أللب القضايا العربية تفتقرر يف  
 بعض األحيان إىل الريية االستراتيجية اليت تتيح توسيع اخليارات أمام صرانع القررار  

واليت تستطيع فتح باب تنويرع  ، وزيادة القدرة التساومية السعودية يف مواجهة اخلصوم
العربيرة  -وبناء قاعدة ارتكاز من العالقات السرعودية ، التحالفات اخلارجية للرياض

وإقامة التروازن برني   ، اإلقليمية-ومن العالقات السعودية بري،للنهوض بالنظام العر
ية السعودية دون االعتمراد علرى األداة الدبلوماسرية    أدوات تنفيذ السياسة اخلارج

مبا يعّظم مرن مكانرة   ، مبا يف ذلك اللجوء إىل أدوات الضغط عند الضرورة، وحدها
 .وحيقق أهداف سياستها اخلارجية، الدولة على الصعيدين اإلقليمي والدويل

على  عة املعاِرضة للتغيرينرزويالحظ هنا أن سيطرة النظرة االستاتيكية أو ال
يفرزان إهداًرا لقدرات ، وللبة السلوك التكيفي، توّجه السياسة اخلارجية السعودية
فالقدرات املالية والًقل االقتصراد  واملكانرة   ؛ الدولة خصوًصا على املدى البعيد

لكن يبقى األمر ، الدينية اهلازلة ميكن االعتماد عليها يف التأثري على الدول األخرى
إقليمية قيادية ذات أهداف واضحة ينت  عنها سياسة فّعالرة  مرهوًنا بوضع أجندة 

يكون هدفها التأثري ومّد نفوذ السيطرة القيادية. وذلك عوض االعتماد على األداة 
الدبلوماسية اليت مل تنجح فعلًيا يف منع تدهور البيئة االستراتيجية احمليطة بالدولرة  
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وأيًضا مع تصاعد ، 3001ع السعودية كما حدث خصوًصا بعد احتالل العراق ربي
األخطار احمليطة بالدولة اليمنية ووحدهتا بسبب النشاط املتصاعد لتنظيمات عنفيرة  

 .ووجود نفوذ إيراين واضح يف ذلك البلد اجملاور للسعودية

فنهنرا تعراين   ، ورلم وجود عناصر قوة مهمة لدى اململكة العربية السعودية
، م توازن يف مكانتها اإلقليمية والدوليرة )شأن كل الدول العربية األخرى( من عد

مما يدفع الرياض بشكل عام إىل تبين سياسة حتالفات جامدة حترص على كبح أ  
، تغيري يف أوضاع املنطقة بدعوى تأمني املصاحل السرعودية الداخليرة واخلارجيرة   
ؤكد ومحاية األمن الوطين للبالد من التهديدات اإلقليمية واأليديولوجية. واألمر امل

أن املصاحل السعودية ميكن أن تتحقق بشكل أكرب إذا أعادت النظر يف العالقرات  
وأخرذت  ، األمريكية خصوًصرا -والعالقات السعودية، الغربية عموًما-السعودية

 .بصورة أكرب مببدأ تنويع العالقات اخلارجية

ال ميكنه درء التدخالت اخلارجية يف القضايا بري إن التردد السعود  والعر
فاألطراف اخلارجية )خصوًصا الطرفني األمريكي واإليراين( تستغل اتساع ؛ لعربيةا

وانكفاء الدول العربيرة الكربرية علرى     بري،مساحة الفراا االستراتيجي العر
علرى حسراب   ، لتخدم هذه األطراف اخلارجية مصراحلها ، مشكالهتا الداخلية

 .بريتالل األجنوبغض النظر عن معاناة الشعوب العربية من االح، العرب

على أية حال فنن تعزيز صحة هذه االستنتاجات أو نفيها حيتراج ألحبراث   
أخرى حول العوامل اليت تدفع بالسياسات اخلارجية العربية يف اجتراه التغّيرر أو   

ولذا فنن مثة حاجة ملحة لدراسرات  ، والعوامل الكفيلة بزيادة فعاليتها، االستمرار
 :نهاوم، علمية يف موضوعات مكّملة

العربية )خصوًصا ما يتعلق بالصراع بني -دراسة تأثري الصراعات العربية -
والسياسرة  ، األدوار العربية( على السياسات اخلارجية العربية عموًمرا 

 .اخلارجية السعودية خصوًصا
 .وجدلية التأثري والتأثر بينهمابري دراسة عالقة السعودية بالنظام العر -
اخلليجية على السياسة اخلارجيرة السرعودية   -يةتأثري اخلالفات اخلليج -

 .والدور السعود 
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ومدى تأثرها ، السعودية وقضاياها وإشكاالهتا-دراسة العالقات العراقية -
 .والدويلبري بأوضاع النظامني العر

إجراء دراسات مقارنة بني األدوات اليت تلجأ إليها السعودية يف تنفيرذ   -
مقارنة بكرل مرن السياسرة    ، العربية سياستها اخلارجية جتاه القضايا
حىت ميكن الوصول إىل خالصات نظريرة  ، اخلارجية التركية واإليرانية

وعملية حول كيفية استخدام أدوات القوة الناعمة والصلدة يف تنفيرذ  
 .السياسة اخلارجية

برري  ويبقى السؤال جدلًيا ومستقبلًيا حول جدوى النه  السرعود  والعر 
لكن هذه الدراسة متيرل إىل أن التحالفرات أو   ، دول الغرب املعتدل املنفتح على

العالقات العربية مع الدول الغربية )والواليات املتحدة خصوًصا( مل تكن مفيردة  
األمريكية -وكان من األفضل موازنة العالقات العربية، للقضايا العربية االستراتيجية

 .منها بوجه خاص واآلسيوية، بعالقات متوازية مع القوى الدولية األخرى
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 .3001، 3ط، بريوت: دار الساقي، النعيمي
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ترمجرة:  ، . مساءلة الدولة السعودية: أصوات إسالمية من اجليل اجلديدررررر -
 .3008، بريوت: دار الساقي، ميشلني جبور

بريوت: دار ، العشرينمأزق اإلصالح يف السعودية يف القرن احلادي و. ررررر -
 .3001، الساقي

، القاهرة: دار الشروق، وآليات املواجهةبـي أزمات النظام العرمجال علي. ، زهران -
3004. 

، رؤية سياسية من اململكة العربية السعودية: أزمة اخلليج ومـا بعـد  أمني. ، ساعايت -
 .4884، القاهرة: املركز السعود  للدراسات االستراتيجية

القاهرة: معهد ، والواليات املتحدة األمريكيةبـي الوطن العرهالة )حمرر(. ، سعود  -
 .4884، البحوث والدراسات العربية

، سلسلة عامل املعرفرة ، بعد أزمة اخلليجبـي مستقبل النظام العرحممد السيد. ، سعيد -
 .4883، )الكوي : اجمللي الوطين للًقافة والفنون واآلداب(، 419العدد 

بريوت: مركز  بـي،األمة والدولة واالندما  يف الوطن العرلسان وآخرون. ، سالمة -
 .4898، 3ج، ومعهد الشؤون الدولية يف إيطاليا، دراسات الوحدة العربية

، 3ط، القاهرة: مكتبة النهضة املصررية ، حتليل السياسة اخلارجيةحممد السيد. ، سليم -
4889. 

الدور السياسي واالقتصـادي   بـي:ا العرالثروة النفطية ودورهعاطأل. ، سليمان -
 .3008، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية بـي،للنفط العر

مركز  بري:أبوظ، إيران واخلليج: البحث عن االستقرارمجال سند )معد(. ، السويد  -
 .4884، اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

مركز دراسرات   بـي،ي يف الوطن العراإلصالح السياسمصطفى كامل )حمرر(. ، السيد -
 .3004، جامعة القاهرة -كلية االقتصاد والعلوم السياسية-وحبوث الدول النامية 

، القاهرة: دار الكتب والوثازق القوميرة ، مصر والعربأمحد زكريا وآخرون. ، الشلق -
3004. 

