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أي منهما أمضى من اآلخر :سالح النفط أم سالح النار؟

عندما استعمل الملك فٌصل سالح النفط ضد أمٌركا
عبد الرؤوف س ّنو
أستاذ فً الجامعة اللبنانٌة
هناك من القادة من ٌصنع تارٌخ أمته وٌطبعه بمبادئه ونضاله ،فٌسجل التارٌخ له بفخر
واعتزاز ما قام به لتحقٌق أمانٌها .وهناك من القادة من بقوا على هامش التارٌخ ،فأهملتهم أمتهم
وتناستهم .الملك فٌصل بن عبد العزٌز هو من الصنف األول للقادة الذٌن ال ُتمحى مواقفهم المشرفة
من ذاكرة التارٌخ العربً واإلسالمً .وعندما نسترجع عهده فً العٌد الوطنً السعودي الٌوم ،فإننا
نسترجع مواقفه النضالٌة من أجل القضٌة الفلسطٌنٌة ومن الصراع العربً – اإلسرائٌلً ،وتحدٌداً من
االحتالل الصهٌونً لفلسطٌن ،ومن الوالٌات المتحدة األمٌركٌة المنحازة على الدوام إلى إسرائٌل .ففً
الوقت الذي كانت فٌه واشنطن تزود إسرائٌل باألسلحة وتقدم لها الدعم الدبلوماسً والسٌاسً
للوقوف فً وجه أمانً العرب وطموحاتهم القومٌة السترجاع أراضٌهم المحتلة بعد العام ،2691
وكذلك عودة الشعب الفلسطٌنً إلى بلده وإقامة دولته الوطنٌة ،كان هذا القائد العربً ٌشهر سالحه
النفطً فً وجه أكبر قوة عاتٌة فً العالم .فوصفه الرئٌس المصري أنور السادات ببطل معركة عبور
القناة .ولو قدّر لهذا السالح أن ٌستمر فً المعركة ،لكن أمضى من السالح الحقٌقً ،وحقق للعرب
أهدافهم .فهل باإلمكان وضع سالح النفط مرة أخرى فً المعركة؟
إن ذكرى مواقف الملك فٌصل من القضٌة الفلسطٌنٌة ومن الصراع العربً – اإلسرائٌلً،
وأدوات "الحرب" التً شهرها فً وجه أمٌركا ،تشكل مشعالً ومنارة لعرب الٌوم لٌهتدوا بها .فال تزال
أمٌركا هً نفسها الواقعة فً حضن اللوبً الصهٌونً ،وهً التً تدّعً الدٌمقراطٌة والعدالة وحقوق
اإلنسان والشعوب فً تقرٌر مصٌرها من ناحٌة ،وتواظب بغطرسة وعناد وتعصب دعم إسرائٌل
ومساندتها لمنع قٌام الدولة الفلسطٌنٌة المنشودة من ناحٌة أخرى ،حتى منع الفلسطٌنٌٌن من أن
تكون لهم دولتهم المستقلة المعترف بها .وإسرائٌل هً نفسها المغتصبة للحقوق العربٌة ،ولم ٌكن
التارٌخ معلّما ً لها ،وهً التً ترفض مبادرة السالم للملك عبد هللا ،وتتطلع إلى تمزٌق العالم العربً.
 الملك فٌصل والقضٌة الفلسطٌنٌةمن المعروؾ أن الملك فٌصل هو من أوائل األمراء السعودٌٌن الذٌن انؽمسوا فً القضٌة
الفلسطٌنٌة ودافعوا عنها فً المحافل الدولٌة ،حتى قبل أن تإسس دولة إسرائٌل بدعم من الوالٌات
المتحدة ودول أوروبٌة .فشارك خالل الثالثٌنٌات من القرن الماضً فً الدبلوماسٌة العربٌة والسعودٌة
لمناهضة مطامع الصهٌونٌة فً فلسطٌن وتآمر الؽرب على الحق العربً فٌهاٌ ،وم كان شابا ً ٌافعا ً ٌنشط
كوزٌر للخارجٌة فً عهد والده الملك عبد العزٌز ومفاوضا ً باسمه ،حٌث شكل دعم الشعب الفلسطٌنً
ومساندة قضٌته العادلة ،قوالً وعمالً ،ثابتا ً عروبٌا ً وإسالمٌا ً من ثوابت السعودٌة .فتعامل الملك المإسس
ونجله فٌصل مع القضٌة الفلسطٌنٌة انطالقا ً من قناعة بؤن الؽرب قام بتسوٌة المسؤلة الٌهودٌة على
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حساب اإلسالم وعروبة فلسطٌن ،وبالتالً إن إسرائٌل جسم ؼرٌب زرع بالقوة فً المنطقة العربٌة،
وٌنبؽً استئصاله .ولم ٌتوان الملك عبد العزٌز عن إبالغ برٌطانٌا والوالٌات المتحدة بمواقفه هذه
انتصاراً لحقوق العرب والمسلمٌن فً فلسطٌن.
