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سعودية          سياسة ال ة،              . لم يكن من السهل يومًا تناول ال رة النفطي ذ الطف ود، وخصوصًا من ى مر العق فعل
ن            دة م ه واح سعودية ان يواج ن ال تقاللية ع ن االس شيء م ة ب د الكتاب ذي يري ي ال ى العرب ان عل آ

شكلتين ديًا،       : م ه نق ان آالم دًا اذا آ ة ج ن الفاعل رة، ولك ر المباش ة غي ا الرقاب ق  ام بهة التمّل ا ش وام
ردع و . واالستجداء اذا عثر على ايجابية واراد اظهارها   او االغراء التي   /وفي الحالين، آانت قدرة ال

د عن                   راده فيبتع مثلتها الشبكة االعالمية السعودية، وجّلها غير منظور، آفيلة بأن يعزف المرء عن م
ة     " الجرح"آأن لكن االمور الى تبدل على ما يبدو،       . وال يغني له  " الشر" سعودية، دول ذي اصاب ال ال

داث   د اح ًا، بع ي    ١١ومجتمع ساهم ف ي، ي الم الغرب ر االع ه وضعها تحت مجه ذي يعّمق ول، وال  ايل
تقاربها مع مجتمعات عربية اخرى اثخنتها الجروح، او انه على االقل يخفف من التحفظ الالشعوري                

.طالمتحكم بالنظرة، اي نظرة، الملقاة على مملكة النف
ر  داهللا اآب ر عب ادرة االمي ذ االعالن عن مب سعودية من ية ال ذي تخوضه الديبلوماس ار ال  ولعل االختب

ة     " التطبيع"امتحان لهذا    ع "بمعزل عن     (في صورة المملك ادرة     " التطبي ًا،  ). اآلخر موضوع المب طبع
ادة ال                 ة التغيير ال يزال في بدايته، وال عجب ان اتت بعض ردود الفعل على جاري الع ه   . تبخيري اال ان

سائدة                سياسية ال راءة ال ادة نظر في الق ى اع دفع ال ادرة ان ي ذه المب ستوجبه ه ذي ت اش ال من شأن النق
ين دول  رب ب سام الع ة"النق رة" غني ة  . واخرى فقي داهللا اول اطالل ر عب ادرة االمي ست مب ة، لي لالمان

.للسعودية" فلسطينية"
سها    بل يمكن القول، على العكس، ان المملكة و  ذ تأسي د شارك   . اآبت تقريبًا القضية الفلسطينية من فق

ام            د           ١٩٣٩وفد سعودي برئاسة االمير فيصل في مؤتمر لندن ع رى، وبع سطينية الكب ورة الفل ر الث  اث
ي   ة اعوام، ف رافض  ١٩٤٧ثماني ي ال وا عن الموقف العرب ذين دافع دًا من ال سه واح ر نف ان االمي ، آ

ة ا      م المتحدة في اليك ساآسس           لمشروع التقسيم امام الجمعي ة لالم ة      . لعمومي دما انطلقت المقاوم وعن
ا           " فتح"الفلسطينية، حظيت حرآة     ر  . بدعم مالي من السعودية، وآان االمير فيصل قد اصبح ملكه غي

ل  ة "ان مفاعي اردة العربي رب الب سعودي     "الح زام ال ى االلت ست عل ر، انعك الكولم آي ّماها م ا س ، آم
د الناصر                        بالقضية الفلسطينية، او   زام، اذ وضعها الصراع مع عب ذا االلت ى صورة ه ل عل ى االق  عل

.على تضاد مع االطراف العرب المنخرطين في المواجهة
ة    ت هزيم ي تل صالحة الت د الم ى بع ين  ١٩٦٧ وحت ل االصطفاف ب ة"، ظ دول الرجعي دول "و" ال ال

 االسرائيلي،   - بالصراع العربي      يلقي بظالله على السياسة الخارجية السعودية في ما يتعلق        " التقدمية
د  . ومنظمة التحرير الفلسطينية" فتح"وان لم يمنع استمرار الدعم المعطى لحرآة       واذا آانت المملكة ق

ام                 نفط ع ع اسعار ال اعطت اسمها لمرحلة من التاريخ العربي افتتحها غياب عبد الناصر وآّرسها رف
ا     "عوديةالحقبة الس"، وهي التي عرفت ربما تجاوزًا ب      ١٩٧٣ دوام آأنه ى ال دت عل ، اال ان الرياض ب