مركرز   بريوت: بـي،أزمة الدولة يف الوطن العرعادل جماهد وآخرون.  بري،الشرج -
 .3044متوز /يوليو، دراسات الوحدة العربية
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سلسلة دراسرات  ، فلسطني: دراسات منهجية يف القضية الفلسطينيةحمسن. ، صاحل -
 .م3001/هر4131 بري،القاهرة: مركز اإلعالم العر، (4فلسطينية )

 الدار البيضاء وبريوت: املركز، الطائفية بني السياسة والدينحسن بن موسى. ، الصفار -
 .3008 بري،الًقايف العر

القاهرة: دار السالم للطباعة ، حوار األديان: مراجعة وتقومي، وسام. )حمرر(، الضويين -
 .3044، والنشر والتوزيع

أمريكا اخلصم واحلكم: دراسة توثيقية يف "عملية السـالم"  نصري حسن. ، عارور  -
برريوت: مركرز   ، ترمجة وتقدمي: منري العكش، 3399ومناورات واشنطن منذ عام 

 .3007، دراسات الوحدة العربية
برريوت: مركرز   ، الدبلوماسية العربية يف عال متغّيـر عبد اخلالق )حمرر(. ، عبد اهلل -

 .3001، الشارقة: دار اخللي  للصحافة والطباعة والنشر؛ دراسات الوحدة العربية
مكتبرة األسررة   ، مريكـا هناية الليربالية: باراك أوباما... وروح أوحيد. ، عبد اجمليد -

 .3008، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 3008
اعات السياسـية وحـروب التغـيري    نــز ال بــي: اخلليج العرفتحي. ، العفيفي -

 .3001، القاهرة: مركز األهرام للترمجة والنشر، االستراتيجي
اهرة: اهليئرة  القر ، 3008مكتبة األسرة ، من دفتر السياسة املصريةمصطفى. ، علو  -

 .املصرية العامة للكتاب
مركرز البحروث   ، املدرسة املصرية يف السياسـة اخلارجيـة  . )حمرر(. ررررر -

 .3003، 3م ، جامعة القاهرة -والدراسات السياسية
، مقاومة التطبيع: ثالثون عاًما من املواجهةحمسن وممدوح سامل وأمحد عبيد. ، عوض -

 .3007، بيةبريوت: مركز دراسات الوحدة العر
بريوت: مركز دراسات الوحدة  بـي،قياس التبعية يف الوطن العرإبراهيم. ، العيسو  -

 .4898، مشروع املستقبالت العربية البديلة، العربية وجامعة األمم املتحدة
انعكاسات أحداث احلادي عشر من سبتمرب على أمن دول أشرف سعد. ، العيسو  -

، الشارقة: مركز اخللي  للدراسات، 1009-1003بية جملس التعاون لدول اخلليج العر
 .3007، دار اخللي  للصحافة والطباعة والنشر
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بريوت: مركز دراسرات الوحردة   ، مأزق اإلمرباطورية األمريكيةفنسان. ، الغريب -
 .3009، العربية

، ترمجة: خري  الضرامن ، . امللك فيصل: شخصيته وعصره وإميانهألكسي، فاسيليأل -
 .3041، 3ط، ر الساقيبريوت: دا

، بدون مكران نشرر  ، املؤلأل، السياسة اخلارجية السعوديةعبد اهلل سعود. ، القباع -
 .م4894/هر4107

، أمريكا والسعودية: محلة إعالمية أم مواجهة سياسية؟لاز  عبد الرمحن.  بري،القصي -
 .3003، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر

من تأميم قناة السويس إىل غـزو العـراق    بـي:شرق العر. انفجار املجورج، قرم -
 .3004 بري،بريوت: دار الفارا، ترمجة: حممد علي مقلد، 3399-1009

ترمجة: ، السياسات اخلارجية للدول العربيةهبج  وعلي الدين هالل )حمرران(. ، قرين -
 جامعرة   -مركز البحوث والدراسرات السياسرية  ، 3003، 3ط، جابر سعيد عوض

 .اهرةالق
 .3040، بريوت: دار الساقي، إنقاج العراق: بناء أمة حمطمةمنري أمني. ، قريدار -
القاهرة: مركز األهررام  ، كامب ديفيد بعد عشر سنواتوليام ب. )حمرر(. ، كوان  -

 .4898، للترمجة والنشر
تطور السياسة اخلارجية السعودية من تأسيس لريغور  ويلينا ميلكوميان. ، كوساتش -

الريراض: معهرد   ، ماجد بن عبد العزيرز  د. ترمجة:، دولة إىل بداية اإلصالحاتال
 .م3001/هر4134، وزارة اخلارجية السعودية-الدراسات الدبلوماسية

دراسات يف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة: عملية عبد احلميد )حمرر(. ، الكيايل -
، نة للدراسات واالستشاراتبريوت: مركز الزيتو، معركة الفرقان/الرصاص املصبوب

 .م3008/هر4110
بريوت: دار ، ترمجة: لادة حيدر، اخلالفة يف العربية السعوديةجوزيأل أ. ، كيشيشيان -

 .3001، 3ط، الساقي
عّمران: دار  ، انتفاضة األقصى وقرن من الصـراع حسن )مراجعة وتقدمي(. ، نافعة -

 .3003، الشروق للنشر والتوزيع ومؤسسة عبد احلميد شومان
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ترمجة: مركز ، اململكة العربية السعودية: السلطة والشرعية واالستمراريةتيم. ، نبلوك -
 .3007، املركز بري:د، اخللي  لألحباث

ترمجرة: أمرني   ، الذي ل حيدثبـي اخلليج الطائفي والربيع العر بري.تو، ماثيسن -
 .3041، بريوت: الشبكة العربية لألحباث والنشر بري،األيو

إيران والعرب: املصاحل القوميـة وتـدخالت   أسامة أمحد )حمرر ومراجع(. ، هدجما -
-كلية االقتصاد والعلوم السياسية-برنام  الدراسات احلضارية وحوار الًقافات، اخلار 

 .3008، جامعة القاهرة
القاهرة: مركز ، مستقبل العراق بعد عملية نقل السلطة بري،اجمللي االستشار  العر -

 .3001، احللقة النقاشية اخلامسة، راسات االستراتيجيةاخللي  للد
قضرايا  ، : رؤية مسـتقبلية 1030العراق بعد انتخابات عام  بري،جملي الفكر العر -

 .3040، القاهرة: مركز اخللي  للدراسات االستراتيجية، 34العدد ، عربية
برريوت: دار  ، احلوار والوحدة الوطنية يف اململكة العربية السعوديةحممد. ، حمفوظ -

 .3001، الساقي
اخلليج.. واملسألة العراقية من غزو الكويت إىل احتالل أمحد إبراهيم )حمرر(. ، حممود -

، القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية يف األهرام، 1001 -3330العراق 
3001. 

بريوت: مركز ، كيف يصنع القرار يف األنظمة العربيةنيفني )حمرر ومنسق(. ، مسعد -
 .3040، دراسات الوحدة العربية

، دراسة يف اإلدراك والسياسـات  بـي:أمن اخلليج العر، عبد املنعم )حمرر(، املشاط -
، جامعة القاهرة-كلية االقتصاد والعلوم السياسية-مركز البحوث والدراسات السياسية

4881. 
-عيات احلرب اإلسـرائيلية تداعبد املنعم وناهد عز الدين )تقدمي وحترير(. ، املشاط -

القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية ، اللبنانية على مستقبل الشرق األوسط
 .3009، ومكتبة الشروق الدولية

ترمجرة:  ، 1009-3333مذكرات سياسية  بـي:هنج االعتدال العرمروان. ، املعّشر -
 .3009، بريوت: دار النهار، نسرين ناضر
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دراسة يف العالقات السياسية  بري:ين هالل. النظام اإلقليمي العرمجيل وعلي الد، مطر -
 .4894، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط، العربية

بريوت والدار البيضراء:  ، . اإلسالميون: دراسات يف السياسة والفكررشيد، مقتدر -
 .3041 بري،املركز الًقايف العر

ترمجة: نصري ، ريكية وإسرائيل: العروة األوثقالواليات املتحدة األمكميل. ، منصور -
 .4889، 3ط، بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مروة

القاهرة: مكتبرة  ، التطورات املعاصرة لدور مصر اإلقليميهدى )حمرر(. ، ميتكيي -
، الشروق الدولية ومركز البحوث والدراسات السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية

3044. 
برريوت:  ، تفتيت العراق: اهنيار السلم املدين والدولة العراقيةهيًم لالب. ، لناهيا -

 .3041، مركز دراسات الوحدة العربية
اجتاهات النخب السعودية حنو التحديث السياسـي يف  مشار  عبد الرمحن. ، النعيم -

 برري، بريوت: مؤسسة االنتشرار العر ، (1033-1003اململكة العربية السعودية )
3043. 

