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  التركية والعربية واإليرانية  :الخطابات والمواقف الرسمية

  

  متهيد
أثارت أحداث احلادي عشر من سبتمرب العديد من 

 وبالنسبة للعامل اإلسالمي ،القضايا واادالت بصورة عامة
بصورة أخص، وقد متركزت يف معظمها حول قضية 

عالقته باإلسالم، الفرق بينه وبني  تعريفه،: اإلرهاب
 وتلك اليت ،ركات التحرر، والفرق بني الدولة اإلرهابيةح

  .خلإ...تأوي إرهابيني
ومن متابعة اخلطاب الرمسي للدول حمل الدراسة 

 فور ،يف تلك املرحلة)  وتركيا، وإيران،الدول العربية(
تعرض الواليات املتحدة للهجمات اإلرهابية، بدت جمموعة 

لة للدفاع  حماوالدول اإلسالمية متكتلة خلف قضاياها يف
 ورفض اهلجمة الشرسة ،نفي اإلرهاب عن اإلسالم( عنها؛

 على املسلمني، إبراز الفرق بني اإلرهاب وحركات التحرر 
واملقاومة، ورفض توجيه ضربات لدولة ما من دول املنطقة 

 مما كان كفيالً بإبراز مفهوم ؛)باعتبارها راعية لإلرهاب
  .ىبصورة أو بأخر" األمة اإلسالمية"

ومع تواتر األحداث والدخول يف مرحلة أخرى، 
مرحلة تشكيل التحالف الدويل لضرب أفغانستان بعد رفض 
نظام طالبان تسليم أسامة بن الدن، اختذت هذه الدول 
مواقف خمتلفة جتاه دعوة الواليات املتحدة إىل إشراكها يف 
التحالف أو إقناعها بتقدمي مساعدات ما للواليات املتحدة، 

  .دولة حسب رؤيتها ملصاحلها الوطنيةكل 
ومن متابعة اخلطاب واملواقف الرمسية حياول التقرير 

  :اإلجابة عن األسئلة التالية
ما هي القضايا الرئيسية اليت تناوهلا اخلطاب الرمسي؟ 
وما هي أهدافه من تناوهلا؟ وهل عرب اخلطاب فعالً عن 

موضع مفهوم األمة؟ ما هي االجتاهات الرئيسية للدول 
الدراسة حنو تشكيل التحالف الدويل بقيادة الواليات 

احلرب ضد أفغانستان؟ وما شكل التعاون الفعلي  املتحدة

الذي قدمته للواليات املتحدة وما هي مربراته املعلنة وغري 
وهل كانت املواقف املتخذة متسقة مع اخلطاب أم  املعلنة؟

  متناقضة معه؟
عالقاا كيف أثرت مواقف هذه الدول على 

وهي ) خاصة مصر وإيران والسعودية(بالواليات املتحدة 
الدول األكرب واألهم يف املنطقة، كما أا الدول اليت أثرت 
مواقفها بصورة أوضح يف عالقتها بالواليات املتحدة؟ وهل 
تغريت مواقف هذه الدول الحقاً؟ ما هي أسباب التغري؟ 

  وما هي  اجتاهاته؟
ن إشكاليات رئيسية تتعلق وتنبع هذه األسئلة م

بطبيعة التحديات اليت تواجه األمة اإلسالمية يف فترة حرجة 
  :من تارخيها وشكل استجابة األمة هلا ورمبا من أبرزها

يف -العالقة بني مصلحة األمة واملصلحة الوطنية 
 وما يتفرع عنها من -إدراك قادة ورؤساء الدول اإلسالمية
بيل املثال؛ كيف يتم مشكالت، مفهوم املصلحة على س

حتديده على املستوى الوطين؟ وما هي معايري تقييمه؟، ويف 
  قصري أم طويل؟: أي مدي زمين

ولذا، فإن الدراسة جتمع بني روافد األمة اإلسالمية 
، وحتاول من ناحية أخرى "اإليرانية-التركية–العربية"

رها البحث عن داللة األبعاد الثقافية احلضارية باملقارنة بنظائ
االستراتيجية من حيث تفسري املواقف واخلطابات املتصلة 

  .بأحداث احلادي عشر من سبتمرب وتداعياته
  :وتنقسم الدراسة إىل حمورين

 يتناول مسات اخلطاب الرمسي -احملور األول
وقضاياه األساسية منذ أحداث احلادي عشر من سبتمرب 

رهاب تعريف اإل: القضية األويل: واليت تتلخص يف قضيتني
اهلجمة على اإلسالم واملسلمني : القضية الثانية و.ومصادره

  .وكيفية مواجهتها
 يبدأ منذ إعالن الواليات املتحدة نيتها -احملور الثاين

تشكيل التحالف الدويل لضرب أفغانستان ودعوة دول 
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 أوالً : علىاملنطقة إىل االشتراك فيه، يلقي هذا احملور الضوء
 ؛راسة حنو دعوة الواليات املتحدةمواقف الدول موضع الد

  :حيث ستتضح لنا أربعة اجتاهات
 موقف الرافض للعمل العسكري -االجتاه األول

وقد رفضتا االشتراك يف التحالف الدويل . مثلته مصر وإيران
 أو تقدمي ،ورفضتا أي عمل عسكري ضد أفغانستان

  .مساعدات عسكرية للواليات املتحدة
رافض املراقب، وقد اختذ  موقف ال-االجتاه الثاين

كسابقه موقفاً رافضاً للحرب ضد أفغانستان لكن حجم 
وقوعها ( وظروفها ،)السودان،العراق،ليبيا،وسوريا(دوله 

جعل ملواقفها أمهية أقل ) حتت حصار اقتصادي وسياسي
ويف احلقيقة فإن هذه الدول كانت . ودرجة أقل يف التأثري

تلفة لضربات تترقب تعرضها هي األخرى وبدرجات خم
  .عسكرية بعد أفغانستان
 موقف املوافق على استحياء، وقد -االجتاه الثالث

 وأعلنت منذ البداية استعدادها للتعاون ،تبنته دول اخلليج
مع الواليات املتحدة يف أي عمل تقوم به، لكنها ما لبثت 
أن تراجعت عن موقفها هذا مع عدم إبداء أي رفض للعمل 

  .تانالعسكري يف أفغانس
 موقف املوافق مع اشتراط احلصول -االجتاه الرابع

على مثن، وقد اختذته تركيا فقط، وقد وافقت على 
 وتقدمي مساعدات عسكرية ،االشتراك يف التحالف

  .للواليات املتحدة مقابل مساعدات اقتصادية
العالقات   باستعراضأخريامث يكتمل هذا احملور 
إيران بعد إعالا /السعودية/األمريكية مع كل من مصر

  .مواقفها من تشكيل التحالف الدويل واالشتراك فيه
  

رد الفعل جتاه أحداث احلادي عشر -  لاحملور األو
  من سبتمرب

  مسات اخلطاب الرمسي - أوالً

اإلسالمية للدول العربية و الرمسي اتسم اخلطاب
 وذلك على ،بصورة عامة بعدم االتساق والتضارب

  :مستويني
 وهو التضارب :داخليمستوى - لاملستوى األو

 موعة من الدول أوطاب ليس لدولتني  اخلأجزاءبني 
وظهر ذلك بصورة ، دةح الواللدولةولكن حىت ، فقط

 ربط جتاه قضية و،اإلرهايباإلرهاب و تعريف عندواضحة 
 فقد رفضت مجيع الدول .اإلرهاب بالعامل اإلسالمي

صة مع عدم بشدة ربط اإلرهاب باملسلمني خااإلسالمية 
 سبتمرب من 11 أحداث مرتكيب أن على أدلةوجود 
، مع ذلك احتوي اخلطاب الرمسي ملعظمها على املسلمني

إن مل –تأكيد أن مشكلة الشرق األوسط هي أحد أسباب 
 وراء ما حيدث من إرهاب، وال -تكن السبب الرئيسي

باملسلمني، شك أن يف هذا متاشيا مع إلصاق هذا االام 
  .منهم حتديداًوالعرب 

ففي سؤال للرئيس املصري مبارك عن العالقة بني 
  :اهلجمات اإلرهابية ومشكلة الشرق األوسط، قال

قد تكون مشكلة الشرق األوسط أحد عناصر اإلرهاب، "
ويف نفس الوقت ليس هناك إمكانية لدي أي مجاعة من مجاعات 

 ويف )1(." الطريقةهالشرق األوسط لضرب مبىن التجارة العاملية ذ
سؤال له أيضا عن سبب الكراهية للواليات املتحدة واليت 

اإلحساس بعدم العدالة هو ": أدت إىل تلك األحداث قال

السبب الرئيسي يف مشكلة الشرق األوسط،املسلمون يف كل 
مكان يرون أمريكا تعطي السالح لإلسرائيليني لكي يقتلوا 

ألسلحة اليت تعطيها الفلسطينيني،وليس هناك قيود أو حدود على ا
أمريكا إلسرائيل، كما أن اإلعالم األمريكي يف جانب إسرائيل يف 
كل األوقات،الرأي العام كان البد أن يتحرك ضد أمريكا، اليت 
استمرت يف مساندة إسرائيل رغم سياسات شارون اليت منعت 

("الفلسطينيني من اإلقامة يف دولة مستقرة
2(.  
 عبد العزيز وزير أيضاً طالب األمري نايف بن

حبل القضية الفلسطينية هذا إذا أردنا أن " الداخلية السعودي

  .)3("نقضي على اإلرهاب
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املواقف / مستوى اخلطاب الرمسي-املستوى الثاين
  الفعلية

تضارب اخلطاب الرمسي يف أحيان عديدة مع 
 فمثالً شدد خطاب ؛املواقف املتخذة من قبل نفس الدولة

اسة على عدم وجود أدلة على أن معظم الدول حمل الدر
 سبتمرب هم املتهمون من قبل الواليات 11مرتكيب أحداث 

 ومع ذلك -تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن الدن-املتحدة 
ني متهمة فقد قامت السعودية بتوقيف جمموعة من املواطن

 وحذرت مجيع مواطنيها من إبداء إياهم بتأييد ابن الدن،
الكويت بإسقاط اجلنسية عن أي تعاطف معه، وقامت 

 -الكوييت اجلنسية–املتحدث الرمسي باسم أسامة بن الدن 
، نفس األمر بالنسبة ألمين الظواهري )سليمان أبو غيث(

أحد -الرجل الثاين يف تنظيم القاعدة وعضو تنظيم اجلهاد 
 الذي أعلنت مصر أا -التنظيمات اإلسالمية املصرية
هذا، إضافة إىل قيام .  عنهتبحث إسقاط اجلنسية املصرية

واإلمارات بقطع العالقات  اململكة العربية السعودية
الدبلوماسية مع نظام طالبان احلاكم يف أفغانستان، باعتباره 

  .نظاماً يأوي جمموعة من اإلرهابيني املغرر م
بل إن عمليات مصادرة أموال اإلسالميني، ومراقبة 

مصادر متويل املصارف اإلسالمية، ووضع قيود على 
اجلمعيات اخلريية قد بدأت مبكرةً يف عدد من الدول خاصة 

  .دول اخلليج
القضايا الرئيسية اليت تناوهلا اخلطاب  -ثانياً

  الرمسي
  تعريف اإلرهاب ومصادره - األوىلالقضية 

وذلك من خالل الدعوة إىل مؤمتر دويل ترعاه األمم 
م به  ويتوىل وضع تعريف واضح لإلرهاب يلتز،املتحدة
  .اجلميع

فدعا الرئيس اإليراين حممد خامتي يف كلمة إيران 
 إىل 2001 نوفمرب 11أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

ضرورة عقد مؤمتر دويل حتت مظلة األمم املتحدة لوضع 

 حىت ال تستغل الفوضى املفاهيمية على ؛تعريف لإلرهاب
ؤمتر وجدد الرئيس املصري دعوته مل. )4(حساب األبرياء

دويل تقوم بتنظيمه األمم املتحدة ويشارك فيه اجلميع،  قائالً 
إنه سيعمل على توحيد العامل، بدالً من التحالف الدويل 

سيقسم العامل إىل  والذي ،الذي تدعو إليه الواليات املتحدة

 على أن حتترم  مجيع الدول التوصيات مع أو ضد،: قسمني
  .)5 (اليت يتم التوصل إليها

وزير اخلارجية املصري أثناء زيارة الرئيس وأوضح 
 أن دعوة الرئيس مبارك 2001املصري لإلمارات نوفمرب 

لعقد مؤمتر دويل دف إىل التوصل إىل اتفاقية دولية ملزمة 
جلميع الدول ملكافحة اإلرهاب، وأن موضوع تعريف 

 ألن اإلرهاب واضح ؛اإلرهاب مت تضخيمه أكثر من الالزم
 حيث ؛ضح، وال ميكن اخللط بينهماوكفاح الشعوب وا

كفل ميثاق األمم املتحدة واالتفاقيات الدولية للشعوب اليت 
حتت االحتالل حق الكفاح ضد االحتالل لوضع حد له، 
وأشار إىل أن البعض يضع عقبات يف طريق عقد املؤمتر ألنه 
لو عقد سيكشف الفرق بني أعمال اإلرهاب وأعمال 

  .)6(تلاملقاومة ضد احمل
أشار األمري نايف إىل أن السعودية عملت مع دول و

 للوصول إىل استراتيجية ؛جملس التعاون لدول اخلليج العربية
ملكافحة اإلرهاب، وذلك قبل عشر سنوات، كما وصلت 
مع األشقاء العرب إىل اتفاقية مكافحة اإلرهاب اليت وقعت 

وأعرب عن ،  بإمجاع عريب1998يف اجلامعة العربية عام 
, )7(أن يكون هناك مؤمتر مشابه على مستوى عامليأمله 

 مؤكداً أن عدم ،أيضاً دعا الرئيس اللييب إىل نفس األمر
توحيد املفاهيم يؤدي إىل تعدد اآلراء ووجهات النظر 

  .)8(خبصوص نفس القضايا 
هذا احلرص على تعريف اإلرهاب كما وضح يف 
 اخلطاب الرمسي نبع من هدفني أساسيني وضح فيهما إىل

  ":اإلسالمي"و" العريب"حد كبري االنفصال بني مفهومي 
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 التفرقة بني حركات التحرر أو -اهلدف األول
املقاومة وبني اإلرهاب، وانصب خطاب الدول حمور 

 مبا يف ذلك إيران وخطاب منظمة املؤمتر اإلسالمي ةالدراس
 وحركات املقاومة العربية ،اإلسرائيلي–على الصراع العريب 

هاد وحزب اهللا، وحرص اخلطاب على إلصاق محاس واجل
  .)إرهاب الدولة(مة اإلرهاب بإسرائيل 

فقد شن آية اهللا على خامنئي هجوماً على اإلدارة 
األمريكية رافضاً إدراجها حلزب اهللا واجلماعات الفلسطينية 
املقاوِمة إلسرائيل يف الئحة املنظمات اليت تعتربها الواليات 

يف فلسطني أيضاً يقوم الصهاينة ومنذ " :لاملتحدة إرهابية، وقا

عشرات السنني بأعمال إرهابية، وكذلك  فعلوا يف لبنان، فلماذا مل 
تقم أمريكا حىت اآلن بأي رد فعل جتاه هذه األعمال؟ وهل العامل 
اإلسالمي ال حيق له طرح تساؤالته يف شأن اإلجراءات األمريكية 

 أخطر من أي إرهاب وأشار إىل أن إسرائيل كدولة. "احلالية
آخر وأن رموز الكيان الصهيوين  الغاصب كانوا ضالعني 

وأنه وفق املنطق  يف أكثر األحداث اإلرهابية الوحشية،
األمريكي الساذج فمذابح صابرا وشاتيال وقانا ليست من 
مناذج اإلرهاب، ووفق هذا املنطق فإن دفاع الشعب 

  .)9(الفلسطيين عن نفسه يصنف إرهاباً
كمال خرازي وزير اخلارجية اإليراين أن وأكد 

إيران ال ميكن أن متارس ضغوطاً على حزب اهللا اللبناين، 
  .)10(فهو من القوى اليت تدافع عن حقوقها  املشروعة

وأكد املسئولون اللبنانيون بعد زيارة نائب الرئيس 
 أنه من 2001بطحى للبنان يف نوفمربأاإليراين السيد 

ان بالضغط على حزب اهللا للتراجع عن املستبعد أن تقوم إير
 وطالب وزير العدل اللبناين مسري ،مواقفه، كما أوضح هلم

اجلسر بضرورة مراعاة حق الدول يف تقرير مصريها 
ومقاومة احملتل، وأن يفرق بني إرهاب األفراد واملنظمات 
والدول يف التقدير واحملاسبة، وقال إن موقف لبنان واضح 

 بتجميد أموال حزب اهللا يف البنوك من القرار األمريكي
واملصارف واعتباره منظمة إرهابية، وهذا املوقف هو 
الرفض القاطع لذلك؛ فحزب اهللا هو حركة مقاومة وطنية 

 وجيب أن حتظى بتقدير العامل ،قامت بعمل مهم وشريف
بأسره، وليس فقط الدول العربية، فهو على األقل مل 

د فقط حال تعرض مدنيني  وإمنا كان ير،يستهدف املدنيني
وإن جمرد توقيع اتفاقية أبريل عام إسرائيلي، لبنانيني لقصف 

 برعاية أمريكية ودولية يعين االعتراف حبزب اهللا 1996
  .)11(كحركة مقاومة حرة

أما مصر واململكة العربية السعودية فباإلضافة إىل 
معارضتهما إدراج حركات التحرر يف قائمة اإلرهاب، فقد 

تا أيضاً أن حل القضية الفلسطينية خطوة أساسية اعترب
  .للقضاء على اإلرهاب

فأكد األمري نايف أنه إذا حصل من عرب أو 
فال ننسى أن ما دفعهم مسلمني مشاركة يف عمل إرهايب، 

إىل هذا العمل أم متأثرون بقضايا حية تعاين منها املنطقة 
لذي يعيشه العربية، ويف مقدمتها قضية فلسطني، وأن الظلم ا

 والتقتيل لألطفال والنساء والرجال ،إخواننا يف فلسطني اآلن
كل ذلك ترتكبه إسرائيل يف وضح النهار بطائراا ودباباا 

، ودعا إىل أن ال حياربون إال باحلجارة وأسلحتها مع أناس
هذا إذا أردنا أن تنتهي تؤخذ القضية الفلسطينية مبأخذ اجلد، 

، وأن تتم التفرقة بني  يف الوطن العريبأي دوافع إرهابية تنشأ
اإلرهاب وقتل األبرياء واألطفال واالعتداء على املمتلكات، 

  .وبني من يدافع عن قضيته كإخواننا الفلسطينيني

وام األمري نايف أوروبا والواليات املتحدة باختاذ 
وأنه إذا مل تعد هذه الدول ، لمواقف غري عادلة مبساعدة إسرائي

  .)12(" يف سياساا تلك فستتعرض للمزيد من املشاكلالنظر
شار وزير اخلارجية املصري يف حمادثات له مع أو

مهال الواليات املتحدة إ خطأ إىلالسفري األمريكي بالقاهرة 
ملشكلة الشرق األوسط، ومادامت الواليات املتحدة مهتمة 
بتسوية األمور لضمان وقوف العامل معها يف حماربة 

 فعليها أن تعمل جبدية على حل ؛الذي تعرضت لهاإلرهاب 
كثرية يف العامل، أخرى مشكلة الشرق األوسط ومشاكل 

فعلى أمريكا ومن واجبها ويف قدرا أن تبصر إسرائيل خبطورة 
  فالواليات املتحدة أدركت أن ما حدث؛السياسات اليت تتبعها
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يعترب عائقًا  احملتلة نتيجة للسياسات اإلسرائيلية األراضيوحيدث يف 

يف سبيل حتقيق أهدافها
)13(.  

