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اململكة العربية السعودية واحلرب االهلية اللبنانية
5797-5791

أ .و .د .حمند علي حمند متيه
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
ملخص البحث

احتلتتل المملكتتة العربيتتة الستتعودية مكانتتة بتتارزة علتتد ال تتعيدي العربتتي والتتدولي لمتتا

امتازت به م ثقل ديني وسياسي واقت ادي ،وقد اولل المملكة العربية الستعودية اهتمامتاب بالًتاب
بالقضايا العربية بشكل عام والقضية اللبنانية بشتكل اتا  ،ولمتا تانتل الحترب االهليتة اللبنانيتة

التي اندلعل عام  5791واستمرت حتد عام  5797قد اذهلل العالم بعنفها حاولل المملكة
العربية السعودية ان تكون حاضرة في تلت االزمتة ،فكانتل وستاهتها مكةفتة مت اتتص االت تاص

بالقيتتادات اللبناني تتة الرس تتمية ويي تتر الرس تتمية فضت تتب ع ت الحض تتور والمش تتارتة ف تتي القم تتم العربي تتة

واالجتماعات الطارئة التي تانل تعقتد لحتل تلت االزمتة واياتاد الحلتوص الكفيلتة بليقتا القتتاص

بتتي الفرقتتال اللبنتتانيي وايقتتا الحتترب  ،واستتتمرت وستتاهتها حتتتد تكللتتل بالناتتاح فتتي اتفاقيتتة
الطائف عام .5797

تقديه

تحتل المملكة العربية السعودية أهمية تبيترة بتي التدوص العربيتة لمتا تتمتتم بهتا مت ثقتل

ديني وسياسي واقت ادي في المنطقة ،وم هتاا المنطلتأ أولتل المملكتة اهتمامتاب تبيتراب بالقضتايا
العربية بشكل عام والقضايا اللبنانية بشكل اا .

تنطلأ اهمية البحث في تسليط الضول علتد التدور الستعودي فتي الوستاهة التتي قامتل

بها في الحرب االهلية اللبنانية التي انتدلعل عتام 5791م واستتمرت حتتد عتام 5797م والتتي
توجتها باتفاقية الطائف.
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المالد ()00

آب ()0052

العدد ()9

قُستتم البحتتث علتتد ثتثتتة مباحتتث ،ا تتل المبحتتث االوص القتتال ن تترة فتتي العتقتتات

الستتعودية اللبنانيتتة قبتتل عتتام  5791م ت اتتتص دراستتة العتقتتات السياستتية واالقت تتادية ،وجتتال
المبحث الةاني ليسلط الضول علد الحرب االهلية اللبنانية وتداعياتها المتمةلة بالتدال السوري

عام  5791واالحتتص االسرائيلي عام  ،5790اما المبحث الةالتث فقتد ا تل لبيتان موقتف
المملكة العربية السعودية م الحرب االهلية اللبنانية وتداعياتها.
وقد ارج البحث باملة م النتائج تان اهمها ان المملكة العربية السعودية تانل لها

مواقتتف واضتتحة تاتتاب الحتترب االهليتتة تتمةتتل بالتتأ حالتتة م ت التتتوازن بتتي الفرقتتال والت ت ثير علتتد

اهتترا النتتواط ومطتتالبتهم بوقتتف اهتتت ق النتتار باستتتمرار ،والت تيتتد علتتد التتدور العربتتي والتتدعوة
والمشارتة في االجتماعات والقمم العربية التي عقدت لمناقشة انهال الحترب االهليتة واستتمرت
في جهودها لحل االزمة حتد تكللل بانعقاد اتفاقية الطائف التي انهل الحرب عام .5797

املبحث االول
ىظرة يف العالقات السعودية اللبياىية قبل عاو 5791

انتهاتتل المملكتتة العربيتتة الستتعودية سياستتة واضتتحة تاتتاب القضتتايا العربيتتة واالستتتمية

وسعل الد الدفاط عنها ،وحاولل تنفيا سياستها في النطا ق العربي م اتص البعد القومي الاي

تان يستند علد التضام العربي بوصفه االساس للعمل العربي المشترك(.)5

وقت تد ادرتتتتل المملكتتتة العربي تتة الستتتعودية منتتتا ت سيس تتها عت تتام  5720اهمي تتة العمتتتل

المشتتترك وتوحيتتد ال تتف العربتتي ،اذ ستتعل متتم ستتل دوص عربيتتة مستتتقلة لتجتمتتاط ووضتتم اليتتة

لتن يم العتقات العربية والعمل العربي المشترك ،فكان انشال (جامعة الدوص العربية )(*) والتوقيم

علد ميةاقها في آذار عام .)0(5711

ترتكو السياسة الاارجية السعودية في دائرتها العربية علد مبادئ واسس ثابتة اهمها:
 -5حتميتتة التتترابط بتتي العروبتتة واالستتتم ،فالمملكتتة تمتتتاز بكونهتتا مهتتد االستتتم ومنب تتم
العروبة ،وهاا ماتؤتدب الحكومة منا عهد المل عبد العويو ب سعود(*).
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 -0ضرورة التضام العربي وما يقتضيه ذل م التشاور والتنسيأ وتوحيد المواقف العربية
وتساير تل االمكانيات والموارد لادمة الم الح العربية.
 -2االلتوام بمبدأ االاوة العربية م اتص تقديم الدعم والمساعدة بكافة اشكالها(.)2
ولما تان لبنان احد الدوص العربية ،فقتد حضتي باهتمتام المملكتة العربيتة الستعودية منتا

و وعلتد ماتلتف ال تعد
استقتله عام  ،5712فقد شهدت العتقات بي البلتدي تقاربتاب ملحتو ب

والسيما السياسية منها واالقت ادية ،وم هنا سي تي هاا المبحث لتسليط الضول علد العتقات

الس تتعودية اللبناني تتة قب تتل ع تتام  5791مت ت ا تتتص الترتي تتو عل تتد العتق تتات السياست تية والعتق تتات
االقت ادية.

المطلب االوص :العتقات السياسية.
امتازت العتقات السعودية اللبنانية علتد المستتوا السياستي بالتعتاون عبتر التتاري  ،اذ

لعبل فيه المملكة دور الشقيأ االتبر والسيما فتي التعامتل متم التناقضتات والمشتاتل واالزمتات

التتي شتتهدها لبنتتان ،فبقيتتل المملكتتة تمتتارس دورهتتا التتوافقي فتتي لبنتتان علتتد التتريم مت تعقيتتدات
الوضم السياسي التي تان يتعرض له بي الحي واآلار(.)1

فقت تتد اقتت تترن الموقت تتف الست تتعودي اتات تتاب لبنت تتان بالسياست تتة الاارجيت تتة الست تتعودية تات تتاب

الحكومتتات اللبنانيتتة المتعاقبتتة ،اذا ارتكتتوت با ستتاس علتتد تتتوفير التتدعم المعنتتوي التتتزم لتل ت

الحكومتتات ،وهتتو متتايعني ضتتمناب ادانتتة تتتل متتاهو اتتارج عت ارادتهتتا وتتتل مت يستتعد التتد توريطهتتا

وزعوعة امنها(.)1

ويمك القوص ان ارتكاز السياسة الاارجية للمملكة تااب لبنان عبر تارياهتا جتال علتد

محتاور ثتثتتة تمةلتتل بمستتاعدب لبنتتان مت محنتتته وازماتتته ،وترستتي االستتتقرار فيتته ،والحفتتاو علتتد
وحدته الوهنية وتعويو الدولة وتقويتها.

()1

وم هنا فقد اتبعل المملكة سياسة اارجيتة فاعلتة تاتاب القضتايا اللبنانيتة ،اال ان هتاب

السياسة تت ثرت بتبعا المحتددات والمتؤثرات االستتراتياية فتي تحرتهتا الاتارجي والتتي تبلتورت
علد اساسها السياسة الاارجية السعودية ازالها.
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ففتتي عتتام  5712قامتتل المملكتتة العربيتتة الستتعودية وبالتعتتاون متتم ستتوريا وم تتر بتتدعم

حأ لبنان في ح وله علتد االستتقتص ،فضتتب عت دعتم مؤسستاته الدستتورية االستتقتلية بعتد ان

دعمل الوعامات اللبنانية اثنال تفاهمهم علد الميةا ق الوهني( .)9وتادر االشارة الد ان المملكة

تانل تربطها عتقات سياسية وتارياية مم زعامات واهرا سياسية في لبنان )7(،تان اوثقها مم
الوعامات السنية(.)50

وعنتتدما قتتام رئتتيس التتوزرال اللبنتتاني ريتتاض ال تتلح(*) ( )5710 - 5712بويتتارة التتد

المملكت تتة العربيت تتة الست تتعودية اعل ت ت وزيت تتر الاارجيت تتة الست تتعودي االميت تتر في ت تتل ب ت ت عبت تتد العويت تتو

( ) 5791 - 5751ان دولت تته تس تتاند القض تتية اللبناني تتة ،واش تتار ال تتد ان المملك تتة تعم تتل عل تتد
مساعدة لبنان في جتل آار جندي فرنسي ع االراضي اللبنانية.

()55

وبالفعتتل التومتتل المملكتتة العربيتتة الستتعودية بموقفهتتا حيتتاص الاتتتل ،فعنتتدما تن تتلل

الحكومة الفرنسية ع التواماتها بش ن الاتل عام  ،5711سارعل المملكة جهودها واستًلل
وجودها مم الوفود العالمية الماتمعة في سان فرانسيسكو اقرار ميةا ق االمم المتحدة ،فطلبل
المساندة الدولية والعربية م ممةلي الدوص لماتمعي لدعم قضية استقتص لبنان وستوريا ،وجتال

ذل م اتص برقية ارسلها المل السعودي عبد العويو ب سعود ( )5712 ،5700الد وزير

اارجيتتته ورئتتيس الوفتتد الستتعودي آنتتااك االميتتر في تتل ب ت عبتتد العويتتو التتاي تتتان حاضتتراب فتتي

االجتماط ،اذ هلب منه المل ان يلفتل أن تار وفتود التدوص الماتمعتة حينهتا التد االعمتاص التتي

تقتتوم بهتتا الحكومتتة الفرنستتية فتتي تتتل مت لبنتتان وستتوريا ،وهالتتب بضتترورة اياتتاد حتتل لهتتاب االزمتتة
بوصت تتف ان الت تتدولتي اللبنانيت تتة والست تتورية م ت ت االعضت تتال المشت تتارتي فت تتي اجتمت تتاط اقت تترار قت تتواني

المن مة(.)50

وفي الوقل نفسه ارسل المل عبد العويو ب سعود رسالة الد الرئيس االمريكي هاري

ترومتتان  )5710-5711( Harry Trumanهالتتب فيهتتا الواليتتات المتحتتدة االمريكيتتة
بالتدال في جتل القوات االجنبية عت االراضتي اللبنانيتة والستورية ،ولتم تكتتف المملكتة بتال

بل سلمل بياناب مطوالب التد التوزرال المفوضتي لكتل مت بريطانيتا وامريكتا وفرنستا فتي جتدة مؤتتدة

فيه علد ان ميةا ق الاامعة العربية تلوم الدوص العربية وبما فيها المملكة العربية السعودية بالدفاط
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ع ت اي بلتتد عربتتي يتعتترض ي اعتتتدال علتتد اراضتتيه م ت القتتوات االجنبيتتة ،مشتتيراب التتد ان ذل ت

ينطبأ علد لبنان وسوريا ،ودعا الد التوام الحكومة الفرنسية باتل قواتها مت الستواحل اللبنانيتة

فوراب.

()52

ونتياتة للضتتًول العربيتتة بشتكل عتتام وضتتًول المملكتتة الستعودية بشتتكل اتتا

تمكت

لبنان م الح وص علد استقتله التام باتتل القتوات االجنبيتة مت اراضتيه فتي  25تتانون االوص
عام .5711

()51

وعندما تحقأ الاتل ارسل المل عبد العويو ب سعود برقية م اتص عبد العويو ب

زايتتد وزيتتر المملكتتة المفتتوض لتتدا الامهوريتتة اللبنانيتتة ،جتتال فيهتتا :ان لبنتتان قطعتتة م ت التتبتد

العربية وم الواجب حماية استقتلها والنسمح ي بلد اياب تان صاحبها ب ن تمتد اليهتا بستول .

وقدم التهاني للشعب اللبناني بكافتة اهيافته فضتتب عت توجيته التهنىتة التد الترئيس اللبنتاني بشتارة
الاتتوري(*) ( )5710-5712التتاي رد بتتدورب عليهتتا معرب تاب ع ت شتتكرب البتتال باهتمتتام المملكتتة
بقضية الشعب اللبناني واشار الد الروابط المتينة التي تربط الشعبي اللبناني والسعودي.

()51

وعند ايتياص رئيس الوزرال اللبناني رياض ال تلح عتام  ،5715تانتل للمملكتة العربيتة

الستتعودية موقف تاب واضتتحاب تبتتي م ت اتتتص الرستتالة التتتي ارستتلتها المملكتتة التتد الحكومتتة اللبنانيتتة
واتدت اتلها علد اطورة الموقف والوضم الاي يمر به لبنان والًموض الاي يكتنف سياسته
اتتص تلت الحقبتتة التتي ازدادت فيهتتا الضتتًول الاارجيتة علتتد لبنتتان ،ووعتدت المملكتتة بتقتتديم

المستتاعدة لت ت مي االستتتقرار فتتي لبنتتان )51(.وعنتتدما تستتلم التترئيس تميتتل شتتمعون(*) (-5710

 )5719رئاسة الامهورية في لبنان اجرا ات االت ومشاورات مم المل سعود ب عبد العويو

آص سعود ( )5711 ،5712في ماتلف المااالت ،ولقي لبنان في السنوات االولد م حكم
ا ايتتر دعم تاب سياستتياب ومالي تاب واضتتحاب )59(،اال ان التطتتورات االقليميتتة وت ثيراتهتتا علتتد الحكومتتة

اللبنانية جعلل العتقات بي البلدي تمتاز بالتاباب ،اذ شهدت تل العتقات تراجعاب ملحوظاب
بسبب السياسة الم رية تااب لبنان في أعقاب العدوان الةتثي عام  ،5711والسيما فتي حقبتة
الوحتتدة الم تترية الستتورية عتتام  ،5715-5719ومحاولتتة جتتر لبنتتان لهتتا ،فض تتب ع ت مواقتتف
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الحكومة اللبنانية تااب المشاريم واالحت الًربية التي شهدتها المنطقتة ،والستيما حلتف بًتداد

عام  5711ومشروط ايونهاور عام .5719

()59

ونتياتتة للسياستتة الم تترية تاتتاب لبنتتان فتتي تل ت الحقبتتة تراجعتتل العتقتتات الستتعودية

اللبناني تتة ،وف تتي اعق تتاب نكس تتة حوي تتران ع تتام 5719م وهويم تتة م تتر وج تتدت المملك تتة العربي تتة

السعودية المااص مفتوحاب امامها لشًل الفراغ الاي نام ع التراجم النسبي للدور الم ري في

لبنان ،ف اات باالقتراب الحار م الساحة اللبنانية ،وعندما احاهل م ر حالة شبه العولتة متم

بداية مفاوضات الستم مم اسرائيل تشاعل المملكة علد الحضور المؤثر في لبنان(.)57

وهناك م يرا ان العتقات السعودية اللبنانية تعوزت في الن ف الةاني م سبعينيات

القتترن الماضتتي والستتيما بعتتد قيتتام المملكتتة بالحضتتور فتتي ماتلتتف االزمتتات التتتي شتتهدتها لبنتتان،

وحاولل الوقو الد جانب اللبنانيي علد السوال انطتقاب م سياسة الحياد التي انتهاتها تااب

االهرا المتنازعة في ماتلف االحداث التتي ع تفل بلبنتان ،وقتد انطلقتل مت قاعتدتي تمةتل
االوص بسياسة عدم االنحياز الد فريأ علد حساب فريأ آار والوقو علد مسافة متساوية م

تتتل الفرقتتال ،والةتتاني تمةتتل فتتي عتتدم التتتورل فتتي ال تتراط العستتكري والتوستتط فقتتط عنتتدما تتضتتح
احتماالت التسوية السياسية.

()00

المطلب الةاني العتقات االقت ادية.
اتس تتمل العتق تتات الس تتعودية اللبناني تتة من تتا ب تتدايتها بالتحست ت المط تترد عل تتد ال تتعيد

االقت تتادي( . )05اذ تانتتل العتقتتات االقت تتادية بتتي البلتتدي قائمتتة علتتد التعتتاون المشتتترك فتتي
الماتتاالت تافتتة ،وهتتاا متتا اتتتدب التقريتتر التتاي قدمتته وزيتتر الاارجيتتة اللبنتتاني موستتد مبتتارك التتد

اللانة البرلمانية المنعقدة في  7نيسان عام .)00( 5712

هناك م يرا ان العتقات االقت ادية بي المملكة العربية السعودية ولبنان بتدأت متم

تتتولي التترئيس تميتتل شتتمعون رئاستتة الامهوريتتة فتتي لبنتتان ،اذ بتتدأت زيتتارات رستتمية متبادلتتة بتتي

البلتتدي  ،وزاد علتتد اثرهتتا حا تم التبتتادص والتعتتاون فتتي تافتتة الماتتاالت والستتيما التااريتتة منهتتا،
فبدأت ال ادرات اللبنانية تاد هريقهتا التد المملكتة العربيتة الستعودية عتام  5712وبلت حاتم
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تلت ال تتادرات ماقيمتتته  010مليتتون ريالتتل ستتعوديا موزعتتة بتتي بضتتائم ورستتوم متترور (ترانويتتل)

والستتياحة فتتي لبنتتان ،االمتتر التتاي اثتتر ايااب تاب فتتي ازدهتتار الحيتتاة االقت تتادية واستتهامات القطتتاط
ال ناعي في لبنان.