، ترمجة: حممد الرميحري ، الصراع السياسي يف شبه اجلزيرة العربيةفريد. ، هاليدا  -
 .3009، بريوت: دار الساقي

، 1033صراع القوى الكربى على سوريا: األبعاد اجليوسياسية ألزمة مجال. ، واكيم -
 .3044، بريوت: شركة املطبوعات للتوزيع والنشر

، ترمجة: كمال اليرازجي ، ة يف اململكة العربية السعوديةالدين والدولأمين. ، الياسيين -
 .4880، 3ط ، بريوت: دار الساقي

الرياض: مكتبرة  ، موقف امللك عبد العزيز من قضية فلسطنيإمساعيل أمحد. ، يالي -
 .م3003/هر4131، العبيكان

 ،اململكة العربية السعودية وفلسطني: حبوث ودراساتإمساعيل أمحد وآخرون. ، يالي -
 .م3004/هر4137، الرياض: دارة امللك عبد العزيز، اجلزء الًاين
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 تقارير سنوية واستراتيجية
ع السالح واألمـن  نـزالتسلح و، معهد ستوكهومل ألحباث السالم الدويل )سيرب ( -

برريوت:  ، وآخرونبري ترمجة: عمر األيو، 3007الكتاب السنو  للمعهد ، الدويل
 .3007، مركز دراسات الوحدة العربية

، أميت يف العال: حولية قضايا العـال اإلسـالمي  ، مركز احلضارة للدراسات السياسية -
 .م3001/هر4131، القاهرة: املركز، 3ج، العدد اخلامي

، 3ج، العردد السرادس  ، حولية قضايا العال اإلسالمي: أميت يف العال، ررررر -
 .م3001/هر4134، القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية

بــي  التقرير االستراتيجي العر، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية يف األهرام -
 .3003، القاهرة: املركز، 1003

 .3001، القاهرة: املركز، 1001-1001بـي التقرير االستراتيجي العر .ررررر -
 .3001، القاهرة: املركز، 1001 - 1001التقرير االستراتيجي العريب. ررررر -
 .3004، القاهرة: املركز، 1009-1009بـي التقرير االستراتيجي العر. ررررر -
 .3007، القاهرة: املركز، 1009-1009بـي التقرير االستراتيجي العر. ررررر -
 .3009، القاهرة: املركز، 1009-1009بـي التقرير االستراتيجي العر. ررررر -
 .3040، القاهرة: املركز، 1003-1009بـي التقرير االستراتيجي العر. ررررر -
 .3044، القاهرة: املركز، 1030بـي التقرير االستراتيجي العر. ررررر -
، 1009. التقرير االستراتيجي الفلسطيين لسنة مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات -

 .3007، بريوت: املركز
 .3009، بريوت: املركز، 1009التقرير االستراتيجي الفلسطيين لسنة  .ررررر -
 .3008، بريوت: املركز، 1009التقرير االستراتيجي الفلسطيين لسنة  .ررررر -
 .3040، بريوت: املركز، 1003التقرير االستراتيجي الفلسطيين لسنة  .ررررر -
حتـدي   بـي:: النظام العر1009حال األمة العربية  مركز دراسات الوحدة العربية. -

 .3004 ،بريوت: املركز، البقاء والتغيري
، : أزمات الداخل وحتديات اخلـار  1009-1009حال األمة العربية . ررررر -

 .3007، بريوت: املركز
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بريوت: ، : ثنائية التفتيت واالختراق1009-1009حال األمة العربية . ررررر -
 .3009، املركز

 .3008، بريوت: املركز، : أّمة يف خطر1003-1009حال األّمة العربية . ررررر -
، بريوت: املركز، : النهضة أو السقوط1030-1003حال األمة العربية . ررررر -

3040. 
 .3044، بريوت: املركز، : رياح التغيري1033-1030حال األمة العربية  .ررررر -
برريوت:  ، : معضالت التغيري وآفاقه1031-1033حال األمة العربية . ررررر -

 .3043، املركز

 دوريا 
بعرد قمرة عّمران    بري يق. "دور مصر يف النظام اإلقليمي العرحسنني توف، إبراهيم -

 .4898نيسان /إبريل، 433العدد  بـي،املستقبل العر، ("4897تشرين الًاين /)نوفمرب
، . "العدوان اإلسرازيلي على لزة: قراءة أوليرة يف اآلثرار والترداعيات"   ررررر -

، الستراتيجية يف األهررام القاهرة: مركز الدراسات السياسية وا، كراسات استراتيجية
 .3008آذار /مارس، 487العدد 

طارق. "احلملة اإلعالمية على السرعودية: الوسرازل أمريكيرة واألهرداف     ، إبراهيم -
، 3004كرانون األول  /ديسمرب، 443العدد  بـي،األورو-بـيامللف العر، صهيونية"

 .برياألورو-بريباريي: مركز الدراسات العر
الكتـب  ، ال. "اإلرهاب.. واإلسالم.. ومستقبل النظام الردويل" أمحد كم، أبو اجملد -

 .3004تشرين الًاين /نوفمرب، 11العدد ، وجهات نظر
السياسـة  ، حممد. "الفاعلون اجلدد.. وإعادة ترتيب قواعد اللعبة اإلقليمية"، أبو رمان -

 .91 ص ،3007نيسان /إبريل، 449العدد ، الدولية
، الكتب وجهات نظر، إلسالميون: القيم مقابل املصاحل"عاطأل. "أمريكا وا، أبو سيأل -

 .3007آب /ألسطي، 401العدد 
السياسـة  ، حسن. "االستقطاب اإلقليمي ومستقبل القضية الفلسرطينية" ، أبو طالب -

 .3007نيسان /إبريل، 449العدد ، الدولية
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، 80العدد، السياسة الدولية، . "أسي صنع السياسة اخلارجية السعودية"ررررر -
 .4897تشرين األول /أكتوبر

، 414العدد ، السياسة الدولية، . "اإلصالح والسياسة اخلارجية السعودية"ررررر -
 .3001نيسان /إبريل

، السياسة الدولية، . "الدور السعود .. حدود االشتباك مع شأن معّقد"ررررر -
 .3007تشرين األول /أكتوبر، 470العدد 

الفكـر االسـتراتيجي   ، األمريكية: نظرة كلية" -. "العالقات السعوديةررررر -
 .4880كانون الًاين /يناير، 14العدد  بـي،العر

العردد  ، السياسة الدولية، ي"ر. "املشكلة العراقية والنظام اإلقليمي العربررررر -
 .3003تشرين األول /أكتوبر، 410

، اإليرراين" -كري حممد سعد. "الشيعة يف اخللي  وتفاعالت الصراع األمري، أبو عامود -
 .3007نيسان /إبريل، 449العدد ، السياسة الدولية

، 7العردد  ، الدميقراطيـة ، من االجتياح اإلسرازيلي"بري . "املوقأل العرررررر -
 .3003صيأل 

الدراسـات  ، ي"رأمحد يوسأل. "تآكل الردور املصرر  يف النظرام العربر    ، أمحد -
 .3007صيأل ، 74العدد ، الفلسطينية

، يف: ملأل "احلرب اإلسرازيلية على لبنان وتداعياهتا"، اعيات العربية". "التدررررر -
 .3004تشرين األول /أكتوبر، 113العدد  بـي،املستقبل العر

يف معادلة التحرر الوطين الفلسطيين: حتليل لإلمكانرات  بري . "الرقم العرررررر -
 3004 ربيع/شتاء، 11/14العدد املزدوج ، الدراسات الفلسطينية، والقيود"

، 141العدد  بـي،املستقبل العر، ي"ر."قمة الدوحة ومعضلة النظام العربررررر -
 .3008أيار /مايو

، الدراسات الفلسطينية، أيلول.. والقضية الفلسطينية"/سبتمرب 44حممد سيد. "، أمحد -
 .3003خريأل ، 13العدد 

ييت العراق وفلسطني: جتاه قضبري مشهور إبراهيم. "الدَّو ران اخلليجي واألورو، أمحد -
 .3001شتاء ، 14العدد ، شؤون خليجية، ريية مقارنة"
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هوشان  أمري. "النفط يف مطلع القرن احلاد  والعشرين: تفاعل برني قروى   ، أمحد  -
مركرز اإلمرارات    برري: أبوظ، 1العدد ، دراسات استراتيجية، السوق والسياسة"

 .4884، للدراسات والبحوث االستراتيجية
حممد السعيد. "جملي التعاون اخلليجي والعراق: خربة املاضي وسريناريوهات  ، إدريي -