كذلك ام وزير اخلارجية املصري رئيس الوزراء 
 وتقوية ،اإلسرائيلي بأنه السبب يف زيادة عدد اإلرهابيني

 من خالل إجراءاته التعسفية ضد الشعب ،شوكتهم
 مما يشعل ؛الفلسطيين، ومنعه أي تقدم يف عملية السالم

لفرصة للذين يعملون باللعب  ويعطى ا،احلقد يف القلوب
  .)14( أغراضهمقعلى املشاعر لتحقي

وركز الرئيس املصري يف حمادثاته مع عدد من 
على أنه على ) شرياك وشرودر وبلري( القادة األوروبيني

أوروبا القيام بدورها يف عملية السالم، وإال فإن يد 
وبعد إعالن الرئيس األمريكي . )15(اإلرهاب سوف تطوهلا 

تأييده لقيام دولة فلسطينية مستقلة، شدد مبارك على بوش 
أن حمادثاته مع بوش اليت لفت خالهلا نظره إىل دور مشكلة 
الشرق األوسط يف قضية اإلرهاب كانت سبباً يف إعالن 

إننا " :وقال. الرئيس األمريكي قيام دولة فلسطينية مستقلة

ي ترمجته إىل نرحب ذا االجتاه يف اإلدارة األمريكية، ولكن ينبغ

"خطوات فعليه وعملية
)16(.  

وصرح السيد عمرو موسي األمني العام جلامعة 
  أن21/9/2001الدول العربية يف حديثه لقناة اجلزيرة

اإلمارات عرضت استعدادها للمشاركة يف التحالف الدويل 
 الواليات املتحدة بشرط إجياد ضد اإلرهاب الذي تدعو إليه
لشرق األوسط، وعلق على ذلك حتالف مماثل حلل مشكلة ا

 وينبغي على العرب أال يلدغوا من نفس ،ال طائل من ورائهبأنه 

اجلحر مرتني
)17(.  

وأكد البيان اخلتامي الصادر عن منظمة املؤمتر 
اإلسالمي بعد اجتماعها الطارىء يف أكتوبر 

وجوب التفريق بني اإلرهاب وحق الشعوب 2001
 الفلسطيين واللبناين يف اإلسالمية والعربية خاصة الشعبني

حق تقرير املصري، ومقاومة االحتالل والعدوان اإلسرائيلي، 

وهي حقوق مشروعة كفلها ميثاق األمم املتحدة والقانون 
  .)18(الدويل

  -:ويالحظ يف هذا السياق ما يأيت
خلو اخلطاب من إشارة واضحة لقضايا إسالمية .1

اب،  ومنظمات أخرى توصف باإلرهت أو مجاعا،أخرى
الشيشان أو جماهدي كشمري، رمبا وردت إشارة يف : مثل

 يف حديثه لقناة اجلزيرة حديث الرئيس اللييب معمر القذايف
حينما طالب بتعريف اإلرهاب، وضرب مثالً بالشيشان 

إن روسيا تعتربهم إرهابيني، والواليات املتحدة تنظر إىل " :قائالً

ملساجد يف السعودية مطالبهم باعتبارها أحد حقوق اإلنسان، وا
تعتربه جهاداً وتدعو له بالنصرة، وأنا اعتربه مؤامرة على املسلمني 

"لفصلهم يف دولة صغرية امسها الشيشان
،ولكن مل ترد )19(

إشارات أخرى واضحة هلذه القضايا يف اخلطاب الرمسي 
 .بصورة عامة

ه  لوصف هذاجلهادعدم استخدام لفظ .2
 مما أظهر ؛ية أو غريهااحلركات التحررية سواء العرب

بوضوح االنفصال بني اخلطاب اإلسالمي الرمسي والثقافة 
اإلسالمية، واالكتفاء بوصفها حبركات مقاومة أو حركات 
حترر؛ وذلك الرتباط مفهوم اجلهاد يف اخلطاب الغريب 

ن الدن  وباحلركات اإلسالمية، وبأسامة بمبفهوم اإلرهاب،
 من حيث ؛ إليها أعوانهواجلماعات اإلسالمية اليت ينتمي

كونه هدفًا معلناً هلذه اجلماعات خاصة ضد الغرب 
 امساً لبعض هذه ه أو كون،)الصلييب، االستعماري(

ومل يظهر املفهوم إال يف اخلطاب السعودي مع . اجلماعات
ال إ ويل األمر وه وعلى رأسها أن يعلنه،التركيز على شروط

مية واألوقاف فإنه باطل؛ حيث أكد وزير الشئون اإلسال
 إىلن اجلهاد شريعة عظيمة أوالدعوة الشيخ صاحل الشيخ 

سالم، ولكنه ركان اإلأن بعض العلماء عده من أدرجة 
ن أخرى له واجبات وشروط، من بينها ركان األمثل األ

 الناس مر يدين لهأيكون حتت راية متميزة، وأن يعلنه ويل 
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 أدرى هنن يكون صادرا عن ويل األمر ألأبالطاعة، و
 .)20(باملصاحل ودرء املفاسد

 من املعروف أن هذه الشروط ملفهوم أنهرغم 
 .اجلهاد يقول ا أساسا الشيعة وليس السـنة

 التحذير الرمسي العريب من ضرب -اهلدف الثاين
 ،رهابيةإرهاب أو أي دولة عربية باعتبارها راعية لإل

ط رغم  فقالعربيةن التحذير مشل الدول أويالحظ هنا 
ن متتد احلرب إىل دول إسالمية أخرى مثل أاحتمال 

إيران، باإلضافة إىل أن هذا الرفض لضرب دول أخرى 
نبع أساساً من احلرص على املصلحة الوطنية أو مصلحة 

 كما يف حالة تركيا اليت حذرت من دوامة الدم ؛الدولة
والنار يف حال وسعت الواليات املتحدة احلرب على 

فصرح . دول أخرى، يف إشارة إىل العراق إىلاإلرهاب 
نائب رئيس الوزراء التركي مسعود يلمظ بأن تركيا تأمل 

 قلب إىلأن تنحصر العملية يف أفغانستان، وأن دف 
نظام طالبان، وشل نشاطات أسامة بن الدن، أما إذا 
امتدت خلارج أفغانستان فإن تركيا معنية باألمر يف هذه 

حيث ختشى تركيا .)21(تماالتاحلالة وتستعد لكل االح
 وانفصال جتزئةمن أن تؤدى احلرب يف العراق إىل 

 مما ميثل ديداً لتركيا اليت من ؛األكراد بشمال العراق
املمكن أن ينفصل األكراد املقيمني جبنوا بصورة مماثلة 

  .ويكونوا دولة كردية باحتادهم مع أكراد العراق
حلرص يف حاالت أخرى نبع هذا الرفض من ا

 كما يف حالة مصر اليت ؛على مصلحة النظام السياسي
رفضت احلرب ضد دولة عربية أخرى خوفاً مما قد يؤدى 
إليه هذا من إثارة الرأي العام والشعوب العربية ضد 
النظم احلاكمة، خاصة مع تزامن ضرب أفغانستان مع 
الذكرى األوىل النتفاضة األقصى، وعدم اختاذ أي 

  .)22(بيةخطوات عربية إجيا
أما السعودية فقد جاء موقفها متضارباً حينما 
رفضت على لسان وزير داخليتها ضرب أي دولة 

يف النهاية مصلحة اململكة هي " :أخرى، وأعقب ذلك بقوله

مبا يف ذلك  ،)23(" اململكةهاليت تقرر كل شيء ميكن أن تقوم ب
بالطبع اشتراكها يف احلرب ضد أي دولة أو نظام ميثل 

  .اً للمصاحل السعوديةديد
واختذت قطر موقفاً عرب عن سلبية شديدة 
وصراحة مع النفس أيضا، حينما سئل وزير خارجيتها 
يف افتتاح املؤمتر الطارىء ملنظمة املؤمتر اإلسالمي 
وباعتبارها رئيس الدورة احلالية للمنظمة عن إمكانية 

 ندعو اهللا أال حيدث ذلك،": ضرب دولة عربية أخرى فقال

وإذا حدث فلن تستطيع أي دولة أن تفعل أي شيء
)24(".  

، عربيةوحذر عمرو موسى من املساس بأي دولة 
وقال إنه لو حدث ذلك فسوف يترتب عليه موقف 

وشدد على أنه ال توجد . خطري جداً يف الشرق األوسط
مربرات لضرب أي دولة عربية بدعوى مكافحة 

ن للتنسيق اإلرهاب، وأضاف أن القادة العرب سيبادرو
وطالب . إذا حدث أي هجوم على أي من الدول العربية

 بالتفرقة بني دولة إرهابية ودولة يوجد على أرضها
  .)25(إرهابيون

وكان موقف الكويت استثنائياً؛ حيث أعلنت 
أن وجود النظام على لسان وكيل وزارة اخلارجية الكويتية 

 هو أخطر ة شاملالعراقي يف املنطقة مبا ميتلكه من قدرات تدمريية

مشرياً إىل أن آخر رسالة . من تنظيم القاعدة وأسامة بن الدن
وجهها العراق إىل األمني العام للجامعة العربية ام فيها 
الكويت بسرقة نفطه، وشكك فيها بقرار جملس األمن 

ن موقف العراق أ، و1990ن هذا أعاد أجواء عام أو
مما عكس  ؛)26(جيابيةإتكريس للماضي وال يعكس مبادرة 

  .موافقة كويتية صرحية أو رمبا دعوة لضرب العراق
  

   :القضية الثانية
أما القضية الثانية يف خطاب الدول موضع 
الدراسة، فكانت قضية اهلجمة الشرسة على اإلسالم 
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 سواًء من حيث ربطهم باإلرهاب أو اعتبار ،واملسلمني
وقد كان اخلطاب . احلضارة اإلسالمية حضارة أدىن

 حيث أعلنت مجيع الدول واملنظمات ؛شأا واضحاًب
اإلسالمية رفضها للربط بني اإلسالم واإلرهاب، كذلك 

احلرب  مقولة -فيما عدا ليبيا-رفضت بصورة قاطعة 
 اليت أطلقها الرئيس األمريكي يف معرض حديثه الصليبية

عن احلرب بني الواليات املتحدة ونظام طالبان، ومقولة 
 رئيس لسكوينري للحضارة الغربية لبيالتفوق احلضاري

ويف حماولتها . وزراء إيطاليا، ومقولة صدام احلضارات
 إبراز مساحة الدين اولة وحم،ملواجهة هذه اهلجمة

 وحتسني صورته ونفي صفة اإلرهاب عنه اإلسالمي
  :قامت مجيع الدول اإلسالمية تقريباً مبا يلي

ت هلا  اهلجمات اإلرهابية اليت تعرضةنا إد-أوالً
الواليات املتحدة فور وقوعها، وبالطبع فقد كان وراء 

 حتسني ةولااختاذ هذا املوقف أهداف أخرى؛ وهي إما حم
العالقات مع الواليات املتحدة، وإبراز حسن النية، أو 
درء الشبهات، كما يف حالة سوريا وإيران والسودان، أو 

ج  كما يف منوذ؛االنطالق من صداقة قائمة على املصاحل
تركيا ومصر ودول اخلليج، ولكن مجيع هذه الدول 
حرصت على إيضاح أن موقفها نابع من أن الدين 
اإلسالمي يرفض اإلرهاب بكل صوره وأشكاله، طاملا 

 كان من ياًأيستهدف املدنيني وختريب املنشآت العامة، و
سواء من األصدقاء أو األعداء، إليهمهيوج .  

سفه الشديد فقد أعرب الرئيس املصري عن أ
 :ومجيع املصريني للهجمات على الواليات املتحدة قائالً

لقد صدمنا مجيعاً مما حدث، ورغم اختالفنا مع الواليات "
املتحدة بشأن بعض سياساا يف املنطقة، إال أننا مجيعاً نرفض ما 

مسلمني  حدث؛ ألن الضربات استهدفت مدنيني أبرياء
الذي اإلسالمي ضاه الدين ومسيحيني ويهودا،  وهو ما ال ير

"نسان لكونه إنساناًحيترم اإل
)27(.  

ويف كلمتها أمام اجلمعية العامة يف نوفمرب 
 ، أكدت إيران رفضها جلميع صور اإلرهاب2001

إن اهلجمات اإلرهابية الشنيعة اليت ارتكبت " :وقال خامتي

ضد الواليات املتحدة قامت ا فرقة من املتطرفني الذين قطعوا 
لسنتهم، ومل تعد لديهم وسيله اتصال مع من يعتربوم أم وآذا

"أعداء هلم سوى عرب أشالء اازر والدماء
)28(.  

وأدانت السعودية يف برقية للواليات املتحدة 
 وأعلنت رفض الدين اإلسالمي ،اهلجمات اإلرهابية

أيضاً اختذت اإلمارات والكويت وقطر  )29(.واملسلمني هلا
 اهلجمات على  إدانة:ا نفس املوقفوالسودان وتركي
   وإعالن رفض الدين اإلسالمي،الواليات املتحدة

وأدانت منظمة املؤمتر اإلسالمي يف بيان هلا .)30(  هلا
أعمال اإلرهاب الوحشية اليت تعرضت هلا الواليات 

 واليت جنم عنها دمار شامل وأضرار ,املتحدة األمريكية
هابية تتناىف مع مال اإلربالغة، وأكد املؤمتر أن هذه األع

  السماوية والقيم األخالقيةتعاليم الديانات 
  .)31(  واإلنسانية

 اإلعالن عن رفض اعتبار احلضارة -ثانيا
 ودعوة الغرب للتعرف عليها من ،اإلسالمية حضارة أدىن

؛ حيث دعت مصر حوار احلضاراتخالل الدعوة إىل 
دة يف نوفمرب يف كلمتها أمام اجلمعية العامة لألمم املتح

 والتخلف بالدين ،عدم إلصاق مة اإلرهابإىل  2001
، واعتربت أن ما استتبع ذلك من اضطهاد اإلسالمي

للعرب واملسلمني  هي حماوالت ال تنبع إال عن جهل 
 ألن اإلسالم دين قام على احلق والعدل ؛وتعصب أعمى

 يف احلياة، هواحترام حقوق اإلنسان، وعلى رأسها حق
يتخلص من الفقر واملرض واجلهل، وواجبه أن ويف أن 

يتواصل مع غريه بالْحسنى والتفاهم واالحترام املتبادل،  
 الختاذها من ؛ووجهت التحية للواليات املتحدة

اإلجراءات ما يهدف لوضع حد لتلك املمارسات املقيتة 
اليت تعود إىل عصور الظالم، وأوضحت أن كل حضارة 

األخرى، وكان للحضارة لت من نتاج احلضارات 
العربية اإلسالمية كما كان للحضارة املسيحية واحلضارة 
الفرعونية بدورها أفضال مازالت تعيش معنا إىل اآلن، 
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. ولوالها ما تقدم العامل وال وصل إىل ما هو عليه اآلن
وأكدت على أنه من اهلام أن مننع مرضا آخر من أن 

، والذي ألديانوا صدام احلضاراتينتشر؛ وهو املسمى 
 البشرية من تقدم حنو همن شأنه أن يقوض كل ما حققت

ودعت مصر إىل حوار حقيقي . التواصل والتفاعل البناء
بني احلضارات جيعل من االختالف قوة بناءة ويعمق  

وباعتبارنا نعيش يف عصر العوملة، فإن . مفاهيم التنوير

حدة األلوان واألجناس واألديان ختتفي وحيل حملها الو
البشرية واالعتماد املتبادل بني شعوب العامل بصورة ليس 

 وإمنا تبادل اخلربات ر،فيها هيمنة أو سيطرة، أو كبار وصغا

اإلنسانية بشكل من أشكال الدميقراطية
 )32(

.  

ويف كلمتها أيضاً أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
جددت إيران دعوا حلوار احلضارات، وكانت قد دعت 

 عاماً حلوار احلضارات 1999مم املتحدة العتبار عام األ
 إىل هذا هإن الظروف اليت مير ا العامل حالياً البد أن تدفع" :قائلة

"األمر
)33(.  

واقترحت تركيا استضافة اجتماع لالحتاد األورويب 
والدول اإلسالمية للتشجيع على تفهم األوضاع بعد 

وزير اخلارجية اهلجمات على الواليات املتحدة، وأعلن 
التركي إمساعيل جيم أن االقتراح قوبل بترحيب كبري فاق 

فاجلميع يشعر بضرورة التعرف على جريانه  ؛توقعات اجلميع

بشكل أفضل
 )34(.  