فً مطلع العاام  ،1939أرسال الملاك عباد العزٌاز نجلاه األمٌار فٌصال إلاى ماإتمر الطاولاة
المستدٌرة فً لندن لبحث القضٌة الفلسطٌنٌة .واشتهر فٌصل أثناء المناقشات برفضه وعد بلفور ،وبكلمته
التً ألقاها ،حٌث اتهام برٌطانٌاا باالتنكر لحقاوق العارب فاً فلساطٌن ،وحكومتهاا المنتدباة علاى فلساطٌن
بمساعدة الٌهود على تحقٌاق مخططااتهم باالساتٌالء علاى فلساطٌن .وإشاارة فٌصال إلاى أن إدعااء الٌهاود
بحقهم القدٌم فً فلسطٌن سٌإدي إلى كوارث علاى البشارٌة .ورأى أن إعطااء الٌهاود أرضاا ً لٌسات لهام،
ومن دون رضا أهلهاٌ ،شكل مخالفة للمادة  22من شارٌعة عصابة األمام التاً اعترفات مبادئٌا ً باساتقالل
أهل فلسطٌن ،وعهادت إلاى برٌطانٌاا إرشاادهم لالضاطالع بحقاوقهم السٌاساٌة .وتوقاع فٌصال أن تصاب
القضٌة الفلسطٌنٌة ،إذا لم تحلّ ،معلما ً من معالم التوتر والظلام اإلنساانً فاً العاالم ،فكاان توقعاه ل ساؾ
صائباً ،حٌث ٌُضن على الشعب الفلسطٌنً حتى الٌوم بدولة مستقلة ذات سٌادة تحقق أمانٌه الوطنٌة.
عنااد صاادور قاارار هٌئااة األماام المتحاادة القاضااً بتقسااٌم فلسااطٌن إلااى دولتااٌن العااام  ،1947أعلاان
األمٌر فٌصل عن رفض بالده له ،واعتبره مجحفا ً بحاق الشاعب الفلساطٌنً باؤال تكاون لاه دولتاه العربٌاة
المستقلة .وعاد إلى الرٌاض من نٌوٌورك بقناعاة تاماة باؤن تهوٌاد فلساطٌن مشاروعا ً ٌتقاسامه االساتعمار
والشٌوعٌة والصهٌونٌة ،وهو ما ظل ٌردده على الدوام فً أدبٌاته ومواقاؾ ،حتاى نقال عناه قولاه" :إنيً
أفضل أن تفنى األموال واألوالد والذراري وال ٌتأسس للٌهود مليك فيً فلسيطٌن".مان هناا ،نشاؤت عناده
كراهٌة للشٌوعٌة والصهٌونٌة واالستعمار كمتواطئٌن متضامنٌن ضد العرب .والالفت ،أنه طالاب والاده
الملك فً تلك المرحلة المبكرة بقطع العالقات الدبلوماسٌة مع الوالٌات المتحدة .لكن األخٌار رفاض ذلاك
ألسباب ؼٌر معروفة .وربما ٌكون ترابط المصال النفطٌة واالقتصاادٌة باٌن واشانطن والرٌااض ،وقٌاام
األولى بإصدار تصارٌ حاول ضامان األمان القاومً الساعودي فاً األربعٌنٌاات ،وراء عادم الرؼباة فاً
"معاقبااة" أمٌركااا علااى انحٌازهااا السااافر إلااى إساارائٌل .لكاان معاقبااة أمٌركااا علااى سٌاساااتها تجاااه العاارب
وفلسطٌن ،ستصب فً صلب توجهات فٌصل بعد حرب فلسطٌن التً شارك فٌها جٌش الساعودٌة .وبعاد
تولٌه الحكم فً  2تشرٌن الثانً/نوفمبر  ،1964أصبحت القضٌة الفلسطٌنٌة شؽله الشاؼل.
بعدما أصاب ملكااً ،حمال فٌصال ها ّم القضاٌة الفلساطٌنٌة إلاى الادوائر الدولٌاة واإلساالمٌة ،وظال
ٌاارفض الفصاال مااا بااٌن الشااٌوعٌة والصااهٌونٌة واالسااتعمار ،حتااى أنااه أبلااػ الاارئٌس األمٌركااً لٌناادون
جونسون "أن على الوالٌات المتحدة األمٌركٌة أن تعرف أن الصهٌونٌة نوع من أنواع الشيٌوعٌة ،وأن
السعودٌٌن لٌسوا ضد الٌهود ،ولكن ضيد الصيهاٌنة ،وان عجرفية الصيهاٌنة تجعيل كيل العيالم ٌكيرههم،
وان العرب سٌنتصرون فً النهاٌة ،وأن الٌهود الصيهاٌنة لٌسيوا أقيوى مين الصيلٌبٌٌن وال أكهير مينهم
عييدداً" .وقااال الملااك فٌصاال فااً رسااالة أخاارى نقلهااا ساافٌره إلااى الاارئٌس جونسااون" ،إن الشييًء الوحٌييد
المقييدس بالنسييبة للٌهييود هييو الصييخرة التييً وقييف علٌهييا موسييى فييً صييحراء سييٌناء ،وهييً اآلن فييً
نٌوٌورك ولهذا على الٌهود أن ٌحجوا إلى نٌوٌورك".
وكمااا ربااط الملااك فٌصاال بااٌن الشااٌوعٌة والصااهٌونٌة واالسااتعمار بااؤنهم أصااحاب مصاالحة
مشتركة فً تخرٌب العاالم ،كاذلك رباط باٌن العارب والمسالمٌن كؤصاحاب مصالحة مشاتركة فاً تحرٌار
فلسااطٌن .ماان هنااا ،كااان وراء تؤسااٌس "رابطااة العااالم اإلسااالمً" العااام  .1963وبمبااادرة منااه ،انعقااد
"المااإتمر اإلسااالمً" فااً مكااة المكرمااة فااً العااام التااالً ،حٌااث أكااد البعااد اإلنسااانً واإلسااالمً للقضااٌة
الفلسااطٌنٌة ،وأهمٌااة المسااجد األقصااى بالنساابة إلااى العاارب والمساالمٌن .كمااا اسااتخدم رحالتااه الخارجٌااة
لتوضٌ القضٌة الفلسطٌنٌة والحصول على التؤٌٌد لها ،وعمل على إنشاء هٌئة تمثل الفلسطٌنٌٌن ،وعلاى
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إشراك الادول اإلساالمٌة فاً الادفاع عان قضاٌة فلساطٌن ،وتوحٌاد الصاؾ العرباً ،الاذي اعتباره السابٌل
الوحٌااد للوصااول إلااى الحااق العربااً ووضااعه فااً الطرٌااق الصااحٌ  .ولهااذا الساابب ،زار دوالً عربٌااة،
وخاصة بلدان الطوق ،وبلادان سساٌوٌة وأوروبٌاة لشارق القضاٌة الفلساطٌنٌة وكسابها إلاى جاناب العارب،
وخصوصا ً فً فترة اضمحالل المشروع القومً العربً لعباد الناصار بعاد عاام  ،1967وحاجاة الازعٌم
المصري للدعم السعودي .فبرز اعتاراؾ عرباً واضا بقاوة الساعودٌة ومراعاتهاا مان قبال الادول التاً
تستفٌد من مساعداتها أو من وساطاتها .وبسبب قوتها المالٌة وزعامتها للعالم اإلسالمً ،تمكنات المملكاة
من أن تلعب دوراً فً انتزاع مواقؾ موالٌة للعرب من بلدان سسٌا وإفرٌقٌا وأمٌركا الجنوبٌة.