 .3001نيسان /إبريل، 413العدد ، السياسة الدولية، املستقبل"
، 111العدد  بـي،املستقبل العر، . "البعد االستراتيجي النتصار املقاومة"ررررر -

 .3007أيلول /سبتمرب
التسوية الفلسطينية وخريطة الطريرق: املسرار   -حممد خالد. "احتالل العراق، األزعر -

 .3001صيأل ، 441العدد ، شؤون عربية، واملصري"
سبتمرب: حمرددات االسرتمرارية    44. "السياسة األمريكية الفلسطينية بعد ررررر -

 .3003ربيع ، 408العدد ، شؤون عربية، والتغيري"
، 431العدد ، ن عربيةشؤو، . "معىن فوز محاس يف االنتخابات الفلسطينية"ررررر -

 .3004ربيع 
، شؤون عربية، . "واقع القضية الفلسطينية وآفاقها... منظور استراتيجي"ررررر -

 .3007ربيع ، 438العدد 
، الكترب ، ترمجة أمني علي، فيصل أمني. "هل ختسر واشنطن العراق؟"، االستراباد  -

 .3040كانون األول /ديسمرب، 411العدد ، وجهات نظر
اجمللـة  ، عبد الرضا علي. "اإلسالم يف دساتري دول جملي التعاون اخلليجي"،  األسري -

 .3007شتاء ، 41العدد ، العربية للعلوم السياسية
أيار /مايو 39الدبلوماسية اإليرانية ، "إيران وعالقات القوة اجلديدة يف الشرق األوسط" -

 .3009متوز /يوليو، 84العدد ، خمتارات إيرانيةمترجم يف: ، 3009
ترمجرة:  ، كايهان. "استراتيجية السياسة اخلارجية إليران بعد صدام حسني"، بارزجيار -

 .3040شباط /فرباير، 441العدد ، خمتارات إيرانية، مسري زكي البسيوين
، السرعودية" -أيلول على العالقات األمريكية 44أمحد. "انعكاسات أحداث ، الربصان -

 .3003ريأل خ، 34العدد ، دراسات شرق أوسطية
درية شفيق. "إسرازيل والردازرة اخلليجيرة.. حتميرات األيرديولوجيات     ، بسيوين -

 .3040شتاء ، 40العدد ، شؤون خليجية، وبرامجاتيات املصاحل"
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عزمي. "اهلدف من حرب لزة إزالة عقبة أمام ترتيرب النظرام السياسري يف    ، بشارة -
خريرأل  ، 90/94العدد ، لفلسطينيةالدراسات ا، مقابلة أجراها معني رباين، املنطقة"
 .3040شتاء /3008

عبد السالم. "تداعيات االنسحاب األمريكي من العراق على دول اخللري   ، البغداد  -
 .3040خريأل ، 11العدد ، دراسات شرق أوسطية، ي"رالعرب

ورقة العمرل يف احللقرة   ، ي"رعبد اإلله. "اإلصالح السياسي يف الوطن العرب، بلقزيز -
العردد   بــي، املستقبل العر، ي"رة "حول اإلصالح السياسي يف الوطن العربالنقاشي

 .3001حزيران /يونيو، 101
، 3007آب /ألسرطي  1 هآرتس، ألوف ومشوزيل روزنر. "السعوديون قادمون"، بن -

 .3007أيلول /سبتمرب، 411العدد ، خمتارات إسرائيليةمترجم يف: 
يف القررن احلراد    برري  يادة العامل العرحممد. "دور دول اخللي  يف ق، بن هويدن -

كانون الًراين  /يناير، 413العدد ، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، والعشرين"
3008. 

جودت وحسن جوهر. "عوامل السالم واالسرتقرار يف منطقرة اخللري  يف    ، هبج  -
، 344العدد  بـي،املستقبل العر، التسعينات: إرهاصات الداخل وضغوطات اخلارج"

 .4884أيلول /سبتمرب
املستقبل ، ريفا. "إيران والواليات املتحدة واملفسدات احملتملة للصفقة يف العراق"، هباال -

 .3007متوز /يوليو، 114العدد  بـي،العر
العدد ، خمتارات إيرانيةمترجم يف: ، حممد. "القوة الناعمة اإليرانية يف العراق"، هبرامي -

 .3044متوز /يوليو، 413
متررجم يف:  ، 3001حزيران /يونيو 1 معاريف، شيمون. "شرق أوسط خمتلأل"، برييز -

 .3001متوز /يوليو، 401العدد ، خمتارات إسرائيلية
تقرير عن ندوة "الدبلوماسية اخلليجية والعراقية بعد انتهاء النظام السابق يف العراق.. إىل  -

 .3001شتاء ، 10العدد ، يجيةشؤون خل، مركز اخللي  للدراسات االستراتيجية، أين؟"
، إسرالمية إىل العرراق"  -صبحي ناظم. "اآلفاق احملتملة إلرسال قوات عربية، توفيق -

 .3004نيسان /إبريل، 441العدد ، السياسة الدولية
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 دراسـات سياسـية  ، ستار جبار. "عالقات العراق مع دول اجلوار العربية"، اجلابر  -
 .3009-4138، 41العدد ، )بغداد: بي  احلكمة(

، عماد. "القضية الفلسطينية وتداعيات اعتداءات احلاد  عشرر مرن سربتمرب"   ، جاد -
 .3003كانون الًاين /يناير، 417العدد ، السياسة الدولية

. "مدى جناح سياسة تطوير العالقات مرع إسررازيل منفرًذا للترأثري يف     ررررر -
 .3004شتاء ، 439العدد ، شؤون عربية، السياسات األمريكية"

، العربية"-السور  ومستقبل العالقات العربية-أجمد أمحد. "التقارب السعود ، جربيل -
 .3008شتاء ، 410العدد ، شؤون عربية

السرعود   -."الًورات العربية والعالقات العربية البينية: التوتر املصرر  ررررر -
 .3043صيأل ، 410العدد ، شؤون عربية، منوذًجا"

ربيع ، 44العدد ، الدراسات الفلسطينية، ني واملرحلة اجلديدة"علي. "فلسط، اجلرباو  -
3004. 

الدراسات ، . "املفاوضات العربية والفلسطينية مع إسرازيل: املأزق واحلل"ررررر -
 .3008ربيع ، 79العدد ، الفلسطينية

، خمتارات إيرانيـة مترجم يف: ، مجال. "السعودية واستقواء الشيعة يف املنطقة"، مجايل -
 .3044متوز /يوليو، 413عدد ال

، 443العدد ، السياسة الدولية، سلمان. "حتديات املشروع السّني يف العراق"، اجلميلي -
 .3001تشرين األول /أكتوبر

شؤون ، مسري فاروق. "مؤمتر مكافحة اإلرهاب: جتربة اململكة العربية السعودية"، حافظ -
 .3001شتاء ، 14العدد ، خليجية

. "انتقال مركز الًقل يف املنطقة بني االعتبارات السياسية واالقتصرادية  خالد، احلروب -
 .3007صيأل ، 410العدد ، شؤون عربية، واإلعالمية"

العدد ، شؤون عربية، . "إيران: حتد  )أو تغيري( موازين القوى اإلقليمية"ررررر -
 .3004ربيع ، 431

شـؤون  ، القوى باملنطقة". "تداعيات الغزو األمريكي للعراق على خريطة ررررر -
 .3001ربيع ، 441العدد ، عربية
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، . "هل خيدم جناح املشروع األمريكي يف العراق املصاحل العربية يف املنطقة؟"ررررر -
 .3001شتاء ، 444العدد ، شؤون عربية

جاسم يوني. "تداعيات االنتشار النوو  يف منطقة اخللي  على دول جملري  ، احلرير  -
 .3007كانون الًاين /يناير، 447العدد ، سة الدوليةالسيا، التعاون"

، شـؤون األوسـط  ، "السياسة اخلارجية السعودية: املتغريات واملستقبل"ررررر  -
 .3009صيأل ، 438العدد 

، اخلليجية بعد االحتالل: حمددات التعاون والصرراع" -"العالقات العراقيةررررر  -
 .3009ل أيلو/سبتمرب، 484العدد ، كراسات استراتيجية

، 47العدد ، الدراسات الفلسطينية، بالل. "ملاذا حياصر العامل حكومة محاس؟"، احلسن -
 .3004صيأل 

