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 ة ـــمقدم

 االقلٌمٌة المواجهة تداعٌات عن بمنؤى ٌعد لم لبنان نمن قبل , أ أكثر جلٌا   بات

 حزب" غماس ان رغم, لها  تحٌٌدهو المنطقة أزمة عنإلى النؤي بنفسه  استكان بعدما

 فً السٌاسٌون فرقائه وإمعان , السورٌة الحرب فً العسكري ثقله بكامل " هللا

 تسلٌما   عملٌا   شكّلت وممارسات أعراف وتكرٌس,  وتفرٌغها المإسسات ضرب

 .  " حزب هللا "أتباع إٌران وجناحها العسكري  الىلدولة لـ

اإلقلٌمٌة  دعواتالو,  الخلٌج دول تصعٌد ظل فً لبنان فً األحداث تسارعومع 

اإلسالمً / العربً  لبنان مستقبل أنّ  ٌبدو , االٌرانٌة الهٌمنة لمواجهة والدولٌة 

 األزمة مواجهة كٌفٌة فً الصورة وضوح عدمل,  المجهولبات فً حكم  المسٌحً

على مفاصل الدولة  "حزب هللا " سٌطرة بسبب لٌس  حتى اآلن  إلٌها وصل التً

اللبنانً فً لحراك الحكومً ل ماإنو, فحسبله  شبة المطلقة والتبعٌة ,اللبنانٌة

والذي لتصعٌد السعودي ا ات وحٌثٌات األزمة اللبنانٌة سٌما معالتعاطً مع مالبس

 بعدم ترك لبنان, السعودٌة  وال ٌرقى إلى مضمون الرسالة ,المتوقع  من أقلكان 

 . إٌرانوسالح  لعمالء ومالذ آمنساحة خلفٌة إلٌران 

لبنان  من التصعٌد التً ستفضً إلى انكشاف جدٌدة فصول على األزمة لتنفتح 

 األمٌركٌة المصرفٌة والضوابط العقوباتوتطبٌق بعض  ا  دولٌ بعد انكشافها , ا  عربٌ

 األموال تبٌٌض بسبب,  وأوروبا أمٌركا فً"  هللا حزب"  من عناصر توقٌف بعد

 مقّوماتها اللبنانٌة الدولة فقدان, وهو ما ٌإكد مرة أخرى بالمخدرات واالتجار

 ظل فً ,لالستقرار األساسٌة الثوابت بفقدانها وعقٌمة   هشّة   باتت التً , الشرعٌة

 سوى هافٌ عاملة مإسسة من ٌبق لمالتً  الدولة إلرادة"  هللا حزب"   مصادرة

 تتطلب أو معطلة إّما األخرى المإسسات كل فٌما واألمنٌة, العسكرٌة المإسسات

سط و,  عربٌةال الدول لمعاداة قاعدة إلى لبنان تحوٌل, فضال عن  شامال   إصالحا  

 العملٌة فً هنفوذ توسّع منع عن الوطنٌة األحزاب وزعماء السٌاسٌة القوى عجز

ل, وٌقارب العامٌن  الذي الرئاسً فراغها, فً ظل اللبنانٌة  السٌاسٌة  مجلس تَحوُّ
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 التً الخارجٌة للسٌاسة ابطوض اي دون حكومة دوٌالت ٌشبه ما الى الوزراء

 اإلٌرانٌة . األجندة وفق نفسها عن وتعبّر تُرسم صارت

 محاور ورقة العمل 

 بٌنهاومن على المنطقة العربٌة , تداعٌات المد اإلٌرانً  وتحٌٌد ضبط فً للمساعدة

 امتدادجراء ,  النتائج محسوبة وغٌر النطاق واسعة حروب فً الدخول احتمالٌة

 –" اإلسالمً العربً  االجتماعً للبناء المهددة والشٌعً السلفً التطرف نفوذ

 متطلبات مع وانسجاما,  عام بوجه والفكرٌة والقٌمٌة العقائدٌة ومقوماته المسٌحً "