 لسكوينريويف تعليق لألمري نايف على تصريح بي
 ،قال إننا نرفض هذا املنطق الذي ال يتفق مع الواقع

مة ما عليه أن حتترم كل وجيب على العامل أن يتقارب، وأ
األمم األخرى وليس من مصلحة اجلميع زرع الكره يف 

  .)35( نفوس املسلمني
، )36(أما بالنسبة للمنظمات العربية واإلسالمية

فقد أكد بيان منظمة املؤمتر اإلسالمي أن مثل هذه 
األعمال اإلرهابية الشائنة تتناىف ورسالة اإلسالم السماوية 

 والداعية إىل السالم ،والعدوان إلمثالسمحة املناهضة ل

 واحملرمة قتل ،والتآلف والتسامح واالحترام بني الشعوب
األبرياء، ورفض البيان أي حماوالت لربط الدين 

يسيء إىل  أمراً  وعده،باألعمال اإلرهابيةاإلسالمي 
  .العالقات بني الشعوب

أما جامعة الدول العربية فاختذت موقفاً مباشراً 
؛ ر سعيها لدعم التحرك حنو حوار احلضاراتيف إطا

 نوفمرب عام 25حيث دعت إىل مؤمتر بدأت فعالياته يوم 
، باجتماع أكثر من مائة عامل ومفكر وسياسي 2001

 ميثلون مجيع الدول األعضاء إىل جانب ،وإعالمي عريب
وعلماء من عرب املهجر، حاولوا على مدى  مفكرين

 التحرك العريب حنو يومني وضع اخلطوط العريضة خلطة
وأعلن عمرو . احلوار مع احلضارات املتعددة يف العامل

موسي أن حوار احلضارات يتصل خبطة تطوير وإعادة 
بناء جامعة الدول العربية واهتمامها باجلوانب الثقافية، 

وأكد أن . خاصة موضوع حوار أم صراع احلضارات
  ؛رب سبتم11 اجلامعة بسبب أحداث ههذا املوضوع مل تثر

فقبل ذلك التاريخ بالتحديد يوم التاسع من سبتمرب 
 نوقش يف اجتماع جملس جامعة الدول العربية 2001عام

مسألة اختيار شخصية عربية لتويل مسئولية املفوض العام 
  وحتريكه ، ألن املوضوع خطري جداً؛حلوار احلضارات

سيكون له آثار بعيدة املدى على العالقات السياسية 
دية وليس العالقات الثقافية فقط، خاصة أن واالقتصا

هناك اعتقاداً لدى البعض يف اخلارج أن احلضارة العربية 
واإلسالمية هي حضارة أدىن من احلضارة الغربية 

ومن منطلق هذه النظرة كان البد أن يكون حتركنا "املسيحية، 

 األمر الذي يدخلنا يف صلب العالقات ؛ القضيةهومواجهتنا هلذ
والعلمية والتكنولوجية والثقافية وكذلك  ة االقتصاديةالدولي

السياسية اليت يعتربوننا يف إطارها أساساً عدواً وجمرد دول 

  ."صغرية يتم التعامل معها يف إطار احلجم الذي ينظرون لنا به
أن الفكرة ليست جديدة؛ ألن الرئيس " وأكد موسي

ارات يف األمم اإليراين خامتي كان قد تقدم مببادرته حلوار احلض
 وحيث إنين كنت وزيراً للخارجية املصرية ؛1999املتحدة 
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وقتها فقد أرسلت تعليمايت املباشرة لوفد مصر يف األمم املتحدة 
لتكون مصر أول املساندين وكان التوقيع األول إليران والثاين 

  ."ملصر

  احملور الثاين
تشكيل التحالف الدويل واحلرب على 

  أفغانستان
ول العربية وتركيا وإيران من تكوين مواقف الد
  :التحالف الدويل

انقسم موقف الدول موضع الدراسة من تكوين 
التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة واحلرب ضد 

  :أفغانستان إىل أربعة اجتاهات رئيسية
الرافض للعمل العسكري يف  االجتاه - أوالً

ا يالحظ على هذ ،أفغانستان بصورة مباشرة وواضحة
  :املوقف ما يلي

مل تؤثر طبيعة العالقة مع الواليات املتحدة على تبين هذا -1
املوقف، فقد اختذته دولتان خيتلف شكل عالقاما 

مصر وهي من الدول الصديقة : بالواليات املتحدة
جيني للواليات املتحدة يف يوأحد أهم احللفاء االسترات

دة الشيطان املنطقة، وإيران اليت تعترب الواليات املتح
األكرب، كما أا على رأس الدول يف قائمة اإلرهاب 

  .األمريكية
رغم إدانتهما للهجمات اإلرهابية على الواليات -2

للواليات املتحدة، إال أن الدولتني وجهتا الدعوة 
 نتائج قد تلصق إىل الوصول املتحدة إىل التأين قبل

  .حدة وتشحن النفوس ضد الواليات املت،التهمة بأبرياء
فقد أعلن كمال خرازي وزير اخلارجية اإليرانية أن 
إيران تعارض أي تسرع أمريكي بالرغم من إدانتها 

 ومطالبتها بالقضاء على اإلرهاب بكل صوره ،للهجمات
 وحذر مبارك بعد إدانته للهجمات من أنه ال .)37(وأشكاله

 ألن ذلك خيلق أجواء سيئة يف ؛ينبغي القفز إىل النتائج
ة، وطالب الواليات املتحدة بأن تتأكد أن ابن الدن املنطق

هو املدبر هلذه العملية؛ ألا يف احلقيقة أكرب كثرياً من ابن 
  .)38( الدن
طالبت الدولتان أن تكون مكافحة اإلرهاب يف إطار  -3

 وليس حتت قيادة دولة بعينها، ورفضتا ،الشرعية الدولية
ملتحدة أو مع تقسيم العامل إىل قسمني مع الواليات ا

إننا ال نريد تقسيم العامل إىل ":  فقد صرح مبارك قائالً؛اإلرهاب

قسمني متناحرين، نريد الوحدة يف مواجهة األخطار، وكل دولة من 
حقها أن ختتار موقفها بصورة حرة وسيادية، وليس من املقبول فرض 
شيء على أي دولة من الدول اليت أدانت اإلرهاب بأن تتخذ هذه 

" شكالً معيناًةنااإلد
)39(.  

إىل إن تقسيم العامل " :وقال يف مؤمتر صحفي مع شرودر

 ومن هم ضد التحالف سيجعل من ،شركاء يف التحالف
هدف، ولكن جيب التوصل إىل وثيقة إىل املستحيل الوصول 

ن تكون ملزمة جلميع على أمرضية حتت رعاية األمم املتحدة 

األطراف
أخيار إىل لعامل كما رفض خامتي تقسيم ا. )40(

وأشرار، ورفض تعبري احلرب الصليبية؛ مؤكداً أنه يدل 
على قلة إطالع الرئيس األمريكي، وأعلن استعداد 
طهران رمسياً لالنضمام إىل حتالف دويل ضد ما يسمي 

  .)41(باإلرهاب حتت قيادة األمم املتحدة
أعلنت الدولتان رفضهما القاطع للحرب يف أفغانستان؛ -4

ال ميثل حالً ملشكلة اإلرهاب وإمنا يعىن مزيداً ألن ذلك 
من الضحايا األبرياء ومزيداً من اإلرهابيني، كما 
حرصتا على إيضاح أن هذا املوقف ال يعين بأي حال 
تأييد طالبان أو أسامة بن الدن؛ فقد أعلنت مصر على 
لسان وزير خارجيتها أن مصر لن تشارك يف أي عمل 

املتحدة، لكنها ستكون على عسكري تقوم به الواليات 
تعاون وثيق مع كل الدول اليت تريد مكافحة اإلرهاب 
الذي يتهدد العامل، كما أا ال يهمها سقوط نظام 

  .طالبان لكن يهمها املدنيني األبرياء
وحذر مبارك من أن العمل العسكري ضد 
أفغانستان سوف يعين مزيداً من الضحايا املدنيني، وأن 

و قتل ابن الدن سوف يكون عامالً ضرب أفغانستان أ
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وراء إنتاج جيل جديد من اإلرهابيني، وأكد أن القوات 
إىل ألن هذا حيتاج املصرية لن تشارك يف مثل هذا العمل؛ 

، وعلل اشتراك عدد من الترتيبات وإىل موافقة الربملان
 بوجود 1990مصر يف التحالف الدويل ضد العراق عام 

 حيث تشارك مجيع اجليوش ؛شتركاتفاقية للدفاع العريب امل
الربملان أن العربية يف ردع املعتدى على أي دولة عربية، كما 

املصري قد وافق وقتها على اشتراك القوات املسلحة املصرية أما 

اآلن فالوضع خمتلف
)42(  . 

 الرئيس اإليراين انتقادات شديدة اللهجة هووج
ا وجهني واعتربمه إىل الواليات املتحدة وحركة طالبان،

لعملة واحدة، وحذر منه أن العمليات العسكرية ضد 
كما حذر .طالبان ستضر باحلرب ضد اإلرهاب يف العامل

أمني جملس تشخيص مصلحة النظام يف إيران حمسن 
رضائي من احتمال أن تؤدي احلرب األمريكية الربيطانية 

من :  اندالع حرب عاملية ثالثة، وقالإىلضد أفغانستان 
ي أن يصبح األمريكان غري آمنني؛ ألم يعملون الطبيع

 أن الشعب يوأعلن خامنئ. على تأزمي أوضاع العامل
ظلم القادة، وظلم اعتداء القوى : األفغاين ضحية ظلمني

وصرح خرازي أنه ليس معىن أن إيران تعارض . العظمى
العمليات العسكرية يف أفغانستان أا تؤيد طالبان؛ 

  هضح وال تعترف ا، لكن هذفموقف إيران منها وا
 احلركات إىل ضربة هالعمليات العسكرية ال توج

واموعات اإلرهابية، بل تضر الناس وتدمر إمكانات 
   .)43(أفغانستان

رغم موقف الدولتني اإلمجايل الرافض لالشتراك يف -5
التحالف الدويل العسكري ضد أفغانستان واحملذر من 

وما فعلياً مع الواليات اع تععواقبها، إال أن ذلك مل مين
، إما حفاظًا على عالقات ىاملتحدة بصورة أو بأخر

 الصداقة كما يف حالة مصر اليت قدمت معلومات أمنية،
أو لإلبقاء على حوار مفتوح يف خطوة لتحسني العالقات 

 -باإلضافة ملساعدا حتالف الشمال-بالنسبة إليران اليت 
  .فقد سامهت يف جهود اإلغاثة

 صرح الرئيس CNNففي حديثه مع شبكة 
استعداده للتعاون مع املخابرات األمريكية باملصري 

وتقدمي أي معلومات من شأا أن تدل على اإلرهابيني، 
وأكد أن مصر يف هذا اال متتلك معلومات أكثر من 

 يف تقدميها إذا كان هذا أي دولة يف املنطقة، وال تتواىن
  .جيعل العامل أكثر أمناً

وذكر وزير اخلارجية املصري يف ندوة نظمها 
 طاملعهد األورويب للدراسات حول حوض البحر املتوس

 أن مصر شاركت بالفعل يف 7/11/2001بتاريخ 
التحالف الدويل حملاربة هذا الوباء الدويل والقضاء عليه، 
والدليل على ذلك هذه املعلومات اليت مت تقدميها 

 من أجل إعداد ؛ألورويبللواليات املتحدة واالحتاد ا
قائمة بأمساء األشخاص واملنظمات املتورطة يف املشاركة 

يف احلقيقة إن الواليات " :أو متويل أنشطة إرهابية، وأضاف

املتحدة واالحتاد األورويب مها اللتان انضمتا إىل احلملة اليت 
تشنها مصر منذ سنوات عديدة ملكافحة اإلرهاب وليس 

"العكس
)44(.  

 إليران فقد وافقت على استخدام وبالنسبة
الواليات املتحدة لألراضي اإليرانية لنقل مساعدات إىل 
األفغان، فصرح خرازي أن األمريكيني طلبوا املساعدة 
يف حال اضطر أحد طياريهم للهبوط يف األراضي 

 إننا سنعمل يف  خلل فين، وقالهاإليرانية إذا أصاب طائرت
ولية، ونفى احتمال أن تشمل وتعهداتنا الدإطار التزاماتنا 

هذه املساعدة اجلنود األمريكيني الذين قد يهربون من 
  .أفغانستان إليران

وأوضح رئيس جلنة األمن القومي والشئون 
 أن ياخلارجية يف جملس الشورى اإليراين حمسن مردماد

تأييد إيران لتكوين ائتالف مناهض لإلرهاب حتت رعاية 
ء اتصاالت وفتح حوار مع األمم املتحدة ال مينع إجرا

ائتالف تقوده الواليات املتحدة، على أساس أن إليران 
مصاحل مشتركة مع التحالف، وأن حواراً مماثالً ميكن أن 
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يسهم يف تسوية مسألة العقوبات االقتصادية األمريكية 
  . )45(املفروضة على إيران

: مل خيل خطاب الدولتني من اامات للواليات املتحدة-6
احية أا هي اليت صنعت أسامة بن الدن وأعوانه من ن

، ومن ناحية أن هدفها من احلملة )اخلطاب املصري(
على أفغانستان ليس هو حماربة اإلرهاب بقدر ما هو 

  ).يرايناخلطاب اإل(قتصادية يف املنطقة اطماع سياسية وأ
فقد أشار الرئيس املصري إىل أن أسامة بن الدن 

اعة أمريكية بالدرجة األوىل، وأمين الظواهري مها صن
وأننا جيب أال ننسى أن الواليات املتحدة هي اليت صنعت "

أسامة بن الدن وااهدين يف أفغانستان وأن أمين الظواهري هو 
واحد من ااهدين الذين جندم أمريكا للعمل ضد السوفييت، 

"وعندما ازم السوفييت حتول للعمل ضد أمريكا
)46(.  

آية اهللا على خامنئي الواليات املتحدة كذلك ام 
بالكذب؛ إذ أعلنت أن هدفها من احلملة على أفغانستان 
هو حماربة اإلرهاب، وصرح أن هدفها احلقيقي هو 

  .)47(التوسع والتسلط والدخول ملنطقة آسيا الوسطى
وكما رفضت الدولتان احلرب يف أفغانستان فقد -7

د احلرب، إما طالة أمإحذرتا أيضاً من استمرار أو 
إنسانية - أو ألسباب أمنية،)مصر(ألسباب إنسانية 

باإلضافة إىل حتذير األخرية من إغفال دورها ). إيران(
يف مستقبل أفغانستان، ورغم أن إيران مل حتدد طبيعة 

 إال ،هذا الدور أو حتدد أي تصور ملستقبل أفغانستان
 ،أا حذرت من انفراد الواليات املتحدة ذا األمر

وأكدت على وجود دور لكل من دول اجلوار فضالً 
  .عن الشعب األفغاين

 استمرار احلرب نأما الرئيس املصري فقد حذر م
ألن اية اإلرهاب ال تعين واستمرار املعارك يف أفغانستان؛ 

اية اإلرهابيني فهم مازالوا منتشرين يف كل مكان، وأكد أن 
 العامل للخطر، وال احلرب جيب أن تنتهي ألن ذلك يعرض مصاحل

يعاين منها سوي املدنيني األبرياء الذين ال حول هلم وال 

قوة
)48(.  

وأكدت إيران أن أي وجود أمريكي لفترة طويلة يف 
آسيا الوسطى مرفوض من مجيع دول املنطقة مبا فيها روسيا 

  .)49(والصني
يف نفس الوقت أكد كمال خرازي أنه ال ميكن 

 وأن  ،يف مستقبل أفغانستانأن يتم جتاهل دور إيران 
 2+6مستقبل أفغانستان جيب أن يناقش يف إطار جمموعة 

اليت تنتمي إليها إيران مع الواليات املتحدة وباكستان 
والدول ااورة، وأضاف أنه ال يوجد شكل ائي 

 فالقضية معقدة جدا وال تستطيع دولة ؛ملستقبل أفغانستان
  .أو اثنتان حلها

 اإليراين السابق على أكرب كما حذر الرئيس
رافسنجاين من دعوة الواليات املتحدة للملك األفغاين 
السابق ظاهر شاه، واعتربه فخاً تنصبه الواليات املتحدة 
له، وأكد أن الواليات املتحدة ال تستطيع حل أزمة 
مستمرة يف أفغانستان منذ عشرين سنة، لكن الشعب 

األزمة مبساعدة هو وحده القادر على حل هذه األفغاين 
  .)50(دول اجلوار
اجتاه الرافض املراقب -اثاني  

 ةيضم تقريبا جمموعة الدول املدرجة يف القائم
العراق، السودان، سوريا، (األمريكية للدول اإلرهابية 

واملفروضة عليها عقوبات اقتصادية من جانب ) وليبيا
  :الواليات املتحدة، وتتلخص عناصره فيما يلي

ت سوريا والسودان بوضوح باهلجمات على بينما ندد-1
 هلا، بل ةناالواليات املتحدة رفضت العراق إعالن أي إد

إن الواليات املتحدة اعتربت تصرحيات الرئيس العراقي 
الواليات املتحدة حتصد الشوك  حيث أشار إىل أن ؛حتريضية

  .)51( الذي زرعه حكامها يف العامل
أن العمل الذي أما العقيد معمر القذايف فقد أكد 

قد فقد قيمته بعدم إعالن أحد ) اهلجمات اإلرهابية(مت 
مسئوليته عنه؛ سواًء كان أسامة بن الدن أو غريه، ودعا 

اإلعالن عن نفسه، وعن القضية إىل من قام ذا العمل 



   التركيةالتركيةالتركيةالتركيةووووالعربية واإليرانية العربية واإليرانية العربية واإليرانية العربية واإليرانية ::::طابات والمواقف الرسميةطابات والمواقف الرسميةطابات والمواقف الرسميةطابات والمواقف الرسميةالخالخالخالخ                                                                                                                                            رحاب عبد الغنيرحاب عبد الغنيرحاب عبد الغنيرحاب عبد الغني

 

286       مركز الحضارة للدراسات السياسية      مركز الحضارة للدراسات السياسية      مركز الحضارة للدراسات السياسية      مركز الحضارة للدراسات السياسية                عالم عالم عالم عالم أمتي في الأمتي في الأمتي في الأمتي في ال

 ألن هذا سيفيد ؛)أسباب اهلجمات(اليت يدافع عنها 
  .)52(القضية ورمبا يساعد يف حلها

ول األربع االشتراك يف التحالف الدويل رفضت الد-2
الذي دعت إليه الواليات املتحدة ونددت بالدعوة 
األمريكية، فصرح صدام حسني أن هذا التحالف بداية 

 ووجه نصائح للدول العربية أال ،هلزمية أمريكية مؤكدة
: تتعاون مع الواليات املتحدة يف مثل هذا األمر قائالً