املسـتقبل  ، خري الدين. "حول احلرب اإلسرازيلية على لبنران وترداعياهتا"  ، حسيب -
 .3004أيلول /سبتمرب، 114العدد  بـي،العر

، "3003وقيرود   4871مفاجرأة   . بنيبري.حسن حممد. "سالح النفط العر، احلفين -
 .3003صيأل ، 10العدد ، شؤون خليجية

تركي. "توحيد اجلزيرة العربية: دور األيديولوجية والتنظيم يف حتطريم الربىن   ، احلمد -
تشرين /نوفمرب، 81العدد  بـي،املستقبل العر، االقتصادية املعيقة للوحدة"-االجتماعية

 .4894الًاين 
املسـتقبل  ، أجراه: هاشم قاسرم ، الدكتور عزمي بشارة"ي بر"حوار مع املفكر العر -

 .3009تشرين الًاين /نوفمرب، 117العدد  بـي،العر
الروسية: عالقات نوعية بداًل من شراكة -صاحل بن حممد. "العالقات السعودية، اخلًالن -

 .3043ربيع ، 11العدد ، اجمللة العربية للعلوم السياسية، استراتيجية"
 حضـارة ، يف العرراق" برري  "املشروع األمريكي وفشل الرهان العر فاحل.، خطاب -

تشررين  /أكتروبر -4114شوال ، 9العدد ، )بريوت: مركز األمة للدراسات والتطوير(
 .3040األول 

، شؤون عربية، أمحد صدقي. "ظاهرة االستشهاد يف الواقع الفلسطيين املعاصر"، الدجاين -
 .3004أيلول /سبتمرب، 407العدد 
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الدراسـات  ، الراهن"بري خالد. "بروز الدور السعود  يف إطار النظام العر، خيلالد -
 .3007خريأل ، 73العدد ، الفلسطينية

. "اجلذور االجتماعية للحركة الوهابية: قراءة خمتلفرة لتراريخ الدولرة    ررررر -
 .3000متوز /يوليو، 317العدد  بـي،املستقبل العر، السعودية"

 حـوار العـرب  مترجم يف: ، سنة احلسم يف الشرق األوسط": 3001بيتر. "، ديفيد -
 .3001شباط /فرباير، 1العدد ، بري()بريوت: مؤسسة الفكر العر

السياسـة  ، سامح. "عراق مابعد االنتخابات.. نظرة على احملريط اإلقليمري"  ، راشد -
 .3001نيسان /إبريل، 440العدد ، الدولية

كراسات ، العراق بعد االنسحاب األمريكي"إميان أمحد. "األمن والسياسة يف ، رجب -
 .3040، 341العدد ، استراتيجية

. "اجلامعة العربية وحتقيق املصاحلة الوطنية يف العراق: قرراءة يف طبيعرة   ررررر -
)القاهرة: معهد البحوث ، جملة البحوث والدراسات العربية، الصراع وفاعلية الدور"
 .3009كانون األول /ديسمرب، 18العدد ، والدراسات العربية(

ملف األهرام ، هانئ. "اململكة العربية السعودية يف مرحلة ما بعد امللك فهد"، رسالن -
 .3001آب /ألسطي، 439العدد ، االستراتيجي

ورقة العمل يف حلقة نقاشية بعنوان ، مضاو . "مشروع حتديث احلكم السعود "، الرشيد -
 .3008تشرين األول /أكتوبر، 149العدد  ،بـياملستقبل العر، "السعودية.. إىل أين؟"

سعيد. "السياسات العربية: حرج من التطرف اإلسرازيلي وقلق مرن النفروذ   ، رفع  -
 .3008صيأل ، 419العدد ، شؤون عربية، اإليراين"

 34وطن أمرروز اإليرانيرة   ، حسن هاين. "العراق واألجواء االنتخابية املبهمة"، زاده -
 .3040نيسان /إبريل، 447العدد ، خمتارات إيرانيةم يف: مترج، 3040شباط /فرباير

وطن أمروز اإليرانية ، . "برنام  الواليات املتحدة والسعودية بشأن العراق"ررررر -
 .3040نيسان /إبريل، 447العدد ، خمتارات إيرانيةمترجم يف: ، 3040شباط /فرباير 33

وحدهتم السياسية: مرن الدولرة   أمحد علي. "ريية املسلمني للغرب وأثرها يف ، سامل -
ربيرع  /صفر/حمرم، 431العدد ، املسلم املعاصر، العًمانية إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي"

 .م3007يونيو /مايو/إبريل-هر4139األول 



151 

، أيلول وانعكاساهتا على منطقة اخللري " /سبتمرب44جاسم خالد. "أحداث ، السعدون -
 .3003شرين الًاين ت/نوفمرب، 391العدد  بـي،املستقبل العر

املسـتقبل  ، السرعودية: واقعهرا ومسرتقبلها"   -هالة. "العالقات األمريكية، سعود  -
 .4891حزيران /يونيو، 74العدد  بـي،العر

العربيرة يف الرراهن   -لسان. "التعددية والتحييد املتبادل: العالقات العربيرة ، سالمة -
 .4899يلول أ/سبتمرب، 441العدد  بـي،املستقبل العر، واحملتمل"

، ملف األهرام االستراتيجي، معتز. "كيأل تفكر املوسسة الدينية ىف السعودية"، سالمة -
 .3001أيار /مايو، 431العدد 

أيالون.. تفاعل األيديولوجيا والربالماتية يف السياسرة  /. "مصافحة الفيصلررررر -
 .3040آذار /مارس، 491العدد ، خمتارات إسرائيلية، السعودية"

الفكرر  ، حممد السيد. "التحليل العلمي للسياسة اخلارجيرة: إطرار نظرر "   ، مسلي -
 .4883نيسان /إبريل، 10العدد  بري،االستراتيجي العر

املسـتقبل  ، وموقع تركيا منها"بري . "اخليارات االستراتيجية للوطن العرررررر -
 .3040كانون األول /ديسمرب، 193العدد  بـي،العر

العردد  ، السياسة الدولية، وموازين القوى اإلقليمية"ري ب. "الوطن العرررررر -
 .3040كانون الًاين /يناير، 478

الدراسـات  ، حممود. "خطة شارون إللغاء فلسطني: جرميرة برال عقراب"   ، سويد -
 .3003خريأل ، 13العدد ، الفلسطينية

عبد احلسني. "اإلسالم يف السياسة الدولية: حروار احلضرارات واإلرهراب    ، شعبان -
 .3007صيأل ، 41العدد ، اجمللة العربية للعلوم السياسية، لدويل"ا

، 111العدد  بـي،املستقبل العر، . "تضاريي اخلريطة السياسية العراقية"ررررر -
 .3004تشرين الًاين /نوفمرب

العدد ، الدراسات الفلسطينية، أنطوان. "إسرازيل واتفاق مكة: انتظار الفشل"، شلح  -
 .3007شتاء ، 48

ربيرع  ، 417العردد  ، شؤون عربية، عمرو. "أ  محاس يريدها العرب؟"، الشوبكي -
3008. 



154 

حسني وحسن أمحديان. "اململكة العربية السعودية من اهليمنرة النفطيرة إىل   ، صادقي -
 .3044شباط /فرباير، 437العدد ، خمتارات إيرانيةمترجم يف: ، الزعامة اإلقليمية"

 بــي، املستقبل العر، ي"رخفاق النظام اإلقليمي العربيزيد. "أزمة اخللي  وإ، صايغ -
 .4884متوز /يوليو، 418العدد 

العردد  ، شؤون عربيـة ، فاحل. "املشكلة العراقية: االلتباسات والتحديات"، عبد اجلبار -
 .3009ربيع ، 411

كانون /يناير، بدائل، مجال وآخرون. "إحياء عملية سالم الشرق األوسط"، عبد اجلواد -
 .القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية يف األهرام، 3040ين الًا

، 411العدد ، شؤون عربية، بشري. "إيران والشيعة العرب.. عالقة شازكة"، عبد الفتاح -
 .3040شتاء 

صريأل  ، 413العدد ، شؤون عربية، . "بواعث التوتر بني العرب وإيران"ررررر -
3040. 