 العالمٌة المتغٌرات ظل فً الشامل بمفهومة والقومًالعربً  األمن واحتٌاجات

 السٌاقات أبرز الستشراف,  الحالٌة العمل ورقة فكرة كانت,  المعاصرةواإلقلٌمٌة 

قة والدولة اللبنانٌة قبل لألزمة اللبنانٌة , وانعكاساتها األمنٌة على دول المنط الجدٌدة

 , مماعلى بعض دول المنطقة  الوصاٌةوفرض , جراء االختراقات اإلٌرانٌة ذلك , 

 تحدٌات لبعض خاصة إشارة مع, البحث فً العالقات السعودٌة اللبنانٌة استوجب 

 األمن على لمخاطر هذه التحدٌات الجدٌدة والسٌاقات, إعادة تصوٌب هذه العالقات 

 لتطرح,  البحثٌة الورقة جاءت وهكذا , خشٌة تحوله لساحة حرب جدٌدة اللبنانً

 : كالتالً النحو على رئٌسٌة أهدافثالث  البحث بساط على

 .اللبنانٌة  –واقع العالقات السعودٌة  .0

 .الراهنة اللبنانٌة  –تصوٌب العالقات السعودٌة  إعادة .7

 فً ظل المتغٌرات السٌاسٌة واألمنٌة  . اللبنانٌة الدولة مستقبل .3

 

 اللبنانٌة – السعودٌة العالقات واقع (0

 الجدٌدة بسٌاستها ستستمر السعودٌةأن  ة الراهنة ,تإشر المعطٌات السٌاسٌة واألمنٌ

 حزب لتحٌٌد نفوذ وسٌطرة الرسائل هذه تعً أن آذار 14 قوى وعلى , لبنان تجاه

 الحكومةوهو ما ٌتعٌن على  ,منه  شرعٌةال سحبو ,على مفاصل الدولة  هللا
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 القائم الحوار وإٌقاف,  اإلٌرانٌة الوصاٌة رفضتلك الرسالة , ول االستجابة اللبنانٌة

 وإلغاء,  اإلٌرانٌة أجندته لتمرٌر شرعٌا غطاء الحزب اتخذه الذي " هللا حزب"  مع

  لبنان تجاه تصعٌدها توقف لن الخلٌج دول أن من انطالقا , الرئاسٌة المبادرات

 .الوتٌرة نفس على استمر اذا القطٌعة حد الى ٌصل قد والذي

 اللبنانٌة السٌاسٌة القوى على الضغوط هذه مثل المملكة مواصلة أن شك الو

 فً العسكري جناحه عبر إٌران مشروع لوقف,  الشرعٌة وغٌر منها الشرعٌة

 مجموعة   لتوّظٌف سٌاسٌة عمل خطط بالتؤكٌد سٌتبعها"  هللا حزب"  العربً العالم

 البنك خزائن من الودائع كسحب,  واألمنٌة والدٌبلوماسٌة االقتصادٌة الوسائل من

 .المركزي اللبنانً

  : أمام خٌارٌن سٌضعها ٌةلبنانرد فعل الحكومة ال أنّ والواقع  

 دحض على قدرته , وتعزٌز لبنان إلى الدولة مفهوم إعادة األول :الخٌار  (0-0

 مواجهة, عبر  سورٌة أم كانت إٌرانٌة بٌروت سٌاسة فً األجنبٌة التدخالت

 أيّ  أمام الطرٌق قطع, ل واإلقلٌمٌة والسٌاسٌة العسكرٌة بقوته " هللا حزب" 

