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 الخليجيػة ززمػة ريػس مسػبوقة اجاجا ػا      شهدت عالقات لبناف مع السعودية كبلداف المنظومة 

فػػت انػػافس  امػػ  مػػع    ظهػػست فبػػدعلػػا المواقػػر الس ػػمية اللبنا يػػة مػػا البيػػايا العسبيػػة السا نػػة      

 .اال المتكخليجية كاإل ماع العسبت السيا ات ال

 -السػػعودية  -العالقػػات اللبنا يػػة   كمسػػابب  كاقػػعاهػػدؼ  ػػلق الورقػػة الػػا الوقػػوؼ علػػا      ك

 ت : السياؽ اال اساايجت لهػلق العالقػات و كخلايػات كر ا ػات      ةما خالؿ محاكر ثالث الخليجية

 األزمة السا نة و آفاؽ العالقات ما منظور المصالح السعودية .

 وديةشػل  لبنػاف منػل خمسػينيات البػسف المادػػت اجػد محػاكر السيا ػة اإلقليميػة السػػع          -

  :األربعة اآلايةمنطلبات الما  كذلك

علػػة الاا البػػولموقػػع لبنػػاف فػػت النظػػاـ اإلقليمػػت العسبػػت بصػػاات مسػػسح الصػػساعات بػػيا    -

 كداع المنطبة.عسبيا كدكليا كمسصدا جيويا أل

المسػػلكلية الدينيػػة كالسيا ػػية الماسابػػة علػػا السػػعودية فػػت جاػػر  ويػػة لبنػػاف العسبيػػة       -

 .ملو ت السنتدفاع عا جبوؽ كمصالح كال

موقع لبناف  مس ز لال ػاممار كالخػدمات مااػوح علػا العػالس و يسػابطن الجا ػن األ بػس          -

 .جس ة السياجة السعودية كالخليجيةما 

بلػد  جػسو كلجػو      كبصػاات موقع لبناف المحورم فت خارطة الصساع العسبت اال سائيلت  -

  . سيجت الداخلت مالمحجد زسطينت يشل  الملوف الال
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دية منل الملػك المل ػ     درؾ ثوابت السؤية اال اساايجية السعو يملا زف المنظورما  لا 

الودػع اللبنػا ت   الياػت دكمػا مػع مسػاجدات      خمسػة كابوـ  ػلق السؤيػة علػا مبػاد       .عبد العزيز

   :كابلباات اللميسو

 .از ات الخارطة الدينية كالطائايةما اود للبنافالحسص علا الوجدو الداخلية  -

 .حلية المناكئة للعسكبة كاإل الـعات المامحيطت العسبت فت ك ت النزربط لبناف ب -

 الملوف السنت اللبنا ت بصاات المزدك ة : دعامة عسكبة لبناف كمسالز ا ابسارق. جماية -

و  ػػػوا  عبػػػس المس عيػػػات زك عسكبػػػت الهػػػول فػػػت لبنػػػافبنػػػا  عالقػػػات  يػػػدو مػػػع الشػػػيعة   -

 الشخصيات السيا ية المعادلت

فػػت موا هػػة الخطػػس اال ػػسائيلت بمػػا فػػت ذلػػك دعػػس المباكمػػة الالسػػطينية  دعػػس دكر لبنػػاف  -

 الماوا دو علا اردت .

 -بػػػسل فػػػت اػػػاري  العالقػػػات اللبنا يػػػة محطػػػات    ػػػت لا البػػػان اف  ميػػػز بػػػيا ػػػيملػػػا فػػػت 

 :لمباد  مع اغيس المحددات الظسفيةا الكالسعودية ظلت احلمها 
 

1

مس  نا بعبدم الخمسينيات كالساينيات الات  ػست فيهػا موا هػة قويػة بػيا  الاػيا       ياعلق األ

عػػسبيايا : اللالػػة الاػػت اسػػمت بالموريػػة كقػػد ازعماهػػا مصػػس فػػت عهػػد  مػػاؿ عبػػد الناصػػس        

كاللالة المحافظة اك المعادلة الات ازعماها السعودية . كمػا المعػسكؼ اف السػاجة اللبنا يػة     

الصػػساع اإلقليمػػت خصوصػػا بعػػد اعػػالف الوجػػدو بػػيا مصػػس      شػػللت  بهػػة مػػا  بهػػات  ػػلا    

الػػلم جمػػ  اهديػػدا قويػػا للمصػػالح السػػعودية فػػت المشػػسؽ العسبػػت .     1958ك ػػوريا  ػػنة 

ك للا دعمت السعودية ايار السئي   مي  شمعوف فت موا هػة الايػار المػوالت لعبػد الناصػس      