لقد وجد فٌصل ،أمٌراً وملكاً ،أن دعم الحق العربً فً فلسطٌن ٌتطلب عملٌن متوازٌٌن ،األول
تنشٌط العرب والمملكة دبلوماسٌتهما فً المحافل الدولٌة للحصول على مواقؾ مإٌدة للقضٌة
الفلسطٌنٌة ،وهو ما فعله بكل جدارة والهانً أن ٌؤخذ الفلسطٌنٌون قضٌة استرجاع بلدهم بؤٌدٌهم
وبجهودهم الذاتٌة المدعومة من العرب .من هنا ،دعم تؤسٌس منظمة "فت " ورعاها .وفً الخمسٌنٌات،
عندما كانت حركة فت ال تزال "رابطة طلبة فلسطٌن" طرٌة العود ،قال بوجوب أن ٌتولى الفلسطٌنٌون
قضٌتهم بؤنفسهم ،مضٌفا ً" :وإذا لم ٌكونوا رأس الحربة فً الجهاد من أجل استرداد فلسطٌن ،فإنه
ٌخشى مع مرور الزمن أن تتحول المسألة إلى قضٌة حدود بٌن الدول العربٌة وإسرائٌل" .كان فٌصل
ٌستشرؾ بذلك أهمٌة أن ٌكون للفلسطٌنٌٌن تنظٌم مسل ٌؤخذ على عاتقه تحرٌر فلسطٌن من منطلقات
جهادٌة ،وأن ٌكونوا فً طلٌعة العرب لتحرٌر بلدهم ،وأال ٌتقوقعوا فً مخٌماتهم ٌعٌشون على ما
تتصدق األنروا به علٌهم بانتظار "العودة" ،أو أن تقوم الجٌوش العربٌة بتحرٌر بلدهم .وكشفت تقارٌر
سعودٌة أن المملكة كانت تدعم حركة فت منذ العام  ،1965ألنها وجدت فٌها منظمة تإمن باهلل وتعتمد
علٌه من أجل القضٌة الفلسطٌنٌة .وهذا الموقؾ لفٌصل من فت ٌ ،دحض األقاوٌل بؤن المملكة دعمتها
إلبعاد خطرها عنها وكسبها إلى جانبها ،ذلك أن قٌادات فت كانت فً األساس ،وفق التقارٌر ،أعضاء
فً جماعة "اإلخوان المسلمٌن" و"حزب التحرٌر اإلسالمً" ،ولم ٌتحولوا إلى تنظٌم فدائً قبل منتصؾ
الخمسٌنٌات.
إن دعم الملك فٌصل حركة فت  ،قبٌل الحرب العربٌة – اإلسرائٌلٌة العام  ،1967وبعدها
مباشرة ،سرعان ما أصب معروفا ً لدى الدوائر الؽربٌة ،وخاصة األمٌركٌة منها .وقام العاهل السعودي
بخطوتٌن األولى ،تكثٌؾ لقاءاته بٌاسر عرفات ،حٌث أخذت فت تتلقى دعما ً رسمٌا ً مادٌا ً ومعنوٌا ً من
السعودٌة ،وأصبحت التنظٌم الفلسطٌنً الوحٌد الذي تعترؾ به المملكة .كما قام الملك فٌصل وبعض
أعضاء األسرة الحاكمة بتقدٌم مساعدات شخصٌة لفت  .وقُدر تموٌل الحركة من السعودٌة وحدها ما بٌن
 2ملٌون دوالر إلى  4ملٌون سنوٌا ً .كما سم العاهل السعودي للحركة بفت مكتب لها فً الرٌاض،
حتى أن البعض اعتبر الكفاق الفلسطٌنً المسل مشابها ً لحركة "اإلخوان" العسكرٌة التً كانت عونا ً
للملك عبد العزٌز فً تؤسٌس الدولة السعودٌة .وفً عام  ،1968عندما وقعت معركة الكرامة فً
األردن بٌن المقاومة والجٌش اإلسرائٌلً الؽازي ،قدمت المملكة المال والسالق للفدائٌٌن الفلسطٌنٌٌن
وللجٌش األردنً ،ما كان له أكبر األثر فً صمود الجبهة الشرقٌة فً وجه المطامع التوسعٌة
اإلسرائٌلٌة .وفً التارٌخ نفسه ،قام الملك بفرض "ضرٌبة تحرٌر فلسطٌن" على كل الفلسطٌنٌٌن
العاملٌن فً المملكة بنسبة  %5من مرتباتهم ومداخٌلهم ،وعلى كل الموظفٌن السعودٌٌن بنسبة ،%1
أمنت دخالً ثابتا ً لحركة فت  ،ما جعل السعودٌة ذات كلمة مسموعة لدى تنظٌم فت ورئٌسه عرفات ،الذي
أصب رئٌسا ً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة منذ العام 1969؛ فحازت المنظمة على دعم المملكة .والخطوة
الهانٌة ،هً تكثٌؾ الملك فٌصل اتصاالته باإلدارة األمٌركٌة لثنٌها عن مواقفها المتجنٌة على
الفلسطٌنٌٌن .صحٌ أن العاهل السعودي لم ٌكن ،فً ضوء التجارب التارٌخٌة مع اإلدارة األمٌركٌة،
ٌثق بؤمٌركا ،إال أنه وجد أن العمل الدبلوماسً مفٌد للقضٌة الفلسطٌنٌة وشرحها لدوائر القرار فً
المجتمع الدولً .فكان ٌتحادث مع األمٌركٌٌن من موقؾ قومً ثابت .فؤثناء زٌارته إلى واشنطن العام
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 1966بدعوة من الرئٌس جونسون ،دعاه عمدة مدٌنة نٌوٌورك إلى العشاء .وسبق ذلك بساعات قلٌلة
إدالء الملك فٌصل بتصرٌ رفض بموجبه إعطاء تؤشٌرات دخول إلى المملكة لٌهود أمٌركٌٌن ،مسوؼا ً
ذلك بؤن معظم هإالء مإٌدٌن للصهٌونٌة ،و"أن كل من ٌدعم عدونا غٌر مرغوب فٌه فً بالدنا."...