()02

ومت ت اج تتل تنش تتيط العتق تتات االقت تتادية واس تتتمرارها ب تتي البل تتدي ح تتل لبن تتان مت ت

المملكتتة العربيتتة الستتعودية فتتي  5تتتانون االوص عتتام  5711علتتد قتترض متتالي بل ت اربعتتة متيتتي

دوالر ،واعل عت انشتال البنت العربتي للتعميتر فتي بيتروت ،تمتا اعلنتل الحكومتة اللبنانيتة الًتال
ت شيرة السفر لمواهني المملكة العربية السعودية الرايبي بويارة لبنان(.)01

وفتتي عتتام  5711تبتترط الملت ستتعود بت عبتتد العويتتو لمنكتتوبي فيضتتان مدينتتة هتترابلس

اللبنانيتتة بتت( )100التتف ليتترة لبنانيتتة ،تمتتا تتتم االعتتتن عت تافتيا اجتترة المراستتتت للبريتتد بتتي

البلدي تنفيااب اتفا ق اتحاد البريد العربي المعقود فتي لبنتان فتي  09تتانون االوص عتام ،5711

وعنتدما اصتتاب جنتتوب لبنتتان زلتتواص عتتام  5711قتتدم الملت ستتعود بت عبتتد العويتتو مليتتون ريالتتل

سعوديا مساعدات للبنان(.)01

ومت ت اج تتل تعوي تتو التع تتاون االقت تتادي ب تتي البل تتدي ج تترت ف تتي نيس تتان ع تتام 5719

محادثات في الرياض لعقد اتفاقية تاارية صناعية لتسهيل تبتادص المنتاتات الوراعيتة والحيوانيتة،

وبالفعل تم توقيم االتفا ق وتن يم تاارة رسوم المرور (الترانويل) بي البلدي (.)01

وقدرت اح ائيات شبه رسمية ب ن استةمارات السعودية الحكومية المتدفقة علد لبنان

منتتا اوااتتر الستتتينيات بلت نحتتو ( )0,1مليتتار دوالرا تنتتل تًطتتي القطاعتتات العقاريتتة والادميتتة

والم رفية وال ناعية ،فضتب ع توجه آال السعوديي الد لبنان لقضال اجاراتهم السنوية(.)09

وق تتد احتل تتل المملك تتة العربي تتة الس تتعودية ف تتي حقب تتة الس تتبعينات المرتب تتة االول تتد ف تتي

ال تتادرات اللبنانيتتة ،اذ ارتفعتتل صتتادرات االايتترة التتد المملكتتة لتبل ت نستتبة(  )%21بالنستتبة

للس تتعودية وتحدي تتداب من تتا ع تتام  5790وحت تتد ع تتام  ،5791اذ بلت ت نح تتو اربعمائ تتة ملي تتون لي تترة

لبنانية(.)09
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وفتتي الوقتتل نفستته شتتكلل استتتةمارات المملكتتة العربيتتة الستتعودية فتتي لبنتتان مايقتتدر بت ت

( ت ت )%12,9مت ت االس تتتةمارات العربي تتة ف تتي لبن تتان ،ف تتي ح تتي ق تتدر اس تتتةمارات رج تتاص االعم تتاص
السعوديي في لبنان بنحو اربعة عشر مليار دوالرا( .)07فضتب ع توافد العديد م اللبنانيي الد
المملكة العربية السعودية بًية الداوص في مضمار المشروعات االقت ادية الكبرا(.)20

وم هنا يمك القوص ان العتقات السعودية اللبنانية منا استقتص االايرة تانل مبنيتة

علد التعاون المشترك واحترام السيادة بي الدولتي  ،وشتمل تلت العتقتات ماتلتف الماتاالت

السياستتية واالقت تتادية ،والستتيما وان المملكتتة تانتتل حاضتترة فتتي جميتتم القضتتايا السياستتية التتتي

شتتهدتها لبن تتان فض تتب عت ت محاول تة المملك تتة دع تتم االقت تتاد اللبن تتاني باميتتم الوس تتائل والس تتيما
االستةمارات وال ادرات ،االمر الاي ميوتها ع باقي الدوص العربية.

املبحث الثاىي
احلرب االهلية اللبياىية وتداعياتها 5797-5791
شتهدت لبنتان عتام  5791حترب اهليتة امتتازت بعنفهتا وشراستتها واستتمرت حتتد عتتام

 5797ورافقتها تداعيات تبيرة اثرت ستلباب علتد الواقتم اللبنتاني واالستتقرار السياستي فيته ،ومت

هنا ي تي هاا المبحث لتسليط الضول علد بدايات الحرب االهلية واسبابها ،وتداعياتها المتمةلة

بالتدال السوري واالجتياح االسرائيلي عام .5790

المطلب االوص :بدايات الحرب االهلية واسبابها.
تميو لبنان بموقعه الاًرافي وترتيبته السياسية واالجتماعية والعقائدية ،وتما ميوته هتاب

السمات اصبحل م در م اعبه وعدم استقرارب ،وزادت تطوراتته التاريايتة فضتتب عت الميتراث
االستعماري م عدم االستقرار فيه(.)25

فقد ع ف بلبنان حرب اهليتة اذهلتل العتالم بعنفهتا واستتمرت مت عتام  5791حتتد

عام  5797وتلفته اسائر تبيرة في االرواح والممتلكات فضتب ع تدمير البند التحتية(.)20
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وتعوا اسباب الحرب االهليتة فتي لبنتان التد استباب دااليتة واستباب اارجيتة ،ويمكت

ارج تتاط االس تتباب الداالي تتة ال تتد عه تتد االح تتتتص وماالف تته مت ت تعقي تتدات انعكس تتل عل تتد الن تتام

السياسي اللبناني ،فقد عاند لبنان م االحتتص الفرنسي منا عام  ،5700اذ الفتل تعقيتدات
بتتدأت بالدستتتور التتاي صتتدر عتتام  5701والتتاي انعكتتس بتتدورب علتتد الن تتام السياستتي واستتتمر
الادص حوله حتد نهاية الحرب االهليتة عتام  .)22(5797وتتان اولتد الم اتا التتي ااتات علتد

الدست تتتور هت تتو تكريست تته للطائفيت تتة( ،)21والست تتيما وإن لبنت تتان امتت تتاز باحتوائت تته علت تتد ماموعت تتة م ت ت

الطوائف(*) ،المعتر بها رسمياب تطوائف لها رؤساؤها الروحيون ولها قتواني احوالهتا الشا تية،
االمر الاي شكل عن ر االزدواجية في الوالل الوهني(.)21

وفي الوقل نفسه اثر الدستتور المكترس لتلت الطائفيتة علتد الن تام السياستي اللبنتاني

الاي اصبح بدورب يتسم بسمات يمك ح رها بعدم االستقرار السياستي (واولياارشتية) النابتة

الحاتمة ومحدودية المشارتة السياسية فضتب ع هابعه الطائفي الاي اثر بتدورب علتد العتقتات
السياسية السائدة في لبنان(.)21

وم جانب اار نل الدستور في مادته الةالةة عشر علتد تت ليف الامعيتات واالحتواب

السياسية م منطلأ حرية الفكر والكلمة( ،)29االمر الاي ادا الد ت سيس العديد م ا حتواب

السياسية ذات (االيديولوجيات) الماتلفة( ،)29ودالل هاب االحواب فتي منافستات وصتراعات

سياسية وحوبية اثرت سلباب علد ظاهرة االستقرار السياسي في لبنان(.)27

هناك م يرا ان الالل في التاربة السياسية التي عُدت احتد استباب الحترب االهليتة

تانل تعوا الد:

 -5عاو الدستور ع مواتبة التطورات العالمية.
 -0التطبيأ الااهئ للن ام البرلمان التقليدي في لبنان.
وفتتي الوقتتل نفستته تانتتل الةتتورات التتتي شتتهدتها لبنتتان منتتا عتتام  5717وحتتتد عتتام

 )*(5792تمهيتتداب لحالتتة االحتقتتان السياستتي التتاي انفاتتر عتتام  )10(،5791وهنتتاك مت يتترا ان
انفاتتار ال تتراط السياستتي والطتتائفي فتتي لبنتتان فتتي مرحلتتته االولتتد تمةتتل بتتالحرب ا هليتتة التتتي

انتتدلعل عتتام  ، 5719ونتياتتة لعمتتأ التناقضتتات الدااليتتة وعتتدم حستتمها بطريقتتة فاعلتتة انفاتتر
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ال راط مرة اارا في مرحلة ثانية في نيسان عام  ،5791فكانل اتةتر شراستة وتتدميراب وتعقيتداب
لما رافقتها م تداعيات(.)15
وم ت جانتتب ااتتر يمةتتل الستتبب االقت تتادي احتتد استتباب الحتترب ،اذ تتتان االقت تتاد

اللبناني يعاني م تناقا يتمةل فتي تحولته مت اقت تاد زراعتي التد اقت تاد اتدمات دون ان يمتر

بمرحلة اال قت اد ال ناعي الرأسمالي االمر التاي ستبب عتدم والدة هبقتة عماليته واضتحة ،وانمتا
ابقت تتد الفت تتتح والعامت تتل محكت تتومي بعتقت تتات اقطاعيت تتة قديمت تتة وادا الت تتد تضت تتام البرجوازيت تتة

ال ًيرة(.)10

واما االسباب الاارجية التي ُعدت اسباباب اضافية للحرب االهلية ،فقد شهد لبنان ت ثرب

با بعاد القومية وتناقضاتها المتمةلتة بالعتدوان الةتثتي علتد م تر عتام  5711ووحتدة ستوريا متم

م ر عام  5719وظاهرة االحت الًريبة المتمةلة بحلف بًداد عام  5711ومشروط ايونهاور

عام  ، 5719وم ثم ت اعد المد القومي في المنطقة ومحاولة جر لبنان الد التحالفات العربيتة
م جهة والد المشتاريم الًربيتة مت جهتة ااترا ،االمتر التاي اثتر علتد التداال اللبنتاني واحتدث
االنقسام في الواللات(.)12

والادير بالاتر ان المد التتارياي للحرتتة القوميتة العربيتة التاي بتدأب الترئيس الم تري

جماص عبد الناصر ( )5790 ،5710اثر علد الداال اللبناني ،وجاب اليه اعداداب متوايدة م

الشباب اللبناني(.)11

وفتتي الوقتتل نفستته شتتهد ستتتينيات القتترن الماضتتي تطتتوراب للمقاومتتة الفلستتطينية والستتيما

الموجودة منها داال االراضي اللبنانية ،اذ قامل بعمليات مسلحة عبر الحدود وقامل استرائيل

()11
بسلسلة م اعماص العدوان والعمليات االنتقامية في لبنان  ،ونتياة لال اصبح لبنان ميداناب
لل راط بي اسرائيل والمقاومة الفلسطينية الموجودة في لبنان ،االمر الاي الأ اثاراب سلبية علد

الماتمم اللبناني وعلد الوحدة الوهنية التي باتل لبنان تعاند منه والسيما م اتص االصطفا

الطائفي ،والاي انعكس بدورب علتد تقاستم الم تالح ،فضتتب عت ان لبنتان اصتبح ميتداناب لت تفية
الحسابات وم ثم دالل في دوامة العنف(.)11
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تانل اسباب الحرب االهلية المباشرة تتمةل بالم تاهرة التتي قتام بهتا صتيادو االستماك

في صيدا ضد احتكار شرتة بروتي والاي راح ضحيتها النائتب معترو ستعد ،فضتتب عت حادثتة
عتتي الرمانتتة التتتي وقعتتل يتتوم االحتتد فتتي  52نيستتان فتتي  ،5791وتانتتل هتتاب الحادثتتة ايتتااناب
بانتتدالط الحتترب االهليتتة اللبنانيتتة التتتي دامتتل اربعتتة عشتتر عام تاب ،اذ تتتم اهتتت ق النتتار م ت قبتتل

ماهولي علد زعيم حوب الكتائب اللبناني بيار الاميل في يوم عيتد الف تح فتي احتد الكنتائس

في القسم المستيحي ،وتعمليتة ثتار هتاجم مستلحون مت الكتائتب بعتد ستاعات قليلتة حافلتة تقتل

فلسطينيي عند مرورها بالقرب م مكان الحادث فقتلوا  09راتباب منها(.)19

وقد شارك في الحرب وحمل الستح اهرافاب متنوعة ومتعددة توزعتل بتي حتوب متن م

وبي تامم حوص شال ،سوال اتان زعيماب لمنطقة او لعائلة ،وسرعان ماتكتلتل تلت االهترا

سياسياب وعسكرياب في فىتي متقاتلي هما:

الفى تتة االول تتد :وس تتميل الحرت تتة الوهني تتة المكون تتة مت ت االح تتواب والق تتوة والشا تتيات الوهني تتة
والتقدمية ،واهلقل علد قواتها المسلحة اسم القوات المشتترتة ،وتانتل تعتر

احياناب بالقوات اليسارية والتقدمية ،وقد اشترتل الد جانبها احوابتاب وقتوا ااترا

اهلقتتل علتتد نفستتها فيمتتا بعتتد جبهتتة االح تواب القوميتتة والوهنيتتة ،وقتتد ستتاندتها

المقاومة الفلسطينية.
الفىة الةانية :وتانل تعر في البداية ب ت جبهة الحرية واالنسان ثم اتاات لنفستها استماب دائمتاب
ه تتو الابه تتة اللبناني تتة  ،ام تتا قواته تتا المس تتلحة فكان تتل تع تتر ب س تتم الق تتوات
اللبنانية واحياناب تانل تسمد بالقوات اليمينية او االنعوالية.

()19

مرت الحرب االهلية اللبنانية بمراحل عديدة يمك اياازها بت:
 -5حتترب الستتنتي  5791-5791وتاللهتتا مرحلتتة الق تتف العشتتوائي لتحيتتال الستتكنية
وحرب الةكنات.
 -0تط تتور الح تترب بع تتد ع تتام  5799وتالله تتا تت ت زم العتق تتات ب تتي الس تتوريي والمس تتيحيي
اللبنانيي واالجتياح االسرائيلي للبنان وما سمي بعملية الليطاني عام .5799
 -2حدوث ال دامات في الشرقية ومعرتة (الفياضة).
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 -1ال راط السوري االسرائيلي في زحلة عام 5795.
 -1االجتياح االسرائيلي للبنان عام .5790

()17

وقد قدر عدد ضحايا الحرب االهلية اتص عتام  5791وحتتد عتام  5797بمتا يربتو

علد ( )520,000قتيل و ( )00,000جريح و ( )59,000مفقود فضتتب عت تعترض متابي

( )900,000و ( )910,000التتد التهايتتر التتداالي وزهتتال ( )100,000ااتترون للهاتترة
الاارجية ،ويدال فيها ضحايا الهامة االسرائيلية ابان اجتياح العاصمة بيروت( .)10وقدر حاتم

اسائر لبنتان الماديتة جترال الحترب بمتا يربتو علتد امتس وعشترون مليتار دوالر وبلًتل مديونيتته
بعد عامي اثني م انتهال الحرب نحو ثتثة مليارات دوالر(.)15

وفتتي الوقتتل نفستته ناتتم ع ت الحتترب االهليتتة اتتتص المتتدة  5770 – 5791تتتدمير

البند التحتيتة االساستية والماديتة للبلتد وهاترة االيتدي العاملتة وهتروب رؤوس االمتواص ،وافضتل
هاب العوامل الد انافاض شديد في النشال االقت ادي اتص فترة الحرب ،واثنال الفترة نفسها

لم تك هناك سياسات نقديتة او ماليتة رستمية ،ستباب اهمهتا عتدم اضتوط جتول تةيتر مت البلتد

لسلطة الحكومة ،وبسبب االنافاض الشديد في االيرادات الحكومية الاي جتال النهيتار الن تام
الضريبي اضطرت الحكومة الد تمويل النفقات بالعاو ،فتفاقم عاو الميوانية ،وادا ذل بدورب

الد تضام وانافاض قيمة العملة المحلية(.)10

المطلب الةاني :تداعيات الحرب االهلية اللبنانية.
ي عب علد الباحةي في الحرب االهليتة اللبنانيتة ان يف تلوا بتي مراحلهتا وتتداعياتها،

وبي ما افرزتها م نواعات حكومية وتداتت اقليمية اثرت فيهتا وتتداالل معهتا وستاهمل فتي
تعقداتها ،وقد نتال ع الحرب االهلية تداعيات تبيرة تان لهتا أثتر بتال علتد الستيادة اللبنانيتة

م ت جه تتة وعل تتد تتتوتر االوض تتاط واس تتتمرار الحتترب مت ت جهت تة ااتترا ،وتمةل تتل تل ت الت تتداعيات
بالتدال السوري في لبنان منا عام  5791واالحتتص االسرائيلي للبنان عام .5790
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اوالب :التدال السوري في لبنان
اتسمل العتقة بي سوريا ولبنان بالتميو وذل لوجود العوامل المشترتة بينهما تارياياب
وجًرافية واجتماعياب وثقافياب ،فعلد الريم م استقتص التدولتي فت ن ستوريا تانتل تن تر التد لبنتان
علد انها تشكل عمقاب استراتياياب لها ،والسيما وان صراعها متم استرائيل لتم ينت اته ،وان اجتوال مت
ارضتتها مازالتتل تحتتل االحتتتتص االستترائيلي ،لتتاا تعتقتتد ستتوريا ان أي صتتراط دااتتل لبنتتان بتتي

االحواب والطوائف سيكون لها انعكاسات علد سياساتها و افكارها السياسيه (.)12

وفي الوقل نفسه تانل العتقات السورية اللبنانية عتقات شتائكة ،وتتان لستوريا تت ثير

في السياسة اللبنانية منا االستتقتص ،وتتان ذلت التت ثير يتوداد احيانتاب ويتراجتم احيانتاب ااترا،

()11

ففي عام  5712قامل سوريا بدور مهم في اصدار الميةا ق التوهني اللبنتاني مت اتتص الوقتو

بوجتته التتدعوات التتتي تانتتل تطالتتب بتقستتيم لبنتتان ،والستتيما الموارنتتة التتاي نتتادوا بلبنتتان ال تتًير

الم ترتبط بتتروابط ال تتداقة متتم فرنستتا ،وقامتتل بالضتتًط علتتد المستتلمي م ت اجتتل عتتدم التشتتدد

وقبوص الميةا ق تشايعاب للمسيحيي للتالل م فكرة الحماية الفرنسية(.)11

واستتتمرت العتقتتات بتتي البلتتدي بتتالتطور حتتتد عتتام  ،5790وفتتي مرحلتتة مابعتتد عتتام

 5790ااتتات العتقتتات بتتي البلتتدي منحت بتد جديتتداب بستتبب ريبتتة البلتتدي فتتي التعتتاون نتياتتة

لوج تتود ال تترئيس س تتليمان فرناي تتة ( 5790ت ت ت ت  )5791ف تتي رئاس تتة الامهوري تتة ،فعن تتدما ب تتدأت

االحتتداث اللبنانيتتة بتتالتطور عتتام  5792علتتد اثتتر تفتتاقم الاتتت بتتي الفلستتطينيي والحكومتتة
اللبنانية ونشب علد اثر ذلت الاتت قتتاص بتي الاتيب اللبنتاني والف تائل الفلستطينية ،بتدأت

الحكومتتة الستتورية بالتتتدال سياستتياب لوقتتل القتتتاص ،وتمك ت الوفتتد الستتوري آنتتااك وبرئاستتة وزيتتر

الاارجية السورية عبد الحليم ادام م وضم ترتيبات لوقف اهت ق النار بي الطرفي  ،وناحل
الاهود الستورية فتي اهفتال قتيتل االزمتة التتي تتادت ان تتطتور التد حترب اهليتة فتي لبنتان ،وتتؤثر

ست تتلباب فت تتي الترتيبت تتات التت تتي تانت تتل تعت تتدها ست تتوريا مت تتم م ت تتر لات تتوض حت تترب عت تتام  5792ضت تتد

اسرائيل(.)11
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وعنتتد انتتدالط الحتترب االهليتتة اللبنانيتتة عتتام  5791ترتتتوت سياستتة ستتوريا فتتي لبنتتان

بالستتيطرة علتتد االرض اوالب ،ثتتم تستتب االحتتواب السياستتية والقتتوا اللبنانيتتة دون تحقيتتأ هويمتتة
عسكرية تاملة بها ،وجعل تل هر منهم يطلب المساعدة السورية.