 تمسّ  التً تلك خصوصا   ,الداخلً ًلبنانال الشؤن فً خارجٌة تدّخالت

الوطنٌة  المسلحة والقوات الداخلً األمن قوى وتعزٌز, وعروبته سٌادته

 طائفة   حتى مثّلٌ ال وهو اللبنانً, لشعبل مثّلكم وزٌفه " حزب هللا "لتحٌٌد 

 على المحافظة استطاعتولبنان قادرة على ذلك ال سٌما أنها , منه

 لحفظ ,السادس عامه دخل الذي العربً الربٌع أبان النسبً استقرارها

 ٌحمل فً بعض منهقد أن كان هذا الخٌار و ,مع الخلٌج المشتركة هامصالح

, ولكنها ستكون  والدٌنٌة المذهبٌة الطائفٌةب ةإّججالم االهلٌة الحرب عودة

 فً السٌاسً النظام إلصالح للبنانٌٌن محاولة آخر أنّ حٌث حرب استقالل 

 الصراع حول منقسمون اللبنانٌٌن أنّ , كما  أهلٌة   بحرب   انتهت لبنان

 البالد تقود أن ٌمكن التً المواجهات تجنّب على متّفقون أنهم إال , السوري
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مما ٌمهد لنهضة شعوبٌة سلمٌة ضد الوصاٌة  أخرى أهلٌة حرب إلى

 .اإلٌرانٌة 

وإٌران , ومن ثم دخول  " هللا حزب"  لسٌاسة االستسالم اآلخر :الخٌار ( 0-7

 ألزمة , وما ٌتبع ذلك من تداعٌات تإسس العالم العربً عن لبنان فً عزلة

 االستثمارات سحب عن الحدٌث مع خاصة خانقة واقتصادٌة اجتماعٌة

 طور فً الٌوم المملكة أن, خصوصا  المصرفٌة فً لبنان  والودائع العربٌة

 المستفٌدٌن على الطرٌق قطعل , لبنان إلى المقدمة الدعم برامج تقوٌم إعادة

 من مباشر غٌر وبشكل , الشخصٌة المصالح أصحاب من مباشر بشكل منها

, مما العربً  العالم فً الفوضى ومثٌري األجندة اإلٌرانٌة , منفّذيأتباع و

وإذا كانت األضرار االقتصادٌة ,  العربً اإلجماع ٌعنً بقاء لبنان خارج

 بعد التحوٌالت فً تراجع ظل التً طالت القطاع المصرفً اللبنانً فً

, فؤن هناك لبنان  مصرف كما أعلن عنها حاكمالنفط كبٌرة  أسعار تراجع

 ودول لبنان بٌن الحاصلة لألزمة إٌجابٌة غٌر انعكاسات مخاوف أكبر من

 وظائفهم فً االستمرار لجهة العاملٌن بهإالء تحدق التً والمخاطر , الخلٌج

قررت الحكومة اللبنانٌة النؤي بنفسها عن مجرٌات األزمة  ما إذا أعمالهم أو

 .الحالٌة وتداعٌاتها 

 اللبنانٌة  –ات السعودٌة إعادة تصوٌب العالق (7
 

 وإنما,  عسكريال الحل فً ٌكمن ال اللبنانٌة للحكومة األمثل الحلّ ال شك أن 

 القوى عن بمعزل وحر مستقل سٌاسً حل إلى التوصل على وقدرتها بإرادتها

 األزمة كون , والٌمن سورٌا فً المشكلة حل بعد ما إلى االنتظار وعدم , اإلقلٌمٌة

 حزب"  تنظٌم  أن طالما,  الٌمنٌة واألزمة السورٌة باألزمة ملتصقة ستظل اللبنانٌة

 ولم,  الدولتٌن كال فً القتالً نشاطه ٌمارس إلٌران العسكري الجناح اللبنانً"  هللا

ل االنتظار ٌنبغً  هامش على االنتظار ألنّ  , الخارجٌة التطورات على المعّوِ

 الدولة كل على ٌتمدد الدوٌلة ومنطق,  تتآكل الدولة أنّ  أظهر,  واألحداث األزمات
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 قٌامها ألنّ  , الدولة قٌام منع فً كبرى مصلحة له " هللا حزب"   أن خصوصا  