فؤدى ضؽط اللوبً الصهٌونً على عمدة نٌوٌورك إلى إلؽاء مؤدبة العشاء .وفً عهد الرئٌس نٌكسون
( ،)1974-1969فإن الرٌاض أكدت له فً منتصؾ تشرٌن األول/أكتوبر  1969بؤن دعمها العمل
الفدائً الفلسطٌنً "ٌنبع من قناعات لدٌها بأن من حق الشعب الفلسطٌنً الذي أُخرج من دٌاره وسلبت
أرضه أن ٌستعمل كل وسٌلة الستعادة حقوقه اإلنسانٌة والوطنٌة" .كان هذا التحذٌر ٌستند إلى بُعدٌن:
تضاعؾ النشاط الفدائً عما كان علٌه فً السابق ،مدفوعا ً من السعودٌة ومن البلدان العربٌة ،وقٌام دول
عربٌة بتفعٌل عالقاتها باالتحاد السوفٌاتً ،رداً على وقوؾ الوالٌات المتحدة إلى جانب إسرائٌل .من
هنا ،طالبت الرٌاض اإلدارة األمٌركٌة بسٌاسة شرق أوسطٌة أكثر توازنا ً.
 الملك فٌصل :وجدان ٌحتضن بٌت المقدسشكلت الحرب العربٌة – اإلسرائٌلٌة العام  1967محطة مهمة ونقطة تحوّ ل فً سٌاسة الملك
فٌصل الخارجٌة ،خصوصا ً بعد سقوط القدس بؤٌدي اإلسرائٌلٌٌن ،ووصول القوات اإلسرائٌلٌة إلى
الضفة الشرقٌة لقناة السوٌس ،وخسارة السورٌون مرتفعات الجوالن .وقد هاله أن ٌقع القدس الشرٌؾ
تحت االحتالل الصهٌونً ،وٌبقى العرب متفرجٌن .لقد اعتبر أن احتالل إسرائٌل القدس الشرقٌة إذالالً
شخصٌا ً له ،وقال لوزٌر الخارجٌة األمٌركٌة كٌسنجر عبارته الشهٌرة التً أكدت موقفه من عروبة
فلسطٌن وإسالمها" :أرٌد أن أصلً فً المسجد األقصى فً القدس قبل أن ٌدركنً الموت" .فدعا عقب
النكسة العام  ،1967من على منبر المإتمر اإلسالمً فً القاهرة ،إلى "الجهاد فً سبٌل دٌننا
وعقٌدتنا ،دفاعا ً عن مقدساتنا وحرماتنا" .وقد أثاره الحرٌق المفتعل فً المسجد األقصى فً
سب/أؼسطس العام  ،1969وعبّر عن ؼضبه ،ودعا إلى الجهاد إلنقاذ بٌت المقدس .كان ٌعلم أن
الصهٌونٌة الممثلة بإسرائٌل احتلت المدٌنة المقدسة ألنها ترٌد تقوٌض أركان المسجد األقصى إلعادة
بناء هٌكل سلٌمان ،وأنها احتلت الحرم اإلبراهٌمً فً الخلٌل وأباحته للصلوات الٌهودٌة ،وأن ؼاٌتها من
كل هذا هو إبادة الشعب الفلسطٌنً .وكدلٌل على الحقد على العرب والمسلمٌن ،كان المتظاهرون الٌهود
الذٌن انتهكوا حرمة المسجد األقصى احتفاالً بـ "النصر" ٌهتفون" :بموت محمد وبموت اإلسالم
والمسلمٌن" .وكان هذا حافزاً للملك على عقد المإتمر اإلسالمً العام  .1969وأبلػ الرئٌس األمٌركً
جونسون فً أحدى رسائله أن إسرائٌل ال تملك أي حق فً بٌت المقدس ،وأنه مستعد لالستشهاد فً
سبٌلها .فاعتبرته إسرائٌل عدوها األول .إن إصرار الملك فٌصل على عروبة القدس وإسالمها ،لم ٌجد
تجاوبا ً من دوائر القرار فً الؽرب .فعندما التقاه الرئٌس الفرنسً شارك دٌؽول فً بارٌس عشٌة حرب
حزٌرانٌ/ونٌو  1967فً محاولة للتخفٌؾ من عدائه إلسرائٌل ،طالبا ً منه االعتراؾ بوجود إسرائٌل
كدولة قائمة فً المجتمع الدولً ،رد علٌه الملك فٌصل متسائالً" :إذا كنت تطلب منا ٌا فخامة الرئٌس أن
َ
شكلت حكومة
نرضخ لألمر الواقع ،فلماذا لم ترضخ فرنسا الحتالل ألمانٌا"؟ وأضاؾ الملك" :لماذا
َ
َ
استعدت وطنك ."...وعندما التقى كٌسنجر ،وزٌر الخارجٌة األمٌركٌة ،بالملك
وكافحت حتى
المنفى،
ً
فٌصل فً جدة خالل العام  1973فً محاولة لثنٌه عن وقؾ ضخ النفط إلى أمٌركا ،رسه متهجما وأراد
ممازحته بالقول" :إن طائرتً تقف هامدة فً المطار بسبب نفاذ الوقود ،فهل تأمرون جاللتكم
بتموٌنها ،وأنا مستعد للدفع بالعملة الحرة" .فابتسم العاهل السعودي وأجابه مبتسما ً بالقول" :وأنا رجل
طاعن فً السن ،وأمنٌتً أن أصلً ركعتٌن فً المسجد األقصى قبل أن أموت ،فهل تساعدنً على
تحقٌق هذه األمنٌة؟".