لاجسبػػة الشػػهابية الاػػت  كدعمػػت ا 1958كاف رفيػػت اال خػػساط فػػت الحػػسن األ ليػػة المندلعػػة   

 .ف كجاظات ما الاجاذبات اإلقليميةجببت اال ابسار للبنا
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 ا ت السعودية ما البلداف السئيسية الداعمة للحيػور العسػلسم كالسيا ػت الالسػطينت فػت      

لبنػػاف فػػت  طػػار ا ػػاساايجية موا هػػة االجػػاالؿ اال ػػسائيلت و خصوصػػا بعػػد ا ابػػاؿ البيػػادو         

  ظػ . كلبػد  ػسل  ػلا الػدعس فػت       1970الالسطينية الا لبناف بعد طسد ػا مػا عمػاف عػاـ     

العالقات البينية العسبيػة بعػد مصػالحة السػعودية كمصػس كا هػا         ا ماع عسبت كا خااض اواس

ابعات الحسن اليمنية .كقد ا امست ا اساايجية دعس المباكمة الالسطينية الا ااري  خػسكج  

 .1982منظمة الاحسيس ما لبناف 
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المصػالحة بػيا األطػساؼ     عت السعودية فت  لق المسجلة الا ادا  دكر محورم فػت احبيػق   

الماصارعة و كا اطاعت االجاااظ بعالقات ثبة مع    الجماعات كالانظيمػات الماصػارعة .   

كفت السنوات االخيسو ما الحسن الباردو اصبح للسعودية  ناح  يا ت محسػون عليهػا مػا    

 .فت الودع الداخلت اللبنا ت ايد لس   االعماؿ " رفيق الحسيسمخالؿ الدكر الماز

4

كقعت األطساؼ الماصارعة فػت مدينػة الطػائر اااػاؽ المصػالحة       1989ز اوبس  22فت 

زك اااػاؽ الطػائرو    اللم كدع جدا للحػسن األ ليػة كقػد عػسؼ بميمػاؽ الوفػاؽ الػوطنت       

الناػػائا السئيسػػية لهػػلا االااػػاؽ  ػػت : الػػسي  الاواز ػػات الطائايػػة الجديػػدو فػػت     ك ا ػػت

المسػػاكاو بػػيا المسػػلميا كالمسػػيحييا فػػت البسلمػػاف كاوطيػػد صػػالجيات   لبنػػاف بػػاقسار 

  الػدكر السػورم   رئي  الحلومػة السػنت كاقػسار جػ   ػ  المليشػيات المسػلحة كالػسي        

 .المحورم فت لبناف

خس ػػػت السػػػعودية مػػػا  ػػػلا االااػػػاؽ طسفػػػا فػػػاعال كمحاسمػػػا داخػػػ  الحبػػػ  السيا ػػػت  

ف االااػاؽ عػا ا   زمػوالت لهػا مػا ا ػاالـ شػلكف الحلػس بيػد        اللبنا تو بما ز   الجناح ال

 ومػػا ثغػػسايا  مػػا: اشػػسيع كاػػدعيس الحيػػور العسػػلسم كالسيا ػػت السػػورم فػػت لبنػػاف  

كالسػػماح لمليشػػيا جػػزن اللػػت المدعومػػة ايسا يػػا باال ػػامسار كالاجػػلر بلريعػػة مباكمػػة    

 بلرو للاواس كعدـ اال ابسار . وبعد فيمااالجاالؿ و بما شل  

5

بعػد زشػهس مػا     2005فبسايػس   14اراي  رئي  الوزرا  اللبنػا ت األ ػبق رفيػق الحسيػسم فػت      

عػا  ػلا االرايػاؿ     كقػد  ػاا   .ما لبناف ببسار دكلت كدغط زمسيلػت ا سحان البوات السورية 

 اائا ثالث بالنسبة للسػعودية: ريػان ا ػس جليػر لهػا فػت لبنػاف و اػوايس عالقاهػا الاػت  ا ػت            

و اصػاعد دكر جػزن    1991قوية بسوريا فت  ياؽ ااا مػات مػا بعػد جػسن احسيػس اللويػت       

 اللت فت الساجة اللبنا ية كبسكزق محورا للعدا  للسعودية .

6

الشػػر ججػػس اليػػسر الػػلم يعمػػ  عليػػت جػػزن اللػػت لعػػدو دكؿ عسبيػػةو كذلػػك ب  شػػا  ك دعػػس    

العديد ما البنػوات كاإلعالميػياو لػدعس فصػائ  مواليػة إليػساف فػت البحػسيا كالعػساؽ كالػيما           
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كمصسو ك للك الجهد العسلسم للحزن ك عالقات عناصػسق اإل ػاخبارية كالعسػلسية باجػداث     

 الاجس  كالاموي  فت عدو دكؿ عسبية زخسل.البحسيا كاليما كدكرق فت 

 ك ا ت السدكد العسبية كالخليجية علا ذلك دعياة كمااخسو  وا   قاصاديا زك  يا يا.
 