()19

وعنتتد وقتتوط حادثتتة عتتي الرمانتتة فتتي  52نيستتان عتتام  ،5791حاولتتل ستتوريا ايقتتا

القتاص بي حوب الكتائب والفلسطينيي  ،واعل وزير الاارجية السوري في ايار عام  5791ع

ريبة بتدب في حل االزمة والقيام بوساهة بتي االهترا المتنازعتة )19(،وهنتاك مت يترا ان ستوريا

تانل اسرط االهرا العربية التي قامل بالوساهة بهد ايقا االشتتباتات ،فضتتب عت التت ثير

علد الموقف اللبناني وترتيب االوضاط اللبنانية الفلسطينية في مرحلة الحقة(.)17

وايل تتب ال ت ت ان س تتوريا انطلق تتل مت ت ماموع تتة مت ت االعتب تتارات الت تتي ق تتدمتها لت تتدعم

وساهاتها في لبنان ،وتانل تل االعتبارات تبتدو منطقيتة لاميتم االهترا اللبنانيتة والفلستطينية
والسورية ،فقد اتدت علد:
 -5ان ضمان ام سوريا ضد اسرائيل يتطلب لبناناب مستقراب وقوياب.
 -0ان استعماص القوة بي الفىات االجتماعية والطائفية الماتلفة سيؤدي الد تقسيم لبنتان
الد دويتت هائفية.
 -2ان ستتوريا وجميتتم التتدوص العربيتتة ل ت تقبتتل التعامتتل متتم أي تيتتان مستتيحي فتتي لبنتتان،
وستتتكون الن تترة التتد مةتتل هتتاب الكيتتان تتتالن رة التتد الكيتتان ال تتهيوني القتتائم علتتد
الدي .

()10

است تتتمرت ست تتوريا بوست تتاهاتها حتت تتد عت تتام  ،5791فعنت تتدما اشت تتتدت مارياتت تته الحت تترب

واصتبحل تلت الوستتاهة التاتتدي نفعتاب قامتتل القتتوات الستتورية بتداوص االراضتتي اللبنانيتتة فتتي 5

حويران عام  5791بدعوا م الستلطات اللبنانيتة وبطلتب مت الترئيس ستليمان فرنايتة )15(،اذ
هالب االاير الحكومة السورية بالتدال ايقا النواط واحتص الستم في لبنان(.)10

وقتتد اعلنتتل ستتوريا عت اهتتدافها مت داتتوص لبنتتان ب نهتتا تتمةتتل بليقتتا الحتترب واحتتتص

الستتتم ،وتكتتوي نتتواة مشتتترتة فتتي وجتته استترائيل ،وقتتد صتترح وزيتتر الاارجيتتة الستتوري فتتي اثنتتال
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وجتتودب فتتي الكويتتل يتتوم  9تتتانون الةتتاني عتتام  5791قتتائتب يقتتوم عملنتتا فتتي لبنتتان علتتد استتاس
مستتاعدة االهتترا اللبنانيتتة علتتد ان تتتقتتد لحتتل االزمتتة ،لت نستتمح بتقستتيم لبنتتان ،ولبنتتان تتتان

جولاب م سوريا ولسو نعيدب لدا أي محاولة فعلية للتقسيم ( .)12وهناك م يرا ان االهدا
ييتر المعلنتة لستتوريا تانتل تتمةتتل بضتبط المن متات الفلستتطينية وتستييرها علتتد وقتف م تتالحها،
وضبط الوضم اللبناني وتحويله الد ورقة ضًط سورية.

()11

ويمك القوص ان التدال السوري في لبنان جال نتياة العديد م ا سباب اهمها:
 -5توايتد الاطتر علتد الوجتود الفلستطيني فتي لبنتان ،وب تفة ااصتة فتي اعقتاب نتووص
الاتتيب اللبنتتاني التتد الميتتدان وقيامتته بح تتار ماتتيم تتتل الوعتتتر وماتتيم ضتتبية ،اذ
اتضح انه م الضروري التدال اعادة العتقة بي الفلسطينيي والدولتة اللبنانيتة،

وحمايتتة الفلستتطينيي م ت الت تتفية ،علتتد يتترار متتاجرا فتتي االردن عتتام ،5790

وحتتتد التتت ثر مناقشتتات مالتتس االمت بشت ن القضتتية الفلستتطينية بمتتا يحتتدث فتتي
لبنان.

 -0ت ثير االحداث اللبنانية ب ورة مباشرة علد ام وستمة سوريا ،وقد تردد في بداية
الحرب االهلية عام  5791ان الق د م ورال الحرب في هاا التوقيل بالاات،
وم ت ثتتم محاولتتة تتتوريط الستتوريي فتتي لبنتتان بالتتتدال العستتكري لحمايتتة الوجتتود

الفلسطيني المرتبط مم سوريا باتفاقية تنسيأ مشترتة ،وبالتالي تش استرائيل حربتاب
ضد سوريا.

 -2ح تتر س تتوريا عل تتد نا تتاح وس تتاهتها ف تتي لبن تتان ،يع تتود ال تتد ريبته تتا ف تتي ان تةب تتل
للواليتتات المتحتتدة االمريكيتتة انهتتا تمل ت ورقتتة هامتتة م ت اورا ق الشتتر ق االوستتط،

مفادهتتا انهتتا تستتتطيم ان تحقتتأ الهتتدول فتتي لبنتتان وتحتتافت علتتد التتتوازن الطتتائفي،
وتحاوص سوريا استادام هاب الورقة في الضًط علد الواليات المتحتدة االمريكيتة

م اجل تحقيأ ف ل اشتباك علد جهة الاوالن.
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استمر التدال السوري وااتا يتطتور متم ماريتات الحترب االهليتة ،وحاولتل الحكومتة

السورية اضفال الشرعية علد تواجتدها فتي لبنتان وتمكنتل مت ذلت بطريقتة او بت ارا ،ومت هنتا
يمك القوص ان تواجدها مر بمراحل ثتث وتانل ايلبها شرعية وتمةلل تل المراحل بتت:
 -5التدال الشرعي االوص وجال بنالاب علد استدعال المسؤولي والقيادات المسيحية

للقوات السورية بًية منم التقسيم وحماية المقاومة الفلسطينية .وقد اضيف عليها

شرعية اضافية عندما شارتل مم قوات الردط العربية في اواار عام .5799

 -0التدال الةاني الاي جال انقاذ بيروت وهرابلس م االقتتاص الداالي فتي عتامي
 5791و  ،5799وجتتال ذل ت بنتتالاب علتتد استتتنااد قيتتادات لبنانيتتة رستتمية فتتي

المتتدينتي  ،وعللتتل القتتوات الستتورية تتتدالها بمنتتم االقتتتتاص بتتي اللبنتتانيي وحمايتتة

المواهني .

 -2التتتدال الةالتتث التتاي جتتال بنتتالاب علتتد دعتتوة رستتمية وبرعايتتة عربيتتة تنفيتتااب التفتتا ق

الطتتائف عتتام  ،)*(5797وعلتتل التتتدال لمستتاعدة الدولتتة اللبنانيتتة علتتد استتتعادة

سيادتها وبسط سيطرتها وت مي االصتحات السياسية.

()11

ثانياب -االجتياح االسرائيلي للبنان عام .5790
تانتتل م ت نتتتائج حتترب حويتتران عتتام  ،5719هويمتتة العتترب امتتام استترائيل ،وااتتراج

المن م تتات الفلس تتطينية المس تتلحة مت ت االردن ع تتام  ،)*(5790ومت ت ا تتتص ذلت ت اص تتبح لبن تتان
المنطلتأ الترئيس للعمتتل العستكري الفلستطيني ضتتد استرائيل ،االمتر التتاي ترتتب عليته ردود فعتتل

عسكرية اسرائيلية باتااب االراضي اللبنانية واللبنانيي بي الحي واالار.

()19

وقتتد مارستتل استترائيل المويتتد م ت الضتتًط العستتكري علتتد لبنتتان لكتتي تتتدفم الحكومتتة

اللبنانية الد التالل م الوجود الفلسطيني العسكري ،وقد حاوص الايب اللبناني القضال علد

النشتاهات الفلستتطينية العستتكرية فتتي جنتوب لبنتتان ولكنتته فشتتل فتي ذلت بستتبب دعتتم الطوائتتف
االست تتتمية الست تتنية والشت تتيعية للفلست تتطينيي الت تتاي ح ت تتلوا ايض ت تاب علت تتد دعت تتم اليست تتار اللبنت تتاني

وماموعات م المسيحيي االرثودوتس.

()19
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وعندما اندلعل الحرب االهلية اللبنانيتة عتام  5791الفتل ورالهتا ازدواج الستلطات

دااتتل لبنتتان متتابي لبنانيتتة وستتورية وفلستتطينية رستتمية وييتتر رستتمية ،وتانتتل احتتد استتباب افتقتتار

الحيتتاة العامتتة التتد االستتتقرار والهتتدول ،واصتتبحل العاصتتمة بيتتروت نهبتاب لتشتتتباتات اليوميتتة بتتي

االحتتواب والتن يمتتات المستتلحة ،وم ت هنتتا استتتًلل استترائيل االنفتتتت االمنتتي وتعتتدد الستتطات

وااات بالتفكير جدياب باجتياح لبنان واحتتص جولاب م أراضيه.

()17

وفتتي بدايتتة حتترب الستتنتي فتتي لبنتتان عتتام  5791 -5791ستتاد اعتقتتاد لتتدا بعتتا

زعمال الموارنة ان اليهود والمسيحيي في هاب المنطقة يواجهون وحدة الم تير ازال عتدو واحتد

لهم يتمةل با تةرية العربية المسلحة ،وم هنا ساد رأي وراج بي هؤالل بانه ينبًتي علتد االقليتة
اليهوديتتة والمستتيحية م ت التحتتالف م ت اجتتل البقتتال وفتتي ماتلتتف الماتتاالت ،ولتتم ياتتد بعتتا
الموارنة اي حرج م ان يطلبوا م اسرائيل المساعدة العسكرية لمقاتلة (العدو المشترك).

()90

بدأ التدال االسرائيلي في لبنان مم اجتياح الانوب في آذار عام  ،5799وتان يتاا

صتتورة الحتترب المن متتة وتميتتو بالعمليتتات النوعيتتة ،فقتتد بتتدأت القتتوات االستترائيلية بتنفيتتا عمليتتة

االجتيت تتاح تحت تتل تست تتمية عمليت تتة الليطت تتاني ،وتت تتان هدفت تته هت تترد الفلست تتطينيي م ت ت جنت تتوب لبنت تتان

واالست تتتحواذ علت تتد ميت تتاب نهت تتر الليطت تتاني اللبنت تتاني باتات تتاب است تترائيل واقامت تتة حت تتوام امنت تتي لحمايت تتة
المستوهنات االسرائيلية الشمالية.

()95

وقد تان للًوو االسرائيلي للانوب اللبناني عام  5799دوافم عديدة يمك ح رها بت:
 -5دوافم المياب :التي عدت علد رأس قائمة االهتمام االسرائيلي وتانل تهتد التد
السيطرة والتحكم بنهر الليطاني.

 -0الدافم االستراتياي :وتمةل بت مي حدود منيعتة لدولتة استرائيل تكفتل لهتا الةبتات
في وجه محاالت المقاومة الفلسطينية م جهة وتميو بمميوات استراتياية تسمح

لها باالنقضاض والتوسم م جهة ثانية(.)90

وبعتتد فشتتل عمليتتة الليطتتاني فتتي تحقيتتأ االهتتدا االستترائيلية علتتد التتريم م ت احتتتتص

القوات االسرائيلية اجوالاب واسعة م االراضي اللبنانية تحل مسمد (دولة لبنان الحر) ،انطلقل

اسرائيل في تنفيا اطة اوسم واتبر لتحقيأ اهدافها ،فبتدأ ااعتداد لعمليتة عستكرية تبيترة تكتون
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تاملة لضرب القوا الفلسطينية واللبنانية وال اراج لبنان م دائرة ال تراط العربتي – االسترائيلي

م اتص تمكي قوا اليمي اللبناني م السيطرة علد السلطة تمهيتداب لتوقيتم صتلح منفترد بتي

لبنان واسرائيل(.)92

وم هنا فقد مر االحتتص االسترائيلي للبنتان بمترحلتي تمةلتل االولتد باالجتيتاح التاي

وقم في عام  5799تحل مسمد عملية الليطاني ،والةانية في عام  5790تحل تسمية عملية
الستم للاليل(.)91

وم تتم مطل تتم الةمانين تتات ت تتاعدت ح تتدة الح تترب االهلي تتة ف تتي لبن تتان ،ول تتم يب تتأ ام تتام

المسيحيي اي ايار سوا التمهيد الدااص اسرائيل ،وبالفعل قاموا بتمهيد ذل مت اتتص قائتد

القوات اللبنانية بشير الاميل(*) وااليعاز لوزير الدفاط االسرائيلي اريل شارون للبدأ بًتوو لبنتان

وت تتدمير البني تتة العس تتكرية لمن م تتة التحري تتر الفلس تتطينية ،وبالفع تتل اجتاح تتل اس تترائيل لبن تتان ع تتام
 5790وامنل انتاابات ذل العام بًية تن يب بشير الاميل رئيساب للبنان(.)91

وهناك م يرا ان االحتتص االسرائيلي للبنان لم يك احتتالب عسكرياب فحسب ،وانما

مشروعاب سياسياب تان الًرض منه فرض معاهتدة ستتم متم لبنتان بعتد تن تيب بشتير الاميتل التاي
دعموب فتي البدايتة ،ووعتدوب بلي تاله التد ستدة الحكتم وفتي المقابتل قيتام االايتر بتوقيتم معاهتدة

ستم علد يرار م ر واالردن(.)91

بدأ االجتياح االسترائيلي للبنتان فتي  1-1حويتران عتام  5790بعمليتات ق تف جتوي

وبتتري لانتتوب لبنتتان وتحديتتداب للمرتتتو التترئيس لمن متتة التحريتتر الفلستتطينية فتتي بيتتروت ،ومواقتتم

ااتترا يوجتتد فيهتتا الفلستتطينيون ،وردت المقاومتتة الفلستتطينية بق تتف شتتماص استترائيل ،وفتتي 1

حويتتران اعلنتتل الحكومتتة االستترائيلية ان قواتهتتا المستتلحة تنفتتا عمليتتة (الستتتم للاليتتل) اقامتتة

منطقة منووعة الستح بعمأ  10تم.

()99

والادير بالاتر ان القوات االسرائيلية تقتدمل بسترعة فائقتة يتوم  1حويتران وبتدون ايتة

مواجهة الد مشار بيروت محاصرة بتال عاصتمة لبنتان( ،)99واعلنتل ان الهتد مت هاومهتا
علد بيروت هو ااراج الفدائيي الفلسطينيي م العاصمة وابعاد الاطر ع الحتدود والح توص
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علد ع مأ استراتياي في لبنان مماثل لتال العمتأ التاي ح تلل عليته فتي معاهتدة الستتم متم
م ر عام .)97(5797

هرحتتل استترائيل فتتي  55تشتتري االوص عتتام  5790مشتتروعاب لمفاوضتتات شتتاملة متتم

لبنان ،يتكون م امسة ف وص تحمل استم (معاهتدة أمنيتة متم لبنتان) تتبناهتا الواليتات المتحتدة
االمريكية وتكون شاهدة عليها او موقعة عليها تطر ثالث ،وتضمنل تل المعاهدة:
 -5انهال حالة الحرب بي لبنان واسرائيل.
 -0تكون المفاوضات في اهار اتفا ق سياسي وترتيبات امنية في الانوب.
 -2بقال وجود القوات االسرائيلية او انسحابها بالتوام مم القوات السورية(.)90
ونتياتتة لتل ت المعاهتتدة ظلتتل القتتوات االستترائيلية محتلتتة للانتتوب اللبنتتاني حتتتد عتتام
 0000اذ تم انسحابها بسبب زيادة المقاومة في الانوب اللبناني.

املبحث الثالث
موقف املنلكة العربية السعودية مً احلرب االهلية وتداعياتها
حضيل الحرب االهلية اللبنانية باهتمام المملكة العربية السعودية منا انتدالعها وظهتر

ذل ت م ت اتتتص الت تتريحات والمشتتارتات فتتي القمتتم العربيتتة ،وتانتتل للوستتاهة التتتي قامتتل بهتتا

المملكة اثراب واضحاب في التقليل م حدة الحرب االهلية بي الحتي واآلاتر ،وفتي الوقتل نفسته

تباينتتل مواقتتف المملكتتة العربيتتة الستتعودية تاتتاب التتتداعيات التتتي افرزتهتتا الحتترب بتتي القبتتوص
والرفا ،وستي تي هتاا المبحتث لبيتان موقتف المملكتة العربيتة الستعودية مت الحترب االهليتة فتي

المطلب االوص وموقفها م تداعيات تل الحرب في المطلب الةاني.