 عن , مواجهته بل , السالح لمنطق الخضوع هنا ٌقصد وال وجوده مع ٌتعارض

 تطبٌق خالل من الدولة رقعة توسٌع عبر,  التنظٌم هذا على التضٌٌق طرٌق

 دور ٌغٌب الذي الطرف وشل لتحٌٌد , والملفات القضاٌا كل فً والقوانٌن الدستور

ع,  الدولة عن , والقوانٌن الدستور استباحة على وٌشّجِ  والهدر الفساد وٌشّرِ

 جرٌدة - الثالثة أبعادها فً اللبنانٌة األزمة:  جبور شارل"  والمحاصصة

,  خلٌجٌا المدعوم السعودي القرار" . م 2115 تموز 29 األربعاء:  الجمهورٌة

 ترٌد ال, فبالتؤكٌد  سٌاسٌة وال تحمل أي مواربةللبنان واضحة  عربٌة رسالة

 تقود حرب بالوكالة عن لنفً نفس الوقت  لكنها , إلٌران لبنان تسلٌمالمملكة , 

سٌاسة و –آذار  01 قوى - تخاذلولكن  قوي   ومساعد داعم فهً ,أنفسهم  اللبنانٌٌن

 محلٌا   انكشافات الحكومة اللبنانٌة ظل فًلم تعد مجدٌة فً ظل  بالنفس النؤي

,  المتؤزمة السٌاسٌة وضاعألتردي ا نتٌجة مالٌةال زمةوتفاقم األودولٌا   وعربٌا  

 الدولً ـ اإلقلٌمً القرار مصٌر  من مخاوف هناكو , الرئاسً الشغور واستمرار

 مرتكزاته إحدى السعودٌة الهبة كانت والذي  لبنان فً االستقرار على بالحفاظ

 . األساسٌة

 

, البد أن تقوم  والسعودٌة لبنان بٌن العالقات تصوٌب عادةلذا فإن أي مبادرة إل

 على التالً :

ٌجب  من الوصاٌة اإلٌرانٌة , ولتحقٌق ذلك ,تؤكٌد عروبة لبنان والتخلص  .0

 وسحبالتصعٌد السعودي بقطع اإلعانات ,  إن الحكومة اللبنانٌة , عًأن ت

 فالمملكة,  قطاع خلف قطاع فًألخرى عربٌا , و دولة من سٌتوالى الثقة

 وهً لبنان فً ولكن , سورٌا فً وكذلك الٌمن فً إٌران محاربة على قادرة

 قادرة,  مضت سنوات فً السورٌة الوصاٌة من التخلص استطاعت التً

 فؤن,  المنطق وبهذا , اإلٌرانٌة الوصاٌة ضد استقالل حرب قٌادة على

 قد شكله كان أٌا   تعاون فً الشروع المقبول من أنه مبدأ أبدا   تقبل ال المملكة
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 عمالء على الصبر على السعودٌة الضرورة من لٌس كما  لبنان عروبة ٌهدّد

 المتشابكة أزماته من لبنان لٌخرجاألوحد  الخٌار فإن ثم من,  إٌران

 الشرعٌة والقرارات,  العربٌة الدول مٌثاق احترام فً ٌكمن  والمزمنة

, وهو ما  العربٌة الدول وسٌادة العربً لإلجماع لبنان احترام لتؤكٌد , الدولٌة

  . اإلرهابً " هللا حزب"  تنظٌم أو العربٌة األمة بٌن االختٌارٌستوجب علٌها 

 اإلسالمٌة لجمهورٌةل الخارجٌة تحدٌد موقف الحكومة اللبنانٌة حٌال السٌاسة .7

 مواتٌة التارٌخٌة واللحظةتجاه كافة قضاٌا المنطقة العربٌة ,  اإلٌرانٌة

 بدعم الموقف على والسٌطرة,  المبادرة زمام الستعادةللحكومة اللبنانٌة , 

 الحدث مستوى على لٌست الفعل ردود كانت وإن , وعربً وخلٌجً سعودي

 حزب "  قوة وتنامًالبالد , إدارة وسوء االقتصادي الوضع تراجعإال أن  

 الصراع المتؤّزم الوضع ارتداداتوتفاقم ,  سلطوٌة لمآرب «هللا حزب هللا "