، شؤون عربيـة ، اإلسرازيلي"-بريلنفط دور يف الصراع العرحسني. "هل ل، عبد اهلل -
 .3004كانون األول /ديسمرب، 409العدد 

، "3001-4878اإليرانية وأمن اخللري :  -حممد يعقوب. "العالقات السعودية، عبد اهلل -
 .3001شتاء ، 14العدد ، شؤون خليجية

السياسـة  ، رب على لرزة" اإلقليمية جتاه احل-وحيد. "التفاعالت العربية، عبد اجمليد -
 .3008نيسان /إبريل، 474العدد ، الدولية

السياسـة  ، أمحد فارس. "الدور السعود  يف االسرتراتيجية األمريكيرة"  ، عبد املنعم -
 .4893كانون الًاين /يناير، 47العدد، الدولية

 34وطن أمروز اإليرانيرة  ، "عراق ما بعد االنتخابات.. من الذ  سيشّكل احلكومة؟" -
 .3040نيسان /إبريل، 447العدد ، خمتارات إيرانيةمترجم يف: ، 3040شباط /فرباير

السياسـة  ، الروسية من االفتراق إىل االتفاق"-حممد. "العالقات السعودية، عز العرب -
 .3001تشرين األول /أكتوبر، 411العدد ، الدولية

العردد  ، الدوليـة  السياسة، من العراق"بري يسر . "حتوالت املوقأل العر، عزباو  -
 .3008كانون الًاين /يناير، 471
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العردد  ، شؤون األوسـط ، لسان. "مستقبل العراق كمحدد ملستقبل املنطقة"، العّز  -
 .3009صيأل ، 438

العردد  ، السياسة الدولية، صبحي. "السياسة اإلسرازيلية جتاه خريطة الطريق"، عسيلة -
 .3001يوليو /متوز، 411

، اإليرانية: ريية يف الواقع واحتماالت املستقبل"-العالقة العراقيةخضر عباس. "، عطوان -
 .3004ربيع ، 11العدد ، شؤون خليجية

 اسرتراتيجية: اخللري    -فتحي. "االستقطاب اإلقليمي والتحروالت اجليرو  ، العفيفي -
تشررين الًراين   /نروفمرب ، 111العدد  بـي،املستقبل العر، "3004يف العام بري العر

3004. 
"العراق: قراءة لوضع الدولرة ولعالقاهترا   ، ستار جبار وخضر عباس عطوان ،عال  -

دراسـات  ، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجة بري:أبوظ، املستقبلية"
 .3004، 444العدد ، استراتيجية

اجمللة العربية للعلـوم  ، حسن محدان. "بيئة صنع القرار اخلارجي السعود "، العلكيم -
 .4883تشرين الًاين /نوفمرب، 7العدد  ،السياسية

السياسـة  ، منتصر. "مؤمتر مدريد للدول املاحنة وإعادة إعمرار العرراق"  ، علم الدين -
 .3001يناير /كانون الًاين، 411العدد ، الدولية

، 1العردد  ، حضارة، عبد الكرمي. "الدور اإليراين يف العراق بعد االحتالل"، العلوجي -
 .3008ز متو/يوليو-4110رجب 

منعم صاحي حسني وخضر عباس عطوان. "املصراحل يف جروالت احلروار    ، العمار -
 .3009ربيع ، 411العدد ، شؤون عربية، األمريكية جتاه العراق"-اإليرانية

كراسات ، خليل. "الدور اإليراين يف العراق: حتركات لامضة يف بيئة مضطربة"، العناين -
 .3001، 419العدد ، استراتيجية

شـؤون  ، . "ماذا فعل العرب للتعجيل باالنسحاب األمريكي من العراق"ررررر -
 .3007صيأل ، 410العدد ، عربية

، 419العردد  ، شؤون عربية، . "مراكز قوى جديدة يف الشرق األوسط"ررررر -
 .3008صيأل 
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، 414العدد ، شؤون عربية، . "هل يدخل العرب حقبة "الدول الفاشلة"؟ررررر -
 .3007خريأل 

شؤون ، حسني. "مبادرة السالم العربية... مشروع جاد يبحث عن شريك"، عوداتال -
 .3008صيأل ، 419العدد ، عربية

، الدراسـات الفلسـطينية  ، طالل. "اتفاق مكة: قراءة يف املقدمات والنتاز "، عوكل -
 .3007شتاء ، 48العدد 

العردد  ، الدوليةالسياسة ، مالك. "القمة العربية: قضايا صعبة يف وق  حرج"، عوين -
 .3003نيسان /إبريل، 419

السياسة ، اإلسرازيلي.. املظاهر والدالالت"-أشرف سعد. "التطبيع اخلليجي، العيسو  -
 .3004كانون الًاين /يناير، 441العدد ، الدولية

األمريكية لربط السرعودية  -. "أبعاد ودالالت احلملة اإلعالمية الصهيونيةررررر -
 .13العدد ، جيةشؤون خلي، باإلرهاب"

دراسات شرق ، عبد العزيز. "دراسة يف االجتاهات اإلصالحية يف السعودية"، الغريب -
 .3001ربيع ، 37العدد ، أوسطية

اإلسرازيلية بعد أربعني عاًما على حرب -برهان. "مصري التسوية السياسية العربية، لليون -
 .3007ربيع ، 70العدد ، الدراسات الفلسطينية، "4847

املسـتقبل  ، وسربل جتاوزهرا"  برري  . "معوقات العمل الوحدو  العرررررر -
 .3008أيلول /سبتمرب، 147العدد  بـي،العر

شـؤون  ، اإلسررازيلي -برري اع العرنرزعاطأل. أنابوليي مل تغلق ملأل ال، الغمر  -
 .3007، 31العدد ، الشرق األوسط

(: دراسة 4887-4884بية )العر-متروك هايي. "التحوالت يف العالقات العربية، الفاحل -
، 330العردد   بـي،املستقبل العر، مقارنة يف اإلدراك للنخب العربية احلاكمة احملورية"

 .4887حزيران /يونيو
العدد  بـي،املستقبل العر، مسيح. "جذور احلملة األمريكية ملناهضة اإلرهاب"، فرسون -

 .3003تشرين األول /أكتوبر، 391
العردد  ، السياسة الدولية، خلارجية السعودية والتوجه شرًقا"خالد. "السياسة ا، فياض -

 .3004متوز /يوليو، 441
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 بـي،املستقبل العر، جورج. "مستقبل العراق: البحث عن توازن جتاه إيران"، فريدمان -
 .3001نيسان /إبريل، 141العدد 

، 441العردد  ، شؤون عربيـة ، .. إىل أين؟"بري.ناصر منيأل. "النظام العر، قالوون -
 .3001صيأل 

فوز   د. ترمجة:، (3كينيث. "السياسة األمريكية جتاه دول اخللي " )حلقة ، كاتزمان -
 .3007نيسان /إبريل، 94العدد ، خمتارات إيرانية، درويش

املسـتقبل  ، جوان. "الشيعة العراقيون: حول تاريخ حلفاء أمريكرا احملرتملني"  ، كول -
 .3001ول كانون األ/ديسمرب، 389العدد  بـي،العر

شؤون ، األمريكي يف الصراع على الشرق األوسط"-ماجد. "التجاذب اإليراين، كيايل -
 .3007صيأل ، 410العدد ، عربية

"التحول يف االستراتيجية السياسية األمريكية من احتالل العراق إىل دعوات ررررر  -
 .3001صيأل ، 441العدد ، شؤون عربية، التغيري يف املنطقة"

هيًم. "االستراتيجية األمريكية يف اجلزيرة العربية: مكانة إسررازيل ودورهرا   ، الكيالين -
 .4899آب /ألسطي، 491العدد ، شؤون فلسطينية، العضو  الًاب "

، مصطفى. "إيران والقضية الفلسطينية: مشاعر التضامن وحسرابات املصراحل"  ، اللباد -
 .3041ربيع ، 81العدد ، الدراسات الفلسطينية

، شؤون عربية، "قراءة يف مشروع إيران االستراتيجي جتاه املنطقة العربية" .ررررر -
 .3007ربيع ، 438العدد 

 برري: أبوظ، عبد اجلليل زيد. "أمن اخللي : العراق وإيران واملتغري األمريكي"، املرهون -
، 417العدد ، دراسات استراتيجية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

3008. 
يف: ملأل "احلرب اإلسررازيلية علرى لبنران    ، نيفني. "التداعيات على إيران"، مسعد -

 .3004 تشرين األول/أكتوبر، 113العدد  بـي،املستقبل العر، وتداعياهتا"
، ي"راعات الدينية واملذهبية والعرقية )اإلثنية( يف الروطن العربر  نرز. "الررررر -

 .3008ران حزي/يونيو، 141العدد  بـي،املستقبل العر
، 178العدد  بـي،املستقبل العر، . "كيأل يصنع القرار يف األنظمة العربية"ررررر -

