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 الخميجي «الوطن الثاني»تأمالت في محنة 

 مطرؤاد ف
حول  «أسبار لمدراسات والبحوث واإلعالممركز »)ورقة مقدَّمة من األستاذ فؤاد مطر إلى ورشة عمل 

 («الخميجية في ضوء التطورات األخيرة-السعودية-مستقبل العالقات المبنانية»

    

نء ن اا دان ااانأغ ا واانغ يلداا يلاعق ااا يل  عما  دااعق ع اايع ةمقُقاا  دوااغير عين  قااغ  لبناانن كانن   
 لعيل يلةمقج دع نظغة اعيعقا دضنفا إل  يلاقز يلغاب يلذي في نفيس انأغ يلةمقُققن.

فوقاااا كااانن واااذي يلااايون يلخااا قغ د خاااع يلةمقُاااي لمعغيااااا نيواااييل اااانييت ااااب ت يلوفاااغة يل   
لبنااننققن.يدع كدةااغة يلزقاانغيت يلموبنبااا يلموااغيق  عاان يلاانفس يلمدخاانوغيت فباانت لمةمقُااي اةاايي ر 

يلاقس دةال يياااعة  .ةخيخانر فاي ارااغ يلخااق  بانت يلةمقُاي قااغق ان قكاين لاا يلبقات يلةاانني
داان يلبمااعيت يلُبمقااا داان وااي يلفضاال لاااذي يلبقت.يعنااعدن كةااغت يلبقاايت بنواات يلانُااا ضااغيغقا 

ودأننننر إل  اةن ،إل  داُع يكنن يلدضق  يلمبننني قا ق لمضاق   ،أاإغوقنانر دنا لمةمقُي يي 
دبو ااان .يفي بعاااد يلبماااعيت يلمبنننقاااا كااانن يلدااااُع يلدكااانن يلاااذي قمو اااي فقاااا يلدأااانت دااان ابنااانء 

 يلةمقج قؤعين خالة يلُدعا في اُييء  غياننقا وُعمام قرعغين كأنام قؤعينان في عقغوام.

ةاو يلبقانني نن عديدانر يباعا يلناكننت انييت وذ  يلع يع يلوي نرقغ إلقاان ةقاغير يبغكاا عما  لب   
لإلزعواانغ قوُااا خااعيعير ااانا ومااي ادةااغق.يلم قعااع ديااام يلخااق  وااي ف ااو يلداااواب لمةمقُااي 
نداان وننلااام دياااام لماااةمج قكمااال  دااام يلُبااانل يلمبنننقاااا.ةم عق نفقاااغ يلوفاااغة فو ااانوغت راااغيأ  دااان  يي 
يلمبنننققن يلداغة إلا  يلااعيعقا ييلكيقات ي واغ يعيلاا يتدانغيت يبعاد دانام إلا  ااموا عددانن 

يفي داعن يلااعيعقا يب قاا عييخام يداعن عيل يلةماقج يلواي ييلباغقن دن  بل ان وخاب  ددمكاا.
ااااع يلمبنااااننقين يلداااااو قدي يلاااااقغة إلاااا  ُننااااب يلدااااانغة فااااي اعداااانل  بنواااات دنضاااايبا فااااي إوااااانع ُي
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 «يلااايون يلةااانني»الاااقس واااؤ ء دااان ابنااانء  .يتنرااانءيت يووااايقغ يلبنااا  يلواوقاااا،يلوغاقب ييلةنااانء
 س يلغع عم  يلواقا  بدةمان وي يلدوميب وأعقوا.لمةمقُققن،يالق

 يتاغيأقمقا يبن ر عم  لبننن.كق ؟ -ُنءت دبنعغة يلاالم يلدخغقا   

إن واااااذي يلااااايون يلخااااا قغ دقاااااعين غااااااب لاغقاااااا يلوعبقاااااغ يوااااااققغ يلوظااااانوغيت يتاوُنُقاااااا    
ااا  اوضااانن يل ضااانقن يليونقاااا.ي  ن ااانلي إذي ناااان إفوغض  يتاوُااانُي يلاااذي نن ان وعوقااال يلاااعيغ يي 