تبطني بالواليات املتحدة كما أخشي أن يضيع العرب املر"

وأشار  ،"وقعت الدول اليت كانت مرتبطة باالحتاد السوفيييت
جنل الرئيس العراقي يف مقال له " عدي"إىل نفس األمر 
  .)53(بصحيفة بابل

أما ليبيا فقد رفضت على اعتبار أنه ال أحد 
يدري من فعل؟ بالتايل يصبح السؤال من سنقاتل؟ كما 

ر القذايف الواليات املتحدة بأا تعمل ام العقيد معم
 فقد سلحت أسامة بن الدن وأعوانه ؛ملصلحتها فقط

عندما أرادت استخدامهم يف حرب أفغانستان، كما 
سلحت وشجعت العرب األفغان الذين شجعتهم دوهلم 
 ؛أيضاً مثل مصر واجلزائر وليبيا، أما اآلن فهم إرهابيون

ودهم ضد ألن الواليات املتحدة أحست أن وج
  .)54(مصاحلها

 فأكدت دمشق ؛واختذت سوريا نفس املوقف
على استعدادها للمشاركة يف العمل السياسي األمين بعد 
تعريف اإلرهاب ووسائل مكافحته؛ شرط أال يتضمن 
العمل األمين املشاركة يف اغتياالت أو حتقيقات أو تبادل 
معلومات، مع رفض سوري كامل للمشاركة يف 

. سكرية ومتسك باللجوء إىل الشرعية الدوليةالعمليات الع
وأكدت سوريا أا لن تعطي الواليات املتحدة صكاً على 
 هبياض يف محلة مكافحة اإلرهاب؛ خشية أن ترتد هذ

ومع تشكيكها يف األهداف . احلرب على الدول العربية
احلقيقية للحملة، فقد اعترفت حبق الواليات املتحدة يف 

ت اليت وقعت عليها إذا عرفت اجلناة، الرد على االعتداءا

وركزت سوريا على حركات املقاومة وطالبت بالتفرقة 
  .)55(بينها وبني اإلرهاب

وأكد السودان أنه على استعداد للتعاون مع 
الواليات، املتحدة ولكن ليس على حساب املصاحل 

السودانية، وأعلن أنه تلقى طلبات -العربية-اإلسالمية
 بني األمينت املتحدة يف إطار التعاون حمددة من الواليا

البلدين، وأنه قدم إجابات لبعض األسئلة بينما رفض 
  .)56(اإلجابة على البعض اآلخر

نددت األربع دول بشدة بالضربات األمريكية -3
ألفغانستان، فرفضتها سوريا على أساس عدم وجود أدلة 
كافية ضد طالبان، واعتربت العراق طالبان ضحية أخرى 

ظلم األمريكي، وانتقد العقيد معمر القذايف العرب لل
مجيعاً بسبب مواقفهم املتخاذلة أمام الواليات املتحدة، 
واعترب هذه احلرب منوذجاً آخر لصراع احلضارات، 
خاصة مع كلمة الرئيس األمريكي عن حرب صليبية، 

لسكوين عن تدين وختلف احلضارة ريوتصريح بي
رب بصورة عامة يشكل كله  إن خطاب الغاإلسالمية، وقال

موقفاً صليبياً حقيقة ويرجعنا من جديد إىل الصراع مهما نافقنا 
بعضنا، لكن احلقيقة أن الصراع موجود يف قلوبنا ودمائنا بني 

  . )57(بني اإلسالم واملسيحية...الغرب والشرق
أظهرت السودان وسوريا بعض املرونة جتاه بعض  -4

لفة، فقد أظهرت دمشق الطلبات األمريكية بدرجات خمت
بعض التعاون مع جهود اإلدارة األمريكية يف محلتها على 
اإلرهاب، وأعلنت أن وزارة اخلارجية حترت يف كل 
املصارف السورية عن وجود أي حسابات مصرفية 
لألشخاص واملنظمات اليت تعتقد اإلدارة األمريكية 
بتعاملها مع تنظيم القاعدة بزعامة ابن الدن، وأعلنت 

صادر دبلوماسية أن مساعد وزير اخلارجية السفري وليد م
املعلم أبلغ السفري األمريكي يف دمشق تيدور قطوف عدم 
وجود أي تعامل مايل هلؤالء األشخاص واملنظمات يف 

تعاون املصارف السورية احلكومية، ونفت املصادر أي 
 الفيدرالية رمسي بني دمشق ومكتب التحقيقات
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ضحت أن اإلدارة األمريكية حضت األمريكية، لكنها أو
احلكومة السورية على االنضمام إىل اتفاقات دولية 

  . )58(ملكافحة اإلرهاب
وقد أعلنت الواليات املتحدة أن السودان يتعاون 

 غري أن مسئولني ،مع احلملة األمريكية ضد اإلرهاب
أمريكيني ذكروا أن السودان ميكنه تقدمي مساعدة أكرب 

التقدم يف احلوار مع السودان شيء من ذلك، وأن هذا 
جيد، ولكن الواليات املتحدة تتطلع إىل خطوات أخرى 
من اخلرطوم، وأنه على السودان بذل املزيد من اجلهد 

 حىت يتم ؛للربهنة على تصميمه على مكافحة اإلرهاب
  . )59(رفع العقوبات عنه بالكامل

وكانت الواليات املتحدة قد ختلت عن معارضتها 
 مما مسح لس ؛قوبات األمم املتحدة على السودانلرفع ع

األمن الدويل برفع تلك العقوبات، وهي العقوبات اليت 
كانت األمم  املتحدة قد فرضتها على السودان عام 

 إلرغام حكومة السودان على تسليم املتهمني يف ؛1996
حادث اغتيال الرئيس املصري، وهي منفصلة عن 

 تفرضها الواليات املتحدة بصورة العقوبات األمريكية اليت
 أيضاً، واليت 1996منفردة على السودان منذ عام 

مازالت الواليات املتحدة مترددة يف رفعها،   واعترب 
البعض أن رفع العقوبات عن السودان باإلضافة إىل املنحة 

 وتقدر ،األمريكية اليت قررت واشنطن منحها للسودان
سانية هي مقابل مبائة مليون دوالر كمساعدات إن

مساعدات سودانية للواليات املتحدة، ولكن السودان 
نفى على لسان وزير خارجيته بشكل قاطع تقدمي 
تسهيالت عسكرية للواليات املتحدة، أو تزويدها 

 أو تسليمها أشخاصاً مطلوبني، ،مبعلومات عن متهمني
وقد أوضح وزير اخلارجية السوداين أن رفع العقوبات 

 يكن مرتبطاً بتعاون السودان مع الواليات عن السودان مل
املتحدة يف محلتها على أفغانستان، وأنه كان من املقرر 

 غري أن اهلجمات على ،رفع العقوبات يف وقت سابق
  .)60(س األمنلالواليات املتحدة أرجأت تنفيذ قرار جم

وأكد الوزير يف تصرحياته أن السودان كان الدولة 
ملة األمريكية العسكرية على الوحيدة اليت عارضت احل

أفغانستان خالل اجتماع وزراء خارجية منظمة املؤمتر 
 ودلل على املوقف السوداين املعارض ،اإلسالمي

للواليات املتحدة بأن األخرية جددت العقوبات 
االقتصادية األمريكية على السودان عاماً آخر، وانتقدت 

 اليت  خاصة أن التربيرات،السودان هذا القرار بشدة
استندت إليها الواليات املتحدة تنصب على حالة حقوق 
اإلنسان يف السودان وعلى دعم السودان لإلرهاب، 
وأعلنت السودان أا سوف تتمسك باحلوار مع 

 حىت يتم رفع مجيع العقوبات عنها، ورفع امسها ؛واشنطن
  .)61(من قائمة اإلرهاب

   اجتاه املوافق على استحياء وحذر-ثالثًا
ذت هذا املوقف دول اخلليج، وتتلخص اخت

  :عناصره فيما يلي
 فور إعالن الواليات املتحدة نيتها تشكيل التحالف -1

الدويل أعلنت دول اخلليج أا ستقدم للواليات املتحدة 
مجيع املساعدات املمكنة؛ مربرة ذلك بوجود اتفاقيات 
دفاعية بينها وبني الواليات املتحدة، ومعتربة ذلك 

ن أشكال رد اجلميل الذي قدمته هلا الواليات شكالً م
 يف حرب اخلليج لردع املتحدة بقيادا للتحالف الدويل
  .العدوان العراقي على الكويت

فبمجرد تعرض الواليات املتحدة للهجمات 
اإلرهابية، زار وزير الدفاع الكوييت اجلنود األمريكيني 

دها املرابطني يف الكويت، وأبلغهم أن الكويت ستضع ي
يف أيديهم للتعاون يف مواجهة هذه األعمال، وأعلن أن 
الكويت ال تنسى من وقف معها وقت الشدة، علماً بأن 

 1991الكويت ترتبط مع الواليات املتحدة منذ عام 
 واملطارات ئ مت على أساسه استخدام املوان،باتفاق دفاعي

الكويتية ألغراض عسكرية أمريكية؛ مما جيعل تقدمي 
ت العسكرية الكويتية ألمريكا أمراً ال مفر املساعدا

كما أعلن نائب رئيس الوزراء الكوييت الشيخ صباح .منه
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األمحد أن الكويت ستبقى حليفة للواليات املتحدة 
 ولن تنسي ما قدمته هلا الواليات املتحدة، وأن ،وبريطانيا

ما حدث هلا اعتداء على العامل كله ليس هناك ما 
  .)62(يربره

 قطر فقد أعلن أن الواليات املتحدة مل أما أمري
تطلب مساعدات معينة بعد، وإذا حدث ذلك فسوف 

وأكد األمري نايف بن عبد العزيز . يكون موضع دراسة
وزير اخلارجية السعودي أن الرياض تتعاون مع واشنطن 
وغريها يف جمال تبادل املعلومات حول أي قضية أمنية 

 :اً يف مؤمتر صحفيتتعلق مبكافحة اإلرهاب، وقال أيض
 الوقوف ضد اإلرهاب،وقد إن اململكة مع أي عمل من أجل"

 وسنكون اليوم، وغداً مع أي جهد دويل وسنشارك كنا أمس
فيه، وذلك أمر نابع إما من عقيدتنا أو مصلحة وطننا ألننا ضد 
اإلرهاب بكل أشكاله، وأوضح أن السعودية قد قامت بكل ما 

 وأا ستواصل القيام ذا ،تحالفتستطيع من جهد لدعم هذا ال

  .)63(الدور
 اولة يف حم،اختذت دول اخلليج جمموعة من املواقف-2

 فقد قامت اململكة العربية ؛السترضاء الواليات املتحدة
السعودية بتوقيف جمموعة من املواطنني املؤيدين ألسامة 

ووجه األمري نايف حتذيراً جلميع املواطنني  بن الدن،
خاصة يف مدينة بريدة معقل الوهابيني من السعوديني، 

إبداء تعاطفهم مع أسامة بن الدن، كما قامت الكويت 
بإسقاط اجلنسية عن سليمان أبو الغيث الناطق باسم 

 ووصفة الشيخ صباح األمحد الصباح بأنه ،تنظيم القاعدة
أيضاً منعت دولة اإلمارات العربية  ،ه وجمرم حبقهخائن لوطن

أحد علماء الدين - اويسف القرضيواملتحدة الشيخ 
 من دخول أراضيها، إال -اإلسالميالبارزين يف العامل 

أا عادت واعتذرت عن املوقف؛ مربرة إياه بأنه خطأ 
  .)64(غري متعمد

وقامت اململكة العربية السعودية واإلمارات بقطع 
 وقد كانت هاتان ،عالقاما الدبلوماسية حبركة طالبان

لوحيدة اليت اعترفت تان هي الدول االدولتان مع باكس

 قطع 22/9فقد أعلنت اإلمارات يوم حبركة طالبان؛ 
عالقاا الدبلوماسية مع حركة طالبان، واستدعت القائم 

 وطلبت إليه ،)عزيز الرمحن(باألعمال بالنيابة يف أبو ظيب 
 ، ساعة24إغالق السفارة ومغادرة اإلمارات يف غضون 

ض طالبان مساعيها للتجاوب  رفإىلوعزت هذه اخلطوة 
 إىلمن الدويل تسليم أسامة بن الدن مع طلب جملس األ
 قطع كل 25/9وأعلنت السعودية يف  .الواليات املتحدة

 مع 1998  واليت كانت جممدة منذ عام،عالقاا
حكومة حركة طالبان، واختذ هذا القرارالوزراء  جملس 

ستياء ان  برئاسة امللك فهد، وبرز من البيايالسعود
سعودي من حركة طالبان اليت جعلت أراضيها مركز 
جذب وتدريب وجتنيد أعداد من املغرر م من كل 

 وبشكل خاص مواطين اململكة العربية ،اجلنسيات
  ).يف إشارة إىل أسامة بن الدن( السعودية

وعلى رأسها -ستجابت دول اخلليج اكما 
الواليات  ملطالبة -الكويت واململكة العربية السعودية

املتحدة األمريكية مبراقبة العمل اإلغاثي للجمعيات 
 فقام جملس الوزراء الكوييت بتشكيل ؛اإلسالمية اخلريية

جلنة عليا برئاسة وزير الشئون االجتماعية طالل العيار 
- همهمتها اإلشراف على إدارة العمل اخلريي ومراقبت

  وذلك بعد إجبار-نصف أعضائها من التيار اإلسالمي
مجعييت اإلصالح االجتماعي وإحياء التراث اإلسالمي 
ومجعيات أخرى على إزالة عشرات من أكشاك مجع 

 ويف بعض ،التربعات ونقاطها املنتشرة يف أحناء الكويت
وذلك يف إجراء أويل لتنظيم  األسواق واجلمعيات اخلريية،

 ومل يقتصر األمر على توجيه االام هلذه .العمل اخلريي
 وإمنا ، من جانب الواليات املتحدة فقطاجلمعيات

وجهت نفس هذه االامات من جانب عدد من الوزراء 
وأعضاء جملس الشعب الكوييت الذين ميثلون االجتاه 

 اهللا هذه رالليربايل، وبرر وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلا
إن كثرياً " :اإلجراءات بأا لتنظيم العمل اخلريي، وقال

 بسالمة -كبرية-ون مببالغ غري عادية من اخلريين يتربع
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، ويف النهاية إذا مل حتكم املسألة فقد تذهب هذه نية
 يف أغراض أخرى غري األموال إىل جهات تستغلها

 ولكننا نتوقع ونتمىن ،الغرض الذي جاء من أجله التربع
ونسبت  ."أن يكون العمل اخلريي يف الكويت شفافاً

إن " :لكويت قوله رويتر إىل مصريف كبري يف اةوكال
البنك املركزي قد أرسل قائمة إىل البنوك احمللية تتضمن 

 وكل احلكومات الصديقة ، امساً وزعتها أمريكا عامليا27ً
  ."باشرت إجراءات رقابية عليها

نفس الشيء حدث يف اململكة العربية السعودية 
بعد توجيه اامات أمريكية للمؤسسات اخلريية السعودية 

اليت هي إحدى " هيئة اإلغاثة اإلسالمية" خاصة مجعييت
املؤسسات التابعة لرابطة العامل اإلسالمي، وتتلقى أمواهلا 

 وتم باملشاريع ،من تربعات وهبات املواطنني السعوديني
اإلنسانية يف مناطق الكوارث يف الدول اإلسالمية، 

 وهي منظمة شعبية ؛نفسها" ورابطة العامل اإلسالمي"
 بعضوية مراقب اللجنة االستشارية يف إسالمية تتمتع
وتركز أهدافها على دعم مجيع أنواع  األمم املتحدة،

 وهلا ،مثل املشاريع الدعوية والتعليميةاإلسالمي العمل 
 : مثل،تبعها عدة مؤسساتت و، فرعاً دوليا30ًحنو 
هيئة اإلعجاز العلمي "و ،"هيئة اإلغاثة" و،"هجممع الفق"

 وقد صرح ."على للمساجدالس األ"و ،"للقرآن
 يغاثاألمري نايف بن عبد العزيز أن عمل اململكة اإل

 وإن كان لن يتغري حبال من األحوال؛ ألنه ،واإلنساين
منطلق من واجب إنساين وإسالمي، إال أنه سيكون هناك 
مزيد من التأكيد على أن تصل هذه األمور ألصحاا 

  .مل آخر ولن يسمح باستغالهلا يف أي ع،بشكل مباشر
دت أرصدة تنظيم القاعدة يف املصارف كما جم

والبنوك السعودية حتت ادعاء بأا تستخدم يف أعمال 
  .اإلرهاب

ركزت دول اخلليج يف مثل هذه املواقف على األبعاد .3
 وتقدمي ،اإلنسانية وعلى دورها يف جهود اإلغاثة

 املساعدات املادية إىل الشعب األفغاين؛ فقد شنت اململكة

 تربعات كبرية لصاحل الشعب ةالعربية السعودية محل
 حيث أعلن األمري نايف بن عبد العزيز أن ؛األفغاين

 وأن ،اململكة استطاعت مجع مائة وثالثني مليون ريال
 وحىت األطفال والنساء ،املبادرة كانت للملك فهد

سوف يتم تنظيم " :شاركوا يف احلملة، وأضاف قائالًً
الجئي أفغانستان تشارك فيها  ثانية لشعب وةمحل

 باإلضافة إىل ،الشركات ورجال األعمال واملؤسسات
 قيادةً-املسئولني يف الدولة، كما سيكون للمملكة 

يف الوقوف إىل جانب إخوام  "فاعل"  دور-وشعباً
 ، الذين حيتاجون للغذاء والدواء،املصابني يف أفغانستان

وبكل خاصة وحنن يف فصل الشتاء بكل الوسائل، 
اإلمكانيات، وكما هي عادة اململكة يف الوقوف مع 

 وهو موقف نابع من ،املسلمني والعرب يف النكبات
منطلق إسالمي إنساين ال ينبغي للمملكة إال أن تكون يف 

  .)65("املقدمة
وأعلنت مجعية اهلالل األمحر يف اإلمارات كفالتها 

 كما فتحت ،ألربعني ألف الجيء أفغاين من باكستان
باب التربع للمواطنني لنفس الغرض، وأعلن أمري قطر 
 ،تربع بالده بعشرة ماليني ريال إلعادة إعمار أفغانستان