المطلب االوص :الموقف السعودي م الحرب االهلية.
بتدأ اهتمتام المملكتتة العربيتة الستتعودية بتالحرب االهليتة منتتا انتدالعها ،إال أن حساستتية

الحترب وتعتدد اهرافهتتا فضتتب عت مستبباتها جعلتتل المملكتة تتعامتتل متم مارياتهتتا بحتار ،فكتتان

ال تتمل الستتعودي ستتمة رئيستتة فتتي االشتتهر االولتتد مت انتتدالط الحتترب ،واستتتمر ذلت ال تتمل
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حتتد نتوفمبر عتام  5791عنتدما صترح الملت االتد بت عبتد العويتو ( 5791ت ت  )5790ملت

المم لكتة العربيتتة الستتعودية ودعتتا التتد وقتتف اهتتت ق النتتار بتتي الفرقتتال اللبنتتانيي  ،وتتتتب نتتدال آاتتر
لولي العهد االمير فهد ب عبد العويو بوقتف اراقتة التدمال وااليحتال بت ييتد وستاهة ستوريا ووستاهة

جامعتتة التتدوص العربيتتة بوصتتفهما متتؤثري فتتي الستتاحة اللبنانيتتة بحكتتم الاتتوار الاًرافتتي لستتوريا
والاهة العربية المحايدة والمؤثرة لاامعة الدوص العربية.

()95

وهناك م يترا ان التحرتتات الدبلوماستية الستعودية منتا انتدالط الحترب عتام 5791

وحتتتد عتتام  5797متترت بمراحتتل ثتتتث االولتتد مرحلتتة متتا قبتتل عتتام  5790وترتتتو علتتد دعتتم
الشتترعية اللبنانيتتة ووحتتدة لبنتتان ارضتتاب وشتتعباب ،و رفتتا دعتتوات تقستتيمه ،وتقتتديم المس تتاعدات
االقت تتادية واالنستتانية المتمةلتتة بالتتدعم المتتادي والمعنتتوي فض تتب ع ت المشتتارتة فتتي المتتؤتمرات
والقمم العربية ،في حتي تمةلتل الةانيتة بمرحلتة متا بعتد االجتيتاح االسترائيلي للبنتان عتام 5790
ونمو االصولية الشيعية المت ثرة بالةورة االيرانية ،وفي هاب المرحلة اشيل المملكة السعودية م

ان تؤثر تلت التحتوالت فتي لبنتان علتد االستتقرار االقليمتي ومت ثتم امت الالتيج وامنهتا القتومي
فعمدت علد تكةيف مبادراتها السلمية للتوفيأ بي اللبنانيي وانهال الحرب ،امتا المرحلتة الةالةتة

فكانتتل تتمةتتل بمرحلتتة الطتتائف التتتي جتتالت نتياتتة تتداعيات االنتاابتتات الرئاستتية فتتي لبنتتان فتتي

ايلوص عام  5799وحدوث قتاص تتان االشتد منتا انتدالط الحترب فتوجتب علتد المملكتة اياتاد
مبادرة فعالة للوصوص الد حالة السلم في لبنان(.)90

بدأ التحترك الفعلتي للمملكتة العربيتة الستعودية فتي الحترب االهليتة اللبنانيتة فتي تشتري

االوص عتتام  ،5791فقتتد اتتتدت باستتتمرار حرصتتها علتتد ستتيادة لبنتتان وستتتمة اراضتتيه ودعتتل
اللبنانيي الد ان يلتفوا حوص بعضهم ويحلوا مشاتلهم ب نفستهم( ،)92وظهتر نشتاهها بوضتوح مت

اتتتص حضتتورها المتميتتو فتتي اجتمتتاط وزرال الاارجيتتة العتترب التتاي عقتتد فتتي القتتاهرة فتتي تشتتري

االوص عتتام  ،)91(5791فتتاقترح وزيتتر الاارجيتتة الستتعودي االميتتر في تتل بت عبتتد العويتتو تشتتكيل
لانة رباعيتة مت وزرال اارجيتة تتل مت لبنتان والكويتل ودولتة االمتارات العربيتة المتحتدة واالمتي

العام لاامعة الدولة العربية لبلورة المقترحات التي تترد مت رؤستال الوفتود العربيتة التتي ت تب فتي

حلحلة االزمة اللبنانية( ،)91واص درت مم بقية الدوص العربيتة باستتةنال من متة التحريتر الفلستطينية
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وستتوريا بيان تاب مشتتترتاب بالعمتتل علتتد الحفتتاو علتتد ستتتمة لبنتتان ووحتتدة اراضتتيه ودعتتم الحكومتتة
اللبنانية في اجرالاتها لوقف اراقة الدمال(.)91

وعندما احتدمل االزمة اللبنانية في أواستط عتام  5791ستعل المملكتة للتقريتب بتي

اهرا النواط تافة ،اذ قدرت ان الم الحة السورية الم رية تعد مت اهتم متداال تستوية االزمتة

اللبنانية بوصف الدولتي تمتازان بةقلهما في المنطقة وت ثيرهما علد الداال اللبناني(.)99

ومم التسارط الدرامي لألحتداث تتان القترار ان تبتدأ الستعودية الوستاهة بنفستها ،وعلتد

التتريم مت تمكنهتتا بعتتد معانتتاة مت التوصتتل التتد قتترار بوقتتف اهتتت ق النتتار المبتتدئي والتتداوص فتتي
اجرالات الم الحة الوهنية ،اال ان وساهتها لم يكتب لها االستمرار في النااح ،ن المقومات
الموضوعية لتل الم الحة لم تك متوافرة ،االمر الاي ادا الد اندالط الحترب مترة ثانيتة فتي

اواار عام .)99(5791

ونتياتتة لتتال دعتتل المملكتتة التتد قمتتة عربيتتة م تتًرة فتتي الريتتاض للفتتترة 59-51

تشتتري ا وص ع تتام  5791ض تتمل ت تتل مت ت م تتر وس تتوريا ولبن تتان ومن م تتة التحري تتر الفلس تتطينية

والكويل فضتب ع السعودية( ، )97وبالفعل استاابل الدوص لدعوة المل االد ب عبد العويو،
وتم عقد القمة السداسية في دورة يير عادية شتارك فيهتا تتل مت الرؤستال محمتد انتور الستادات
وحافت االسد والياس سرتيس ( )5790-5791وياسر عرفات وصباح الستالم ال تباح واالتد
ب عبد العويو ،وتم بحث االزمة اللبنانيتة ودراستة وستائل حلهتا واالتفتا ق علتد الاطتوات التزمتة

لوقتتف نويتتف التتدم فتتي لبنتتان ودعتتوة اهتترا النتتواط التتد اللاتتول التتد الحتتوار بتتدالب ع ت القتتتاص،
واتاات القمة السداسية جملة م القرارات تان اهمها.

 -5وقتتف اهتتت ق النتتار وانهتتال القتتتاص فتتي تافتتة االراضتتي اللبنانيتتة وم ت قبتتل جميتتم
االهرا ب ورة نهائية اعتباراب مت الستاعة السادستة مت يتوم  5791 /05تشتري

االوص.

 -0تعويو قوات االم العربية الموجودة في لبنان لت تبح قتوة ردط تعمتل دااتل لبنتان
ب ت مرة رئتتيس الامهوريتتة اللبنانيتتة شا تتياب علتتد ان تكتتون فتتي حتتدود ()20000

مقاتل(.)70
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ان االجتترالات الستتعودية تل ت تان تتل ت تتب فتتي اتا تتاب استتتمرار وستتاهتها المباش تترة،

وعبرت ع نفسها في تل االستضافة التي وضعل اولد مراحل حل االزمة اللبنانية(.)75

وقتتد تتتت االجتمتتاط السداستتي اجتمتتاط للقمتتة العربيتتة العاديتتة فتتي دورتهتتا الةامنتتة بحضتتور

ملوك ورؤسال الدوص العربية في الاامعة العربية في القاهرة ،وتم ت ييد القرارات التي اتاات فتي

القمة السداسية في الرياض ،والم ادقة علد بيانها الاتامي وقراراتها وملحقها ال تادر فتي 59

تشري االوص عام  .)70(5791وم هنا تان اجتماط قمة الاامعة العربية فرصة الضفال الشترعية

العربية علد نتائج القمة السداسية ،وتان ذل يمةتل نااحتاب للدبلوماستية الستعودية فتي استضتافة

رؤست تتال الت تتدوص التت تتي عات تتوت الت تتدوص العربيت تتة واالجنبيت تتة فت تتي تحقيقت تته ات تتتص العت تتام -5791

.)72(5791

بدأ التنفيا الفعلي لقرارات القمة السداسية الم اد ق عليها مت القمتة العربيتة بتشتكيل

ق تتوة ال تتردط العربي تتة ل ش تترا عل تتد وق تتف اه تتت ق الن تتار( ،)71وبالفع تتل تش تتكلل ق تتوة ال تتردط مت ت

( ) 20000مقاتتتل تتتان عمادهتتا القتتوات الستتورية الموجتتودة فتتي لبنتتان ،اذ مةلتتل تل ت القتتوات
امتتس وعشتترون ألتتف مقاتتتل ستتوري فضتتب عت امستتة آال مقاتتتل جتتاؤوا مت المملكتتة العربيتتة

السعودية ودولة االمارات العربية المتحدة والتيم الشتمالي فضتتب عت الستودان وليبيتا ،فتي حتي
ابعتتدت بقيتتة التتدوص نفستتها ع ت المهمتتة( ، )71وتاتتدر االشتتارة التتد ان المملكتتة العربيتتة الستتعودية

قامل بدفم جميم نفقات تل القوات الد الاامعة العربية(.)71

وبحسب قرار القمة العربية وضعل قوات الردط ب مرة رئتيس الامهوريتة اللبنانيتة اليتاس

سرتيس ،وتم تشكيل لانة ممةلة بالمملكة العربية السعودية وم ر وستوريا والكويتل لمستاعدته

في تنفيا قرارات القمة واعادة االم الد لبنان ،اال ان تل اللانة واجهل صتعوبات تبيترة تتان
اهمها يياب القرار الفاصل لدا الرئيس سرتيس م جهتة ومنتاورات من متة التحريتر الفلستطينية

م جهة اارا ،االمر الاي ادا الد تعطيل اعماص اللانة(.)79

ونتياتة للتطتورات علتد الستاحة اللبنانيتة والستتيما اشتتداد االزمتة بتي مليشتيات الابهتتة

اللبناني تتة والق تتوات الس تتورية عل تتد اث تتر االجتي تتاح االس تترائيلي ف تتي ايل تتوص ع تتام  5799ف تتي عملي تتة
الليطتتاني واعتتتن ستترتيس ع ت عومتته علتتد االستتتقالة فعلتتل المملكتتة العربيتتة الستتعودية وستتاهتها
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فقامتتل بعقتتد مباحةتتات بتتي االهتترا المتنازعتتة وتوجهتتل بالتتدعوة التتد وقتتف اهتتت ق النتتار بتتي

الاانب ي  ،وعلد اثر ذل توجه الرئيس سرتيس الد الريتاض ودعتا لعقتد متؤتمر (بيتل التدي ) فتي
لبنان للمدة م  59-51تشري االوص عام  5799بمشارتة وزرال الاارجية العرب(.)79

وف تتي التاس تتم مت ت تش تتري االوص اس تتتقبلل الري تتاض ال تترئيس الي تتاس س تترتيس ال تتاي زار

المملكة مت اجتل وضتم حتد للعنتف التدائر فتي لبنتان وصترح قبيتل مًادرتته بيتروت التد العاصتمة
السعودية بالقوص الكتل يعلتم االهتمتام التاي ابدتته (المملكتة) لمتا ح تل فتي لبنتان والتاي ادا

التتد انعقتتاد متتؤتمر الريتتاض علتتد صتتعيد التنفيتتا ،وان نتشتتاور فيمتتا ينبًتتي ان يتاتتا ضتتم االهتتار

العربتتي مت ت اجتترالات س تتريعة تهتتد اوالب ال تتد وضتتم حت تد للتتتدهور االمن تتي فتتي لبن تتان ،ومعالا تتة
المشكتت التي تعانيها والتي ادت الد تفاقم االمور وانفاارها  ،واوضح سرتيس ان لبنان ي ر

علد دور ريادي للمملكة في حل االزمة اللبنانية(.)77

تم عقد المؤتمر في الموعد المحدد ومةل المملكة العربية وزير اارجيتها االمير سعود

الفي تتل ،وقتتد نشتتطل المملكتتة م ت اتتتص وزيتتر اارجيتهتتا وهاقمتته فتتي اجتترال مشتتاورات اتتارج
قاعات المؤتمر ،تان اهمها االت االت التي قام بها الفي ل مم الشا يات السياسية والحوبيتة
اللبنانية والسيما تامل االسعد وعبد اهلل اليافي وصائب ستم وتقي الدي ال تلح ورشتيد ال تلح

فضتب ع وليد جنبتل(.)500

وفي نهاية المؤتمر صدرت مقررات شددت علد عروبة لبنان ووحدته واستقتله وانهتال

الم تتاهر المستتلحة وبنتتال الاتتيب علتتد أستتاس وهنتتي وإجتترال ااصتتتحات للوصتتوص التتد اتفتتا ق

وهني(.)505

وبتتي متتؤتمر بيتتل التتدي ومتتؤتمر القمتتة العربيتتة فتتي تتتونس فتتي 00و 00تشتتري الةتتاني

 ،5797حددت المملكة سياستها تااب لبنان في تنفيا مقررات مؤتمر بيل الدي وفي مقدمتها
اعادة بنال الايب علد اسس وهنيتة وبستط الستلطة اللبنانيتة وستيادتها علتد المنطقتة فتي جنتوب

لبنان(.)500

وعنتتدما دع تتا االب ش تتربل قس تتيس ع تتام  5799التتد تقس تتيم لبن تتان ال تتد تانتون تتات ي تتتم

بموجبها تحقيأ استقتص تل هائفة دينية داالية في مناهأ حدودها ،سارعل المملكة الد رفا
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الدعوة ،وصرح ولي العهد السعودي االمير فهد ب عبد العويو ب ن المملكة تقف ضد هاا النوط

م التقسيم(.)502

ستتال عتتام  5795تحرتتاب دبلوماستتياب ملحوظتاب مت قبتتل المملكتتة العربيتتة الستتعودية ،اذ
اتسم ذل العام بالتوتر الداالي في لبنان والتطورات االقليمية(*) ،االمر الاي جعتل االميتر فهتد
بت عبتتد العويتتو يعلت عت مبتتادرتي لحتتل ازمتتة الشتتر ق االوستتط ،واداتتاص لبنتتان ضتتم استتتراتياية

هتتاتي المبتتادرتي  ،وقتتد تضتتمنل االولتتد انستتحاب استترائيل م ت االراضتتي العربيتتة المحتلتتة عتتام

 5719وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس مقابل داوص االردن وفلستطي وعتدد مت التدوص
العربية المعنية في عملية الستم ابتدالاب م شهر حويران عام  )501(،5795فيما تضمنل الةانية
القضية اللبنانية التي اقترح فيهتا اجترال م تالحة بتي الابهتة اللبنانيتة وستوريا ومت ثتم الم تالحة
بي المسيحيي والمسلمي م اتص وضم تسوية مناسبة تحل محل الميةا ق الوهني مت اتتص
تقسيم السلطة بالتساوي بي الطائفتي ويعقبها اعادة انتشار الايب الستوري فتي لبنتان وستحب

ال واري السورية م البقاط(.)501

ظلتل المملكتتة العربيتتة الستتعودية فتتي تفاعتتل متم االزمتتة اللبنانيتتة فتتي حقبتتة الةمانينيتتات،

وشارتل االهرا العربية والدولية فتي مااالتهتا اياتاد حلتوص ترضتي االهترا المتنازعتة ،وتتان
لها دور في المستادات التي شهدتها تل الحقبة( ،)501فعندما تفار القتاص التدرزي والكتتائبي

علد اثر االنسحاب االسرائيلي الاوئي م منطقتة الشتو فتي  9ايلتوص عتام  ،5792لتم ي هتر

التتتدال الستتعودي الاتتدي علتتد ستتطح االحتتداث اال بعتتد ثتثتتة استتابيم م ت انتتدالعها ،اذ تطتتور
القتاص الد درجة م التعقيتد والتتداال بتي عناصتر االزمتة الدااليتة وامتتداداتها االقليميتة ،االمتر

الاي دفم بالمملكة الد القيام باهود الوساهة م جديتد ،إذ قتام االميتر بنتدر بت ستلطان ستفير

المملكتتة فتتي الواليتتات المتحتتدة االمريكيتتة وبتكليتتف شا تتي م ت المل ت فهتتد ب ت عبتتد العويتتو
بالوستتاهة ،وبعتتد معانتتاة تتتم التوصتتل التتد قتترار بوقتتف اهتتت ق النتتار واعتتتن التتداوص فتتي اجتترالات

الم تتالحة الوهني تتة( . )509اال انه تتا ل تتم تكت ت قابل تتة للتنفي تتا الف تتوري ول تتم يكت ت الس تتبب الوس تتاهة
السعودية ذاتها بتل بستبب تعقيتدات االزمتة اللبنانيتة التتي افترزت بتدورها ماموعتة مت المعوقتات
االساسية التي وردت حوص ما اذا تان بعا الفرقال اللبنانيي يعدون ان قبوص وقتف اهتت ق النتار
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م قبيل الهدنة بي المتحتاربي استتعداداب لاولتة ااترا ام ال ،ولتم يكتد ينفتا وقتل اهتت ق النتار

حتد هُرحل بعا التبريرات ذات الطابم االجرائي في ظاهرها ،تمكان انعقاد المؤتمر والعناصر
التتتي ستتو تشتتارك فيتته ،ولكنهتتا فتتي الحقيقتتة تعبتتر ع ت نتتوط م ت التهتترب الفعلتتي م ت الوستتاهة

السعودية(.)509

وعنتتدما عقتتد متتؤتمر جنيتتف للفتتترة م ت  1-5تشتتري الةتتاني عتتام  5792بتتي الفرقتتال

اللبنانيي  ،تانل المملكة راعيتة لهتاا المتؤتمر وب تفة مراقتب فبعتث الملت فهتد بت عبتد العويتو

( )0001-5790الد المؤتمري يطالبهم بمعالاة الاتفات بالحكمة ويدعوهم ايااد معايير
للتتوازن بتي الطوائتف وتستتاوي الفتر للاميتم ،وقتتد عبترت المناشتدة الستتعودية عت رييتهتا فتتي