باقن يلاغأقس انايغ يلاانعيت  «كندب عقفقاع» إوفن قا س في لبننن ادغ ضغيغي لوفنعي ا يوقدنغ  
يواذي  «دعااكغيت» بدنناقم بق ن.ففاي لبنانن دةقدانت لمفمااوقنققن ارابا  ياغيأقل يغأقس يزغيء

يع يلفماوقني باكم يلدغ يليي اع قراك ضاا ا يلدعوغ  ب لألوقان  يلمبنننقاا ييلعغبقان واا ُاذ   ليلُي
ااوبن نر لدةال واذي يتاودانل كانن إراعنل يلنانغ  عم  دبنعغة يلانعيت كي ونرو تا نو يلدبنعغة.يي 

يضانقن  اع انييت إنر ل فقان لبننن ييلذقن قعقرين عم  اغضا بخغيعنتاغبنر اومقا عيدت و
غي يوااات ذغقعااا ان يلراا قق يلاااي  فااي لبناانن عماا  وياااقع غ عوااا، يةااغيب ااانعع يلااعيغ يلااايغي

ن قادقاان  ُنء بومب دن يلدااقاققن لادانقوام فا ذي بااؤ ء يدعاام اوقان  داامدا وووماع إلا  د ا
را ت  نوقُا يتاواغيب يلوماي دن يلاقدنا يلايغقا.يفي  قنب يل عغة يتاوُنُقا لمبننن كاناا

وغق اااان يخااادعت،يدن كاااانن لااااذي يلخاااديع ان قاااااو غ لاااي ان اخااااييت  «كنداااب عقفقااااع»إوفن قاااا 
 يلغفد عم  يلاناا يلمبنننقا كننت دعيقا.

ااااوونل يلدمااام فااااع بااان لااااعيعقا تن ااانذ دااان قدكااان إن ااانذ  يي  عاااعدن اااانغعت يلددمكاااا يلعغبقاااا ي   
بال اي كننات وغقاع   ،ع غدايز يلزداا يلمبننقاا عما  ةاو يلوييفاقيض   (غادا هللا عمقا)عبعيلعزقز 

اا  «إوفاانق يلواانأ »يوااي ادكنااان داان ةااالل  ،إن اانذ يلرااغعقا يلمبنننقاااةوااية إخااالاقا  ع اااع يض 
نوةن  غأقس لمُدايغقا. بقن خا يلةبنت لإل وونل وداقعير تنعنش ب نقن غيح في وذ  يلرغعقا يي 

 في ذلم يلزدن لام وكان يلدذوبقاا  ييااعة دان ايغيق يلمعباا يلاقنااقا فاي يلدنو اا يلاذلم ادكان  
فوغضاات يلددمكااا يدعااان عيل يلةمااقج  وا قااق خااق ا يلاااع يلعناا  داان يلوييفااق لألزدااا يلمبنننقا.يي 

لبناانن داباايب يلةمقُقااقن إلاا  ااانبق  «إوفاانق يلواانأ » بانااان اااوعقع  ييلااععم يلعغبااي لداااعنون 
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غين ا.فأ اااع ت عمقاااا دااان يتوودااانم دااان ادااال ب قاااا عيل يلةماااقج عمااا  داااانععة يلااايون يلخااا قغ 
فااي يلدنو ااا  ةودوااا.. لكاان ي عة ُعقااع يلوازبااي  نأااعيعيلاااغب ي ااع اف ااع يلوااايل يليلةاانغج داان 

يلةايغة » باغبكت يلاعي يلةمقُي.يفاي  فماا عان عيل يلةماقج إااوونل يلالعاب يلُعقاع يلدودةال 
دراغيل يواي وباقات دراغيعا يلاذي ُايء باا دان اُال واذي يل ونفقاذ بنلواعغج ان قبنرغ «يلةدقنقا