تقٌم  فعها إلىٌدسما م, لبنان  ٌعانٌها التً مصاعبال من, ستزٌد  السوري

 خط علىمإخرا   طهران مع دخولسٌاستها الداخلٌة والخارجٌة خصوصا  

 وقف المملكة قرار بعد الخلٌجٌة الدول من وعدد لبنان بٌن األزمة

 هااستعداد " " طهرانحٌث أبدت  , اللبنانً للجٌش العسكرٌة المساعدات

من  رسمٌا طلبا استالمها حالة فً لمساعداتا تقدٌمو لبنان إلى أسلحة إرسال

 جابري حسٌن "الخارجٌة  وزارة باسم كما صرح بذلك المتحدث لبنان ,

 73 -الثالثاء   العربٌة  CNNطهران "  فً صحفً مؤتمر خالل أنصاري "

 .م "7103 شباط/فبراٌر

د التً القانون دولة بناء .3 مع  , اللبنانٌة للمجموعات التمثٌل صحة تجسِّ

 خطة مععلى أن ٌتزامن , االجرائٌة  السلطة فً التوافقً النهج استمرارٌة

 واسعة شرٌحة لدى شبه إجماع هناكخصوصا  أن ,  اللبنانٌة للدولة شاملة

 من وانلم ٌعد قادرا  على إنقاذ البالد  اللبنانً النظام بؤنّ  اللبنانٌٌن من

 التً اللحظة فً دولة هناك كونحتى ت , جدٌد نظام نحو االتجاه الضروري

ال سٌما ما ٌتصل بمستقبل الدولة  اإلقلٌمٌة - الدولٌة الرإٌا فٌها تنقشع
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المستقل واندحار القوى الشٌعٌة المناهضة ألمن واستقرار لبنان , السورٌة 

 .والحر 

ال سٌما فً  التمثٌلٌة والسٌاسة اإلدارة فًاللبنانٌة  الدولة أداءحسٌن ت .1

 تدرٌجٌا   تخلّت الحكومة تخلت حٌث, الظروف الدقٌقة التً تمر بها البالد 

 وهً,  التمثٌلٌة السٌاسٌة الحٌاة إدارة وفً الحكم فً الرئٌسً دورها عن

 االستقرار على للمحافظة األمنٌة اإلجراءات على متزاٌد بشكل تعتمد

 أو , سٌاسً مكّون أي من تقرٌبا   تخلو, وباتت تحركاتها السٌاسً  والوضع

فشلها فً بناء دولة المإسسات  المقاربة هذه أثبتت حٌث , تنموي أو إنسانً

للمجتمع اللبنانً , نجدها من  ظاهري استقرار على تحافظففً الوقت الذي , 

األمنٌة  اإلجراءات جراء الدولة تهالك من المزٌد فً تتسبب جانب آخر

داخل وخارج  فً متكررا   نمطا  , والتً أضحت  المفرطة لتغطٌة ضعفها

, مما قد ٌمهد إلى تفكك البالد على نحو تدرٌجً فً الذي ٌنبغً  لبنانحدود 

ً األمن الحل على االعتمادبدال  من  األسباب ةلجعام اللبنانٌة السلطات على 

على غرار  واالجتماعٌة السٌاسٌة المعضالت أشكال جمٌعل كحل مستدام

" مإخرا   - عرسال -فً منطقة  ّّ  السٌطرة نطاق عن خرجالوضع الذي 

:  الحكومة انهٌار لمنع محاوالت- اللبنانٌة األزمة حلحلة مبادرات:  علً محمود

 . " م 7102, 75 أغسطس, الجمعة - البدٌل

ألي دولة  السٌادي البعد انتهاك مسإولٌة بوضوحالحكومة اللبنانٌة  تحّمل .2

 فٌما ٌتصل بحل والبعٌد المتوسط المدٌٌن على حزما   أكثرتكون وأن  ,عربٌة 

 مستمرٌن زالوا ما وحلفائه حزبهذا ال أن سٌما ال"  هللا حزب"  تنظٌم

اللبنانٌة  الدولة له وصلت ما بما عابئٌن غٌر إٌران أجندة بتنفٌذ قدما   بالمضً

 التصعٌد وعن عنها مسإولٌن غٌر وكؤنّهم,  وأمنٌة سٌاسٌة فوضى من

 تنظٌم " حزب ضمان التزام , أو فً الحد األدنى األخٌر الخلٌجً السعودي

 المملكة على التهجم , وعدم اعتداال   أكثر سٌاسً خطاب باعتماد هللا "