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هكذا ،بصفتها دولة إسالمٌة وزعٌمة العالم اإلسالمً ،وجدت السعودٌة أن من واجبها أن تدافع
عن المدٌنة المقدسة بكل الطرق والوسائل ،وإن تطلّب ذلك دعم عبد الناصر واألنظمة الثورٌة فً العالم
العربً.
فٌصل وحرب  :2691تقدم االعتبارات القومٌة واإلسالمٌة على السٌاسٌة واإلٌدٌولوجٌةكان الملك فٌصل شدٌد التحفظ تجاه األنظمة العربٌاة التقدمٌاة ،خاصاة مصار وساورٌة ،نظاراً إلاى
ارتباطاتهما بالمعسكر الشٌوعً ،وخاصاة باالتحااد الساوفٌاتً .وكانات مرحلاة التقاارب التاً نشاؤت باٌن
السااعودٌة ومصاار منااذ العااام  1955عااابرة .فقااد ساااءت تلااك العالقااات بعااد انضاامام المملكااة إلااى مباادأ
إٌزنهاور عقاب زٌاارة الملاك ساعود إلاى الوالٌاات المتحادة األمٌركٌاة العاام  ،1957ثام تادهورت مجادداً
نتٌجااة االحااتالل المصااري للااٌمن العااام  ،1962ودعمااه النظااام الجمهاوري الااذي أقامااه عبااد ل السااالل.
فقطع هذا شعرة معاوٌة بٌن مصر والسعودٌة ،حٌث نظرت المملكة إلى تحركات الجٌش المصري علاى
حدودها الجنوبٌة (وداخل حدودها) على أنها تهدٌد ألمنها القومً .وحاولت السعودٌة أن تحمً نفسها من
التٌااار القااومً الناصااري وماان التؽلؽاال الشااٌوعً والمشااروع الصااهٌونً فااً المنطقااة بااالتركٌز علااى
التضامن اإلسالمً.
وعلى الرؼم من عمق الخالؾ بٌن السعودٌة ومصر ،سزر الملك فٌصل مصر وسورٌة أثناء
تفاقم األزمة بٌنهما وبٌن إسرائٌل عشٌة حرب العام  ،1967رؼم عدم اقتناعه بقدرات مصر العسكرٌة،
وحشدها القوات فً سٌناء بطرٌقة استعراضٌة .وعندما علم أثناء زٌارته إلى لندن بؤن إسرائٌل على
وشك أن تشنّ الحرب على مصر ،أبلػ العاهل السعودي هارولد وٌلسون ،رئٌس وزراء برٌطانٌا ،فً
 22أٌار/ماٌو  ،1967بؤنه مهما كان الخالؾ بٌنه وبٌن ناصر وتهجُّ م األخٌر علٌه ،فكل هذا ال قٌمة له،
بعدما أصبحت مصر فً خطر من قبل عدو مشترك ،وأنه سوؾ ٌنضم إلى إخوانه فً مقاومة الهجوم
اإلسرائٌلً على مصر .وبموقفه هذا ،تجاوز الملك فٌصل كل خالفاته مع مصر وسورٌة ،كؤنظمة
سٌاسٌة واجتماعٌة وتوجهات إٌدٌولوجٌة ،ورأى أن واجبه القومً واإلسالمً وعدائه للصهٌونٌة ٌحتمان
علٌه موسزرة مصر وسورٌة ،حتى ولو كان الجٌش المصري ٌتواجد على حدود بالده الجنوبٌة .كما أمر
الملك فٌصل بحظر النفط عن الؽرب ،الذي لم ٌستمر سوى بضعة أٌام .إن سرعة إنهاء إسرائٌل عدوانها
على كل العرب بنجاق خالل ستة أٌام ،وصدور القرار  242عن مجلس األمن الدولً ،الذي نص على
أراض عربٌة ،وعدم االتفاق بٌن الدول العربٌة المشاركة فً الحظر على سٌاسة موحدة،
إعادة إسرائٌل
ٍ
وعملٌات تهرٌب النفط إلى البلدان التً ٌشملها الحظر ،كان على ما ٌبدو وراء وقؾ الحظر.