ااا يل اايدي ل عماا  ةقدااا يلعغيبااا  يقا.يوااذي   قوا ااق إ   فااي ااانل إاااوعدنل يليغ ااا  مافاانظيلوُي
يلدذوبقااا يي  ااالق يلددمكااا يلعغبقااا يلاااعيعقا يلوااي وُدااع بااقن غكنااي  يلدا،يلعيلااا يلوااي واوضاان 
 -يلاااغدق ن يلرااغقفق ن ييل قاانعة يلوااي وغفااع غيقااا يلعداال يل اايدي.يدن  باال ان وبااعا يلاااغب يلعغي قااا

ع يلقاع عما  يلااغدق ن يعما  يلدغي اع يلد عااا فاي نم يلةدقني يلدوومع إلا  يض ا يتقغينقا كنن يتد
ي نااايلنُااا  يكاااغبالء قةواااو لإل اااالق يلدرااانغ إلقاااا.يونن قُااايز يتفواااغيد ان واااذي يلُنااايح يتقغي

لضااغب يتاااو غيغ فااي يلددمكااا يلعغبقااا يلاااعيعقا وااي ام ااا داان دامااال ام اانت داان ان ونااوكس 
فااي دكانن .ةغ.يعنااعدن لاام وا ااق يلام اا يلقدنقااا يل ااغد عماا   ام اا فااي دكاانن اوا  وبااعا ادةااغق

ي اي لبننن،بل لعمان إذي ُانزت نكنن ور قل يلام ا يلوم في يلدرغيل يتقغي يلناي يلدغايم لان
 يلوادقا يلوم ا يلةقغة.

ييل يل إن لبننن وي يلام ا يلوم يلقس  قغ ،اي لاقس داةالر اايغقن ي  يلقدن،عما  ااانس ان    
ع يلااااااقوغة عمااااا  ةالةاااااا اغبااااانل يلنظااااانم يداااااع نظااااانم ف ااااا إقاااااغين باااااايغقن واااااي عال اااااا داااااع عال اااااا

فا في يلغد،يلقات دع يلرعب ب اوةننء  ُ يل مقا يلعميقا،في اقن ان عال ا إقغين  اكةغقا دغو
فاي يلدأاا  09يلراعب فاي لبنانن،اي يفاق ااانب يلناابا  بمبننن واي عال اا رابا عضايقا بةمةاي  

عقا إل  ُننب يلامق  يلدنغيني يلاذي ق ايع  يلُناغيل دقرانل عاين ييلاذي دن ابننء يلونأفا يلرق
في يلدأا دن ابننء يلونأفا يلدنغينقا،وذي إل  ُننب نابا دن ابنانء  09قدةل في يلي ت يلغيون 

نقا ينابا ددنةما دن يلونأفا يلعغزقا ينابا ددنةما اقضنر دن ا مقنت بقنام اغدن.  يلونأفا يلاد

م ديضاايل إنوةاانب غأااقس لمُدايغقااا إ   انااا     اا يدااع ان وااذي يلوااانل   نباال لمااذيبنن لدُااغع اا 
اازب »في دغاماا يت االق يتقغيناي بدةنباا عنخاغ بانلي يلودقاا.يلي  واذي يلعنخاغ اي لاي ان  

  دع وذي يلوق  يلداام دان يلدااقاققن لدان كانن يلداقن يلعانم لماازب لقس في انلا وانلد  «هللا
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وكمقا   قانعققن دان يلخا  ن في إاوعدنل عبنغيت كنن دن يلداواا   بنلي اان نخغهللا يلاقع
يواي لاي .لكي قخم  بعع ذلم وعيعقنت و ابب بان يلومفظ بومم يلعبنغيت ي في يلازب  يلان،نيلةن

يلواي ااعةت، لكانن ادكان داع  فعل ذلم،اي بانلاغق لاي كانن اغقخانر عما  وويقاق ازدانت كومام
وااايقا دن،يلكاانن داااو بل بضااع عرااغيت الااي  داان يلمبنااننققن قعدمااين فااي يلي اات إقُاانع خااق ا 

عيل يلةماقج يقعقمااين بضااع دأاانت يللااي  فااي لبنانن،في اداانن يبعقااعير عاان وااييُس يلةرااقا داان 
 يلوغاقل.