رؤيتة نهايتة حقيقيتة لتزمتتة اللبنانيتة ،اال انهتا لتتم تاتد اصتدال اياابيتة تافيتتة لتدا القتادة اللبنتتانيي

الماتمعي في جنيف ،اذ سرعان ما ح لل مشاحنات بي الابهة اللبنانية وحلفال سوريا حتوص

شرعية الوجود السوري ،وحوص هوية لبنان وانتمائه ،وهكاا انتهد المؤتمر دون نتائج تاتر(.)507

وامام تاارب عدة لألهرا المعنية با زمة ،واقرار اللانة السداسية بفشتلها ،واافتا ق

تل المساعي والنتدالات فتي تحقيتأ وقتف اهتت ق النتار تتان البتد للقمتة العربيتة ان تعقتد متؤتمراب
هارئتاب ،وبالفعتل عقتدت القمتة مؤتمرهتا فتي التدار البيضتال فتي المًترب للفتترة مت  01-02آيتار

عام  ،5797وصدرت عنها مقررات اتدت علتد عروبتة لبنتان ووحتدة اراضتيه ،وعلتد المستؤولية
العربيتتة العامتتة تاتتاب الوضتتم فتتي لبنتتان ،وهالبتتل االهتترا اللبنانيتتة تافتتة بتتاحترام وقتتف اهتتت ق

النار(.)550

وتادر االشارة الد ان اهم قرار صدر ع الاامعة العربية في تل القمة تشكيل لانة

عربية ثتثية عليا م مل العربية السعودية والمًترب والترئيس الاوائتري وتتم تعيتي االمتي العتام

المساعد للاامعة العربية االاضر االبراهيمي ممةتب عنها(.)555

وستترعان ماتشتتكلل اللانتتة الةتثيتتة العليتتا م ت المل ت فهتتد ب ت عبتتد العويتتو والمل ت

الحس الةاني والرئيس الشاذلي ب جديد( .)550وقد واجهل اللانة صعوبات تبيرة في اعمالهتا

وات تتاالتها فتتي ب دايتتة االمتتر وتتتادت أن ت تتل التتد عتتدم بلتتوغ الًايتتة المنشتتودة بستتبب تضتتارب
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المواقف بي االهرا اللبنانية  ،فضتب ع تدهور الوضم االمني ،اال ان مطالبات لبنانيتة وعربيتة

ودولية شاعتها علد االستمرار في مساعيها(.)552

وقد نشطل اللانة عبر مندوبها ،االاضر االبراهيمي وقامل بوضم الاطتول العريضتة

لوثيقتتة الوفتتا ق ،فقتتد اعلنتتل اللانتتة فتتي  51ايلتتوص عتتام  5797فتتي بيتتان اصتتدرته عت اطتتة مت

ستتبم نقتتال تتتدعو التتد وقتتف فتتوري وشتتامل هتتت ق النتتار ،وف ت الح تتار ،وفتتتح مطتتار بيتتروت،

وتت ليف لانتتة امنيتتة ل شتترا علتتد وقتتف القتتتاص ومراقبتتة الشتتواهئ ودعتتوة النتتواب اللبنتتانيي التتد

االجتماط في  20ايلوص لبدل مستيرة االصتتح ،تمتا حتددت ستنتي النستحاب الاتيب الستوري
جوئيتاب م ت البقتتاط ،لكنهتتا ربطتتل ستتريان هتتاب المهلتتة بالشتترول الستتورية المتمةلتتة بانتاتتاب رئتتيس
الامهوري ت تتة وتش ت تتكيل حكوم ت تتة اتح ت تتاد وهن ت تتي واق ت تترار االص ت تتتحات السياس ت تتية دس ت تتتورياب وح ت تتل
المليشيات(.)551

بتدأ االبراهيمتتي مهمتتته فتتي اقنتتاط االهتترا اللبنانيتتة ببنتتود الوثيقتتة وتتتان الاتتول االصتتعب

الاي بدأ فيه اقناط العماد ميشيل عون قائد القوات اللبنانية بمشارتة النواب المقيمتي بالمنطقتة

الواقعة تحل سيطرته في المؤتمر المومم عقدب في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية،

وتمك م اقناط العماد عون بمشارتة النواب في متؤتمر الطتائف( ،)551وفتي المقابتل توجته وزيتر
الاارجيتة الستعودي االميتتر ستعود الفي تتل التد دمشتتأ واجتمتم متتم الترئيس الستتوري لتدعم مهمتتة

االبراهيمي(.)551

وفي الوقل نفسه اصدرت اللانة بياناب تقوص فيه ان عملها يرمي الد مساعدة الشعب

اللبناني في اعادة الحيتاة لكتل مؤسستاته الدستتورية واداتاص التعتديتت المطلوبتة علتد الماتمتم
اللبناني الاي سيشهدب والتي م ش نها تمكي الدولة اللبنانية م جمم تل ابنائهتا فتي اهتار جتو

ديمقراهي وعادص ( .)559واتدت ان الوفتا ق التوهني يمتر حتمتاب عبتر الحتوار التوهني ،وانهتا تترا
مت الضتتروري ان تتوقتتف فتتوراب تتتل اعمتتاص العنتتف بتتي االشتتقال باميتتم اشتتكالها ،واينمتتا حتتدثل

واتتتدت علتتد التعتتاون بتتي ابنتتال لبنتتان التتاي ستتيبقون م ت البدايتتة وحتتتد النهايتتة صتتانعي انبعتتاث
بتدهم وهالبل االسرة العربية تقديم المساعدة ا ساسية انااح مهمة اللانة (.)559
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اتتا

ونتياتتة لاهتتود اللانتتة الةتثيتتة بشتتكل عتتام وجهتتود المملكتتة العربيتتة الستتعودية بشتتكل

انعقتتد االجتمتتاط االستتتةنائي لمالتتس النتتواب اللبنتتاني للفتتترة م ت  20ايلتتوص وحتتتد 00

تشتتري االوص عتتام  5797فتتي مدينتتة الطتتائف فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية( .)557وشتتارك فيتته

اثنان وستون نائباب م اصل ثتثة وسبعون (النواب االحيال) اذ اعتار احدا عشر نائباب( ،)500تما
شتتارك فتتي المتتؤتمر ماتلتتف الفاعليتتات اللبنانيتتة فتتي الوستتطي االستتتمي والمستتيحي( .)505وقتتد
اعل وزير الاارجية السعودي االمير سعود الفي ل منا اليوم االوص ان الفشل ممنوط (.)500

هرح وزير الاارجية السعودي علتد الماتمعتي فتي بدايتة االجتمتاط فتي مدينتة الطتائف

مشتتروط اتفتتا ق يت ت لف م ت ثتثتتة عنتتاوي رئيستتة تتمةتتل بوقتتف الحتترب ،واالصتتتحات السياستتية،

والعتقات المميوة مم سوريا(.)502

استتمرت اللقتتالات واالت تتاالت فتتي ق تتر المتتؤتمرات بالطتتائف فتتترة  02يومتاب متتاليتتة،

وتم فيها مناقشة وثيقة الميةا ق الوهني ،وادال عليها ماتم ادااله م تعديتت ،وقد تالل تل

اللقالات احدا عشرة جولة مرت اتلها فتي تةيتر مت االحيتان بمت ز ق وهريتأ مستدود ،االمتر

الاي اقتضد جهوداب مضنية بالها وزير الاارجية السعودي في بلوغ التقارب واقرار وثيقة الوفا ق

الوهني(.)501

ان هبيعة االزمة اللبنانية والمناقشات الحادة بي النواب ،وتضارب الم الح والتيارات

السياسية والطائفية ،دعل الملت فهتد بت عبتد العويتو ووزيتر اارجيتته للتوستط باستتمرار اياتاد

الاوامتتم المشتتترتة بتتي النتتواب اللبنتتانيي ومت ثتتم اقتترار وثيقتتة الوفتتا ق التتوهني او ماستتمي بوثيقتتة

الطائف(.)501

وفي  00تشري االوص عام  5797انتهل الاولة الحادية عشرة م االجتمتاط النيتابي

اللبناني في الطائف ،وت اعد (الداان االبيا) م ق ر المؤتمرات ،اذ وافأ اللبنانيون باتةريتة

 19ص ت تتوتاب عل ت تتد مش ت تتروط الوثيق ت تتة العربي ت تتة مع ت تتدالب ،والت ت تتي س ت تتميل بت ت تت(وثيقة الوف ت تتا ق ال ت تتوهني
اللبناني)(.)501

وجتالت الالستة الاتاميتتة فتي يتوم  00تشتتري االوص  ،5797اذ ابتتدأها الملت فهتتد

ب عبد العويو بكلمتته باستم اللانتة الةتثيتة العربيتة القاهتا نيابتة عنته وزيتر الاارجيتة االميتر ستعود
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الفي ل( ، )509واشار اتص تلمته الد الاهود الكبيرة التي بالها النتواب اللبنتانيون اثنتال مناقشتة

وثيقة الوفا ق الوهني ،وقدم التهاني الد الشعب اللبناني(.)509

وقد تمل الم ادقة علد وثيقة الوفا ق الوهني في الالسة النيابيتة المنعقتدة فتي مدينتة

القليعتات اللبنانيتة فتي  1تشتري الةتاني عتام  5797وفقتاب لمقتضتيات الوثيقتة ،وتتم تعتديل التتنل

الدستوري في  05ايلوص عام .)507(5770

وعلد الريم م م ادقة مالس النواب علد وثيقة الوفتا ق التوهني إال ان هتاا االتفتا ق

ظتتل سياستتياب نتته لتتم ي تتدر ع ت رئتتيس الدولتتة ولتتم ينشتتر فتتي الاريتتدة الرستتمية ،ولهتتاا اصتتدر
المالتتس النيتتابي القتتانون المتترقم  59بتتتاري  05ايلتتوص عتتام  5770القاضتتي بتعتتديل الدستتتور
اللبنتتاني ال تتادر بتتتاري  02آيتتار عتتام  ،5701وفتتي  05ايلتتوص عتتام  5770صتتاد ق التترئيس
اللبنتتاني اليتتاس الهتتراوي ( )5779-5797علتتد التعتتديتت التتتي ادالتتل علتتد الدستتتور والتتتي
قل ل م صتحيات رأس الدولة .واعل قيام الامهورية الةانية(.)520

مما تقدم نالل الد القوص ان للمملكة العربية الستعودية دوراب بتارزاب وفتاعتب فتي متؤتمر

الطائف ،بتتوفير ستبل الناتاح بات تاالته المكةفتة علتد ماتلتف ال تد اللبنانيتة والعربيتة والدوليتة،

وهتتو المتتؤتمر التتاي ادا التتد انطتقتتة لبنتتان ماتتدداب ،مت حالتتة الحتترب والتتدمار التتد حالتتة البنتتال
واالعمار(.)525

المطلب الةاني :الموقف السعودي م تداعيات الحرب االهلية اللبنانية.
لتتم تكتتتف المملكتتة العربيتتة الستتعودية بوستتاهتها ومواقفهتتا تاتتاب الحتترب االهليتتة التتتي

ع فل بلبنان ،بل تانل علد تماس مم التداعيات التي افرزتها تلت الحترب ،والستيما التتدال

السوري في لبنان والاي بدأ عام  5791تما ستبأ التاتر واستتمر حتتد عتام  0001واالجتيتاح

االسرائيلي للبنان عام  5790وحتد عام  ،0000وم هنا سي تي هاا المطلب لتسليط الضتول
علد الموقف السعودي م تل التداعيات.
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اوالب :الموقف السعودي م التدال السوري في لبنان
ااتلفتتل مواقتتف المملكتتة العربيتتة الستتعودية مت التتتدال الستتوري فتتي لبنتتان ،وارتبطتتل

تل المواقف بمراحل الحرب االهلية اللبنانية وتطورها ،فقد اعربل المملكة بعتد اجتمتاط وزرال
الاارجيتتة العتترب فتتي تشتتري االوص عتتام  5791ع ت رفضتتها ي تتتدال اتتارجي فتتي الشتتؤون
اللبنانية ،وقد توضح ذل في الت ريح الاي ادلد به ولي العهد االمير فهد ب عبد العويو في 1

تتتانون االوص عتتام  5791قتتائتب ان القض تية اللبنانيتتة ال يمك ت ان تحتتل اال م ت دااتتل لبنتتان،
ورجاالت لبنان يدرتون ان وحدة ال تف فيمتا بيتنهم مت االمتور التتي ياتب المحاف تة عليهتا وال
احد يقبل بتقسيم لبنان (.)520

وعنتتدما بتتدأت الوستتاهة الستتورية فتتي لبنتتان عتتام  5791تانتتل المملكتتة اتةتتر اقتناع تاب
بقتتدرة ستتوريا علتتد االمستتاك بتتا مور فتتي لبنتتان ووقتتف العنتتف التتدامي فيتته( .)522وعلتتد التتريم مت
معارضتها للتدال الاارجي في شؤون لبنان ،اال ان تفاقم االزمة جعلهتا اتةتر قناعتة بقتدرة ستوريا

علد تهدئة الوضم في لبنان ،وادراتاب منها لحساستية الستوريي اتاتاب المبتادرات العربيتة والدوليتة
وشدة التناقضات العربية – العربية ،لم تناوئ الوساهة السورية في لبنان ،ااات م الحها بعتي

االعتبتتار( ، )521لتتاا تحف تتل المملكتتة علتتد الوستتاهة الستتورية فتتي الستتاحة اللبنانيتتة للحفتتاو علتتد
م الح دمشأ في لبنان ،واتتفل بتقديم الن ائح والتفاوض معها اليااد افضل الحلوص للقضية

اللبنانيتتة ،وابتتدا الستتوريون تعاونتاب ملحوظتاب متتم المبتتادرات الستتعودية النستتاامها متتم ماططتتاتهم

وسياستهم(.)521

وفي اواار عام  5791زار المل السعودي االد ب عبد العويو دمشتأ وتباحتث متم

الرئيس السوري حافت االسد حوص تيفية اعادة الستم الد لبنان(.)521

وعنتتدما انبةقتتل الوثيقتتة الدستتتورية برعايتتة ستتوريا فتتي  51شتتبال عتتام  ،5791قامتتل

الحكومتتة الستتعودية بت ييتتدها ،وقتتد اشتتاد وزيتتر الاارجيتتة الستتعودي ستتعود الفي تتل بتتالاهود التتتي

تبالها سوريا لتسوية النواط في لبنان ،واعل ان السعودية ل توافأ علد تقسيم لبنان(.)529

520

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المالد ()00

العدد ()9

آب ()0052

ومم بداية التدال العسكري الستوري فتي لبنتان فتي  5حويتران عتام  5791لتم تتفاجت

المملكة العربية السعودية بتل الاطتوة ،ولتم ي تدر عنهتا اي ت تريح او موقتف متشتنج ازال متا

تان يدور حينها في لبنان(.)529

وفي الوقل التاي ازدادت الضتًول العربيتة بشتكل تبيتر حيتاص حاتم التتدال الستوري

المنفرد ،وبات يير مقبوالب مت ايلبيتة الحكومتات العربيتة ان لتم نقتل تلهتا ،وبتات يشتكل م تدر
قلتتأ بالنستتبة لهتتا ،ايقنتتل المملكتتة العربيتتة الستتعودية بت ن ال تتراط علتتد الوعامتتة بتتي ستتوريا وم تتر

س تتينعكس ف تتي اح تتد وجوه تته ص تتراعاب عنيفت تاب ف تتي لبن تتان وس تتيؤدي ال تتد اس تتتمرار عملي تتة التش تترذم

واالس تتتقطاب داا تتل ال تتوه العرب تتي ،ل تتال حاول تتل المملك تتة جاه تتدة ف تتي س تتبيل الوص تتوص ال تتد

م الحة ست ورية م ترية تتي يستمح للاميتم باستتىنا عمليتة الستتم فتي الشتر ق االوستط ،وهتاا

االمتتر يقضتتي حتم تاب بوقتتف القتتتاص المستتتمر فتتي لبنتتان م ت دون ان تحقتتأ ستتوريا او م تتر ن تتراب
حاسماب هناك ،لاا بدأت المملكتة بالضتًط علتد الحكومتة الستورية بوجتوب المشتارتة فتي متؤتمر
قمة الرياض ،وهددت بسحب قواتها المرابطة في جبهة الاوالن واالردن( ،)527فضتتب عت قطتم

ماتانل تقدمه لها م دعم سياسي ومادي(.)510

وعلت تتد اثت تتر تات تتدد االشت تتتباتات ب تتي الات تتيب الست تتوري وق تتوات المقاوم تتة الفلست تتطينية

المتحالفتتة متتم الحرتتتة الوهنيتتة اللبنانيتتة ،دعتتل المملكتتة العربيتتة الستتعودية فتتي  51تشتتري االوص

عام  5791الد عقد قمة عربية سداستية فتي الريتاض ،وقتد عارضتل ستوريا عقتد هتاب القمتة فتي
بداية االمر لكنها سرعان ما رضال نتياة للضًول الدولية(.)515

وقد تان م اهم قرارات القمة السداسية في الرياض ،قرار تحويل قوات االم العربية

الد قوات ردط عربية تت لف م ( )20000مقاتل تما سبأ لاتر ،يت لف الاول االتبر منهتا مت

الق تتوات الس تتورية الموج تتودة اصت تتب ف تتي لبن تتان وزي تتادة ع تتددها مت ت ( )05000ال تتد ()01000

مقاتل(.)510

وعلتتد اثتتر التطتتورات التتتي اعقبتتل االجتيتتاح االستترائيلي للبنتتان عتتام  ،5799وانتتدالط

القتاص بي مليشتيات الابهتة اللبنانيتة والقتوات الستورية ،ستارعل المملكتة العربيتة الستعودية التد
القيام بوساهتها واقترحل عقتد قمتة عاجلتة للن تر فيمتا يمكت القيتام بته لوقتف القتتاص التدائر فتي
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لبنان ،وقد توجل تل المساعي بانعقاد مؤتمر (بيل الدي ) في الفترة م  51الد  59تشتري

االوص عتتام  5799والتتاي تتتم بموجبتته اقنتتاط ستتوريا م ت قبتتل وزيتتر الاارجيتتة الستتعودية بستتحب
قواتها م بيروت الشرقية واستبدالها بوحدات م الايب السعودي(.)512

وعنتتدما جتترت المواجهتتات بتتي مليشتتيات الابهتتة اللبنانيتتة والقتتوات الستتورية فتتي معرتتتة