ة        راف بمنظم ا االعت تحاذر العمل في الواجهة، رغم انها ساهمت في عدد من القرارات الحاسمة، منه
.التحرير ممثًال شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، ثم رفضت مبادرة انور السادات

سعودية    ا ال ي خرجت فيه دة الت رة الوحي ت الم ا آان الل حرب   وربم ت خ امي آان صف االم ى ال ال
  قاموس العالقات الدولية، لكن استتباب النظام االقليمي" سالح النفط" مع دخول مفهوم ١٩٧٣
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شارد       رئيس ريت ارة ال سورية وزي صرية وال ين الم ى الجبهت اط عل ك االرتب د ف ًا، بع ي اميرآي المرع
ار                اض، حاال دون اختب اهرة ودمشق والري شكل جدي    نيكسون الى آل من الق سالح ب ذا ال وبقيت  . ه

حتى ان المشروع الذي اعلنه     . السعودية، في عز الحقبة التي وصفت باسمها، تقف دون موقع الريادة          
ة                        ١٩٨١االمير فهد صيف     دول العربي ه من ال يح تبّني ة تت ى آلي ر ال ات، افتق ، بالتنسيق مع ياسر عرف

روت،                    . الخرىا د حصار بي ددًا اال بع ئم مج م تلت ا ول وُيذآر ان قمة فاس انقسمت حوله فعّلقت اعماله
ميًا                        ا اصبحت رس سها رغم انه ة نف ة العمالني د االهمي رار خطة فه المشروع العربي    "ولم يكتسب اق

ل في امتنا              ". للسالم ا عن    ولعل اآبر دليل على عزوف السعودية عن االضطالع بدور الريادة تمّث عه
ام     اض ع ي الري ع ف رض ان تجتم ان يفت ي آ ة الت ة العادي ة العربي ى القم دعوة ال ًا ان ١٩٨٣ال ، علم

ة   دات الحرب االيراني زمن    -تعقي ن ال د م و عق د نح ا بع ية، وتلته ة االساس ٍذ العقب ت آنئ ة آان  العراقي
داهللا       ان المقارنة بين مشروع الملك فهد     . االنعكاسات المدّمرة لحرب الخليج الثانية     ر عب ادرة االمي  ومب

.هي تحديدًا ما يفيد عن تبدل في نظرة السعودية الى نفسها، وربما في نظرة اآلخرين اليها
رق                        ة ف روت، ثم ة بي ادرة، خالل قم  بمعزل عما ستؤول اليه هذه المبادرة، واالصح انها مشروع مب

ذي د وال ي العه ع اعالن ول ذي تب شاط الديبلوماسي ال ي الن ل ف م يتمث ن الرياض عاصمة مه  جعل م
ادة تحريك           .  االسرائيلي هذا االسبوع   -الصراع العربي    ا اع ى عاتقه وآأن المملكة قررت ان تأخذ عل

سلطة  سوية، اي ال ين مباشرة بالت ربيين المعني تراتيجي للطرفين الع ل العمق االس سالم بتفعي ة ال عملي
.ا العمق االستراتيجيالفلسطينية وسوريا، بل باالعالن على المأل انها جزء من هذ

داهللا                             ر عب ا االمي سم به ا اذا آانت تتصل بالحساسية الخاصة التي يت رار، وم  وايا تكن دوافع هذا الق
ع الماضي،                   ارة واشنطن في الربي حيال الموضوع الفلسطيني، والتي آان عبر عنها بامتناعه عن زي

ى فض             االسرائيلي،   -اء الصراع العربي      او بسعي لتحويل االهتمام االميرآي من الداخل السعودي ال
تكلم عن                 : فان المفارقة جديرة بأن تالحظ     ًا ال د ممكن م يع ة سعودية   "في اللحظة التي ل ا هي     "حقب ، ه

ة          ة المقبل ة العربي ى القم سبة ال . المملكة تبادر الى ما طالما احجمت عنه، وفي ذلك اهمية مزدوجة بالن
س           سبه عرض ال ذي سيكت ة                فباالضافة الى المعنى ال د تكون قم نين، ق أخر عشر س ي، وإن ت الم العرب
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