اندرج األزمة السا نة فت  ياؽ مزدكج :  ياؽ الصساع الداخلت فػت لبنػاف ك ػياؽ الصػساع     

 .اللم اازعمت السعودية اإليسا ت -اإلقليمت الخليجت 

 25بخصػػػوص السػػػياؽ االكؿ و يجػػػدر الانبيػػػت الػػػا جالػػػة الاػػػساغ فػػػت مس ػػػز السئا ػػػة منػػػل      

اللم ا جس عنت اعط  مماث  للحلومة الات اخلر د اوريا السئي  كااخػل قسارااهػا     2014مايو

جوؿ منصػن   اعط  البسلماف العا ز عا اال اماع لغيان اوافق اللا  السيا ية ك لا  وباإل ماع

لما يػا كينحػدر منػت    ف الجناح المػوالت للسػعودية  ػو الجنػاح االقػول بس     زرئي  الجمهورية . كمع 

اػػاميا مسشػػحت للسئا ػػيات      الاجاذبػػات الحاليػػة علػػا ظػ  ػػت ريػػس قػػادر فػػت زال  رئػي  الحلومػػة  

اخػس األ ػػما  المطسكجػة  ػػو النائػن  ػػليماف فس جيػةن كاف  ػػاف  جػح فػػت اعطيػ  كصػػوؿ مسشػػح       

 لجناح الموالت لحزن اللت الا  دو السلطة   ميشاؿ عوف ن .ا

ف ايساف ا اطاعت بالاع  الػاحلس فػت خيػوط    زسياؽ الما ت و يجدر الانبيت الا كبخصوص ال

المعادلة الداخلية اللبنا ية ما خالؿ ك يلها المحلت جزن اللت اللم  و البوو العسلسية الوجيػدو  

فػت اللعبػة    ا  فت جسن  وريا كالورقة اال اساايجية اال ا يةالمهيمنة فت البالد .كالطسؼ المبا

و كبالاػػالت زصػػبح ببػػا   ػػالح الحػػزن دػػسكرو و أل ػػت زثبػػت ز ػػت السػػبي   لػػا   اإليسا يػػة فػػت المنطبػػة

احبيق  جاجات  يا يةو ك   ملسن ياحبق ال ياس الانازؿ عنػت زبػدا كعلػا رز ػها زمػا المطػار       

موقساطيػػا فػػت  ػػ  معس ػػة   اخابيػػة زك اشػػلي  جلػػومت   كالسػػيطسو علػػا الحػػدكد مػػع  ػػورياو كدي  

 ُيطلن المزيد ما الملا ن للحزن.

ع ف السعودية جاكلت ادا  دكر ا الابليدم فت لبناف ياجاااظها بخيوط كص   اللة مزكمع 

ف الودع السا ا كصػ  الػا مػازؽ ريػس مسػبوؽ بػاف احػوؿ لبنػاف         زالماصارعيا و اال     الاسقا  

منػػاك  للسػػعودية الػػلم لمعاديػػة للسػػعودية الػػا  ػػز  مػػا المحػػور اإلقليمػػت الباػاثيس مػػا البػػول ا 

الخطس السا ا يامم  فػت احػالر البيػادات المسػيحية اللبػسل مػع انظػيس جػزن اللػت          ك اديسق ايساف

دػػسكرو اعػػادو ابػػويس الودػػع اللبنػػا ت مػػا    اػػاات الػػلم يسػػيطس علػػا الشػػارع الشػػيعت .كمػػا  نػػا  

السعودية كالخليجية كفت اطار اال ماع العسبت كاإل المت الوا ع منظور المصالح اال اساايجية 

 جوؿ المباربة السعودية.
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لػػس يالػػس اإليسا يػػوف فػػت ثمػػا جػػالت فػػت مبابػػ    اهػػا  اعطيػػ  مل سػػات الدكلػػة كالشػػغور        

السئا ػتو ألف لبنػػاف اليػوـ فػػت الودػع الممػػالت  حجػػسو خلايػة إلدارو الصػػساع فػت  ػػورياو  مػػا زف      

يا يا بعد   اها   وريا علا شل  مسدت إليسافو  يدفعها  لا اإل ػاحواذ علػا   اشلي  لبناف  

و ك و ز بػس مػا زم ثمػا جػالتو زمػا      المناصن المالثة فت الحلومة كالسئا ة باإلدافة  لا البسلماف

 .مواقر كزيس الخار ية  بساف با ي  فهت اعبيس عا المشللة ال المشللة فت جد ذااها

 رصد آفاؽ األزمة ما خالؿ الاو هات البارزو الاالية :يملا 

دعس خليجت كادح للموقر السعودم كاجاكن مع اإل سا ات الاػت طالبػت بهػا السػعودية      -

 شس ا  ا.