(زحلة) في مطلم نيسان عام  ،5795اعربل المملكة العربيتة الستعودية عت قلقهتا البتال حيتاص

هاب المواجهات الدامية التتي جترت بتي االاتوة االشتقال علتد ارض لبنتان ،وناشتدت قتادة لبنتان
وزعمائه الت ر بحكمة وتًليب الم لحة العربية العليا قبل اي اعتبار(.)511

وقتتد اثبتتتل معرتتتة زحلتتة وازمتتة ال تتواري الستتورية التتتي تلتهتتا التتدور التتتوفيقي للمملكتتة

العربيتتة الستتعودية وثوابتهتتا تاتتاب لبنتتان( ،)511فعلتتد اثتتر مناشتتدة البطريتترك المتتاروني متتار انطونيتتوس
بطرس اتريب للملت الستعودي االتد بت عبتد العويتو فتي  2نيستان عتام  5795بالتتدال لرفتم

الح ار السوري ع القوات اللبنانية في زحلة ،نشطل المملكة العربية السعودية فحققل وقفتاب
للمعتتارك ورفعتتل الح تتار ع ت المدينتتة واعلنتتل دعمهتتا للشتترعية اللبنانيتتة ،وقتتد ربطتتل تفعيتتل
مبادراتها في لبنان بقيام قتادة الابهتة اللبنانيتة بلصتدار بيتان بقطتم عتقتاتهم متم استرائيل ليتستند
للمملكة مواصلة مساعيها القناط سوريا ودفعها الد تهدئة النواط مم القوات اللبنانية(.)511

ان الاهود التي بتالتها المملكتة العربيتة الستعودية فتي ستبيل انهتال م ستاة زحلتة اثمترت

في  20حويران عام  5795م اتص أقناط السوريي بقبوص انتشار عناصر قوة االم التداالي
اللبناني ،واروج مقاتلي القوات اللبنانية م المدينة ب سلحتهم الافيفة بعد ان ستلموا استلحتهم

الةقيلة الد القوات السورية وبمراقبة سعودية(.)519

وعندما تقرر تشك يل اللانة الةتثية العربية حاولل سوريا ان تكون ضم هتاب اللانتة،

اال ان العاهل السعودي المل فهد ب عبد العويو رفتا المشتارتة الستورية فتي اللانتة الةتثيتة،

اذ تتتان تقتتديرب ان ستتوريا تعتتد هرفتاب مت اهتترا ال تتراط التتدائر فتتي لبنتتان ،مشتتيراب التتد ان مشتتارتة
سوريا قد تعقد االمور في التوصل الد الحل المنشود في ايقا الحرب االهلية(.)519
وعنتتدما وضتتم الميةتتا ق التتوهني ،اشتتارت احتتدا فقراتتته التتد ااتتراج القتتوات الستتورية مت

لبنان اتص مدة عامي  ،االمر الاي ادا الد امتعاض سوريا وسبب في ت عيد عسكري ،ونتياة
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لتتال اعلنتتل اللانتتة الةتثيتتة تعتتديل الفقتترة وتكليتف التتدوص العربيتتة لرعايتتة واناتتاز وتنفيتتا اتفتتا ق
مستقبلي بي سوريا ولبنان لتحديد مدة وجود القوات السورية(.)517

وهنتتاك م ت يتترا ان جتتوهر اتفتتا ق الطتتائف تن يمي تاب تتتان لتقاستتم النفتتوذ علتتد لبنتتان بتتي

المملكتتة العربيتتة الستتعودية وستتوريا ،وتانتتل ستتمة ذل ت التقاستتم تتمةتتل بالتتتداال ،فستتوريا تتتتولد
الس تتيطرة الميداني تتة عل تتد لبن تتان ،وت تتوفر المملك تتة العربي تتة الس تتعودية التموي تتل والتًطي تتة السياس تتية

واالقليميتتة والدوليتتة لتلت الستتيطرة ،وتتتان رفيتتأ الحريتتري اللبنتتاني – الستتعودي هتتو نقطتتة تقتتاهم
الدوري السعودي واللبناني وظل يمةل نقطة التقاهم حتد ايتياله فتي عتام  ،0001لتبتدأ مرحلتة

انهيار ذل التقاسم وبداية ازمة جديدة في لبنان.

()510

ثانياب :الموقف السعودي م االجتياح االسرائيلي للبنان عام .5790
حاولل المملكة السعودية ان تتعامل مم التطور الاديد والمتمةل باالجتياح االسرائيلي

للبنتتان ع تتام  5799وعتتام  5790بش تتيل م ت الدبلوماس تتية ،فعنتتدما ب تتدأ االجتيتتاح ف تتي عملي تتة
الليطاني عام  5799بادرت المملكتة العربيتة الستعودية باستتنكار االجتيتاح االسترائيلي للانتوب
اللبناني ،واعل ذل في بيان اصتدرب التديوان الملكتي الستعودي حتوص االجتيتاح العستكري فقتد

اتد البيان علد ان هاا العمل جال ترد فعل انتقامية لما قامل به فىة م الفدائيي الفلسطينيي

الاي سلبل اسرائيل وهنهم وناشد البيان الضمير العالمي ايقا العدوان(.)515

وفتتي  9آب عتتام  5795هرحتتل المملكتتة مبتتادرة ستتتم لحتتل ازمتتة الشتتر ق االوستتط

وسميل بمشروط االمير فهد ،واتدت فيهتا علتد حتأ دوص المنطقتة علتد العتيب بستتم ،ودعتل

الد انسحاب اسرائيل م االراضي التي احتلتها وانشال دولة فلسطي وعاصمتها القدس(.)510

وهناك مت يترا ان الستعوديي اعتقتدوا ان حتل ازمتة الشتر ق االوستط المتمةتل بالقضتية

الفلسطينية والنواط العربي االسرائيلي منا عام  5719يعتد عقتدة العقتد وستينعكس اياابيتاب علتد

االزمة اللبنانية واالجتياح االسرائيلي للبنان(.)512

اعلنل استرائيل رفضتها للمشتروط ال نته تتان يةنيهتا عت ماططاتهتا تاتاب لبنتان ،وصترح

رئتيس التتوزرال االستترائيلي منتاحيم بتتيً ان حكومتتته م تممة علتتد اقامتتة مةلتث ستتتم بينهتتا وبتتي
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م ر ولبنان وعلد انهال وجود من مة التحرير الفلسطينية في لبنتان ،وتتان تحقيتأ هتاا الماطتط

يتطلب اجتياح لبنان والقضتال علتد المقاومتة الفلستطينية وااتراج ستوريا مت لبنتان وهتاا ماح تل
في تموز عام .5790

()511

ومتتا ان وقتتم االجتيتتاح حتتتد بتتادرت المملكتتة باستتتنكارب وعدتتته يتتوواب لدولتتة عربيتتة(،)511

وانسااماب مم سياستها وضعل ثقلها الدولي تله لوقف الًوو وانسحاب القوات االسرائيلية.

وحث المل فهد الرئيس االمريكي رونالد ريًتان Ronald Wilson Regan

( )5797-5795علد التدال لوقف العدوان االسرائيلي علد لبنان ،وقد احرج بال االدارة
االمريكية ،اذ تانل هناك ادلة تافية لدا الرياض والقاهرة التهام واشنط باالذعان اسرائيل في

اجتياحها للبنان وتدمير عاصمته او التواهئ معها علد االقل(.)511

وفتتي الوقتتل نفستته نتتددت المملكتتة العربيتتة الستتعودية بالعتتدوان واالجتيتتاح االستترائيلي

للبنتتان توهيتتداب منتته واستتتقررب ،وقتتد حتتر التترئيس اليتتاس ستترتيس ورئتتيس وزرائتته شتتفيأ التتوزان
ومفتي الامهورية اللبنانية الشي حس االد وبقية القيادات اللبنانية علد الح وص علد التدعم
السعودي في مواجهة االجتياح االسرائيلي(.)519

وفي  9حويران  5790دعا المل االتد بت عبتد العويتو التدوص االستتمية التد توحيتد

صفوفها وحشد هاقاتها لمواجهة اسرائيل ،ووصف في بيان اصدرب ب فته رئيساب لمن مة المؤتمر

االستمي ان العدوان االسرائيلي علد لبنان يمةل مرحلة جديدة م مراحل حرب االبادة لتحقيأ
اهدا اسرائيل في ايت اب اجوال مت اراضتي االمتة االستتمية وتكتريس استتعمارها االستتيطاني

لألراضي العربية والمقدسات االستمية(.)519

وبعتتد التهديتتد االستترائيلي بتتداوص العاصتتمة بيتتروت وااتتراج المقاومتتة الفلستتطينية منهتتا

بقوة الستتح حتارت المملكتة مت عواقتب هتاب العمليتة ،فقتد جتال فتي بيتان صتادر عت التديوان

الملكي في الطائف وزعل ن ه (وتالة االنبتال الستعودية الرستمية) :ان المملكتة تحتار استرائيل
م االقدام علد مةل هاب الاطوة المتهورة ،وتعلتم ان اجتيتاح عاصتمة دولتة عربيتة مستتقلة ذات

ستتيادة وتيتتان ستتيبطل تتتل الاهتتود السياستتية والمستتاعي العربيتتة المباولتتة علتتد تتتل الستتاحات،
وسيضتتم االمتتة العربيتتة امتتام مستتؤولياتها التاريايتتة ،وهتتي ممارستتة حقهتتا المشتتروط فتتي التتدفاط عت
521

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المالد ()00

العدد ()9

آب ()0052

اراضتتيها ومقدستتاتها بكتتل الطاقتتات واالمكانيتتات ،وان المملكتتة اذ تعل ت ذل ت تؤتتتد وقوفهتتا متتم

شتتقيقاتها مت التتدوص العربيتتة ،وتعلت تضتتامنها التتتام متتم الشتتعبي الشتتقيقي اللبنتتاني والفلستتطيني،
وستكون اوص م يلبي الواجب (.)517

وعنتتدما تمتتادت استترائيل ف تتي عتتدوانها علتتد لبنتتان باجتي تتاح العاصتتمة بيتتروت س تتارعل

الدبلوماستتية الستتعودية متترة ااتترا للضتتًط علتتد واشتتنط لوقتتف العتتدوان ،والستتيما حتتي ضتترب

الاتتيب االستترائيلي الح تتار علتتد المقاومتتة الفلستتطينية فتتي يربتتي بيتتروت ،ومتتا نتتتج ع ت متابعتتة

الوضتتم فتتي لبنتتان ع ت قتترب م ت قبتتل المملكتتة الستتعودية ،فض تتب ع ت اهميتتة المملكتتة بالنستتبة

للم الح االمريكية في الشر ق االوسط إذ وضعل االدارة االمريكية المملكة في محور سياستها

ماعر باطة ريًان التي اعل عنها فتي 5
احتص الستم في الشر ق االوسط ولبنان م اتص ُ
ايلوص عام .)510(5790

وقتد استتمرت المملكتة العربيتة الستعودية فتي رفضتها للتتدال االسترائيلي حتتد ضتمنل

رفضها في وثيقتة الطتائف عتام  ،5797حينمتا ادالتل فتي بنودهتا البنتد التاي نتل علتد تنفيتا

القرار ( )101وسائر قرارات مالس االم الدولي القاضية بلزالة االحتتص االسرائيلي م لبنان
ازالتتة شتتاملة ،واتاتتاذ جميتتم االجتترالات التزمتتة لتحريتتر تامتتل االراضتتي اللبنانيتتة م ت االحتتتتص

االسرائيلي وبسط سيادة الدولة علد جميم اراضيه (.)515

اخلامتة
نستنتج مما تقدم ان المملكة العربية السعودية تربطها بلبنان روابط ااوية ،تانل نابعتة

م ت سياس تتتها الاارجيتتة القائم تتة علتتد التض تتام العربتتي ،وحاول تتل المملكتتة الحف تتاو علتتد تل ت

العتقات عبر تاري البلدي م اتص احترام سيادة لبنان واستقتله إذ تانل لها جهود واضتحة

في ح وص لبنان علد استقتله ،فضتب ع عدم التدال في شؤون لبنان الداالية.
وعنتتدما انتتدلعل الحتترب االهليتتة اللبنانيتتة عتتام  5791واستتتمرت حتتتد عتتام 5797

تانل للمملكة العربية السعودية مواقف واضحة في مارياتها فضتب ع تداعياتها ،وتمةلل تل

المواقتتف بالوستتاهة التتتي قامتتل بهتتا لالتتأ حالتتة م ت التتتوازن والتوافتتأ بتتي الفرقتتال والت ت ثير علتتد
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اهتترا النتتواط ومطتتالبتهم بوقتتف اهتتت ق النتتار باستتتمرار ،والت تيتتد علتتد التتدور العربتتي فضتتب ع ت

الدعوة والمشتارتة فتي االجتماعتات والقمتم العربيتة التتي عقتدت لمناقشتة وضتم الحلتوص الناجعتة

انهال الحرب االهلية ،واستمرت تباص جهودها لحل االزمة حتد تكللل بانعقاد اتفاقية الطائف
التتي تتان للملت فهتد بت عبتد العويتو آص ستعود دور بتارز فيهتا مت اتتص التوفيتأ والتقريتب بتي

الفرقال وانهال الحرب عام .5797

وفي الوقل نفسه تانل للمملكة مواقف واضحة م التتداعيات التتي شتهدتها الحترب

االهلية اللبنانية ،فقد وافقل بدايةب علد داوص سوريا الد لبنان وسهلل لهتا الشترعية مت منطلتأ
ان سوريا يمك لها ان تضم حداب للحرب االهلية وتؤثر فتي الستاحة اللبنانيتة وتعمتل علتد ايقتا

القتاص بي اللبنانيي  ،وتانل السعودية ترفا االجتياح االسرائيلي للبنان عام  5790واستنكرته

وضتتًطل علتتد التتدوص العربيتتة والًربيتتة والستتيما الواليتتات المتحتتدة االمريكيتتة للتتتدال بليقتتا
االحتتص االسرائيلي للبنان.

هوامش البحث:
_____________________
( ) 5وزارة الاارجيتتة ،المملكتتة العربيتتة الستتعودية ،الموقتتف الرستتمي للمملكتتة العربيتتة الستتعودية،
اتاتتاب الوضتتم السياستتي اللبنتتاني الحتتالي ،منشتتور فتتي شتتبكة المعلومتتات الدوليتتة (االنترنتتل)

علد الموقم:

WWW.MINSTRY OF FOREIGN AFFAIRS.

(* ) للتفاصتتيل حتتوص داتتوص المملكتتة العربيتتة الستتعودية التتد جامعتتة التتدوص العربيتتة ين تتر :يستتان
ستتمة ،السياستتة الاارجيتتة الستتعودية منتتا عتام  – 5711دراستتة فتتي العتقتتات الدوليتتة ،

ل ،5معهد االنمال العربي ،بيروت ،5790

.011

( ) 0عبتتد التترحم التتدهيمي :التتدور االقليمتتي للمملكتتة ومنهايتتة السياستتة الاارجيتتة الستتعودية،
صتتحيفة الاويتترة االلكترونيتتة ،العتتدد  ،52919االربعتتال  ،0055/1/7منشتتور فتتي شتتبكة
المعلومات الدولية (االنترنل) علد الموقم:

WWW.ALJAZIRAH. NEWSPAPER.P2.
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آب ()0052

العدد ()9

(*) ولتتد عبتتد العويتتو بت ستتعود عتام  5990فتتي الريتتاض ويتتادر إلتتد الكويتتل منتتا صتتًرب بستتبب
ال راعات السياسية ،ااض معارك عديدة م أجل إعادة حكم والدب وتمك م استعادة
حكمه وتوسيعه وضم العديد م اامارات تا حسال وشمر ،وقضد علتد مملكتة الحاتاز

عام  ،5701أصبح أوص مل للملكة العربية السعودية عام  ،5720توفي عام .5712
عبتتد اهلل بت عويتتو يوستتف الستتبل ،صتتفحة مت تتتاري الملت عبتتد العويتتو بت عبتتد التترحم

الفي ل آص سعود ،مالة المؤرخ العربي ،العدد  ،21سنة ،5799
( )2الدهيمي ،الم در السابأ،

.1-1

.0

( ) 1مارلي اليفة :العتقات السعودية اللبنانية ت سسل منا عهد المل عبد العويو ولتم تنقطتم
او تتبت تتدص والتت تتواص تتطت تتور فت تتي تافت تتة المست تتتويات ،صت تتحيفة الريت تتاض االلكترونيت تتة ،العت تتدد

 ،59100في  09ايلوص  ،0055منشتور فتي شتبكة المعلومتات الدوليتة (االنترنتل) علتد
الموقم:

WWW.ALRIYADH.COM

( )1تماص محمد الشاع ر :تطور الدور السعودي في الن ام العربي في عهتد الملت عبتد العويتو،
رستتالة ماجستتتير (ييتتر منشتتورة) ،معهتتد البحتتوث والدراستتات العربيتتة ،جامعتتة التتدوص العربيتتة،

القاهرة0007 ،م،

.597

( )1حستتي عبتتد اهلل :العتقتتات الستتعودية اللبنانيتتة -نمتتوذج متميتتو للتعتتاون المستتتمر ،صتتحيفة
المدينت تتة االلكترونيت تتة ،االربعت تتال  ، 0050/9/09منشت تتور فت تتي شت تتبكة المعلومت تتات الدوليت تتة
(االنترنل) علد الموقم:

WWW.ALMADINA.COM.P1

( )9الشاعر :الم در السابأ،

.599

( )9حسان حت ق :العتقات السعودية -اللبنانية  ،0000-5712في تتاب ماموعة باحةي

العتقات السعودية اللبنانية في عهد اادم الحرمي الشريفي المل فهد ب عبد العويو آص
سعود ،بحوث ودراسات القيل في الندوة التي عقدتها دارة المل عبد العويو بالتعاون متم
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الاامع تتة اللبناني تتة للفت تترة مت ت  20-07آي تتار  ،0000دارة المل ت عب تتد العوي تتو ،الري تتاض،

،0000

.521

( )7للمويد حوص تل العتقات :ين ر الم در نفسه،

.521

( ) 50م طفد الحستيني :جتاور االزمتة اللبنانيتة وتعقيتداتها ،مالتة شتؤون عربيتة ،العتدد ،522
ربيم ،0009