ط وعدم فٌها , والمسإولٌن  ودول السعودٌة ضد حملة اي فً الحزب تورُّ
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 فضال عن ضرورة الدول , هذه الى ارهابٌة شبكات إرساله , وعدم الخلٌج

 اإلقلٌمٌة التطورات, على أما أن تكون سورٌة  من " " حزب هللا انسحاب

  .الذي لدٌه  السالح هذا الحزب و مصٌر ستحسم

 

 مستقبل الدولة اللبنانٌة   (3

 

 , الخارجٌة التحدٌات من مجموعة والخلٌج العربً األمن منظومة تواجه 

 والمذهبٌة والطائفٌة األهلٌة للحروب المباشرة غٌر اآلثار فً معظمها تمحور

 وجنوب الشام بالد فً العربٌة المنطقة فً الدائرة السٌاسً اإلسالم وجماعات

 النطاق واسعة حروب فً الدخول احتمالٌة بٌنها من والتً,  العربٌة الجزٌرة

 غٌاب ظل فً,  والشٌعً السلفً التطرف نفوذ وامتداد,  النتائج محسوبة وغٌر

 العسكرٌة وأذرعه اإلٌرانً التمدد بسبب المتؤزم الوضع لتصحٌح الدولٌة اإلرادة

 .ال سٌما العراق والٌمن وبالد الشام   العربٌة المنطقة فً

حقٌقٌة إذا ما استمر طور ألزمة أمنٌة تلبنان بؤزمة سٌاسٌة قد تدولة تمر  و 

 مرحلة على هقادم لبنان أنّ , مما ٌإشر فً هجماته اإلرهابٌة  " حزب هللا "تنظٌم 

اإلقلٌمٌة   للنزاعات مفتوحة ساحةإلى  مجددا   تحّوله نتٌجة,  خطرةو دقٌقة أمنٌة

 تفاقم حمالتهووأمن دول الجوار  لسٌادة " حزب هللا "بفعل انتهاكات تنظٌم 

 ساحة  ك لبنان عودة من المراقبون ٌتخوفحٌث  , الخلٌج ضدالموجهة  اإلعالمٌة

, خصوصا  مع مضً تنظٌم " فحسب  سٌاسٌة ساحة كان بعدما , للنزاع أمنٌة

حزب هللا " فً تنفٌذ أجندته اإلٌرانٌة فً بعض دول الربٌع العربً , واستغالل 

الفراغ السٌاسً , لقلب أنظمة الحكم بما ٌتفق ومصالح إٌران الطائفٌة فً إقامة 

 فً والتدخل للتغلغل والشعارات الوسائل كافة استخدامإمبراطورٌة فارس , مع 

 04 الخمٌس والدراسات لألبحاث اللبنانً المركز"   بالمنطقة جاورةالم الدول شإون

 . " م 7103 شباط 72 الموافق هـ 0134 األولى جمادى

لٌس فً  المتنقلة التفجٌرات عودة من وامنٌة عسكرٌة مرجعٌات تتخّوفكما 

فحسب بل واألطراف الدولٌة المناوئة  النزاع بهذا المعنٌة اللبنانٌة المناطق
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التً لن ٌجدي معها سٌاسة النؤي  ,لسٌاسة الحزب خصوصا  دول الخلٌج العربً 

 .  أمنٌا   لبنان لتحٌٌدبالنفس 

لسطوة  المإٌدة اللبنانٌة األطٌاف ٌّدٌحتعفة , لوهو ما ٌستلزم جهود لبنانٌة مضا

 وفً لبنان داخل واسعة شرائحضد  ةوانتهاكات تنظٌم " حزب هللا " الممنهج

 خدٌعةب لتبصٌرها " اإلٌرانٌة غٌر"  الشٌعٌة األطٌاف احتواء  عنفضال,  المهجر

فً لبنان والمنظومة  للشٌعة نصرته فً حتى المتحٌز ,اإلٌرانً  المخطط

 اإلقلٌمٌة والدولٌة .

 

 