ان قاانيل  «اازب هللا» لونن قُع يلدغء نفاا قواانءلأالقس كانن ُاعقغير  بانلامق  يلدااقاي    
ن يلااذي ناغيل عاين بقننانر قفقاع بدان دعنان  إخااعغ يلُيلوةفقا  دان ااعة يلزداا،اي بدان دعنان  ان قد 

قا ُبغين بناقل ايل يلدي   يلذي إوةذ  كنن إُوانعير يلقس دي فانر  زيج إبنوا  نلا يزقغ يلةنُغ
قاا ان يبذلم وودأن يلنفيس بعد يلريء.بل اكةغ دن ذلم القس كنن داأدي ر دان يزقاغ يلة نُغ

قعلي بوخغق  عب غ يلفضانأقنت ق ايل فقاا دان دعنان  إناا إذي كانن يلايون يبضاع عراغيت يللاي  
دن يلمبنننققن اقوضغغين نوقُا دي   إوةذ ،ف نا داوعع  تعاالن إااو نلوا يباذلم قكاين عما  

ا دن يلدبعأقا كومم يلوي لداان يلمبنننقين في يزقغ يلععل ارغ  غقفي يلذي  غغ يتاو  نلا عُغ
تراااكنلقا ادةاااغق داااع دالاظاااا اناااا عااانع عااان يتااااو نلا لاااعييعي يتااااو غيغ يلناااابي يلاااذي وعقراااا 

قاا فاي يلاكيدا يلوي وي ااع اعضانأان. في اي اانل بانت دان يلضاغيغي ان قكاين يزقاغ يلةنُغ
 بعع يآلن داو الر   عال ا لا بأي ازب. لبنننقا اي اكيدا

قاااا لقاااات ادااايي ر وعااااعت باااان نيلمبنن –يلةمقُقاااا  -يلدااااألا يلُيوغقاااا فاااي يلزداااا يلااااعيعقا   
ةااام دغيُعاااا  يل قااانعة يلااااعيعقا بااااع  و يقاااا يلُاااقش يلمبنااانني يونراااقو  اااعغيت يلُاااازة يلدنقاااا،

يلعال اانت يلاااعيعقا دااع لبناانن يداان ضاادنان إق اان  يلدااانععة يلدنلقااا لمُااقش يلدراانغ إلقان.فاااذ  
قا  ا .إن يلدااألا يلُيوغقاا فنلةقغ دان عناعهللا يفقاغ قيلدييل يلوي ادي فت قدكن ان وعنع بوُي

فنعماا دان  بُزأقاا غيلدااوأة   «اازب هللا»وي ان يلددمكا ونبات فاي ضايء يلاعيغ يلاذي قدنغااا 
 اي «يلُقش يآلةاغ»  دن خخت لُقش داواع   غيغ يلعيلا يلمبنننقا،إل  ان يلدانععة ومم ةد 

.ياقث ان يلوعوقل تنوةنب غأقس ُدايغقاا دااودغ دان ُنناب «ازب هللا» ليل ييت يلعاكغقا 
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قااانت داان ُننااب إقااغين  ااع وخاال إلاا  يلااازب لُعاال يلوعوقاال  «ااازب هللا» فاااذي دعناان  ان وُي
ُاااقش »عةل ي،ااااق  نانلاااا عيأداااا يلااااعيث فاااغيل ادناااي بعاااع يلفاااغيل يلغأنااااي.يوي،اي يلفاااغيل يلد

فاا ن  «ااازب هللا»غضااي لعيلااا بداان   قد   ُااقش يغ  وغفاانر فقااا.ياو  إذي لاام قااعةل يوخاا «يلااازب
-5031إاودااان ت إن اااانم عيةااال يلدؤاااااا يلعااااكغقا يلغاااادقا ييغعة كومااام يلواااي ااااعةت عااانم 

وزيقااع قضاع يلقااع عما  يلاااماا يلواي واام  «ُااقش يلااازب».ينوقُاا عااعم وكانفؤ يل ااية فا ن 5032
 ُقش يلعيلا بان دن ُننب يلاعيعقا.

