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دة           ة جدي سعودية مرحل ة ال ة العربي د  . منذ مساء امس، دخلت العالقات بين الواليات المتحدة والمملك ق
ابيع، لكن مجرد حصوله                        ذ اس اء المرتقب من يلزم بعض الوقت لمعرفة ما الذي حصل خالل هذا اللق

ا اال                       ًا تكن النتيجة التي وصل اله دة، اي ه حسابات جدي داهللا مع      في هذه الظروف ستترتب عن ر عب مي
يًا         . مضيفه االميرآي  سعوديون استحقاقًا ديبلوماس ام ال ارب الحك اذ لم يحدث منذ تأسيس المملكة ان يق

رنكلين         . بمثل الحزم الذي اظهروه في االيام االخيرة       رئيس ف ز وال آم يبدو بعيدًا زمن الملك عبد العزي
.روزفلت

ا         حتى عندما خاضت السعودية، في عهد الملك فيصل،        ة آم رة عالي م تكن النب نفط، ل تجربة سالح ال
ة               ر فيصل للزميل اة "بدت خالل التحضير االعالمي للقمة، عبر حديث االمي سريبات التي     " الحي او الت

دة     ايمس   "نشرتها جري ورك ت ر احد               "نيوي ر تصريحات عادل الجبي سها، عب ات نف ل خالل المحادث ، ب
سوب    ولم يخ . مرافقي االمير الى مزرعة الرئيس بوش      فف من حدة هذه النبرة النفي العلني للكالم المن

نفط              ى سالح ال ه التصلب     . الى اعضاء في االسرة المالكة السعودية حول احتمال اللجوء ال د ب ا يفي فم
السعودي الظاهر يذهب ابعد من مواجهة بين حليفين تاريخيين، وان يكن سينعكس بطريقة او باخرى               

.على العالقة بينهما
د             ولعل االخ   ان التهدي دارج، آ ر العربي ال ة، بحسب التعبي طر من التلويح باستخدام النفط في المعرآ

سعودي            " نيويورك تايمس "الرمزي الذي نقلته     د ال عن احد اعضاء الوفد السعودي، وهو ان ولي العه
رئي                           اع ال ا امتن ة البالغه ة اسالمية طارئ ى قم دعوة ال ى ال س قد يلجأ، في حال فشل لقائه مع بوش، ال

ذر   "وهذا يعني، على وزن     . االميرآي عن التجاوب   ة              "اعذر من ان ى المحك هو عالق ا هو عل ، ان م
.الواليات المتحدة مع العالم العربي والعالم االسالمي، في ما يتجاوز هذا النظام او ذاك

ات المتح                         ة مع الوالي سعوديين لحظة قطع العالق . دة يمكن الجزم بانه لم يكن في وارد المسؤولين ال
لم يكن يعني امكان اعادة النظر في هذه العالقة بطريقة ارادية           " الفرصة االخيرة "لذا، فان الكالم عن     

ة       ام المملك ن حك ة ع ات الطيب ل الني تحالة االرادة، اي ان آ صد اس ا يق دار م ًا اذا  بمق دي نفع ن تج ل
تها ديل سياس نطن تع ة  . رفضت واش اوف المتعلق ن المخ رآيين التخفيف م ة االمي ان محاول ه، ف وعلي

سعودية             رة ال ه النب ر عن ذي تعّب ر ال سؤال الكبي سؤال هو   . بالنفط، قبل اللقاء، جاءت خارج اطار ال فال
ا    ستطيع ادارة عالقته ا ت د انه دة تعتق ات المتح ت الوالي ا اذا آان الم  عم ا الع ي، وربم الم العرب ع الع م

االسالمي برمته، وفق نموذج الحرب في افغانستان؟
يس         " محور الشر " بكالم آخر، هل تتحمل واشنطن احتمال توسيع ما سمته            بدًال من حصر اطاره؟ ل
ولعل االمير سعود الفيصل وضع ذلك في       . الجواب محسومًا سلفًا، آما قد يبدو في اي مقاربة عقالنية         

ة          ". النجاح او عدم النجاح في يد اهللا      "انه حين قال ان     حسب ة التقليدي قد تكون هذه العبارة من وحي اللغ
داً    سعودية تحدي أن         . السائدة في الثقافة السياسية العربية، وال رار ب ا اق ذه الحال تظهر آأنه ا في ه لكنه

بهم               ا عال آع راد مهم ر هو ان تكون       والحق ان ال   . ثمة شيئًا قد يكون اقوى من مشيئة االف خوف الكبي
ف او ذاك، اي ان      ذا الحلي ع ه رة م ات المباش أثر بالمحادث اع ال يت ضبوطة بايق ة م سياسة االميرآي ال

   ايلول، وبشكل اآثر دقة منذ١١منذ اعتداءات " الصقور"تخضع الى اآلليات العمياء التي اطلقها 
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ك    . أن نفسه مساء امس  الرئيس بوش طم  . انتهاء الجولة االولى من الحرب في افغانستان       ان ذل ا آ ربم
  .سببًا آافيًا حتى ال يطمئن الغير
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