كان أهم ما أسفرت عنه هزٌمة مصر ،هو حدوث اختالل فً التوازنات فً العالم العربً
لمصلحة الخط المعتدل بزعامة السعودٌة فً وجه التقدمٌٌن الفاشلٌن .فبدأت القاهرة تتقرب منذ ذلك
الحٌن إلى الدول العربٌة المحافظة التً سبق ونعتتها بـ "الرجعٌة" ،وفً مقدمها السعودٌة .والسبب
الرئٌسً فً ذلك ،هو ضائقتها االقتصادٌة والمالٌة ،وإقفال قناة السوٌس ،والرؼبة فً االستفادة من دعم
دول الخلٌج العربٌة إلعادة بناء قواتها المسلحة .وفً مإتمر القمة العربٌة فً الخرطوم فً سب/أؼسطس
 ،1967برز الملك فٌصل زعٌما ً لدول االعتدال العربٌة ،ووقؾ وراء الالءات الثالثة المعروفة (ال
صل  ،وال اعتراؾ ،وال تفاوض مع العدو اإلسرائٌلً) .وإلى جانب الدعمٌن السٌاسً والعسكري لمصر
وسورٌة ،قرر المإتمر تخصٌص مبلػ  135ملٌون جنٌه إسترلٌنً لكل من مصر ( 95ملٌونا ً) لمواجهة
إقفال قناة السوٌس ،و 40ملٌونا ً ل ردن ،أسهمت السعودٌة بـ  50ملٌوناً ،والكوٌت بـ  40ملٌوناً ،ولٌبٌا
بـ  30ملٌون جنٌه .كما رصد بمبلػ  15ملٌون جنٌه استرلٌنً لشراء أسلحة للجٌش األردنً ،و620
ملٌون لاير لدول عربٌة أخرى.
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 حرب  :2614النفط فً المعركةوالتزاما ً بموقفها من الصراع العربً – اإلسرائٌلً ،أعلنت الرٌاض جهاراً أنها تموّ ل المجهود
الحربً العربً ،وأنها لن تقؾ مكتوفة الٌدٌن جراء احتالل إسرائٌل ل راضً العربٌة ،ما أزعج
إسرائٌل التً اتهمتها بؤن مشترٌاتها من األسلحة الثقٌلة مخصصة للجبهة المصرٌة .لقد بدا واضحا ً تقدم
شعار السعودٌة فً عهد الملك فٌصل بمحاربة الصهٌونٌة على مناهضة الشٌوعٌة .فعندما كان ٌقدم المال
إلى مصر لشراء األسلحة ،كان ٌعلم أن السوفٌات ودول المعسكر الشرقً هم مصدر هذا السالق .لقد
أراد العاهل السعودي الحصول على مصادر القوة للعرب من أي جهة أتت ،طالما أن الهدؾ هو
استرجاع األراضً العربٌة المحتلة ،وإقامة الدولة الفلسطٌنٌة المستقلة.
لقد استخدم الملك فٌصل جزءاً من عائدات النفط السعودي لدعم مصر وسورٌة دبلوماسٌا ً وتقدٌم
المساعدات المادٌة والعسكرٌة لهما السترجاع أراضٌهما المحتلة ،وفق ما سمً بـ "دبلوماسٌة البترو –
دوالر" .فوجد أن ذلك ٌحقق من ناحٌة طموحه القومً ،حٌث ال شًء ٌمنع التعاون ضد عدوهم
المشترك إسرائٌل ،وأن ذلك ٌخفؾ من ناحٌة أخرى من عداء مصر وسورٌة نحو األنظمة الخلٌجٌة
المحافظة .فؤثبت بذلك شعوراً قومٌا ً عربٌا ً تجاوز الخالفات الكبٌرة بٌنه وبٌن ناصر.
كذلك ،واكب الملك فٌصل التحضٌرات العسكرٌة والسٌاسٌة لمصر وساورٌة لتحرٌار أراضاٌهما
المحتلة .وكان على إطاالع كامال علاى الخطاة المصارٌة – الساورٌة .ووفاق الفرٌاق الراحال ساعد الادٌن
الشاذلً ،كان فٌصل من بٌن ثالثة زعمااء عارب ٌعرفاون توقٌات المعركاة ضاد إسارائٌل ،وهام الارئٌس
المصري أنور السادات ،والرئٌس السوري حافظ األسد .وسبق اندالع الحرب فاً تشارٌن األول/أكتاوبر
 ،1973وصول أنور السادات إلى الرئاسة فً مصر بعد وفاة الرئٌس جمال عبد الناصر العاام .1970
فازداد التقارب بٌن الرٌاض والقاهرة ،خاصة بعد طرد الساادات الخباراء والمستشاارٌن الساوفٌات ،ولام
ٌعد بالتالً ما ٌعٌق قٌام تحالؾ بٌن السعودٌة ومصر :فالمملكة تمتلك الثروة ،ومصر لدٌها القوة البشرٌة
والتفوق التقنً .لقد تمسك الملك فٌصل بتحالفاه ماع الؽارب ،علاى الارؼم مان أن االتحااد الساوفٌاتً كاان
ٌدعم الدول العربٌة بالسالق .كان العاهل السعودي ٌدرك أن مصال الؽرب هً ماع العارب ولٌسات ماع
إسارائٌل ،انطالقاا ً ماان حاجاة الؽارب إلااى الانفط العرباً .فطلااب مان سافراء الاادول األوروبٌاة والوالٌااات
المتحدة فً الرٌاض العام  1971إبالغ حكوماتهم بؤن النفط العربً سوؾ ٌستمر بالتدفق إلى بلدانهم إذا
ما عملوا على إٌجاد ح ّل للقضٌة الفلسطٌنٌة .وقال" :إننً أتعهد بأن أضمن لكم تيدفق الينفط إليى بالدكيم
دون توقييف شييرط أن تسيياعدونً وتسيياعدوا العييالم العربييً علييى ح يل ّ القضييٌة الفلسييطٌنٌة" .وأضاااؾ:
"وأتعهد أٌضا ً بأن ٌبقى سعر النفط فً المستوى الذي ال ٌلحق أي ضرر بمؤسساتكم الصيناعٌة ...فيإذا
قبلتم بمساعدتنا على حل ّ القضيٌة الفلسيطٌنٌة حيالً عيادالً وشيامالً ،فأتعهيد بتيأمٌن حاجية مصيانعكم مين
النفط ،طالما ٌنبع من األراضً العربٌة" .لكن سفراء الدول األوروبٌة اعتبروا أن ح ّل القضٌة المذكورة
ٌفوق قدرات أوروبا ،وأن الوالٌات المتحدة هً التً تدعم إسرائٌل دعما ً أعمى.