 .3040أيلول /سبتمرب
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الدراسـات  ، اإليرانية منذ احتالل العرراق" -. "معضلة العالقات العربيةررررر -
 .3009صيأل /ربيع، 71/71العدد ، الفلسطينية

اخللفية السياسية لقمة عّمران   بري:قليمي العرمجيل. "توازن القوى يف النظام اإل، مطر -
 .4899كانون الًاين /يناير، 407العدد  بـي،املستقبل العر، لري العادية"

، حضـارة ، "3040جتاه االنتخابات العامة يف العرراق  بري لقاء. "املوقأل العر، مكي -
 .3040تشرين األول /أكتوبر-4114شوال ، 9العدد 

، اإلسرازيلية"-واملواجهة الفلسطينية 3004أيلول /سبتمرب 44كميل. "أحداث ، منصور -
 .3003شتاء ، 18العدد ، الدراسات الفلسطينية

، شؤون األوسـط ، سيد حسني. "إيران والدور التركي يف الشرق األوسط"، موسو  -
 .3008ربيع ، 413العدد 

السياسـة  ، "يرحسن. "وجهة نظر يف تطور الريية األمريكية جتاه العامل العرب، نافعة -
 .3001متوز /يوليو، 411العدد ، الدولية

، شحاتة حممد. "الظاهرة الشيعية يف الشرق األوسرط.. مراجعرة لألدبيرات"   ، ناصر -
 .3008نيسان /إبريل، 474العدد ، السياسة الدولية

. "زيارة األمري عبد اهلل لواشنطن: قراءة يف الريية السعودية للسرالم مرع   ررررر -
 .3003صيأل ، 10العدد ، ن خليجيةشؤو، إسرازيل"

. "سياسات النظم احلاكمة يف البحرين والكوي  والعربيرة السرعودية يف   ررررر -
 بــي، املسـتقبل العر ، (: دراسة مقارنة"3009-3001التعامل مع املطالب الشيعية )

 .3044أيار /مايو، 197العدد 
، 430العردد  ، هات نظرالكتب وج، . الطريق إىل األزمة".بشري موسى. "محاس، نافع -

 .3008كانون الًاين /يناير
، السياسة الدوليـة ، صالح. "مؤمتر بغداد.. اختبار للنيات دون حسم!!"، النصراو  -

 .3007نيسان /إبريل، 449العدد 
صاحل. "العقل االستراتيجي اإلسرازيلي: قراءة يف الًورات العربية واستشرراف  ، النعامي -

، وبريوت: الدار العربية للعلوم ناشررون ، اجلزيرة للدراساتالدوحة: مركز ، ملآالهتا"
 .3041، (10) أوراق اجلزيرة
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: أثر النسرق  4811-4803مشار  عبد الرمحن. "السياسة اخلارجية السعودية ، النعيم -
 خريرأل  ، 47العردد  ، شـؤون اجتماعيـة  ، اإلقليمي ضمن بنية اجتماعية خراجية"

3000. 
، وانعكاسها على مستقبل الواقع السياسي يف العراق" 3040"انتخابات ، نغم نذير شكر -

 .3040، 44العدد ، دراسات سياسية
املسـتقبل  ، واإلسالمي"بري عبد اهلل فهد. "منطقة اخللي  بني البعدين العر، النفيسي -

 .4880تشرين األول /أكتوبر، 410العدد  بـي،العر
، الكترب ، ي"ر  االعتدال العربفضل مصطفى. "أمراء السالم! قراءة يف "هن، النقيب -

 .3008آذار /مارس، 433العدد ، وجهات نظر
آذار /مرارس ، 414العدد ، وجهات نظر، الكتب، . "سالم ما بعد الًورة"ررررر -

3044. 
الدراسـات  ، حممد. "مرتكزات السياسة التركية جتاه قضرية فلسرطني"  ، نور الدين -

 .3040ربيع ، 93العدد ، الفلسطينية
دراسات ، محد سعيد وآخرون. "أبعاد اتفاق مكة الفلسطيين: الفرص واملخاطر"أ، نوفل -

 .3007ربيع ، 18العدد ، شرق أوسطية
العردد   بـي،املستقبل العر، مايكل. "مآزق إمربيالية: إدارة املناطق اجلاحمة"، هدسون -

 .3003تشرين األول /أكتوبر، 391
الدراسـات  ، بنية سياسرية جديردة"  مجيل. "بعد احلرب: فلسطني حباجة إىل ، هالل -

 .3008شتاء ، 77العدد ، الفلسطينية
 "القمرة التشراورية   ، وحدة البحوث يف مركز اخللري  للدراسرات االسرتراتيجية    -

 صريأل  ، 10العردد  ، شـؤون خليجيـة  ، اخلليجية الرابعة يف جدة: ريية تقييميرة" 
3003. 

، 41العردد  ، سات سياسيةدرا، السعودية"-حسني حافظ. "العالقات العراقية، وهيب -
3009- 4138. 
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 صحف
حزيرران  /يونيو 4 بري(د )أبوظاالحتا، أمحد يوسأل. "محاس واملبادرة العربية"، أمحد -

3004. 
 بري()أبوظاالحتاد ، السعودية ومستقبل العالقات العربية"-."القمة املصريةررررر -

 .3009كانون األول /ديسمرب 44
 8 برري( )أبوظ االحتـاد ، ي"رمصري النظام العرب. "املبادرة السعودية وررررر -

 .3040تشرين الًاين /نوفمرب
 41 بري()أبوظ االحتاد، السورية وتداعياهتا العربية"-. "املصاحلة السعوديةررررر -

 .3008تشرين األول /أكتوبر
آذار /مرارس  41 برري( )أبوظاالحتاد ، . "مؤمتر بغداد ومستقبل العراق"ررررر -

3007. 
 10 األهـرام ، حممد خالد. "مشاركة محاس تدّشن النظام الفلسطيين الًالث" ،األزعر -

 .3001آذار /مارس
 .3040آذار /مارس 1 احلياة، عبد اهلل. "الوساطة يف املسألة األفغانية"، األشعل -
 38بـي القدس العر، سعود  من موسى بسبب اقتراح رابطة اجلوار"-"استياء مصر  -

 .3040آذار /مارس
)رام اهلل(  األيام، عودية تدعو إىل وحدة القرار الفلسطيين وبقازه يف أيد فلسطينية""الس -

 .3004متوز /يوليو 44
وخطة عمل للتصد  لتهويد ، "إعالن سرت: تشديد على احلوار إلهناء اخلالفات العربية -

 .3040آذار /مارس 38 احلياة، القدس"
، ون بتطور احلالة األمنية يف بغرداد" "األمري تركي بن حممد: وجود سفري سعود  مره -

 .3001متوز /يوليو 48 احلياة
 34 احليـاة ، "األمري سلطان يبحث مع الربيعي الوضعني األمين واالقتصاد  يف العراق" -

 .3009آذار /مارس
تشرين /أكتوبر 8 احلياة، "األمري سلطان يعلن قرب افتتاح السفارة السعودية يف بغداد" -

 .3009األول 
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 بري()أبوظ االحتاد، إبراهيم. "يهودية إسرازيل... شعار يعود إىل الواجهة"، بحراو ال -
 .3001أيلول /سبتمرب 7

عبدالوهاب. "املبادرة السعودية: حل األزمة احلكومية العراقية ال يكتمرل إال  ، بدرخان -
 .3040تشرين الًاين /نوفمرب 1 احلياة، مبصاحلة وطنية"

، عًمان. "السعودية واملوقأل احملتمل جتاه التطورات العراقيرة" عبد العزيز بن ، بن صقر -
 .3001كانون األول /ديسمرب 41 الشرق األوسط

نقاط للمؤمتر اإلقليمي الطارئ يف الرياض يدعو اللترزام القروات    8"بيان ختامي من  -
 .3001نيسان /إبريل 30الشرق األوسط ، احملتلة باالنسحاب من العراق"

، نادم ولري نادم على مصافحة نازب وزيرر اخلارجيرة اإلسررازيلي"    "تركي الفيصل: -
 .3040آذار /مارس 10 الشرق األوسط

 .3007أيلول /سبتمرب 44 الشرق األوسط، بالل. "مؤمتر بوش.. واملوقأل السعود "، احلسن -
 .3004آب /ألسطي 31 الشرق األوسط، عمرو. "الظالل اإلقليمية حلرب لبنان"، محزاو  -
، رالدة. "الرباعية ال تستطيع شيًئا ألن بوش أبقى أدوات العرقلة يف يد شارون"، مدرلا -