اماعاض كا ع فت الشارع اللبنا ت مػا  شػاط كمواقػر األطػساؼ المعاديػة للسػعودية الاػت         -

يس ػػا علػػا كدػػع الجاليػػات اللبنا يػػة فػػت     زدت الػػا اإل ػػسا ات االخيػػسو مػػع الخػػوؼ مػػا ااث    

 الخليا    صر مليوفن .

  عت ملموس لدل العديد ما األطساؼ اللبنا ية الجاوا  األزمة . -

كمػػػع ا ػػػت مػػػػا السػػػابق ألكا ػػػػت ابػػػويس مسػػػابب   ػػػػلق االاجا ػػػات و اال ا ػػػػت يملػػػا اصػػػػور        

 السيناريو ات المالث الاالية:

العػػدائت للسػػعودية فػػت لبنػػاف مػػا خػػالؿ دػػسن المصػػالح    ااػػاقس النػػزكع  ػػيناريو الاػػازـ :  -

اك مػػا خػػالؿ فػػسض اغييػػسات فػػت  ػػسـ    والسػػعودية و  ػػوا  مػػا خػػالؿ الو ػػائ  اإلر ابيػػة  

السلطة عا طسيق البوو كاالبازاز و مػع ا ػاممار ملا ػن النظػاـ السػورم العسػلسية علػا        

 االرض فت اعزيز المعادلة السورية فت لبناف .

 ر ابيػػة فػػت الخلػػيا عبػػس العناصػػس الاػػت اػػدربت علػػا يػػد جػػزن اللػػت فػػت   كالاصػػعيد بعمليػػات 

لبنافو كالمير الطػسح اإلعالمػت المهػيا لحلػاـ الخلػيا كشػعوبهاو كاعزيػز فلػسو المنػت مػا           

 السعودية فت  باهاو كزف ما اللسامت اللبنا ية الاخلت عنها.

دية كالخليجيػػة فػػت    ػػيناريو اال اػػساج : بنجػػاح اليػػغوط السيا ػػية كاالقاصػػادية السػػعو       -

فسض معادلة الاوازف الات  ا ت قائمة فت الساجة اللبنا ية قب  األزمػة االخيػسو  بمػا يعنػت     

كاحييػد   وكاطبيع الودع السيا ت الػداخلت  ورفع البيود علا المسشح الاوافبت للسئا يات

و كقناعػػة الحػػزن بػػاف معس اػػت فػػت  ػػوريا    السػػاجة اللبنا يػػة فػػت خارطػػة الصػػساع اإلقليمػػت   

 .زصبحت بال  دكل



 
 
 

6) -6) 

 ػيناريو الجمػػود : بببػػا  األزمػػة فػػت جػػدكد ا السا نػػة و بحيػػل اسػػعا األطػػساؼ الداخليػػة   -

كاإلقليميػػة فػػت جاػػر جالػػة اال ػػابسار الػػداخلت الهشػػة دكف اصػػعيد و بمػػا يعنػػت ا ػػامسار   

اليػػػغوط السػػػعودية فػػػت جػػػدكد ا الػػػد يا االفيػػػا لمزيػػػد مػػػا الاػػػد ور قػػػد ال يلػػػوف فػػػت   

 جلاائها المحلييا . مصلحاها كمصلحة

ف اال ػػاساايجية السػػػعودية ال بػػد مػػا اف اساعػػػت     كمهمػػا  ا ػػت طبيعػػة المشػػػهد البػػادـو فػػ     

    اآلاية: السئيسية األربعةالمباييات 

فػت السػاجة اللبنا يػة مػا خػالؿ       ة الماساخية مػع الملػو يا الشػيعت   ا اعادو عالقات المب -1

ريػس الماورطػة فػت المخططػات المعاديػة      ربط االاصاؿ بالزعامات البوية ذات الصدقية 

 مللة.ملل

محاصػػسو انظػػيس جػػزن اللػػت كادػػعاؼ    السػػعت علػػا المسػػاول اإلقليمػػت كالػػدكلت الػػا    -2

 . كاالقاصادم دكرق السيا ت

السك ية فت  وريا الات  يلوف لها بػال    -اإليسا ية  الوقوؼ دكف  جاح اال اساايجية  -3

و كمخاطس ابسػيس  ػوريا كببػا  دكلػة علويػة      لبنا تاألثس علا اس يبة الودع الداخلت ال

 .علا طوؿ الحدكد اللبنا ية

 ة.االت الصساع فت المسجلة البادمادعيس البول الحلياة للسعودية كاهيئاها لل  اجام -4