سذان صماء ،حذر عشٌة اندالع الحرب
ولما وجد العاهل السعودي أن تحذٌراته وقعت على
ٍ
العربٌة على إسرائٌل العام  1973الوالٌات المتحدة بوضوق ،بؤن عواقب دعمها إسرائٌل لإلبقاء على
احتاللها ل راضً العربٌة سٌعنً أن العرب سٌستخدمون نفطهم فً مجال السٌاسة .وأرسل فً
نٌسان/إبرٌل وزٌر نفطه الشٌخ أحمد زكً الٌمانً إلى واشنطن لتحذٌر المسإولٌن األمٌركٌٌن من
استخدام العرب سالق النفط فً ما لو لم تتحقق تسوٌة سلمٌة للنزاع فً الشرق األوسط .لم ٌكن الملك
فٌصل ٌرٌد الحرب وال تردي عالقاته بالؽرب ،لكنه كان ٌرٌد سالما ً فً المنطقة ٌقوم على حقوق
الشعب الفلسطٌنً وإعادة إسرائٌل األراضً العربٌة المحتلة إلى أصحابها .أراد أن ٌرى القدس عربٌة
– إسالمٌة ،وأن تخرج إسرائٌل منها .صحص أنه كانت هناك عالقة شخصٌة حمٌمة بٌن الملك وبٌت
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المقدس ،لكن العاهل السعودي كان سٌفقد اإلدعاء بزعامة العالم اإلسالمً فً ما لو تلكؤ عن نصرة
المدٌنة المقدسة.
وكما ظهر بوضوق ،لم ٌؤخذ األمٌركٌون كالم الٌمانً على محمل الج ّد ،وأجابه الرئٌس
نٌكسون" :إن النفط بال سوق  ...ال ٌنفع قطراً ما كهٌراً" ،فٌما اعتبرت صحٌفة "واشنطن بوست" قبول
التحذٌر السعودي بؤنه "استسالم للهستٌرٌا" ،فً حٌن وصفه جورج شولتز ،وزٌر الخزانة األمٌركً،
الذي أصب وزٌراً للخارجٌة فً ما بعد ،بـ "التبجح" .وبعبارات أكثر وضوحاً ،قال الملك فٌصل فً 6
تموزٌ/ولٌو من العام نفسه ،بؤن بالده ترٌد بالفعل عالقات وثٌقة بالوالٌات المتحدة ،لكن هذا ٌبقى صعباً،
طالما أنها تقؾ موقفا ً منحازاً فً الشرق األوسط .ورأى فاروق خضر ،أحد القٌادٌٌن فً برامج التنمٌة
فً السعودٌة ،أن تحذٌر الملك فٌصل بقطع النفط عن الؽرب لم ٌكن مقصوداً منه تدمٌر االقتصاد
الؽربً ،ألن السعودٌة هً نفسها جزء من النظام االقتصادي الحرّ  ،بل إحداث صدمة نفسٌة لدى الشعب
األمٌركً لٌكون على علم بالقضٌة العربٌة ،وأن حكومته األمٌركٌة ال تلتزم مصالحه.
ترجمت السعودٌة وقوفها خلؾ الحرب العربٌة لتحرٌر األراضً المحتلة بتموٌل  %80من
التسلٌ المصري .وعندما وقعت الحرب ،تلقى الملك فٌصل فً الٌوم التالً على اندالعها برقٌة من
وزٌر الخارجٌة األمٌركً هنري كٌسنجر ٌدعوه فٌها إلى الضؽط على مصر وسورٌة لوقؾ عملٌاتهما
الحربٌة ضد إسرائٌل .كان األمٌركٌون قد هالهم سرعة عبور الجٌش المصري قناة السوٌس ،والتنسٌق
العربً السترجاع األراضً العربٌة المحتلة .فرد الملك فٌصل بؤنه ٌإٌد مصر وسورٌة تؤٌٌداً كامالً،
وطالب األمٌركٌٌن المهتمٌن بسالمة إسرائٌل أن ٌحملوا ،بدالً من ذلك ،الدولة العبرٌة على االنسحاب
من األراضً العربٌة المحتلة.
عشٌة اندالع حرب  ،1973أرسل الملك فٌصل لواء سعودٌا ً إلى الجبهة األردنٌة وقوات
وسرب من الطائرات ًإلى سورٌة فً  12تشرٌن األول/أكتوبر .وأل الملك فٌصل على الرئٌس
المصري أنور السادات االستمرار فً القتال مهما كانت النتائج ،ومنحه  500ملٌون دوالر للمجهود
الحربً ،بؽض النظر عن إسهاماته فً تسلٌ مصر .وٌعتقد أحد الباحثٌن ،أن اتفاقا ً حصل بٌن الملك
فٌصل وبٌن كبار رجاالت الدٌن فً السعودٌة على استخدام سالق النفط ،فً ما لو سارت الحرب لؽٌر
مصلحة مصر .وكان الموقؾ هذا ٌعزز مركز المملكة كنصٌرة وزعٌمة للعالم اإلسالمً .وفً 18
تشرٌن األول/أكتوبر ،عندما بدا أن مجرٌات الحرب تسٌر ضد مصلحة مصر ،خفضت السعودٌة إنتاج
نفطها بنسبة  ، %10وما لبثت أن قطعت النفط عن الوالٌات المتحدة وهولندا بعد ٌومٌن على ذلك
التارٌخ وشاركتها دوالً عربٌة ،رداً على من الرئٌس نٌكسون إسرائٌل معونة بقٌمة  2.2ملٌار دوالر
أمٌركً فً  19تشرٌن األول/أكتوبر .فتسبب هذا القرار بؽضب واضطراب شدٌدٌن فً الؽرب .فرأت
صحٌفة "واشنطن بوست" أن السعودٌٌن ٌقومون للمرة األولى بالربط بٌن تصدٌر نفطهم إلى الوالٌات
المتحدة األمٌركٌة وبٌن سٌاسة واشنطن فً الشرق األوسط.