 .3003متوز /يوليو 48 احلياة
، . "رسالة السعودية إىل حوار األديان: جتنب الصدامات وبناء التفامهات"ررررر -

 .3009تشرين الًاين /نوفمرب 41 احلياة
، األدىن يف رّد القمة على عدوان إسررازيل" "رمضان شّلح: سحب املبادة العربية احلّد  -

 .3040آذار /مارس 31احلياة 
وكيفية ، أسباهبا، عًمان. "هذه احلملة اإلعالمية اجملنونة ضد اململكة: مضموهنا، الرواف -

 .3004تشرين األول /أكتوبر 10 الشرق األوسط، التعامل معها"
 33 احليـاة ، ري يف بغرداد" عمر. "العراق يرحب بقرار السعودية تعريني سرف  ، ستار -

 .3043شباط /فرباير
نيسان /إبريل 44 احلياة، "سعود الفيصل: استقرار العراق ووحدته لن يأتيا من اخلارج" -

3040. 
"سعود الفيصل: سنرسل بعًة للعراق لبحث إقامة سفارة وسنحرص على حضور مؤمتر  -

 .3007آب /ألسطي 3الشرق األوسط ، السالم"
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معركة اإلرهاب يف العراق سيتوقأل عليها مستقبل االستقرار يف الشرق  "سعود الفيصل: -
 .3001تشرين األول /أكتوبر 1 الشرق األوسط، األوسط"

"السفري العراقي يف الرياض: سنعمل مع السعوديني لتجاوز كل العقبات وبناء عالقات  -
 .3008أيار /مايو 4 احلياة، متينة"

 41بــي  القـدس العر ، عودية: ماذا جيرر ؟" مجال. "سورية ومصر والس، سالمة -
 .3009تشرين األول /أكتوبر

 .3040آذار /مارس 34 احلياة، باتريك. "ثورة ملكية يف اململكة العربية السعودية"، سيل -
 .3007تشرين الًاين /نوفمرب 38 الشرق األوسط، حسني. "أمري ومؤمتر"، شبكشي -
"صلح مكة" اململكة تسعى إىل ترميم البي   ميسر. "من "مبادرة السالم" إىل، الشمر  -

 .3040تشرين الًاين /نوفمرب 4 احلياة، ي"رالعرب
 44األهرام ، لإلرهاب اإلسرازيلي"بري عمرو. "حظر محاس: الدعم األورو، الشوبكي -

 .3001أيلول /سبتمرب
آب /ألسرطي  1 احلياة، عبد الرزاق. "العراق والعرب: هل القطيعة حتمية؟"، الصايف -

3001. 
كرانون األول  /ديسرمرب  34 احلياة، فاحل. "العراق: حكومة وقأل التنفيذ"، عبد اجلبار -

3040. 
 .3003آذار /مارس 30 األهرام، مجال. "شروط جناح مبادرة القمة العربية"، عبد اجلواد -
، مًىن. "الشرعية يف البلدان احملتلة لقوى املقاومة.. حارث الضار  منوذًجرا" ، عبد اهلل -

 .3040تشرين األول /أكتوبر 1بـي لقدس العرا
بـي القدس العر، . "هل صم  العرب عن العراق دهًرا مث نطقوا ظلًما؟"ررررر -

 .3040نيسان /إبريل 30
مصطفى. "مسؤولية بوش قبل شارون: توافق استراتيجي على مستوى اهلدف ، علو  -

 .3003نيسان /إبريل 40 األهرام، والتخطيط"
 1 احليـاة ، مصر والسعودية: انفتاحنا على إيران ليي على حسرابكم" "ليتي يزور  -

 .3008أيار /مايو
 .3001آب /ألسطي 1 احلياة، مصطفى. "الدولة اليهودية"، الفقي -
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 .3040تشرين الًاين /نوفمرب 1 الشرق األوسط، مأمون. "املالكي وامللك"، فند  -
 حتسني العالقرات ملواجهرة   السور .. ويدعو إىل-"متقي يشيد بالتقارب السعود  -

 .3040آب /ألسطي 8 الشرق األوسط، األعداء"
 38، 4394العدد ، اجمللة، من املبادرة السعودية"بري "جملي اجلامعة حيدد املوقأل العر -

 .3001أيلول /سبتمرب 1 -3001آب /ألسطي
قـدس  ال، هارون. "املالكي خيطط لتصفية رموز السّنة العرب قبل االنتخابات"، حممد -

 .3008تشرين األول /أكتوبر 8بـي العر
نيسان /إبريل 30بـي القدس العر، حممد صاحل. "العراق بني الرياض وطهران"، املسفر -

3040. 
 .3001أيار /مايو 9 الشرق األوسط، "موسكو تعرب عن تقديرها للمبادرات السعودية" -
 8بـي القدس العر، فاشلة"بشري موسى. "الفشل األمريكي يف العراق يوّلد دولة ، نافع -

 .3040أيلول /سبتمرب
تشرين الًاين /نوفمرب 1بـي القدس العر، . "املبادرة السعودية حول العراق"ررررر -

3040. 
، . "سياسات لري عقالنية قازمة على الكراهية والًقة املفرطرة برالنفي"  ررررر -

 .3041كانون الًاين /يناير 31بـي القدس العر
 4-4110مجرادى األوىل   44)السرعودية(   الوطن، دة إىل املربع األول""نتنياهو والعو -

 .3008أيار /مايو
-4110ربيع اآلخر  37)السعودية(  الوطن، "نتنياهو وفخ القبول بر"يهودية" إسرازيل" -

 .3008نيسان /إبريل 31
 1 الريـا  ، هاشم عبده. "العراق الرذ  نتمّنراه.. وخيشراه اآلخررون"    ، هاشم -

 .3040ين الًاين تشر/نوفمرب
 .3007شباط /فرباير 41 األهرام، فهمي. "أسئلة ما بعد االتفاق الفلسطيين"، هويد  -
 .3040شباط /فرباير 40)القاهرة(  الشروق، . "عذر أقبح من ذنب"ررررر -
 39 الشـرق األوسـط  ، بعد اتفراق مكرة"  بري ."ال حمل للتردد العرررررر -

 .3007شباط /فرباير



164 

 رسائل وأطروحا 
خليل حممد خليل. السياسة األمريكية جتاه اإلصالح السياسي يف اململكة العربية ، إبراهيم -

جامعرة  ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، رسالة ماجستري، 3001-3004السعودية 
 .3009، القاهرة

، 3001-4880حا  عليان حممد. السياسة السعودية جتاه أمن اخللي  من عام ، احلازمي -
 .3001، جامعة القاهرة-كلية االقتصاد والعلوم السياسية، ة ماجستريرسال

رسـالة  ، 4887-4880أمين إبراهيم. السلوك التركي جتاه القضايا العربيرة  ، الدسوقي -
 .3004، جامعة القاهرة-كلية االقتصاد والعلوم السياسية، ماجستري

-العالقات السرعودية  على 3004خالد رجب سعيد. تداعيات أزمة سبتمرب ، الزهراين -
كلية االقتصاد والعلوم ، رسالة ماجستري، األمريكية: دراسة يف اإلدارة السعودية لألزمة

 .3004، جامعة القاهرة-السياسية
نورهان السيد. دور النخبة احلاكمة يف إعادة هيكلة السياسة اخلارجية: دراسة ، الشيخ -

رسالة ، (4884-4884ية الروسية )( واجلمهور4884-4891حلاليت االحتاد السوفييت )
 .3000، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، دكتوراه

عصام حممد. السياسة األمريكية جتاه اململكة العربية السعودية: دراسرة يف  ، عبد الشايف -
-كلية االقتصاد والعلوم السياسية، رسالة دكتوراه، (3001-3004تأثري البعد الديين )

 .3008، عة القاهرةجام
برري  عزو حممد عبد القادر. الوحدة الوطنية يف ظل حكم حزب البعرث العر ، ناجي -

، القراهرة ، معهد البحوث والدراسات العربية، رسالة دكتوراه، االشتراكي يف العراق
3008. 

 محاضرا 
علي الدين. احملاضرة االفتتاحية يف مؤمتر "التطورات املعاصررة لردور مصرر    ، هالل -

-كلية االقتصاد والعلروم السياسرية  -مركز البحوث والدراسات السياسية، اإلقليمي"
 .3009كانون األول /ديسمرب 10، جامعة القاهرة
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