.511

(*) ولد رياض ال لح عام  5972م اسرة استقراهية ذات تقاليد سياسية ،انتاب مترات عتدة
في مالس النواب اللبناني ،وارتتبط استمه باالستتقتص ،وشتارك فتي وضتم الميةتا ق التوهني

اللبنتتاني عتتام 5712م ،ايتيتتل فتتي مطتتار عمتتان عتتام  .5717هيتتةم عبتتد الحميتتد حستتي

السامرائي :التطورات السياسية في لبنان في ضول ازمة عام  5791واالجتيتاح ال تهيوني

 ،5790رس ت تتالة ماجس ت تتتير (يي ت تتر منش ت تتورة) معه ت تتد الت ت تتاري العرب ت تتي والتت ت تراث العلم ت تتي،
بًداد0002،م،

.22

( ) 55حستتي نهتتاد عبتتد الحميتتد الحائ ت  :العتقتتات بتتي لبنتتان والستتعودية وموقفهتتا م ت قضتتايا
المشتتر ق العربتتي  ،5719-5711رستتالة ماجستتتير (ييتتر منشتتورة) ،تليتتة التربيتتة ،جامعتتة

الموصل ،0009

.59

( )50الم در نفسه،

.59

( )52الم در نفسه،

.57

( )51الم در نفسه،

.57

(*) ولد بشارة الاوري في رشميا عام  ،5970ودرس الحقو ق في معهد الحقو ق الفرنسي ،عاد
التتد لبنتتان ستتنة 5757م ،استتس حتتوب الكتلتتة الدستتتوري ،وانتاتتب نقيب تاب للمحتتامي فتتي

بيروت سنة  ،5720تولد رئاسة الامهورية عتام  5712تت وص رئتيس جمهوريتة فتي لبنتان

وت تتوفي ع تتام 5711م .ش تتادي الي تتل اب تتو عيس تتد :رؤس تتال الامهوري تتة اللبناني تتة  ،افاي تتا-

وق تتائم -وث تتائأ -ص تتور ،ل ،5ش تترتة المطبوع تتات للتوزي تتم والنش تتر ،بي تتروت ،0009
.11 -11
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( )51الحائ  ،الم در السابأ،
( )51الم در نفسه ،

المالد ()00

آب ()0052

العدد ()9

.05

.01

(*) ولتتد تميتتل شتتمعون فتتي ديتتر القمتتر عتتام 5700م ،وداتتل معهتتد الحقتتو ق للبتتال اليستتوعيي ،
وناص اجازته عام  ،5702اسس حوب الوهنيي االحرار ،انتاب نائباب ثمتاني مترات منتا

العتتام  5721وحتتتد عتتام  5790وعتتي وزيتتراب ستتبم متترات ،وتتتوفي ستتنة  ،5799ابتتو
عيسد :الم در السابأ،

( )59حت ق :الم در السابأ،

.11-12

.527

( )59علي حسي ياسي الويدي :تطور اريطة القوا السياسية في مالتس النتواب اللبنتاني فتي
الفترة م  ،0007 -0000رسالة ماجستير (يير منشورة) ،معهد البحوث والدراسات
العربية ،جامعة الدولة العربية،0055 ،

( )57الحسيني ،الم در السابأ،
( )00عبد اهلل :الم در السابأ،
( )05الم در نفسه،

.72

.511
.5

.5

()00الحائ  :الم در السابأ،

.0

( )02عويو االحدب :لبنان الاديد ،دار العلم للمتيي  ،بيروت،5791 ،
( )01الحائ  :الم در السابأ،
( )01الم در نفسه،

.20

( )01الم در نفسه،

.22

( )09الشاعر :الم در السابأ،

.000

.20

.570

( )09نويه تتة االفن تتدي :االنعكاس تتات االقت تتادية للح تترب ،مال تتة السياس تتة الدولي تتة (الق تتاهرة)،
العدد ،12يناير ،5791

.01

( )07الشاعر :الم در السابأ،

.570
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( )20عبد اهلل :الم در السابأ.5 ،
( ) 25جميتتل ب ت محمتتود ب ت محمتتد متترداد :العتقتتات الستتعودية اللبنانيتتة ،فتتي تتتتاب ماموعتتة
باحةي  :العتقات السعودية -اللبنانية في عهد اادم الحرمي الشريفي المل فهد بت

عبد العويو آص سعود ،بحوث ودراسات القيل في الندوة التي عقدتها دارة الملت عبتد

العويو بالتعاون مم الاامعة اللبنانية للفترة م  20-07آيار  ،0001دارة المل عبد

العويو ،الرياض،0000 ،

.512

( )20محمد المااوب :سيرة االصتح السياسي والدستوري قبل الطتائف وبعتدب ،مالتة تتاري
العرب والعالم ،السنة  ،00العدد  ،5791آذار -ابريل ،0000

.2

( ) 22عب تتد العوي تتو س تتليمان ن تتوار :الح تترب االهلي تتة وابعاده تتا الطائفي تتة ،مال تتة السياس تتة الدولي تتة
(القاهرة) العدد  ،12يناير ،5791

( )21الم در نفسه،

.55

.55

(*) للمويد حوص الطوائف اللبنانية ين ر :ايليا حريأ ،التحوص السياسي في تاري لبنان الحديث،
االهلي تتة للنش تتر والتوزي تتم ،بي تتروت،5790 ،

09؛ جوزي تتف مًي تتوص :لبن تتان والقض تتية

العربية ،ل ،5منشورات عويدات ،بيروت،5717 ،

.509

( ) 21باس تتم الاس تتر :رئاس تتة وسياس تتة ولبن تتان الادي تتد ،منش تتورات دار مكتب تتة الحي تتاة ،بي تتروت،
،5711

.99

( )21علت ي التتدي هتتتص :التتدروس والمستتتقبل فتتي ازمتتة الن تتام اللبنتتاني ،مالتتة السياستتة الدوليتتة
(القاهرة) ،العدد  ،12يناير ،5791

.05

( )29ريتتاض ال تتمد :المؤسستتات االجتماعيتتة والسياستتية فتتي الدولتتة الحديةتتة ،د.م،5799 ،
.559

510

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المالد ()00

آب ()0052

العدد ()9

( )29للموي تتد ح تتوص االحت تواب اللبناني تتة ين تتر :فض تتل ش تترورو :االح تتواب والتن يم تتات والق تتوا
السياس تتية ف تتي لبن تتان  ،5790-5720ل ،5دار المس تتيرة ،بي تتروت،5795 ،

ومابعدها.

( )27ال مد :الم در السابأ،

21

.507

(*) شتتهد لبنتتان احتتداث وثتتورات عنيفتتة منتتا عتتام  ،5717اذ قاتتتل اللبنتتانيون بع هتتم اتلهتتا،
وتمةلل تل الةورات بةورة  ،5717وثورة عام  ،5719واحتداث عتام  ،5717وثتورة

ايتتار عتتام  ،5792للتفاصتتيل ين تتر :ستتامي ذبيتتان :الحرتتتة الوهنيتتة اللبنانيتتة – الماضتتي
والحاضت تتر والمست تتتقبل م ت ت من ت تتور است تتتراتياي ،ل ،5دار المست تتيرة ،بيت تتروت ،5799
.71

( )10نتتاظم اليتتل حس ت عبتتد المعمتتوري :الحتترب االهليتتة فتتي لبنتتان  ،5790-5791رستتالة
ماجستير (يير منشورة) تلية التربية ،جامعة بابل،0055 ،

( )15مرداد :الم در السابأ،

.511

( )10ذبيان :الم در السابأ،

.79

( )12الم در نفسه،

.71-72

( )11هتص :الم در السابأ،
( )11الم در نفسه،

.17

.00

.00

( )11نادي تتة فاض تتل عب تتاس فض تتلي :التط تتورات السياس تتية ف تتي لبن تتان وانعكاس تتاتها عل تتد الوح تتدة

الوهنيت تتة ،مالت تتة الدراست تتات الدوليت تتة (جامعت تتة بًت تتداد) ،بًت تتداد ،العت تتدد ،0055 ،29
.502

( )19يادة الارسا :لبنان ياعرب ،مطابم االهرام التاارية ،القاهرة ،د.ت،
الم در السابأ،

.17

( )19ذبيان :الم در السابأ،

501؛ المعموري

.500-505
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( )17المعموري :الم در السابأ،

.92-11

( ) 10نيفتتي مستتعد :النواعتتات الدينيتتة والماهبيتتة والعرقيتتة (االثنيتتة) فتتي التتوه العربتتي ،مالتتة
المستتتقبل العربتتي ،مرتتتو دراستتات الوحتتدة العربيتتة ،بيتتروت ،الستتنة  ،20العتتدد ،211
.95-90

،0007

( )15الم در نفسه،

.95

( )10مستتح التطتتورات االقت تتادية واالجتماعيتتة فتتي منطقتتة االستتكوا  ،5779-5779البطالتتة
فتتي منطقتتة االستتكوا دراستتات حتتاالت ماتتتارة ،اللانتتة االقت تتادية واالجتماعيتتة لًتترب

اسيا ،االمم المتحدة ،نيويورك ،0000

.11

( ) 12محمود عبد الرحم الف :التدال السوري في لبنان واشكالية العتقة السورية اللبنانية،
مالة تلية التربية للبنات (بًداد) ،المالد  ،00العدد،0055 ،1

.900

( )11الم در نفسه.900 ،
( ) 11عبتتد المتتنعم المشتتال ،االستتتمرارية واحتماالتهتتا فتتي الم تتالحة الوهنيتتة ،مالتتة السياستتة
الدولية (القاهرة) ،العدد  ،12يناير،5791

( )11الف :الم در السابأ،

.901

( )19المعموري :الم در السابأ،
( )19الم در نفسه،

.500

.510

.512

( ) 17عدنان العمد :ثتثة مواقف عربية تااب ال راط اللبناني ،مالة السياستة الدوليتة (القتاهرة)
العدد  ،21يناير ،5791

( )10العمد :الم در السابأ،

21؛ الف :الم در السابأ،

.900

.29-21

( )15قاستتم جبتتاري زاحتتم المرشتتدي :التتدور الستتعودي فتتي الحتترب االهليتتة اللبنانيتتة -5791
 ، 5790رسالة ماجستير (يير منشورة) ،تلية التربيتة للعلتوم االنستانية ،جامعتة ذي قتار،
،0050

511

.507

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

( )10الف :الم در السابأ،
( )12الم در نفسه،

.902

( )11الم در نفسه،

.901

( )11المشال :الم در السابأ،

المالد ()00

العدد ()9

آب ()0052

.902

.500

(*) وقد استمرت القوات السورية بتواجدها في لبنان حتد اروجهتا بقترار مالتس االمت التدولي
رقم  5117في ايلوص عام  .0001الف :الم در السابأ،

.901

( ) 11موستتوعة مقاتتتل م ت ال تتحرال :الحتترب االهليتتة اللبنانيتتة ،منشتتور فتتي شتتبكة المعلومتتات
الدولية (ا نترنل) علد الموقم:

WWW.MAQATEL.COM

(*) وتسمد احداث ايلوص االستود التتي بتدأت فتي ايلتوص عتام  ،5790ومت اتلته قتام الاتيب
االردنتتي بضتترب قواعتتد المقاومتتة الفلستتطينية فتتي االردن ،ا متتر التتاي دفعتتل المقاومتتة
الفلسطينية الد ترتيو قواتها وقواعدها العسكرية في الانوب اللبناني ،عةمان بت ياستي

التتروا  :دور اتتادم الحتترمي الشتتريفي فتتي معالاتتة االزمتتة اللبنانيتتة ،فتتي تتتتاب ماموعتتة
باحةي  :العتقات السعودية -اللبنانية في عهد اادم الحرمي الشريفي المل فهد بت

عبد العويو آص سعود ،بحوث دراسات القيل في النتدوة التتي عقتدتها دارة الملكتة عبتد

العويو بالتعاون مم الاامعة اللبنانية للفترة م  20-07آيتار  ،0000دار الملت عبتد

العويو ،الرياض ،0000

( )19الحسيني :الم در السابأ،

.559

.511

( )19الروا  :الم در السابأ،

.559

( )17فضلي :الم در السابأ،

.507

511

المملكة العربية السعودية والحرب االهلية اللبنانية 5797-5791
أ .م .د .محمد علي محمد تميم

( )90ساستتي عستتا  :ال تتهيونية والنواعتتات االهلي تتة ،فتتي محمتتد جتتابر االن تتاري وآا تترون،
النواع تتات االهلي تتة العربي تتة العوام تتل الداالي تتة والاارجي تتة ،ل ،0مرت تتو دراس تتات الوح تتدة
.521

العربية ،بيروت،0005 ،

( )95جماص سعد نوفتان :االجتيتاح (االسترائيلي) للبنتان عتام  ،5790مالتة آداب الفراهيتدي،
(تكريل) العدد  ،52تانون االوص ،0050

.552

( )90احمتتد فتحتتي جمعيتتة الحميتتد :موقتتف الامهوريتتة العربيتتة الستتورية مت الحتترب االهليتتة فتتي
لبنتتان  ،5792-5791رستتالة ماجستتتير (ييتتر منشتتورة) ،تليتتة التربيتتة ،جامعتتة الموصتتل
،0050

.515 -521

.572

( )92الحميد :الم در السابأ،

.552

( )91نوفان :الم در السابأ،

(*) ولد بشير الاميل فتي بيتروت عتام  ،5719وهتو ناتل التوزير والنائتب بيتار الاميتل مؤستس

حتتوب الكتائتتب اللبنانيتتة ،درس القتتانون ،وبتتدأ نشتتاهه الحوبتتي ستتنة  ،5717وستتاهم فتتي

انشال القوات اللبنانية ،اصبح رئيساب للامهورية في  02آب عام  5790اثنال االجتياح
االسرائيلي ،ايتيل في  51ايلوص عام  ،5790ابو عيسد :الم در السابأ،

.92

( )91ف لي :الم در السابأ،

.507

( )91نوفان :الم در السابأ،

.521

( )99المعموري :الم در السابأ،
( )99الم در نفسه،

.502

( )97الم در نفسه،

.502

( )90الم در نفسه،

.519

511

.502

-90

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المالد ()00

آب ()0052

العدد ()9

( ) 95حس ابو هالب :الوساهة السعودية واالزمات العربية ،مالة السياسية الدولية( ،القتاهرة)
.599

العدد  ،91يناير ،5791

( )90عبتتد التترؤو ستتنو :المملكتتة العربيتتة الستتعودية ولبنتتان -دبلوماستتية ماقبتتل الطتتائف وانهتتال
الحتترب اللبنانيتتة ،فتتي تتتتاب ماموعتتة بتتاحةي  ،العتقتتات الستتعودية – اللبنانيتتة فتتي عهتتد
اادم الحرمي الشريفي المل فهد ب عبد العويو آص سعود ،بحوث ودراستات القيتل

في الندوة التي عقدتها دارة الملت بت عبتد العويتو بالتعتاون متم الاامعتة اللبنانيتة للفتترة

م ت ت ت ت ت  20 – 07آيت ت ت ت تتار  ،0000دارة المل ت ت ت ت ت عبت ت ت ت تتد العويت ت ت ت تتو ،الريت ت ت ت تتاض ،0000
12-10؛ المعموري ،الم در السابأ،

( )92المرشدي :الم در السابأ،

.070

( )91المعموري :الم در السابأ،

.511

.511

( )91احمد يوسف القرعي :دور الاامعة العربية بي المبادرة واالافا ق ،مالة السياسة الدولية
(القاهرة) العدد  ،12سينال ، 5791

( )91المعموري :الم در السابأ،

.19

.511

( )99سامح محمد راشد :العتقات الالياية العربية  – 0000-5790االهر واالتااهات،
ل ،5مرتو الاليج لألبحاث ،دبي،0001 ،

( )99مرداد :الم در السابأ،
( )97سنو :الم در السابأ،

599؛ راشد :الم در السابأ،
 ،11مرداد :الم در السابأ،

( )70الف :الم در السابأ،

.519
.599

.909

( )75ابو هالب :الم در السابأ،
( )70الف :الم در السابأ،
( )72ابو هالب :الم در السابأ،
( )71الم در نفسه،

.519

.597
.909
.590

.590
519

المملكة العربية السعودية والحرب االهلية اللبنانية 5797-5791
أ .م .د .محمد علي محمد تميم

( )71المرشدي :الم در السابأ،
( )71الف :الم در السابأ،
( )79الم در نفسه،

.501
.907

.907

( )79سنو :الم در السابأ،

17-19؛ المعموري :الم در السابأ،

( )77سنو :الم در السابأ،

.19-11

( )500الم در نفسه ،

.19

( )505المعموري :الم در السابأ،
( )500الم در نفسه،

.519

.519

.17

( )502سنو :الم در السابأ،

 ،11المعموري :الم در السابأ،

.519

(*) تمةل تتل تلت ت التط تتورات با تتروج م تتر مت ت دائ تترة ال تتراط العرب تتي االس تترائيلي ع تتام 5797

بتوقيعهتا علتد معاهتدة الستتم متم استرائيل فتي العتام نفسته ،ومتا افرزتته مت معطيتات فتتي

الفترة التحقة علد الن ام االقليمي العربي ،سيما ازدياد تعنل استرائيل فتي حتل القضتية
الفلس تتطينية ،والتهدي تتدات االس تترائيلية لس تتوريا ،وايتي تتاص ال تترئيس الم تتري محم تتد ان تتور

السادات عام  .5795المعموري :الم در السابأ،
( )501سنو :الم در السابأ،

.519

.12

( )501المعموري :الم در السابأ،

.519

( )501احمتتد ستتعيفان :االن متتة السياستتية والمبتتادئ الدستتتورية العامتتة -دراستتة مقارنتتة ،ل،5
منشورات الحلي الحقوقية ،بيروت،0009 ،

( )509الروا  :الم در السابأ،

.501

( )509ابو هالب :الم در السابأ،
( )507سنو :الم در السابأ،
( )550سعيفان :الم در السابأ،
519

.111

.592

99؛ مرداد ،الم در السابأ،
.111

.591

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

( )555الم در نفسه،

المالد ()00

العدد ()9

آب ()0052

.111

( )550راشد :الم در السابأ،

.570

( )552سعيفان :الم در السابأ.111 ،
( )551راشد :الم در السابأ.570 ،
( ) 551موسوعة مقاتل م ال حرال ،الحرب االهلية اللبنانية ،الم در السابأ.
.111