لقد وضع الملك فٌصل شروطا ً لرفع الحظر النفطً ،وهً :االنسحاب اإلسرائٌلً الكامل من
األراضً العربٌة المحتلة ،وحق الشعب الفلسطٌنً فً تقرٌر مصٌره ،وتؤكٌد عروبة القدس ورفض
تهوٌدها .فرد كٌسنجر برسالة شدٌدة اللهجة إلى وزٌر الخارجٌة السعودٌة مهدداً السعودٌة بدفع إسرائٌل
إلى عدم فك االشتباك مع المصرٌٌن فً سٌناء ،وانسحاب بالده من جهودها للسالم فً الشرق األوسط،
ما لم ٌرفع الحظر النفطً عن الوالٌات المتحدة .وعندما زار الرئٌس نٌكسون الملك فٌصل فً
حزٌرانٌ/ونٌو  ،1974أبلؽه العاهل السعودي أن العرب سٌستمرون فً القتال حتى استرداد حقوقهم،
ووقؾ الظلم والعدوان على الشعب الفلسطٌنً.
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لقد اعتبر أحد الباحثٌن أن حظر النفط العربً عن الوالٌات المتحدة كان حالة استثنائٌة ،ذلك أن
موقؾ المملكة المتشدد فً مسؤلة النفط أخذ ٌتراخى منذ توقٌع مصر وإسرائٌل على اتفاق فصل قواتهما
فً  17كانون الثانًٌ/ناٌر  .1974وفً سذار/مارس ،رفع الحظر كلٌاً ،بعد إلحاق من أنور السادات لدى
الملك فٌصل بؤن واشنطن جادة فً حل مشكلة الشرق األوسط .وٌرى أحد الباحثٌن أن النفط الذي كان
سالحا ً بٌد العرب ضد انحٌاز الؽرب إلى إسرائٌل ،أصب فً العام  1983سالحا ً ضد العرب ،عندما
فقد الكثٌر من سعره ومن تؤثٌره السٌاسً.
لقد ترتب على الحظر النفطً العربً سثار خطٌرة على االقتصاد الؽربً ،فارتفع سعر البرمٌل
الواحد من ما ٌزٌد بقلٌل على  3دوالرات أمٌركٌة إلى  12دوالراً بحلول العام  ،1974وتسبب ذلك فً
ارتفاع األسعار ومعدالت التضخم فً البلدان الصناعٌة .لكن الحظر ،علم الؽرب درسا ً بؤن ٌخصص
احتٌاطا ً إستراتٌجٌا ً من النفط لشهور ،كً ال ٌقع تحت ابتزاز العرب.
وفً الوقت نفسه ،قدمت المملكة  7ملٌارات دوالر إلى مصر ،وكانت على استعداد لدفع 7
ملٌارات أخرى إلعادة تجهٌز الجٌش المصري ،لوال انسحاب مصر من الصراع العربً – اإلسرائٌلً.
ووفق هدؾ إستراتٌجً ٌتمثل فً استمرار الصراع مع إسرائٌل حتى استرجاع الحقوق العربٌة .لقد
شكل دعم المملكة العربٌة السعودٌة لدول الطوق (سورٌة ومصر واألردن) العام  1977نسبة %60
من مجموع مساعداتها إلى الخارج البالؽة  6.6ملٌار دوالر.
وقبٌل اؼتٌاله بؤشهر معدودة ،وقٌل أن ذلك كان مإامرة أمٌركٌة – صهٌونٌة للتخلص من زعٌم
عربً شهر للمرة األولى فً التارٌخ سالحا ً أمضى من سالق النار ،قال الملك فٌصل مستعٌداً كالما ً
للرئٌس نٌكسون بؤن النفط بال سوق ال ٌنفع ،أي أن عدم تصدٌر النفط إلى األسواق الؽربٌة ،سٌجعله مادة
ال نفع لها ما ٌضرً باقتصادات بلدان الخلٌج العربٌة" :نحن مستعدٌن أن نعود للخٌام ونعٌش مهل أبائً
وأجدادي مئات السنٌن عل همار األشجار ،ونستغنً عن البترول ،إذا استمر األقوٌاء وأنتم فً طلٌعتهم
فً مساعدة عدونا علٌنا" .وقبل ٌوم على اؼتٌاله ،بعث مع ٌاسر عرفات برسالة شفوٌة إلى أنور
السادات ٌوصٌه بالقدس ثالث مرات" :القدس القدس القدس" .فهل دفع الملك فٌصل حٌاته ثمنا ً
إلصراره على الصالة فً بٌت المقدس؟ أم دفع حٌاته ثمنا ً لتحدي أمٌركا والصهٌونٌة؟ من المإكد أن
الملك فٌصل سٌبقى فً ذاكرة العرب والمسلمٌن كؤول زعٌم تصدى لالنحٌاز األمٌركً إلسرائٌل.
مصادر الدراسة :جرٌدة اللواء /أرشٌؾ جرٌدة اللواء
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