  .ودعا إلنشاء صندوق ملساعدة الشعب األفغاين
نتيجة النتقادات الرأي العام الداخلي واملواقـف الـيت         .4

 والـيت أدت إىل وضـع       ،اختذا دول أخرى يف املنطقة    
مرِج للنظم يف دول اخلليج رفضت األخرية االشـتراك          ح

 أو استخدام أراضيها لشن هجـوم       ،يف التحالف الدويل  
وإن كانـت الواليـات      على دولة عربية أو إسـالمية،     

املتحدة قد اعترفت بأن دول اخللـيج خاصـة اململكـة      
 ،العربية السعودية قدمت مساعدات كـبرية للتحـالف       

 حتب دائماً االعتراف مبثـل      ال" التقاليد السعودية " ولكن
 ففي إجابة لألمري    ؛)66(هذه األمور خوفاً من الرأي العام     

نايف بن عبد العزيز على سؤال عن مشاركة اململكة يف          
 وهل ستكون   ،اجلهود الدولية املشحونة لضرب أفغانستان    
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عن طريق الـسماح للطـريان يف األجـواء الـسعودية          
قال ، امليدانيــةالتجهيــزات أواإلمــداد أو التمويــل أو

 ومل يبحث   ، ومل تناقشه اململكة   ،إن هذا شيء غري وارد    ":األمري

من هذا، أما بالنسبة ملمرات الطـريان فتحكمهـا          معها شيء 
 وأعراف دولية وحنن جزء من العامل نتعامل مبا         ،اتفاقيات دولية 

والذي يقرر ذلك أيضاً هـو       هو معمول به يف مجيع أحناء العامل،      
  .)67("مصلحة  اململكة

وأكد األمري سلطان بن عبد العزيز أن بالده لن 
تسمح للقوات األجنبية بشن هجمات من أرضها على 

، ووصف التقارير اليت أشارت إىل أن عرب أو مسلمني
السعودية ستسمح بشن هجمات من أراضيها بأا هراء 

 حيث إن الوضع اآلن خمتلف عما كان عليه ؛وال قيمة هلا
 طائرة بريطانية 40 إىل وجود حنو  مشرياً،1990عام 

مبوجب قرار جملس  وفرنسية وأمريكية يف السعودية،
ن مهمة هذه الطائرات هي مراقبة احلظر أمن، ومؤكداً األ

مع ذلك فقد  .)68("ومشاله اجلوى على جنوب العراق
أشار مسئولون سعوديون إىل أنه رغم متسك السعودية 

ام أراضيها لشن مبوقفها الرمسي بعدم السماح باستخد
نه يوجد احتمال مساح أال إ ،هجوم على حركة طالبان

مريكيني باستخدام تسهيالت تكنولوجية السعودية لأل
شار املسئولون أو ى عمليات عسكرية،أمتقدمة لتنسيق 

ن أي مشاركة يف أ إىلن موقف الرياض راجع أ إىل
وتزيد العنف ،غضب الشعبالعمليات العسكرية سوف ت 

 حادث اخلُرب، وذكر مسئولون بارزون يف خاصة بعد
قيمت ملواجهة مثل أن هذه القاعدة أقاعدة األمري سلطان 

 حيث توجد ا معدات تكنولوجية ؛زمة الراهنة األههذ
  . )69(متقدمة سوف يستخدمها األمريكيون

اجتاه املوافق مع اشتراط احلصول على - رابعاً
  :مثن

مية الوحيدة اليت تبنته تركيا اليت تعد الدولة اإلسال
أعلنت مباشرة موافقتها على التعاون مع الواليات املتحدة 

للتقارب مع الواليات حماولة  يف ،يف حرا على اإلرهاب

املتحدة وأوروبا، هذا التقارب الذي يف سبيله أقامت 
تركيا من قبل عدداً من التحالفات واالتفاقيات 

ولتها لتقدمي ويف حما .والعسكرية مع إسرائيل االقتصادية
أي مساعدة للواليات املتحدة ألقت تركيا القبض على 

 حيث أعلن ؛شخص ادعت أنه شقيق أسامة بن الدن
وزير الداخلية التركي رشدي كاظم يوجالن أن 
السلطات التركية اعتقلت عبد اهللا بن الدن يف مطار 

 معه ملعرفة معلومات عن  وأن التحقيق جارٍ،اسطنبول
ر نفس الوزير ليعلن أن ن فيما بعد ظهلك زعيم القاعدة،
ن املسألة جمرد تشابه أمساء، أ و، يف اإلعالنهناك خطأ

وذا خابت األماين التركية يف تقدمي خدمة استخباراتية 
  .)70(للواليات املتحدة

  :وعناصر املوقف التركي هي
تعاون تدرجيي مع الواليات املتحدة بدأ بدعم .1

وأجواء تركية  م أراض مث السماح باستخدا،سيتيلوج
لشن هجمات على أفغانستان، مث إرسال قوات تركية 
 ؛للوقوف إىل جانب القوات األمريكية يف أفغانستان

حيث بدأ املوقف التركي بإعالن تركيا استعدادها 
ستية للواليات املتحدة مع عدم يلتقدمي خدمات لوج

اإلشارة إىل أي شكل من أشكال التعاون العسكري، 
 الضربات األمريكية ألفغانستان أعلنت تركيا ولكن بعد
ا من الطائرات األمريكية اليت أغارت على أن عدد

جنرليك اجلوية جنوب أأفغانستان انطلقت من قاعدة 
-أن سرباً من طائرات إفإىل شرق تركيا، وأشارت 

 وطائرتني للتزود بالوقود ، ومن طراز أواكس،16
بذلك لتتحول  ؛أفغانستانإىل  هة القاعدة متوجتغادر

جنرليك إىل قاعدة هجومية أمامية، فضالً عن أقاعدة 
كوا جسراً لإلمدادات العسكرية، وتواىل وصول 
اإلمدادات العسكرية ووصول الطائرات احلربية 

 طائرة من طراز 30األمريكية إىل القاعدة، ومن بينها 
بِر األتراك العاملون يف القاعدة يف ، فيما اعت16-إف

وجاء هذا التطور ليؤكد دخول تركيا . فتوحةإجازة م
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 وعدم ،جانب الواليات املتحدةإىل احلرب مباشرة 
باإلضافة إىل تصديق  ،اكتفائها بتقدمي دعم لوجسيت

الربملان التركي على مرسوم يفوض إىل احلكومة إرسال 
قوات إىل احلرب واستقبال قوات أجنبية على األراضي 

ا من تركيا ملتحدة رمسيالتركية، مث طلبت الواليات ا
أفغانستان، ونقل الطلب إىل إرسال قوات تركية خاصة 

األمريكي جلنة التنسيق العسكري التركية املوجودة يف 
مركز قيادة العمليات العسكرية يف والية فلوريدا 

 من احلكومة التركية عقد قمة ى مما استدع؛األمريكية
 ،موسعة حضرها قائد األركان ووزير اخلارجية

 وفيما أبدت احلكومة ، واستخباراتيةوقيادات عسكرية 
 إال أن رئيس ،التركية موافقتها املبدئية على الطلب

ننا حنتاج بعض الوقت الختاذ إ" :الوزراء بولنت أجاويد قال

، وأشارت مصادر يف رئاسة الوزراء إىل أن "قرار رمسي
أنقرة حتذيرات من احتمال إىل الرسالة األمريكية محلت 

ام تنظيم القاعدة جمات مسلحة يف تركيا ضد قي
 وطلبت من احلكومة اختاذ ،املصاحل التركية واألمريكية

  .)71(إجراءات أمنية مشددة
 هي ؛استند املوقف التركي إىل مربرات معلنة. 2

 ومساعدة ، ومكافحة اإلرهاب،حتسني صورة اإلسالم
 فقال ؛الشعب األفغاين يف التخلص من حكامه الظاملني

الرئيس التركي يف اجتماع عقد ملسئولني يف منظمة املؤمتر 
-نه على الدول اإلسالمية إ 2001ر اإلسالمي يف أكتوب

 -للحيلولة دون الربط بني اهلجمات اإلرهابية واإلسالم
  .)72(ارب اإلرهاب دون هوادةحتأن 

ويف مؤمتر صحفي لوزير اخلارجية اإليراين كمال 
 انتقد 2001رة يف نوفمرب نقأ التركي يف هخرازي ونظري

رساهلا وحدة عسكرية إىل إ و،خرازي موقف تركيا
ن أمساعيل جيم أعلن إ لكن الوزير التركي أفغانستان،

 جندياً للمساعدة يف القضاء على 90بالده أرسلت 
نه حيترم إالعتداء على أفغانستان، وقال لال  اإلرهاب

  لكن إرسال قوات تركية إىل،وجهة النظر اإليرانية
أفغانستان يساعد على ختليص الشعب األفغاين من 
اإلرهاب، وأضاف أن اجليش التركي ليس يف مهمة 

 بل للمساعدة يف ختليص كابول من حمنتها ،حربية هناك
  .)73(سريعاً

ا إأما املربرات غري املعلنة للموقف التركي ف
 ممثالً يف مساعدات ،تتمثل يف احلصول على مثن املشاركة

 خاصة بعد األزمة اليت عصفت باالقتصاد ،اقتصادية
تعومي إىل  واليت أدت ،2001 التركي يف شهر فرباير

االقتراض من البنك الدويل وصندوق إىل اللرية والسعي 
 ؛2001 مليار دوالر عام 15.7إىل النقد الدويل ما يصل 

لذلك ويف إطار زيارة وفد من أعضاء الكوجنرس 
 أعلن الوفد أن ،2001األمريكي لتركيا يف نوفمرب 

وذكر األعضاء أن واشنطن مل  يف منطقة مضطربة، تركيا
وقال كريت ويلدون  تتخذ خطوات كافية لدعم تركيا،

إن " :عضو جملس النواب من احلزب اجلمهوري األمريكي

تركيا كانت تقف دائماً جبوار الواليات املتحدة بكثري من 
ستوى الصداقة الوالء، ومل يكن الرد األمريكي دائماً على م

إن تركيا مدينة " : وأضاف،"الذي ينبغي لنا أن نقوم به

 وهي قيمة ،للواليات املتحدة بنحو مخسة مليارات دوالر
إمدادات عسكرية إال أن واشنطن جيب أن تضع يف اعتبارها أن 

 مليار دوالر بسبب 30تركيا فقدت صادرات قيمتها حنو 
اورة هلا منذ حرب العقوبات املفروضة على دولة العراق ا

 هقد يكون الوقت قد حان كي نعيد النظر يف هذ ... اخلليج

"الديون
)74(.  

كما أبدت تركيا استعدادها لالشتراك يف قوات 
حفظ السالم الحقاً يف أفغانستان مقابل شروط مالية 
وسياسية ذكرها وزير اخلارجية التركي، وعلق على ذلك 

 وبقاء ،اجلنودبأن هذه املهمة تتطلب مشاركة آالف 
 وهي ،قوات تركية يف أفغانستان ملدة طويلة بعد احلرب

تدابري ال تستطيع املوازنة التركية املثقلة بالديون 
 .)75(احتماهلا
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العالقات األمريكية بالدول : اجلزء الثاين

  الرئيسة يف املنطقة
  األمريكية–العالقات املصرية  -1

يات حدى أهم الدول احلليفة للوالإتعترب مصر 
 ولكن ، الربع قرن املاضيىاملتحدة يف املنطقة على مد

 سبتمرب بدا أن هناك بعض التوتر الذي 11بعد أحداث 
 إليه املوقف الرمسي ى العالقات بني البلدين أدهشهدت

جيب " :املصري، وهو ما عرب عنه الرئيس املصري بقوله

  متهماً،"أأن نكون حريصني عند املضي قدماً يف طريق اخلط
عالن وحشدها لقواا إل  الواليات املتحدةاتسياس

 والضغط على دول العامل لالنضمام إىل ،حرب طويلة
حلفها بأن من شأا أن تقسم العامل إىل قسمني، مع عدم 

ن مصر سبق وأضاف أوجود دليل لديها على اجلناة، 
وأن حذرت من اإلرهاب ومل يستمع إليها أحد، بل على 

الدول ومن بينها الواليات العكس فقد مسحت بعض 
  .املتحدة لإلرهابيني باللجوء السياسي

وقد أبدت الواليات املتحدة حتفظات عديدة على 
 إذ امت واشنطن ؛ماهلاموقف مصر الرمسي املخيب آل

مصر بالسعي الدؤوب حنو إحباط مشاركة دول عربية 
سها السعودية يف قوات التحالف، بل وحتريض أعلى ر

واعتربت      .المية أخرى على الرفضدول عربية وإس
اإلدارة األمريكية تصرحيات الرئيس املصري املناهضة 

 والداعية إىل عقد مؤمتر دويل ملكافحة ،لفكرة التحالف
 لبناء موقف عريب موحد ضد التوجهات اولةاإلرهاب حم

األمريكية، واستندت واشنطن يف ذلك على تصرحيات 
 ، ألكثر من حمطة فضائية اللرئيس املصري كان قد أدىل

 ، اتصاالت من رؤساء وقادة عربىأكد فيها أنه تلق
أبلغوه فيها أن الشارع عندهم على وشك االنفجار 
بسبب موقف الواليات املتحدة من العدوان اإلسرائيلي 
املستمر جتاه الفلسطينيني، وتتضمن قائمة التحفظات 
ة األمريكية مساح احلكومة املصرية للصحافة املصري

باهلجوم على واشنطن، واالنتقاد احلاد لسياسة الكيل 
مبكيالني اليت يتبعها بوش فيما يتعلق باملمارسات 
اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيين، واعتربت واشنطن 
مساح احلكومة املصرية بذلك موافقة على حتريض الرأي 
العام جتاه الواليات املتحدة، وامت واشنطن مبارك 

ليها يف عقاب دول عربية وإسالمية بقطع الطريق ع
تها قائمة االام بإيواء ومتويل اإلرهاب مثل ليبيا ـتضمن

والعراق، وكان مبارك قد صرح يف أكثر من موضع 
 : كما صرح أيضاً،"ال أعتقد أن العراق متورط": قائالً
فضالً عن  ،"ه األصوليني خطراً على دولتى يرإن القذايف"

اليت متلكها الواليات األدلة  عن تساؤالت مبارك املستمرة
أسامة بن الدن ونصائحه املتوالية لواشنطن إلدانة املتحدة 

 واليت اعتربا الواليات املتحدة ،بعدم التسرع يف االنتقام
  .مستفزة

 ةواعتربت واشنطن أن مبارك يضعها يف سل
واحدة مع الذين قاموا بالعمليات اإلرهابية، مستندة على 

فيها قتل األبرياء بطريقة ال ختتلف تصرحيات يعارض 
كثرياً عن الطريقة اليت لقي ا املوجودون يف برج التجارة 

ن ابن الدن ذاته صناعة أب  تصرحياتهإىلحتفهم، باإلضافة 
مريكية، وامت إدارة بوش مصر باحلكم املسبق على أ

 وبث العديد من ،فشل حتركاا لتأديب اإلرهابيني
 شىت مل حتدد موقفها بعد من املخاوف يف نفوس دول

االنضمام بالتلميح إىل أن هذه الدول قد تصبح عرضة 
هلجمات إرهابية، واستندت واشنطن يف ذلك إىل 
تصرحيات الرئيس مبارك أن العمليات العسكرية يف 

  .)76(أفغانستان قد تؤدى خللق جيل آخر من اإلرهابيني
ستعملت واشنطن يف ضغوطها على مصر اوقد 

فقد أطلقت   عن موقفها سياسة العصا واجلزرة،للتراجع
 إعالمية موجهة إىل مصر وهي محلة ةالواليات املتحدة محل

تعترب امتداداً خلطاب سياسي وثقايف سائد منذ زمن طويل 
لذلك فهي تستخدم نفس األلفاظ          ؛يف الغرب
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اإلرهاب  الفساد، كراهية الغرب،( والرموز واملصطلحات
فتناولت صحيفة  )اخل...واالقتصادي سيوالتخلف السيا

أن بعض  11/10واشنطن بوست يف افتتاحيتها ليوم 
تربط دعمها لواشنطن بدعم واشنطن  )مصر(الدول العربية 

للقضية الفلسطينية، وبذلك يكون الرئيس املصري يدعم 
أمريكا ويدعم يف الوقت ذاته املوقف السياسي ألسامة بن 

ومفلس  م املصري بأنه منهكالدن، ووصفت الصحيفة النظا
أخالقياً، وأن الرئيس املصري الذي يتسلم سنوياً بليوين 

 يسمح بل ويشجع علماء ،دوالر من الواليات املتحدة
 نشر  على من السلطة واإلعالم احلكومينيالدين القريب

دعايات املتطرفني اإلسالميني املعادين للغرب وإلسرائيل، 
حتتاج أن توضح أنه ما مل وتقول الصحيفة إن إدارة بوش 
سياسات جديدة فإم  يتنب هؤالء املعتدلون العرب

  .سيكونون أحد ضحايا هذه احلرب
يف نفس الوقت ارتفعت أصوات بعض أعضاء 
مة الكوجنرس األمريكي تطالب بتخفيض املساعدات املقد

 نظراً ملوقفها من الواليات املتحدة وإسرائيل، بل ؛ملصر
م أن اإلعالم العريب هو البيئة اليت منا فيها وأعلن البعض منه

 ،اإلرهاب وهو الذي غرس بذور العداء للواليات املتحدة
وام هؤالء النخب احلاكمة العربية مبا فيها الصديقة 

 هذا االجتاه يف املؤسسات اإلعالمية ةللواليات املتحدة برعاي
  .)77(الرمسية واخلاصة

غط على مصر كما حاولت الواليات املتحدة الض
 لوضعها يف موقف ؛إعالمياً لتسليم مائيت إسالمي مصري
وهددت واشنطن . حمرج بني صورا اخلارجية ورأيها العام

 فقد ذكرت ؛بتفجري قضية األقباط على مستوى دويل
 لإلرهابيني ىاالستخبارات األمريكية أن صعيد مصر مأو

 وبدأت مجاعيت اجلهاد واجلماعة اإلسالمية،إىل ممن ينتمون 
الواليات املتحدة يف التلويح باستخدام املعونات األمريكية 

 اليت تعترب من أهم الدول املتلقية ،كورقة ضغط على مصر
يف نفس الوقت بدأت  .للمعونات يف الشرق األوسط