ي ع ق نل في واذي يلااقنق،إن يلاايعين وخاغ   بدان واي افضال بكةقاغ دان وخاغأ  لبننن،ياناا    
يقم يلنظاانم يلااذي ق اايع  يلااغأقس  لبننن.يوااذ  وااي يلددمكااا و ااغغ وعاا غباا  داان قدكاان ان قكااين ةاااغ 

ا يلاغعا إل  يل انييت دع نغ يلةمقُي فنضنر عال ا عيدت ُعدغ يلبرقغ يلذي إنواب عم  ُي
 خل با يلفد  بل يتنوانب إل  إنانء يلعال ا يي  فنل دغيكز إقغينقا في يلايعين.إقغين يي 

اوكدن ر لدن ق نل وننلم وانؤلألدنذي   قفعل لبننن دةل يلايعين يلذي خنن يلغأقس عدغ     يي 
يلبرقغ بنتنوانب يلدرنغ إلقا دخنل  ةالةا دالققن ايعيني قعدمين في عيل يلةمقج عم  ناي 

   دن يلمبننققن يلذقن بنويي قعقرين او  إرعنغ .ةغ انلا دن يل مق.يلبضعا الي 

ييلُااااييب عاااان ذلاااام إن يلُااااقش فااااي يلااااايعين فااااي عاااااعة غأقاااااا يان   اخااااييت وعمااااي فااااي    
إل  يلدرنغكا في  عييلايعين ضع يلاعيعقا يعيل يلةمقج كدن ان يلايعين لب  يلنعيء عنعدن عد 

لقس في يلاايعين راقعا لكاي قيظا  يلدراغيل يتقغيناي  يلدييُاا في يلقدن.ييلوم دن ذلم كما
يعوم كدن ويظقفا لمرقعا في لبننن.  ُي

يعيل يلةماقج فاي  لمااعيعقا عنخغ إ القيدةل وذ  يل ية يلرقعقا يلضنغبا في لبننن اوب      
عنع .لاعيعة رقعا يلددمكا ددنةل يوي إنوظنغ ،ونديقنر يويععير  إنوظنغ لبننا رقعا اان نخغهللا

ذلم قف ع يلدرغيل يتقغيني يبنلوعغج فنعمقوا يقنكف ء لدعنلُا إةفن نت ضاغغ اخانب يلدُوداع 
ضااااغيغ الا ااااا بدُودعاااانت عيل يلُااااييغ يخااااي ر إلاااا  لبناااانن يلااااذي ق ااااندغ بااااا ككقاااانن  يتقغينااااي يي 
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اااو غيغ بعااد ابننأااا لدخااماا يلدرااغيل يتقغينااي يلااذي اقخااوعم فااي نانقااا يلدااغ با ق ااا ان  يي 
 رغي ان يلباي.ع ونكا  إل  اقن لكنان وعيع إل  إ ردس يلعغيبا 

 يل ن انء اقاواضاغين فاي إااودغيغ ومام يلاعق اا يبنلعيعة إلا  دان باعانن  ناغق ان اوال يلةماقج   
لان قوغكايي يلايون يبنلوانلي  يلُدقما يلوي كننت ةنلقا دن يلخييغقخ ييلوازبانت يلدُق اغة لمةانغج،

..يدن عيم هللا ااااباننا يوعااانل  يم يلع ااايق ةااانغج يلدرااااع.ييلدعنلُاااا ددكناااا دااان ع .يلةااانني قكنباااع
ن ي نول»يعم   ناي  يل يلغايل خم   هللا عمقا يام م   .«فق فغ لعبنع  إ   تةنق نأدرنا 
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