الواليات املتحدة املقايضة على املوقف املصري من خالل 

ة احلرة بني عروض مغرية منها اإلسراع بتوقيع اتفاقية التجار
 واليت كانت األخرية تتهرب من توقيعها ،القاهرة وواشنطن

يف السنوات األخرية، فضالً عن التلويح بإمكانية زيادة 
املساعدات االقتصادية والعسكرية، وحض رجال األعمال 
األمريكيني على زيادة استثمارام يف مصر، واحلفاظ على 

وهو ما فعلته  صورة مصر كدولة قائدة يف الشرق األوسط،
واشنطن يف بيان صدر عن البيت األبيض، أكد أمهية دور 

   .)78(مصر احملوري يف املنطقة
 أمحد ماهر وزير ىوعلى صعيد املوقف املصري نف

اخلارجية املصري صحة ما رددته بعض الدوائر حول وجود 
سوء تفاهم بني مصر والواليات املتحدة فيما يتعلق ببعض 

ا سبل مواجهة اإلرهاب الدويل مشرياً القضايا، وعلى رأسه
ته لواشنطن رغبة أمريكية شديدة رأنه ملس خالل زياإىل 

 والتعاون يف خمتلف ااالت، من ،وأكيدة لتدعيم العالقات
 إن اللقاء مع الرئيس : فقال،بينها جمال مواجهة اإلرهاب

األمريكي أسفر عن مزيد من تدعيم العالقات بني مصر 
 مشرياً إىل أن كل طرف يدرك متاماً ،حدةوالواليات املت

  قدرته على االستجابة هلا،ىاحتياجات الطرف اآلخر ومد
وأن هناك تقديراً متبادالً بني الرئيس املصري والرئيس 
األمريكي، وتقديراً لدور مصر وأمهية دعمها، وأن هذا 

 أو ،ينفي متاماً صحة ما ردده البعض بشأن وجود سوء فهم
 وأضاف أن ،ريهعبة لبعض األمور على حد تاختالف بالنسب

 ،العالقات املصرية األمريكية ليست جمرد موضوع اإلرهاب
مشرياً إىل أن تلك العالقات كانت قائمة قبل انفجار 

  .)79(احلادي عشر من سبتمرب وستظل قائمة وستدعم
وجنحت سياسة العصا واجلزرة اليت اتبعتها الواليات 

لموقف املصري بدأت لواضح املتحدة مع مصر يف تغيري 
 فقد أعلن أسامة الباز مستشار ,)80(بتصرحيات سياسية

الرئيس املصري بعد توجيه الواليات املتحدة ضرباا 
 ،ألفغانستان أن مصر تتفهم حق الواليات املتحدة يف الرد

  .ولكنه أعرب عن قلقه إزاء آالم الشعب األفغاين
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 أعلن مبارك ويف لقائه ورجال اجليش الثاين امليداين
ا أن العالقات بني مصر والواليات املتحدة عالقات طيبة جد

 وأن مصر تساند جهود الواليات املتحدة من أجل ،وممتازة
ويف حديثه لصحيفة واشنطن بوست  .مكافحة اإلرهاب

قال مبارك إن ابن الدن مل يذكر القضية الفلسطينية إال بعد 
  .ت املتحدةأن قام بعمليته اإلرهابية ضد الواليا

وعلى صعيد آخر اختذت مصر إجراءات مشددة 
 مل يكن هدفها فقط إرضاء ،ضد اجلماعات اإلسالمية

 بل قد يكون العكس هو الصحيح إىل ،الواليات املتحدة
 فاحلكومة املصرية اختذت أحداث احلادي عشر من ؛حد ما

سبتمرب ذريعة الختاذ إجراءات مشددة ضد التيار اإلسالمي، 
ت هذه اإلجراءات خاصة بعد فترة طويلة نسبياً لكن توقي

 أثار ،من اهلدوء بني النظام وبني اجلماعات اإلسالمية
تساؤالت حول ما إذا كانت هذه املمارسات يف جانب 

 فقد اعتقلت السلطات ؛منها إلرضاء الواليات املتحدة
 من أبرز قادة مجاعة اإلخوان 15املصرية أكثر من 

لدكتور حممود غزالن األمني العام املسلمني، على رأسهم ا
إىل  وهو أعلى سلطة يف التنظيم، وأحالتهم ؛ملكتب اإلرشاد

نيابة أمن الدولة اليت باشرت معهم حتقيقات بتهم االنضمام 
إىل تنظيم سرى يهدف إىل مناهضة نظام احلكم القائم يف 

 واستغالل ، وحيازة مطبوعات حتض على ازدرائه،البالد
احة العاملية لتحريض اجلماهري ضد األحداث على الس

احلكومة، وأفادت مصادر يف اجلماعة أن قوات األمن 
خوان يف  منازل عدد من قادة اإل6/11اقتحمت يوم 

 وألقت القبض عليهم ،حمافظات القاهرة واجليزة والقليوبية
وصادرت كتباً ووثائق بدعوى أا متثل أدلة ثبوتية 

  .)81(ضدهم
نيابة العسكرية املصرية يف نفس الوقت أجرت ال

ا أحيلوا للقضاء العسكري يف  أصولي254التحقيق مع 
قضيتني منفصلتني، هذا غري األصوليني الذين تسلمتهم مصر 

فقد أحال الرئيس املصري  يف  ؛مؤخراً من عدة دول
 84 تضم األويل ، قضيتني إىل القضاء العسكري15/10

 ومجع ،حمظورأصولياً يواجهون م االنضمام إىل تنظيم 
 اولة واستغالهلا يف حم،تربعات من املواطنني دون ترخيص

السفر إىل األراضي احملتلة يف فلسطني والشيشان، وتضم 
من أعضاء تنظيم اجلماعة اإلسالمية 170القضية الثانية 

متهمني باملشاركة يف عمليات نفذها التنظيم بني عامي 
  .)82( 1997 و1994

رية بالقبض على جمموعة أيضاً قامت السلطات املص
املصريني بتهمة االنضمام إىل ) األصوليني(من اإلسالميني 

 بدعوى أم ؛تنظيم القاعدة الذي يقوده أسامة بن الدن
كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات يف البالد تشبه يف احلجم 

 ونيويورك، وكشفت  تلك اليت حدثت يف واشنطنوالتأثري
 أن أجهزة -وائر الرمسيةوثيقة الصلة بالد- املصور ةجمل

األمن قبضت على أشخاص تأكدت أم أعضاء يف تنظيم 
لفوا بتنفيذ  ويدينون بالوالء البن الدن وأم كُ،القاعدة

عملية كبرية يف مصر لتصنع دوياً ضخماً يكمل مسلسل 
بن الدن ضد املصاحل األمريكية، ااإلرهاب الذي يقوده 

 من الكوادر املهمة من وذكرت الة أن التنظيم يضم عدداً
بينها اثنني من الطيارين مت تدريبهما يف املعاهد األمريكية 
نفسها اليت تدرب فيها املصري حممد عطا الذي يشتبه أنه 
قائد إحدى الطائرتني اللتني اقتحمتا مركز التجارة 

  .)83(العاملي
من جانبهم أعلن قادة اإلخوان املسلمني أن 

رة كبرية باحلملة األمريكية على ممارسات النظام ترتبط بصو
 وأا جاءت يف سياق أحداث دولية مهمة ويف ،اإلرهاب

ظل نشاط حمموم لإلدارة األمريكية ضد كل اجلماعات 
والتنظيمات اليت ترفع راية اإلسالم سواًء كان هلا عالقة 

  .)84(بالعنف أم ال
  
  السعودية– العالقات األمريكية -  2

عد اململكة العربية مثلما هو احلال مع مصر ت
جيني للواليات املتحدة يالسعودية من أكرب احللفاء االسترات
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 -املعلن على األقل–يف املنطقة وقد سبب املوقف السعودي 
نوعاً من التوتر بني الواليات املتحدة واململكة العربية 

 ،كما خلقت احلملة اإلعالمية األمريكية السعودية،
د مواطين اململكة نوعاً من وممارسات الواليات املتحدة ض

 فبعد وقوع اهلجمات على الواليات ؛االستياء السعودي
املتحدة األمريكية مباشرة أعلنت األخرية قائمة بأمساء 

 ظهر فيما بعد كما أكد مصدر ،متهمني معظمهم سعوديون
مسئول يف شركة اخلطوط اجلوية السعودية أم يعملون يف 

  . )85(ويف منذ عامنيالشركة كما أن أحدهم كان قد ت
اً وأعلنت اململكة العربية السعودية معارضتها طلب

 ةمريكياً باستخدام قاعدة عسكرية جوية يف أراضيها يف محلأ
االنتقام اليت تشنها الواليات املتحدة على أفغانستان، وحتمل 

 ، وتضم موقعاً جديداً للقيادة،القاعدة اسم األمري سلطان
عبد العزيز أن اململكة ترفض أي وأعلن األمري سلطان بن 

وجود أجنيب على أراضيها لشن ضربة عسكرية ضد بلد 
  .)86(عريب أو إسالمي
 املوقف السعودي بصورة عامة إىل ىوقد أد

مناقشات هامة داخل العائلة املالكة السعودية بشأن 
العالقات مع الواليات املتحدة، وحول ما إذا كان من 

ية األمريكية إىل مغادرة األفضل دعوة القوات العسكر
أو إذا كان من شأن ذلك أن خيفف بالفعل الضغط  البالد،

احلاد الذي متارسه اجلماعات اإلسالمية السلفية ضد الوجود 
وقد أظهرت هذه املناقشات حالة من . العسكري األمريكي

 ففي الوقت الذي حيبذ فيه ؛االنقسام داخل العائلة املالكة
 فإن وزير ،اهللا بن عبد العزيز ذلكويل العهد األمري عبد 

ومن املعروف أن الواليات . الدفاع األمري سلطان يعارضه
 ألف جندي منتشرين يف شرق 13املتحدة حتتفظ بنحو 

السعودية، كما أن سالح اجلو األمريكي يستخدم 
التسهيالت العسكرية يف الرياض النطالق الطائرات احلربية 

 ،جلوي يف جنوب العراقاألمريكية لفرض منطقة احلظر ا
 ألف 13وقصف أهداف يف العراق، كما يوجد حوايل 

جندي آخر يقومون باملساعدة يف تدريب العسكريني 
السعوديني يف اجليش واحلرس الوطين، وأعلنت مصادر 
أمريكية أن املسؤلني األمريكيني يناقشون البدائل للوجود 

مل  اليت ميكن أن تش،العسكري األمريكي يف السعودية
  .سلطنة عمان

مع ذلك نفي املسئولون السعوديون أن يكون 
اهلدف من املناقشة داخل العائلة املالكة إاء التحالف مع 
الواليات املتحدة األمريكية، بل إن الرياض حريصة على 
هذا التحالف وعلى املصاحل األمريكية خاصة ما يتعلق 

 هذه توقد أبرز . وهو االهتمام األبرز لواشنطن،بالنفط
املناقشات احلملة الشديدة اليت تشنها الصحافة الرمسية يف 
الواليات املتحدة ضد السعودية، وما جاء يف الصحافة 
األمريكية هذه املرة ليس جمرد انتقادات كما كان يف السابق 

 ودور العائلة املالكة يف ،بل تعرية للوضع السعودي الداخلي
 األمريكية املوقف وقد استغلت الصحافة الفساد املستشري،

السعودي املتردد يف تقدمي دعم علين وشامل للحرب 
 األمريكية ضد أفغانستان بدعوى أا تأوي أسامة بن الدن،

ا مل تقدم أي معلومات إ حيث ؛لشن هجوم ضد السعودية
  .مفيدة عنه وأن معظم الشعب متعاطف معه

وهو مسئول سابق يف -وصرح فينسنت كاينسترا 
 املخابرات املركزية ةألوسط يف وكالقسم الشرق ا

 أن الواليات املتحدة ال حتصل من السعودية إال -األمريكية
على القليل إذا كانت حتصل على شيء أصالً من اململكة 
العربية السعودية، وهناك جمموعة كاملة من رجال األعمال 
. السعوديني كانوا يقدمون مسامهات منتظمة إىل القاعدة

حيث كان ؛ فظ باتصاالته داخل السعوديةوأضاف أنه احت
وأنه  ،يعمل ا كعميل للمخابرات املركزية األمريكية

استناداً إىل تلك االتصاالت يعتقد أن كمية األموال اليت 
تتدفق من السعودية إىل القاعدة هي يف احلدود الدنيا 

  .عشرات املاليني من الدوالرات سنوياً
ابق بوزارة وهو مستشار س-وقال مايكل ويهىب 

 إن الوضع يف السعودية اآلن يذكر بأيام -الدفاع األمريكية
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 والذي أطاحت به الثورة اإليرانية عام ،شاه إيران األخرية
ن الدعم لرسالة ابن الدن والكراهية للواليات إ، و1979

ن ثالثة من رجال الدين من املذهب إ و،املتحدة عميقان
سعود نددوا فيها  ضد آل اوىالوهايب أصدروا مؤخراً فت

بعالقات اململكة مع الواليات املتحدة، وتبع ذلك تباعد مل 
  .يسبق له مثيل يف العالقات السعودية األمريكية

وقال كانيسترا إن إبعاد تركي بن فيصل من منصبه 
وهو خريج جامعة جورج -كرئيس للمخابرات السعودية 

 ،ون، وكان ميكن للمخابرات األمريكية االعتماد عليهات
دون أي مربر  –وكذلك املخابرات الربيطانية والفرنسية 

وبقرار من ويل العهد وتعيني نواف بن عبد العزيز الذي 
ليس لديه أي خلفية عن أعمال املخابرات له مغزى 

  .)87(كبري
بيد أنه من أهم نقاط اخلالف بني البلدين مسألة 

ذه  فالواليات املتحدة تعترب أن ه؛تغيري املناهج السعودية
 11املناهج منبع لإلرهاب الذي أسفر عن اعتداءات 

 حممد أمحد الرشيد وزير املعارف السعودي ىسبتمرب، ونف
أن تكون اململكة عازمة على إدخال أي تعديالت يف 
مناهجها التعليمية يف أعقاب االامات اليت تتعرض هلا من 
جانب الواليات املتحدة بشأن قيام مناهج التعليم السعودي 

  فقال الرشيد يف تصرحيات أدىل؛ باإلرهابهتدريس ما أمستب
ن مناهجنا إ 8/1/2002ا لصحيفة الوطن الصادرة يوم 

 على ثوابت وأسس معينة طبقاً حلاجاتنا التعليمية تبىن
 وليس ألحد التدخل يف سياساتنا الداخلية ،وحاجة جمتمعاتنا

 السعودية أو إمالء ما يريده علينا، وامت الواليات املتحدة
 بأا تصنع اإلرهاب من خالل بث األفكار املتطرفة
واملعادية للغرب يف عقول أبنائها زاعمة أن كتب الدين 
اإلسالمي الدراسية يف املدارس السعودية حتتوي على 
حتذيرات للمسلمني من إقامة أي صداقة مع اليهود أو 

كما أن تلك األفكار املعادية للغرب على حد  املسيحيني،

زعمها تربر القيام بأعمال عنف جتاه غري املسلمني وذلك 
  .من شأنه دعم اإلرهاب

وقد بدأت احلملة على السعودية عرب صحيفة 
اليت نشرت يف عددها الصادر بتاريخ  نيويورك
 أن كتب الدين الدراسية يف السعودية 13/10/2001

حتذر املسلمني من اليهود واملسيحيني؛ ألم كفرة وأعداء 
وأشارت الصحيفة إىل أن تلك األفكار ليست يف  .هلم

نترنت  بل يف برامج التليفزيون واإل،الكتب الدراسية فقط
 حيث يتم إلقاء اخلطب اليت حتض على كراهية ؛واملساجد
  .)88(الغرب

رغم ذلك فقد أكدت اإلدارة األمريكية واملستويات 
 وأن ،العليا فيها أنه ليس هناك أي اختالف مع السعودية

لواليات املتحدة تقدر موقف اململكة ومجيع مساعداا ا
السابقة واحلالية، وأكد بوش عدم وجود أي خالف أو 

 وذكر البيت ،توتر يف العالقات بني واشنطن والرياض
األبيض أن الرئيس األمريكي اتصل بويل العهد السعودي 

  .ليشكره على إسهام السعودية يف احلملة ضد اإلرهاب
ارجية األمريكية أن اإلدارة األمريكية وأكد وزير اخل

راضية عن موقف السعودية من األحداث اجلارية، كما 
أعلن تقدير الواليات املتحدة وسعادا لقرار اململكة جتميد 
األرصدة البنكية للجماعات واألشخاص الذين يشتبه يف 

 مؤكداً أن االامات اليت ،عالقام جبماعات إرهابية
ن بعض الدوائر األمريكية بأا مل وجهت للسعودية م

 11تشترك مبا يكفي يف مكافحة اإلرهاب عقب اعتداءات 
على العكس -سبتمرب غري صحيحة، وأضاف أن الرياض 

 استجابت لكل الطلبات اليت تقدمت ا واشنطن -من ذلك
  .)89(ملكافحة اإلرهاب

 ويف استجابة سريعة ،أما على اجلانب السعودي
 فقد قامت السعودية باعتقاالت طالت للضغوط األمريكية

 ناشط يشتبه أم على عالقة بأسامة بن 100أكثر من 
الدن، وقال سعد الفقيه الناطق باسم احلركة اإلسالمية 

إن ،ا هلالإلصالح يف السعودية اليت تتخذ من لندن مقر 
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 ناشط من 100إىل 80السلطات السعودية اعتقلت ما بني 
ركوا إىل جانب ابن الدن ضد العرب األفغان الذين شا

، كما استقبل العاهل )90(الوجود السوفييت يف أفغانستان
السعودي امللك فهد قائد القوات املسلحة األمريكية يف 
اخلليج اجلنرال تومي فرانكس حيث تناقشا يف أحوال اجلنود 
واحتياجام، وأعلن ويل العهد السعودي أن اململكة تلقت 

الرئيس األمريكي جورج بوش بسبب اعتذاراً هاتفياً من 
التقارير الصحفية اليت نشرا وسائل اإلعالم واليت أشارت 
إىل عدم رضا واشنطن عن مدي التعاون السعودي يف 

  .احلرب ضد اإلرهاب
وأشارت الصحف السعودية نقالً عن تصرحيات 

 ا خالل لقائه باملسئولني لويل العهد السعودي أدىل
 أن الرئيس األمريكي اتصل به وأبدى التعليميني باململكة

ن العالقات بني البلدين متينة، وهذه إ" :أسفه وقال ويل العهد

التقارير حتاول دق إسفني يف هذه العالقات لكنها لن تنجح يف 

  .)91("ذلك
   األمريكية-العالقات اإليرانية -3

األمريكية قضايا -تثري مسألة العالقات اإليرانية
ث احلرب األمريكية ضد أفغانستان عديدة خاصة مع أحدا

اليت جتري على حدود إيران، اليت تكن عداًء كبرياً للواليات 
باإلضافة إىل  ، الشيطان األكرب بالنسبة لإليرانيني-املتحدة

 1979اإليرانية منذ عام –انقطاع العالقات األمريكية 
  .الثورة اإليرانيةقامت حني 

هدفاً تالياً أم ح إيران لتكونوكثري من اآلراء ترش 
متأخراً يف احلملة العسكرية األمريكية اليت بدأت 
بأفغانستان، يف نفس الوقت تشري تقارير عديدة إىل أن إيران 
وافقت على تقدمي مساعدات للقوات األمريكية إذا 

 مما يعين ضبابية يف العالقات بني البلدين ؛احتاجت إىل ذلك
  . الفترة احلرجةهيف هذ

ها العالقات بني الدولتني هي قضية قضية أخرى تثري
فالعالقات مع الواليات  ؛العالقة بني الداخلي واخلارجي

املتحدة تعترب من أهم نقاط اخلالف بني تيار احملافظني وتيار 

اإلصالحيني داخل إيران، ويف نفس الوقت تتأثر العالقات 
فبينما يرفض احملافظون متاماً أي حتسن يف  ؛ذا اخلالف

اإليرانية فإن اإلصالحيني يرون أن –ت األمريكية العالقا
عودة العالقات هو مبثابة خروج إليران من عزلتها الطويلة 

  .العاملإىل وشهادة مرور 
وبعد األحداث األخرية حتديداً ظهرت يف األفق 
فرصة لتحسني هذه العالقات بعد احتياج الواليات املتحدة 

غانستان، وطالب إىل التعاون اإليراين يف محلتها ضد أف
 مربرين ذلك بأن على إيران أن ،املعتدلون باغتنام الفرصة

 وليس ،تفكر يف مصاحلها االستراتيجية على املدى البعيد
جمرد اهلموم األيديولوجية، وخاصة بعد أن بادرت الواليات 

الوسيط -املتحدة بإرسال رسالة شكر إليران عرب سويسرا 
لعمليات اإلرهابية اليت  على موقفها الذي أدان ا-بينهما

 هناك يتهمون نيتعرضت هلا الواليات املتحدة، ولكن احملافظ
 ، اإلطاحة بالنظام اإلسالمياولةالواليات املتحدة دائماً مبح

وحماربة الثقافة اإلسالمية عن طريق عمالء للواليات املتحدة 
 فيما يسمونه باحلرب الثقافية ضد القيم ،داخل إيران
  .دينية يف البالداالجتماعية وال

وقد رفض احملافظون إجراء حمادثات مباشرة مع 
 وتزعم موقفهم مرشد اجلمهورية اإليرانية ،الواليات املتحدة

الذي هدد بعزل املسئولني الذين يتحدثون  ،يعلى خامنئ
 يف كلمة يدفاعاً عن العالقات مع واشنطن، وأكد خامنئ

الواليات ألقاها مبدينة أصفهان أن رفض احملادثات مع 
 بل هو تقييم ،املتحدة ليس رأياً مسبقاً ينطوي على حتامل

مستنري يرتكز إىل دراسات دقيقة وخربات دول أخرى، 
واعترب أن موقف أي شخص يف احلكومة أو الربملان يكون 

 وال حيق له ،غري ذلك هو موقف ضد قيم النظام اإلسالمي
 مفاوضات من الناحية الدينية أداء واجباته، واعترب أن أي

مع احلكومة األمريكية حالياً جتعلها أشد قوة وعنفاً بدليل 
 ؛أم يريدون إشراك إيران يف جمزرة ضد األفغان األبرياء

 لكنها ستخسر كل شيء  ؛لذلك لن تكسب إيران شيئاً
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حينما تقوم الواليات املتحدة بعد ذلك بتصفية حساباا مع 
  .)92(دول ومنظمات تعتربها إرهابية

لن الوكيل الشرعي لإلمام خامنئي الشيخ حممد وأع
يزبك أن اإلدارة األمريكية تريد شن حرب جديدة ضد 

 وهو ما يظهر ختلف العقلية األمريكية مع بدايات ،اإلسالم
لذلك مل يرحب احملافظون بزيارة وزير اخلارجية . 21القرن 

الربيطاين جاك سترو على اعتبار أنه مبعوث الواليات 
  .)93(يت ختتلف جذرياً عن إيراناملتحدة ال

وأكد وزير الدفاع اإليراين على شاخماين أنه ال يتعني 
على بالده أن تضحي بتراثها الثوري من أجل العالقات مع 

كما هدد رئيس السلطة القضائية يف إيران آية اهللا  الغرب،
العظمى حممود هامشي شهروردي مبعاقبة اإلصالحيني الذين 

 حيث إن ؛قات مع الواليات املتحدةيؤيدون إحياء العال
مصاحل إيران الكربى تكمن يف معاداة الشيطان األكرب، 
وأضاف أن سياسة إيران ودينها وشعبها يرفضون أي 
مساومة مع الواليات املتحدة الظاملة، والذين يتحدثون عن 
العالقات مع الواليات املتحدة ال يتحدثون باسم األمة 

ي تعليمات للقضاة باختاذ وأصدر شهرورد اإلسالمية،
إجراء قانوين ضد كل من جياهر باحلديث عن حترك 

  .)94(العالقات مع الواليات املتحدة
واستبعد الرئيس اإليراين تطبيعاً وشيكاً للعالقات 

 وجود أي اتصاالت سرية ى ونف،بني طهران وواشنطن
ال جديد يف العالقات بيننا وبني واشنطن فموقفنا " :بينهما قائال

  ."واضح ومل يطرأ عليه أي تغيري
ويف تأكيد للموقف اإليراين من رفض حتسن 
العالقات مع الواليات املتحدة أجرى وزير الدفاع اإليراين 

 معلناً أنه سيتم توقيع اتفاق عسكري ،حمادثات يف موسكو
 وينتظر أن حتصل إيران مبوجبه على ،وإيران قريباً بني روسيا

 مليون دوالر كما 400 و300أسلحة تتراوح قيمتها بني 
هذا  .تعهدت روسيا بتسليم إيران أول مفاعل نووي

التقارب الروسي اإليراين يراه احملللون نابعاً من خوف 

الدولتني من أن يصبح الوجود العسكري األمريكي الدائم 
 لكسر املعادالت السياسية واالقتصادية يف يف املنطقة عامالً
  .)95(قزوين ويف حوض حبر ،جنوب القوقاز

ومع ذلك فقد اختذت إيران خطوات اعتربا 
درجة الترحيب ا، وإن مل يصل ذلك إىل واشنطن إجيابية 
 وذلك ألن واشنطن تأخذ يف االعتبار ؛إىل حد دعائي

انقسام التيارات اإليرانية بشأن مسألة التقارب معها، ورمبا 
 من أهم هذه اخلطوات إغالق إيران حدودها مع أفغانستان

 وذلك للضغط ؛منعاً لتهريب املخدرات وتدفق الالجئني
على طالبان، باإلضافة إىل فرض إيران تأشريات دخول على 

 إذ بينت تقارير أمنية أن الكثري من ؛رعايا دول اخلليج
 ؛أصوليي دول اخلليج استفادوا من حرية الدخول إليران

 ادهأيضاً إعالن إيران استعدا .ليعربوا منها إىل أفغانستان
  .تقدمي مساعدات طبية يف حال تعرض األمريكيني إلصابات

وعلى الصعيد السياسي أيدت إيران قيام حكومة 
 ومتثل كل االجتاهات واألقليات األفغانية ،متعددة األطراف

ومل تضع إيران أي فيتو على عودة أي تيار أفغاين مما يسهل 
  . بان على الواليات املتحدة إجياد صيغة ملرحله ما بعد طال

وكشفت بعض املصادر عن وجود خطوط اتصال 
 -األولمباشرة بني إيران وأمريكا تتمثل يف أربعة خطوط؛ 

 والواليات ، وروسيا، اليت تضم إيران2+6هو جمموعة 
 هو جمموعة -والثاين  ودول اجلوار األفغاين،،املتحدة

 ، والواليات املتحدة،اجتماع جنيف اليت تضم إيران
 وحتالف الشمال املعارض، أما اخلط ،انيا وأمل،وإيطاليا
فهو االتصاالت املباشرة اليت جيريها مندوب إيران  -الثالث

لدي األمم املتحدة مع أعضاء جملسي الشيوخ والنواب، 
 هو الوساطة الدولية بني إيران والواليات -الرابعواخلط 
  . اليت يضطلع ا االحتاد األورويب،املتحدة

 األمريكية ضد أفغانستان ن احلربأويري البعض 
 ،وضعت إيران فيما أطلقوا عليه مأزق اخليارات املتناقضة

ولكن احلقيقة أن هذا املأزق مل يكن بالنسبة إليران وحدها 
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وإمنا واجهت مصر والسعودية مأزقاً مشااً كان السبب 
  .وراء املواقف املترددة أو املتغرية أو الضبابية للدول الثالث

ا وأفغانستان جتمعهما إة إليران ف بالنسب- أوالً
 ودينية، وسياسية، وجغرافية، روابط عديدة تقليدية، وعرقية

 حيث يبلغ ؛فأفغانستان حتتل أغلب احلدود الشرقية إليران
 ويتركز الشيعة ا، مربعا كيلو متر963طول احلدود بينهما 

األفغان قرب هذه احلدود، وهم امتداد طائفي لشيعة إيران 
 للتأثري، باإلضافة إىل كون ىثل مةطي األخرية وسيلمما يع

اللغة الرئيسية املستخدمة يف أفغانستان لغة فارسية أفغانية 
هذا . من السكان%  50 يتحدث ا حنو ي الدارىتسم

 وكانت له تأثريات ،اجلوار خلق عالقات تارخيية بني البلدين
ية  مع قيام اجلمهورية اإليران،على العالقات السياسية

اإلسالمية، حتولت إىل عالقات عدائية مع وصول حركة 
 فالتعصب املذهيب لقادة ؛طالبان إىل احلكم يف أفغانستان

احلركة دفعهم لتكفري املذهب الشيعي وارتكاب مذابح بني 
بل وتطور األمر إىل ارتكاب ) شيعة أفغانستان(قبائل اهلزارة 

 مزار الشريف جمزرة حبق أعضاء القنصلية اإليرانية يف مدينة
مشال أفغانستان، بالتايل كان املأزق األول أن احلرب ضد 
طالبان اليت تعتربها إيران العدو األول هلا ستطول الشعب 

على ما بينه وبني الشعب اإليراين من  ،األفغاين أيضاً
  .)98(عالقات قوية

الطرف اآلخر يف احلرب هو الواليات املتحدة 
 باإلضافة إىل احنيازها ،بة إليراناألمريكية العدو األلد بالنس

الدائم إلسرائيل وعدائها للشعوب اإلسالمية بصورة عامة 
كما ترسخ يف الوعي اإليراين، مث الوجود األمريكي يف 

 لكن يف نفس الوقت ،اخلليج الذي يتهدد مصاحل إيرانية عليا
فإيران حالياً يف فترة حتتاج فيها إىل العودة إىل الساحة 

ذلك ال ميكن أن يتم دون رضا الواليات املتحدة،  و،العاملية
ويتزامن ذلك مع تنامي التيار اإلصالحي الذي يؤيد بدرجة 

 ودئة األوضاع على صعيد العالقات ،ما الواليات املتحدة
 فاختاذ ؛ مما قد يؤدي إىل مشكلة يف الداخل اإليراين؛معها

 موقف مؤيد للحرب ضد طالبان يفجر غضب التيار احملافظ

 والذي مازال يسيطر على السلطة ،الذي ال يستهان به
واختاذ موقف عدائي من  القضائية واألجهزة اإلعالمية،

 لكنه يؤدي ،الواليات املتحدة ال يثري فقط التيار اإلصالحي
إىل إثارة خماوف املواطن اإليراين من تعرض إيران لضربات 

ياسي يف  مما يهدد التوازن واالستقرار الس؛ةأمريكية مماثل
  .إيران وهو املأزق الثاين

ويف النهاية كان املوقف الرافض من وجهة النظر 
اإليرانية هو الذي من شأنه تأمني الوضع الداخلي، ولكن 

 وتركمانستان، ،باكستان(موقف الدول احمليطة بإيران 
املتجاوب مع مطالب ) طاجيكستان، وأوزباكستانو

 ىفورية لألخرية أدالواليات املتحدة وتقدميها لتسهيالت 
إىل حدوث تطورات يف املوقف اإليراين باجتاه التقارب 

 وفق شعار احلياد اإلجيايب ،املتوازن مع الواليات املتحدة
 عدم استخدام األراضي أو األجواء : من أمهها؛بشروط
 ؛واالقتصار على املساعدات اإلغاثية والطبية. )99(اإليرانية

يات املتحدة اليت فيما يبدو األمر الذي مل يكن لريضي الوال
 مما أثر سلبياً على ؛كانت تنتظر من إيران أكثر من ذلك

 ومن مث إضافة إيران إىل جمموعة دول ،العالقات بني البلدين
  .حمور الشر مع العراق وكوريا

أما بالنسبة ملصر فقد واجهت مآزق وإن اختلفت 
 ؛شابه فقد أدت تقريباً ملوقف مصري م؛عن املآزق اإليرانية

 ومن أكرب الدول ،فمن ناحية تعترب مصر أكرب دولة عربية
 ويعتربها الكثريون القاطرة اليت ما إن تبدأ ،اإلسالمية

 لذلك كان ؛التحرك حىت تتحرك وراءها مجيع الدول العربية
اهتمام الواليات املتحدة بإشراكها يف احلرب واامها بعد 

دد من الدول رفضها بأا قامت بالتأثري على مواقف ع
هذا املوقع  . أو أا قامت بتحريض هذه الدول،األخرى

ملصر جعل من الصعوبة مبكان أن تؤيد الواليات املتحدة يف 
 ناهيك عن املوقف األمريكي من ،حرا ضد دولة إسالمية

الصراع العريب اإلسرائيلي واملساندة األمريكية غري املشروطة 
منت احلرب ضد أفغانستان  وقد تزا،وغري املسبوقة إلسرائيل

مع الذكري األوىل النتفاضة األقصى والتصعيد اإلسرائيلي 
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 مما سبب غضباً عربياً عارماً تزايد معه ؛ضد الفلسطينيني
 انتقل من جمرد احلديث عن ،كره عريب للواليات املتحدة

 تبدت يف ،الظلم األمريكي إىل مواقف شعبية واضحة
ريكية واملظاهرات ضد املقاطعة العربية للبضائع األم

الواليات املتحدة اليت أصبحت رمزاً للطغيان والتجرب خاصة 
بعد حرا ضد أفغانستان اليت رغم فقرها وضعفها أعلنت 

 مما كان له أثر كبري يف ؛عدم االستسالم للواليات املتحدة
 فمصر من أكرب احللفاء ؛من ناحية أخرى. التعاطف معها

تحدة يف املنطقة ومن أكرب الدول جيني للواليات املياالسترات
املتلقية للمساعدات األمريكية، ورغم أن الرئيس املصري 
يعلن دائماً أن مصر على استعداد لليوم الذي متنع فيه 

 إال أن موضوع املعونات ،الواليات املتحدة املعونة عنها
األمريكية جييء على رأس املوضوعات اليت يناقشها يف 

  .يات املتحدةزيارته السنوية للوال
وقد اختذت مصر منذ البداية موقف الرفض للضربة 
العسكرية ضد أفغانستان، وللتعاون العسكري يف هذا 

 وهو موقف نابع من األسباب املتعلقة بالغضب ،األمر
الشعيب من جراء سياسات الواليات املتحدة وللضغط على 

   . يف عملية السالمةاألخرية للقيام بدور أكثر فاعلي
 املوقف تقريباً تعرضت له اململكة العربية نفس

 فمن ناحية الغضب الشعيب من الوجود ؛السعودية
األمريكي، والقواعد العسكرية األمريكية يف اخلليج 
واالحنياز األمريكي إلسرائيل، ومن ناحية مصاحل اقتصادية 
وسياسية كبرية بني اململكة وبني الواليات املتحدة على 

ا كان األمر بالنسبة للسعودية أكثر بل رمب .رأسها النفط
 فاملتهم األول يف التفجريات اليت شهدا الواليات ؛حرجاً

 األمر ؛املتحدة سعودي اجلنسية وله شعبية كبرية يف اململكة
الذي وضح من املظاهرات واملسريات اليت خرجت لتأييد 

استرضاء حماولة  لذلك كان على اململكة ؛ابن الدن
 خاصة أن مشاركة اململكة مع ما متثله ،ةالواليات املتحد

من منوذج إسالمي يف املنطقة يؤدي إىل دئة الدول 
أن إىل باإلضافة . اإلسالمية ورمبا إقناع بعضها باملشاركة

الواليات املتحدة كانت تضع نصب أعينها األهداف 
 وقد أعلنت منذ البداية وجود مراحل أخرى حملاربة ،القادمة

هاء احلرب يف أفغانستان وظهور شعارات اإلرهاب بعد انت
 بالطبع كان على ،من قبيل احلرب املمتدة واحلرب الدائمة

 كما أعلنت الواليات املتحدة ، األهداف العراقهرأس هذ
وكانت الدول  ".حمور الشر"ضمن اخلطاب عن بعد ذلك 

العربية مجيعاً مبا فيها دول اخلليج قد رفضت امتداد احلرب 
 خاصة مع وجود حتسن تدرجيي ،ل عربيةاألمريكية لدو

 فقد اعتمدت ،واضح يف العالقات بني دول اخلليج والعراق
 أول سفري عراقي لدى 2001البحرين يف أكتوبر من عام 

ورمبا ال حتتاج الواليات  .البحرين منذ حرب اخلليج الثانية
املتحدة بالفعل إىل مشاركة سعودية عسكرية يف حرا ضد 

 ؛نها بالتأكيد حتتاجه يف هجومها على العراق لك،أفغانستان
 حيث القواعد العسكرية األمريكية املتمركزة يف اخلليج،
واستخدام األجواء السعودية، هذا باإلضافة إىل احتياجها 
لدعم معنوي ومساندة أي ضوء أخضر من دول املنطقة 
للهجوم على العراق خاصة الدول الكربى وعلى رأسها 

هكذا مع الرفض املصري والتردد و. مصر والسعودية
السعودي قامت الواليات املتحدة باستخدام سياسة 

 إعالمية كبرية على كلتا الدولتني، ومن ةشن محل: متناقضة
ناحية أخرى استخدام سياسات التهدئة سواء على صعيد 
املعونات االقتصادية والعسكرية ملصر أو االعتذار الرمسي 

 فتغري املوقف املصري :ثارهاتت الضغوط آآ وقد .للسعودية
باجتاه التقارب مع الواليات املتحدة، وأصبح اخلطاب 
املصري أكثر مرونة أو تفهماً لدوافع الواليات املتحدة كما 

أما السعودية واليت أعلنت منذ البداية تفهمها  جاء فيه،
للموقف األمريكي فما زال أمامها اختبار آخر رمبا يوضح 

 وذلك يف حالة ؛ط بني العلنية والسريةحقيقة موقفها املتخب
 ضربة عسكرية إىل هإذا ما قررت الواليات املتحدة توجي

  .العراق
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  خامتة
 سبتمرب وما 11رمبا كان من أهم نتائج أحداث 

تالها من حرب أمريكية ضد أفغانستان بالنسبة للعامل 
اإلسالمي أا أظهرت بوضوح غياب مفهوم األمة يف إدراك 

 ذلك الغياب الذي بدأ يف اخلطاب ، اإلسالميقادة العامل
 وما وضح فيها من انفصال بني ،الرمسي واملواقف الفعلية

  : وذلك على مستويني؛املصلحة الوطنية ومصلحة األمة
 وهو االنفصال بني مفهومي العريب :مستوى قومي

واإلسالمي، وقد وضح االنفصال بينهما إما عند احلديث 
حيث اقتصرت اإلشارة  ؛التحررعن التفرقة بني حركات 

–إىل القضايا العربية وبصورة أخص الصراع العريب 
 ،محاس( وحركات املقاومة املنخرطة فيه ،اإلسرائيلي
مع إغفال اإلشارة إىل قضايا إسالمية ) وحزب اهللا اجلهاد،

 بينما ،هامة أخرى مثل الشيشان وكشمري وكوسوفا
 فكشمري مثالً ؛ةظهرت هذه القضايا يف خطاب الدول املعني

وأما عند التحذير من . مت تناوهلا يف اخلطاب الباكستاين
ضرب دول عربية أخرى بعد أفغانستان يف إشارة إىل 
العراق وبدرجة أقل ليبيا والسودان، بينما تكفل اخلطاب 
اإليراين بالتحذير من ضرب إيران أيضاً يف دعوا حلوار 

دول العربية بدعوة  فبدالً من أن تقوم جامعة ال،احلضارات
 باعتبار أن ،املفكرين واملثقفني من كافة العامل اإلسالمي

احلوار سيكون بني احلضارة اإلسالمية وغريها من 
 . فقد اقتصرت على دعوة مثقفني عرب فقط،احلضارات

وبرر عمرو موسي عدم قيام اجلامعة بالدعوة للمؤمتر على 
 سوف -يب أوالًمستوى إسالمي بأنه عندما يتم التعاون العر

  .)100(إسالمي–تتم الدعوة لتعاون عريب 
 يف مواقف الدول ى وقد تبد:مستوى قطري

 حيث وضعت ؛موضع الدراسة من احلرب على أفغانستان
 بداية من تركيا - أوالً؛مجيع الدول اعتبار مصلحتها الوطنية

اليت شاركت يف احلرب ضد أفغانستان مقابل احلصول على 
 ، وانتهاء مبوقف مصر وإيران الذي،مساعدات اقتصادية

وإن كان قد رفض احلرب إال أن ذلك كان يعود باألساس 
 عن التغري يف العتبارات داخلية يف كال البلدين فضالً

املوقف املصري بعد التعرض للضغوط األمريكية حفاظاً 
 مما أبرز مفهوم الدولة القومية بديالً ؛على املصلحة الوطنية
سيف /هذا املفهوم الذي يقول عنه د عن مفهوم األمة،
إن مفهوم الدولة القومية كما تتعاطاه الدول " :الدين عبد الفتاح

 ىاإلسالمية ال يصب إال يف ضعف ووهن هذه الدول فراد
 حيث ؛وميش عالقاا اجلماعية وزيادة سياساا وعالقاا التابعة

انعية من تفعيل تعامل معه عامل املسلمني بانتقائية شديدة تصب يف امل
التكامل والتابعية على عالقات التكامل احلقيقية عرب عالقات غري 

وكالمها  متكافئة تصب يف قوة اآلخر أكثر مما تصب يف قوة الذات،

  .)101("يؤدي إىل إضعاف الفاعلية يف الوعي والسعي
وقد أعادت األزمة التأكيد على احلاجة إىل الدور 

 ،ا يف النظر إىل تلك القضاياالغائب لعلماء األمة وفقهاءه
 فنحن ؛والتعامل معها بشكل جديد موائم لطبيعة الظروف

يف حاجة إىل تأصيل عدد من املفاهيم تأصيالً إسالمياً منها 
مفهوم املصلحة؛ ما طبيعتها؟ وكيف ميكن حتديدها؟    

  .إخل..وماذا إذا تضاربت مصلحة األمة واملصلحة الوطنية؟
ي فإن احلاجة قوية وواضحة أما على املستوى الرمس

مبا أن مفهوم اإىل التواؤم بني النخب احلاكمة، وبني شعو 
 وذلك حىت ال يكون ،األمة أوضح على املستوى غري الرمسي

 فبناء الثقة ووضع ؛احلكام يف واد والشعوب يف واد آخر
إحساس ونبض الشعوب يف االعتبار الزم لبقاء تلك النظم 

  )102(.احلاكمة

ولتا ا دراستان تن2002 نفس العام صدرت يف
التقرير االستراتيجي العريب الصادر عن : نفس املوضوع

 ،2001مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية 
. األمريكية- صناعة الكراهية يف العالقات العربيةةودراس
  .يوسف محزة. أمحد ودفأمحد يوس.حترير د

  
  
  



   التركيةالتركيةالتركيةالتركيةووووالعربية واإليرانية العربية واإليرانية العربية واإليرانية العربية واإليرانية ::::طابات والمواقف الرسميةطابات والمواقف الرسميةطابات والمواقف الرسميةطابات والمواقف الرسميةالخالخالخالخ                                                                                                                                            رحاب عبد الغنيرحاب عبد الغنيرحاب عبد الغنيرحاب عبد الغني

 

302       مركز الحضارة للدراسات السياسية      مركز الحضارة للدراسات السياسية      مركز الحضارة للدراسات السياسية      مركز الحضارة للدراسات السياسية                عالم عالم عالم عالم أمتي في الأمتي في الأمتي في الأمتي في ال

  :هوامش الدراسة
  موقع رئاسة15/9/2001 بتاريخ cnnكة حديث مبارك لشب .1

-www.presidency.gov.eg/html/14اجلمهورية 

sept2001_press_2.html      
 united press internationalحديث مبارك لوكالة أنباء  .2

 17/9/2001بتاريخ 
www.presidency.gov.eg/html/17-

sept2001_press.html       
 موقع وزارة 30/9/2001مؤمتر صحفي لألمري نايف بتاريخ  .3

. اخلارجية السعودية
www.mofa.gov.sa/folder_mofa/file17.htm    

 كلمة إيران أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة النص الكامل .4
 للكلمة 

http://disc.server.com/discussion.cgi?id=7
0254&article=599 

  موقع   25/9/2001شرودر بتاريخ   –مؤمتر صحفي مبارك     .5
 اجلمهورية رئاسة 

www.presidency.gov.eg/html/25-
sept2001_press.html  

 موقع وزارة اخلارجية املصرية  .6
http:\\www.mfa.gov/getdoc.asp?id=1694&
lang=a   

،انظر موقع وزارة 2001 /30/9مؤمتر صحفي لألمري نايف  .7
 اخلارجية السعودية 

www.mofa.gov.sa/folder_mofa/file17.htm 

لعقيد معمر القذايف يف قناة اجلزيرة، برنامج االجتاه مقابلة مع ا .8
، )21/10/2001أذيعت احللقة بتاريخ (املعاكس 

 وميكن أيضاً الرجوع إليها على موقع اجلزيرة 
www.aljazeera.net/programs/op_direction/ar
ticles/2001/10/10-25-1.htm 

 27/9/2001احلياة  .9

  9/10/2001  احلياة  .10
  21/10/2001احلياة  .11
  18/11/2001احلياة  .12
مؤمتر صحفي لألمري نايف موقع وزارة اخلارجية السعودية  .13

  السابق  
 موقع وزارة اخلارجية املصرية  .14

www.mfa.gov.eg/getdoc.asp?id=1674&la
ng=a     

   موقع وزارة اخلارجية املصرية .15
www.mfa.gov.eg/getdoc.asp?id=1672&l
ang=a 

 11بلري بتاريخ -في مباركموقع رئاسة اجلمهورية مؤمتر صح .16
  أكتوبر

www.presiddency.gov.eg/html/11-
oct2001_press.html  

   نوفمرب10شرياك بتاريخ - مؤمتر صحفي مبارك
www.presidency.gov.eg/html/10-
nov2001_press.html  

   سبتمرب25شرودر بتاريخ- مؤمتر صحفي مبارك
  

www.presidency.gov.eg/html/25-
sept2001_press.html  

  سبق ذكره، حديث مبارك cnnحديث مبارك لشبكة .17
    سبق ذكره UPIلشبكة

 21/9/2001لقاء مع عمرو موسي يف قناة اجلزيرة  بتاريخ .18
  وميكن الرجوع إليه على موقع اجلزيرة

www.aljazeera.net/programs/special-
interview/articles/2001/9/9-25-1- htm 

  11/10/2001احلياة  .19
  ذايف لقناه اجلزيرة  سبق ذكره حديث معمر الق .20
  200110//23احلياة  .21
  21/10/2001احلياة  .22
   موقع وزارة اخلارجية املصرية   .23

www.mfa.gov.eg/getdoc.asp?id=1657&lang=
a   
  مؤمتر صحفي لألمري نايف  سبق ذكره  .24
  11/10/2001احلياة  .25
  3/10/2001احلياة  .26
  30/10/2001احلياة .27
   سبق 2001 /15/9 بتاريخcnnتصرحيات مبارك لشبكة .28

  ذكره
 2001كلمة إيران أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة نوفمرب  .29

  النص الكامل للكلمة 
http://disc.server.com/discussion.cgi?id=70254&
article=599 

، جريدة الشرق األوسط 12/9/2001جريدة الوطن السعودية 
12/9/2001  
  12/9/2001جريدة االحتاد اإلماراتية  .30
  11/10/2001ياة احل .31
كلمة مصر أمام اجلمعية العامة لألمم املتحـدة موقـع وزارة        .32

ــصرية  ــة املــــــــ اخلارجيــــــــ
www.mfa.gov.eg/getdoc.asp?id=1694&lang=

a 



   التركيةالتركيةالتركيةالتركيةووووالعربية واإليرانية العربية واإليرانية العربية واإليرانية العربية واإليرانية ::::طابات والمواقف الرسميةطابات والمواقف الرسميةطابات والمواقف الرسميةطابات والمواقف الرسميةالخالخالخالخ                                                                                                                                            رحاب عبد الغنيرحاب عبد الغنيرحاب عبد الغنيرحاب عبد الغني

 

303       مركز الحضارة للدراسات السياسية      مركز الحضارة للدراسات السياسية      مركز الحضارة للدراسات السياسية      مركز الحضارة للدراسات السياسية                عالم عالم عالم عالم أمتي في الأمتي في الأمتي في الأمتي في ال

  كلمة إيران أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة  .33
  17/10/2001احلياة  .34
 سبق 30/9/2001مؤمتر صحفي لألمري نايف بتاريخ  .35

  ذكره 
  24/11/2001األهرام  ، 11/10/2001احلياة  .36
  20/9/2001احلياة  .37
  سبق ذكره، جريدة واشنطن  cnnحديث مبارك لشبكة .38

  16/10/2001بوست 
   15/9/2001 بتاريخ  cnnحديث مبارك لشبكة .39

  سبق ذكره 
  شرودر  سبق ذكرها-حمادثات مبارك .40
 26/9/2001نقالً عن اجلزيرة بتاريخ  .41

www.aljazeera.net/news/asia/2001/9/9-26-
15.htm  

لقاء الرئيس مع أعضاء الـسكرتارية العامـة الحتـاد            
 موقع 2001كتوبر  أ14  الصحفيني العرب بتاريخ

  رئاسة اجلمهورية 
 www.presidency.gov.eg/html/14-

oct2001_press_2.htm       
، 2001 /10 /6، احلياة  2001 /10 / 20احلياة    .42

 موقع اجلزيرة  
www.aljazeera.net/news/asia/2001/9/9-26-
15.htm 

 موقع وزاره اخلارجية املصرية .43
www.mfa.gov.eg/getdoc.asp?id=1698&lang=a       
   

  10/2001 / 6احلياة  .44
، موقع رئاسة 10/2001 /16جريدة واشنطن بوست  .45

  اجلمهورية
www.presidency.gov.eg/html/14-
oct2001_press_2.html         

  9/10/2001احلياة  .46
  26/10/2001احلياة .47
  4/10/2001احلياة  .48
  14/11/2001، احلياة 21/10/2001احلياة .49
  16/9/2001احلياة  .50
حديث الرئيس معمر القذايف لقناة اجلزيرة بتاريخ  .51

   سبق ذكره23/10/2001
  .1/10/2001، احلياة 16/9/2001احلياة  .52
  23/10حديث معمر القذايف لقناه اجلزيرة بتاريخ  .53
  4/10/2001احلياة  .54

  4/10/2001احلياة  .55
   سبق ذكرهديث معمر القذايف لقناة اجلزيرةح .56
  28/10/2001احلياة  .57
  27/9/2001األهرام  .58
  17/10/2001وكالة األنباء الفرنسية  .59
  3/11/2001احلياة  .60
 21/9/2001، احلياة16/9/2001احلياة  .61

، مؤمتر صحفي لألمري نـايف      21/10/2001احلياة   .62
مؤمتر صحفي لألمري    سبق ذكره، 30/9/2001بتاريخ

 ، موقع وزارة اخلارجيـة    20/10/2001ف بتاريخ   ناي
 السعودية

www.mofa.gov.sa/folder_mofa/file30.htm     

، احليـاة   21/10/2001وكالة األنبـاء الفرنـسية       .63
ــاة  ،11/10/2001 ــاة 23/9/2001احلي ، احلي
ــاة 25/9/2001 ــاة 27/10/2001، احلي ، احلي
     10/10/2001احلياة  ،1/10/2001
، جريدة 20/10/2001ري نايف مؤمتر صحفي لألم .64

  11/10/2001احلياة 
  21/10/2001نقال عن جريدة العريب  .65
  30/9/2001مؤمتر صحفي لألمري نايف  .66
  1/10/2001احلياة  .67
  2/10/2001جريدة األخبار  .68
  2/10/2001احلياة  .69
   6/11/2001احلياة  .70
  17/10/2001احلياة  .71
  7/11/2001احلياة  .72
  2/10/2001الشرق األوسط  .73
  6/11/2001احلياة  .74
  30/9/2001العريب  .75
  22/10/2001احلياة  .76
  30/9/2001العريب  .77
   28/9/2001األهرام املسائي  .78
ــرام  .79 ــرام 9/10/2001األه ، 5/10/2001،األه

  16/10/2001واشنطن بوست 
  7/11/2001احلياة  .80
  16/11/2001احلياة  .81
  10/10/2001احلياة  .82



   التركيةالتركيةالتركيةالتركيةووووالعربية واإليرانية العربية واإليرانية العربية واإليرانية العربية واإليرانية ::::طابات والمواقف الرسميةطابات والمواقف الرسميةطابات والمواقف الرسميةطابات والمواقف الرسميةالخالخالخالخ                                                                                                                                            رحاب عبد الغنيرحاب عبد الغنيرحاب عبد الغنيرحاب عبد الغني

 

304       مركز الحضارة للدراسات السياسية      مركز الحضارة للدراسات السياسية      مركز الحضارة للدراسات السياسية      مركز الحضارة للدراسات السياسية                عالم عالم عالم عالم أمتي في الأمتي في الأمتي في الأمتي في ال

  21/10/2001احلياة  .83
  14/9/2001الشرق األوسط  .84
  30/9/2001األهرام  .85
  21/9/2001لعريب ا .86
  17/10/2001، الوفد 23/10/2001رويتر  .87
  2/11/2001األهرام  .88
  21/9/2001العريب  .89
  28/10/2001األهرام ،26/10/2001 األهرام .90
  17/9/2001نقالً عن اجلزيرة بتاريخ  .91

www.aljazeera.net/news/asia/2001/9/9-
17-18.htm  

، احلياة 2/10/2001احلياة   ،27/9/2001احلياة  .92
3/10/2001  
  29/10/2001نقالً عن اجلزيرة بتاريخ  .93

www.aljazeera.net/news/asia/2001/10/
10-29-13.htm  

ــاة  .94 ــاة   ،1/10/2001احلي   ،3/10/2001احلي
  18/11/2001احلياة
   ملف األهرام االستراتيجي،8/11/2001األهرام  .95
  ملف األهرام االستراتيجي، 8/11/2001األهرام  .96
  رام االستراتيجيملف األه، 8/11/2001األهرام .97
  24/11/2001األهرام  .98
وعواقب الدولة  سيف الدين عبد الفتاح،األمة اإلسالمية .99

  1999يف العامل، القومية،حولية أميت
قناة اجلزيرة، برنامج الشريعة واحلياة، حلقة أذيعت  .100

 .28/10/2001بتاريخ 

سيف الدين عبد الفتاح، األمة اإلسالمية وعواقب  .101
 .1999ميت يف العامل، الدولة القومية، حولية أ

قناة اجلزيرة، برنامج الشريعة واحلياة، حلقة أذيعت  .102
 .28/10/2001بتاريخ 

  
   

       
  