( )551سعيفان :الم در السابأ،

( )559م تتنح ال تتلح :لبن تتان بع تتد اتف تتا ق الط تتائف -االياابي تتات والس تتلبيات ،مال تتة المس تتتقبل
العربي ،مرتو دراسات الوحدة العربية ،بيتروت ،الستنة  ،51العتدد  ،511تشتري الةتاني

،5770

.92

( )559الم در نفسه،

.92

( )557راشد :الم در السابأ،

.570
.55

( )500المااوب :الم در السابأ،

( )505زهتتوة الما تتاوب :ال تتراط علتتد الس تتلطة ف تتي لبنتتان ،ل ،5ش تترتة المطبوع تتات للتوزي تتم
والنشر ،بيروت،0055 ،

.207

( )500شتتادي اليتتل ابتتو عيستتد :الواليتتات ييتتر المتحتتدة اللبنانيتتة ،ل ،5شتترتة المطبوعتتات
.11

للتوزيم والنشر ،بيروت،0007 ،

( )502عتار العبتتد :لبنتتان والطتائف تقتتاهم تتتارياي ومستتار ييتر مكتمتتل ،ل ،5مرتتتو دراستتات
الوحدة العربية ،بيروت،0005 ،

( )501سعيفان :الم در السابأ،
( )501حت ق :الم در السابأ،
( )501سعيفان :الم در السابأ،

.090

.111
.512
.111

517

المملكة العربية السعودية والحرب االهلية اللبنانية 5797-5791
أ .م .د .محمد علي محمد تميم

( ) 509لتهتط علد نل الكلمة التتي القاهتا االميتر ستعود الفي تل عت اللانتة الةتثيتة ،ين تر
الوثيقة المنشورة في الملحأ رقم ( )50في تتاب ماموعة باحةي  :العتقات السعودية
اللبنانية في عهد اادم الحرمي الشريفي المل فهد ب عبد العويو ،بحتوث ودراستات

القيتتل فتتي النتتدوة التتتي عقتتدتها دارة الملت عبتتد العويتتو بالتعتتاون متتم الاامعتتة اللبنانيتتة،

للفت ت تترة مت ت ت  20-07آي ت تتار  ،0000دارة الملت ت ت عب ت تتد العوي ت تتو ،الري ت تتاض،0000 ،
.019

.090

( )509العبد :الم در السابأ،

( )507المااوب :ال راط علد السلطة،

.207

( )520ابو عيسد :الواليات يير المتحدة اللبنانية،
( )525حت ق :الم در السابأ،

.511

( )520المرشدي :الم در السابأ،
( )522سنو :الم در السابأ،

.070

.11

( )521المرشدي :الم در السابأ،

.072

( )521المعموري :الم در السابأ،

.511

( )521الم در نفسه،

.511

()529المرشدي :الم در السابأ،
( )529الم در نفسه ،

. 072

072؛ المعموري :الم در السابأ،

( )527المرشدي :الم در السابأ،
( )510نوفان :الم در السابأ،
( )515الم در نفسه:

.501
.51-51

.502

( )510المعموري :الم در السابأ،

.70-75

( )512المرشدي :الم در السابأ،

.071

510

.19

.511

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

( )511الم در نفسه،

المالد ()00

العدد ()9

آب ()0052

.171
.10-15

( )511سنو :الم در السابأ،

57؛ سنو :الم در السابأ،

( )511المعموري :الم در السابأ،
( )519المرشدي :الم در السابأ،

.10

.071

( )519موسوعة مقاتل م ال حرال ،م در سبأ ذترب.
.119

( )517سعيفان :الم در السابأ،
( )510الحسيني :الم در السابأ،

.511

( )515المعموري :الم در السابأ،

.19

( )510المرشدي :الم در السابأ،

.071

( )512سنو :الم در السابأ،
( )511الم در نفسه،

.11

.19

( )511حت ق :الم در السابأ،
( )511سنو :الم در السابأ،
( )519حت ق :الم در السابأ،

.515
.10-17
.515

( ) 519محمد ب عبد الرحيم االيوبي :اضوال علد جوانتب مت العتقتات الستعودية – اللبنانيتة
أبتتان الحتترب المحنتتة ،فتتي تتتتاب ماموعتتة بتتاحةي  ،العتقتتات الستتعودية – اللبنانيتتة فتتي

عهد اادم الحرمي الشتريفي الملت فهتد بت عبتد العويتو آص ستعود ،بحتوث ودراستات
القيتتل فتتي النتتدوة التتتي عقتتدتها دارة الملت عبتتد العويتتو بالتعتتاون متتم الاامعتتة االمريكيتتة

للفت ت تترة مت ت ت  20-07آي ت تتار ،0000 ،دارة الملت ت ت عب ت تتد العوي ت تتو ،الري ت تتاض ،0000
.012

( )517الم در نفسه،

.011-011
515

المملكة العربية السعودية والحرب االهلية اللبنانية 5797-5791
أ .م .د .محمد علي محمد تميم

( )510سنو :الم در السابأ،

.15-10

( )515ع ام سليمان :جهود اادم الحرمي الشريفي المل فهد ب عبد العويو آص سعود في
انااح مؤتمر الطائف ونتتائج المتؤتمر ،فتي تتتاب ماموعتة بتاحةي  :العتقتات الستعودية

– اللبنانيتتة فتتي عهتتد اتتادم الحتترمي الشتتريفي المل ت فهتتد ب ت عبتتد العويتتو آص ستتعود،
بحتتوث ودراستتات القيتتل فتتي النتتدوة التتتي عقتتدتها دارة الملت عبتتد العويتتو بالتعتتاون متتم
الاامعة اللبنانية ،دارة المل عبد العويو ،الرياض،0000 ،

.099

املصادر واملراجع
الوثائأ المنشورة
 -5الكلمتتة التتتي القاهتتا االميتتر ستتعود الفي تتل ع ت اللانتتة الةتثيتتة ،الوثيقتتة المنشتتورة فتتي
الملحأ رقم ( ،) 50في تتاب ماموعة باحةي  :العتقات الستعودية اللبنانيتة فتي عهتد

اتتادم الحتترمي الشتتريفي المل ت فهتتد ب ت عبتتد العويتتو ،بحتتوث ودراستتات القيتتل فتتي
النتتدوة التتتي عقتتدتها دارة المل ت عبتتد العويتتو بالتعتتاون متتم الاامعتتة اللبنانيتتة للفتتترة م ت

 20-07آيار  ،0000دارة المل عبد العويو ،الرياض .0000

 -0مسح التطورات االقت ادية واالجتماعية في منطقة االسكوا  ،5779-5779البطالة
فتتي منطقتتة االستتكوا ،دراستتات حتتاالت ماتتتارة ،اللانتتة االقت تتادية واالجتماعيتتة لًتترب

اسيا ،االمم المتحدة ،نيويورك .0000

 -2وزارة الاارجية ،المملكة العربية السعودية ،الموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية
اتات تتاب الوضت تتم السياست تتي اللبنت تتاني الحت تتالي ،منشت تتور فت تتي شت تتبكة المعلومت تتات الدوليت تتة

(االنترنل) علد الموقم:

WWW.MINSTRYOFFOREIGNAFFAIRS.

510

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المالد ()00

آب ()0052

العدد ()9

الم ادر العربية
 -5ابتو عيستتد ،شتادي اليتتل :رؤستال الامهوريتتة اللبنانيتة ،افايتتا -وقتائم – وثتتائأ -صتتور،
ل ،5شرتة المطبوعات للتوزيم والنشر ،بيروت .0009

 -0ابتتو عيستتد ،شتتادي ،الواليتتات ييتتر المتحتتدة اللبنانيتتة ،ل ،5شتترتة المطبوعتتات للتوزيتتم
والنشر ،بيروت.0007 ،

 -2االحدب ،عويو :لبنان الاديد ،دار العلم للمتيي  ،بيروت .5791

 -1االيوبي :محمد ب عبد الرحيم :اضوال علد جوانب م العتقتات الستعودية – اللبنانيتة
ابتتان الحتترب المحنتتة ،فتتي تتتتاب ماموعتتة بتتاحةي  :العتقتتات الستتعودية – اللبنانيتتة فتتي
عهد اادم الحرمي الشريفي الملت فهتد بت عبتد العويتو آص ستعود ،بحتوث ودراستات
القيل في الندوة التي عقدتها دارة المل عبد العويو بالتعاون مم الاامعة العربية للفترة

م  20-07آيار  ،0000دارة المل عبد العويو ،الرياض .0000

 -1الاستتر ،باستتم :رئتتيس وسياستتة ولبنتتان الاديتتد ،منشتتورات دار مكتبتتة الحيتتاة ،بيتتروت،
.5711

 -1حريأ ،ايليا :التحوص السياسي في تاري لبنان الحديث ،االهلية للنشر والتوزيم ،بيروت
.5790

 -9حتتت ق ،حستتان :العتقتتات الستتعودية اللبنانيتتة  ،0000 -5712فتتي تتتتاب ماموعتتة
باحةي  :العتقات السعودية اللبنانية فتي عهتد اتادم الحترمي الشتريفي الملت فهتد بت

عبد العويو آص سعود ،بحوث ودراسات القيل في الندوة التي عقدتها دارة المل عبتد

العويو بالتعاون مم الاامعة اللبنانية للفترة م  20-07آيار  ،0000دارة المل عبد

العويو ،الرياض.0000

 -9الارسا ،يادة :لبنان يا عرب ،مطابم االهرام التاارية ،القاهرة ،د.ت.

 -7ذبي تتان ،س تتامي :الحرت تتة الوهني تتة اللبناني تتة -الماض تتي والحاض تتر والمس تتتقبل مت ت من تتور
استراتياي ،ل ،5دار المسيرة ،بيروت.5799 ،
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 -50راش ت تتد  ،س ت تتامح محم ت تتد  :العتق ت تتات الالياي ت تتة العربي ت تتة  – 0000-5790االه ت تتر
واالتااهات ،ل ،5مرتو لاليج لألبحاث ،دبي.0001،

 -55الروا  ،عةمان ب ياسي  :دور اادم الحرمي الشريفي في معالاة االزمة اللبنانية ،في
تتاب ماموعة باحةي  :العتقات السعودية -اللبنانية في عهد اادم الحرمي الشريفي

المل فهد ب عبد العويو آص سعود ،بحتوث ودراستات القيتل فتي النتدوة التتي عقتدتها

دارة المل عبد العويو بالتعاون مم الاامعة اللبنانية للفترة م  20-07آيار ،0000

دارة المل عبد العويو ،الرياض.0000،

 -50ستتعيفان ،احمتتد :االن متتة السياستتية والمبتتادئ الدستتتورية العامتتة -دراستتة مقارنتتة ،ل،5
منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.0009

 -52ستتتمة ،يستتان :السياستتة الاارجيتة الستتعودية منتتا عتتام  -5711دراستتة فتتي العتقتتات
الدولية ،ل ،5معهد االنمال العربي ،بيروت.5790 ،

 -51سليمان ،ع ام :جهود اتادم الحترمي الشتريفي الملت فهتد بت عبتد العويتو آص ستعود
ف تتي إنا تتاح م تتؤتمر الط تتائف ونت تتائج الم تتؤتمر ،ف تتي تت تتاب ماموع تتة ب تتاحةي  :العتق تتات

الستتعودية -اللبنانيتتة فتتي عهتتد اتتادم الحتترمي الشتتريفي الملت فهتتد بت عبتتد العويتتو آص
سعود ،بحوث ودراسات القيل في الندوة التي عقدتها دارة المل عبد العويو بالتعتاون

م تتم الاامع تتة اللبناني تتة للفت تترة مت ت  20-07آي تتار  ،0000دارة الملت ت عب تتد العوي تتو،

الرياض.0000 ،

 -51سنو ،عبد الرؤو  :المملكة العربية السعودية ولبنان -دبلوماسية ماقبتل الطتائف وانهتال
الحرب اللبنانية ،في تتاب ماموعة باحةي  :العتقات السعودية اللبنانية في عهد اادم

الحرمي الشريفي الملت فهتد بت عبتد العويتو آص ستعود ،بحتوث ودراستات القيتل فتي

النتتدوة التتتي عقتتدتها دارة المل ت عبتتد العويتتو بالتعتتاون متتم الاامعتتة اللبنانيتتة للفتتترة م ت

 20-07آيار  ،0000دارة المل عبد العويو ،الرياض.0000 ،

 -51شتترورو ،فضتتل :االحتتواب والتن يمتتات والقتتوا السياستتية فتتي لبنتتان ،5790-5720
ل ،5دار المسيرة ،بيروت.5795،
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المالد ()00

العدد ()9
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 -59ال مد ،رياض :المؤسسات االجتماعية والسياسية في الدولة الحديةة ،د.م.5799،

 -59العبد ،عار  :لبنتان والطتائف تقتاهم تتارياي ومستار ييتر مكتمتل ،ل ،5مرتتو دراستات
الوحدة العربية ،بيروت.0005

 -57عستتا  ،ساستتي  :ال تتهيونية والنواعتتات االهليتتة العربيتتة العوامتتل الدااليتتة والاارجيتتة،
ل ،0مرتو دراسات الوحدة العربية ،بيروت .0005

 -00الماتتاوب ،زهتتوة :ال تتراط علتتد الستتلطة فتتي لبنتتان ،ل ،5شتترتة المطبوعتتات للتوزيتتم
والنشر ،بيروت.0055 ،

 -05مرداد ،جميل ب محمتود بت محمتد :العتقتات الستعودية اللبنانيتة ،فتي تتتاب ماموعتة
باحةي  :العتقات السعودية -اللبنانية في عد اادم الحترمي الشتريفي الملت فهتد بت

عبد العويو آص سعود ،بحوث ودراسات االقيل في الندوة التي عقدتها دارة المل عبد

العويو مم الاامعة اللبنانية للفترة م  20-07آيار  ،0000دارة الملت عبتد العويتو،

الرياض .0000

 -00مًيوص ،جوزيف :لبنان والقضية العربية ،ل ،5منشورات عويدات ،بيروت .5717

الرسائل الاامعية:
 -5الحائ ت  ،حستتي نهتتاد عبتتد الحميتتد :العتقتتات بتتي لبنتتان والستتعودية وموقفه تا م ت قضتتايا
المشتتر ق العربتتي  ،5719 -5711رستتالة ماجستتتير (ييتتر منشتتورة) ،تليتتة التربيتتة ،جامعتتة

الموصل .0009

 -0الحميتتد ،احمتتد فتحتتي جمعتتة :موقتتف الامهوريتتة العربيتتة الستتورية مت الحتترب االهليتتة فتتي
لبنتتان  ،5792-5791رستتالة ماجستتتير (ييتتر منشتتورة) ،تليتتة التربيتتة ،جامعتتة الموصتتل
.0050

 -2الويد ي ،علي حسي ياسي  :تطور اريطة القوا السياسية في مالتس النتواب اللبنتاني فتي
الفتتترة مت  ،0007-0000رستتالة ماجستتتير (ييتتر منشتتورة) ،معهتتد البحتتوث والدراستتات
العربية ،جامعة الدولة العربية.0055 ،
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 -1الستتامرائي ،هيتتةم عبتتد الحميتتد حستتي  :التطتتورات السياستتية فتتي لبنتتان فتتي ضتتول ازمتتة عتتام
 5791واالجتي تتاح ال تتهيوني  ،5790رس تتالة ماجس تتتير (يي تتر منش تتورة) ،معه تتد الت تتاري
العربي والتراث العلمي ،بًداد .0002

 -1الشتتاعر ،تمتتاص محمتتد :تطتتور التتدور الستتعودي فتتي الن تتام العربتتي فتتي عهتتد المل ت عبتتد
العويتتو ،رستتالة ماجستتتير (ييتتر منشتتورة) معهتتد البحتتوث والدراستتات العربيتتة ،جامعتتة التتدوص

العربية ،القاهرة.0007 ،

 -1المرشتتدي ،قاستتم جبتتاري زاحتتم :التتدور الستتعودي فتتي الحتترب االهليتتة اللبنانيتتة -5791
 ، 5790رستتالة ماجستتتير (ييتتر منشتتورة) تليتتة التربيتتة للعلتتوم االنستتانية ،جامعتتة ذي قتتار،
.0050

 -9المعمتتوري ،نتتاظم اليتتل حس ت عبتتد :الحتترب االهليتتة فتتي لبنتتان  ،5790-5791رستتالة
ماجستير (يير منشورة) ،تلية التربية ،جامعة بابل.0055،

الدوريات:
 -5اب تتو هال تتب ،حست ت  :الوس تتاهة الس تتعودية واالزم تتات العربي تتة ،مال تتة السياس تتة الدولي تتة
(القاهرة) ،العدد  ،91يناير .5791

 -0الحس تتيني ،م تتطفد :ج تتاور االزم تتة اللبناني تتة وتعقي تتداتها ،مال تتة ش تتؤون عربي تتة ،الع تتدد
 ،522ربيم .0009

 -2التتف ،محمتتود عبتتد التترحم  :التتتدال الستتوري فتتي لبنتتان واشتتكالية العتقتتة الستتورية
اللبنانية ،مالة تلية التربية للبنات (بًداد) ،المالد  ،00العدد.0055 ،1

 -1السبل ،عبد اهلل ب عويو يوسف  ،صفحة م تاري المل عبد العويو ب عبد الرحم
الفي ل آص سعود ،مالة المؤرخ العربي ،العدد  ،21سنة ،5799

 -1ال تتلح ،متتنح :لبنتتان بعتتد اتفتتا ق الطتتائف -االياابيتتات والستتلبيات ،مالتتة المستتتقبل
العرب تتي ،مرت تتو دراس تتات الوح تتدة العربي تتة ،بي تتروت ،الس تتنة  ،51الع تتدد  ،511تش تتري

الةاني.5770
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المالد ()00
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 -1العمتتد ،ع تتدنان :ثتثتتة مواق تتف عربيتتة تا تتاب ال تتراط اللبن تتاني ،مالتتة السياس تتة الدولي تتة
(القاهرة) ،العدد  ،12يناير .5791

 -9فضتتلي ،ناديتتة فاضتتل عبتتاس :التطتتورات السياستتية فتتي لبنتتان وانعكاستتاتها علتتد الوحتتدة
الوهنية ،مالة الدراسات الدولية (جامعة بًداد) ،بًداد ،العدد .0055 ،29

 -9القرعتتي ،احمتتد يوستتف :دور الاامعتتة العربيتتة بتتي المبتتادرة وا افتتا ق ،مالتتة السياستتة
الدولية (القاهرة) ،العدد  ،12يناير .5791

 -7مسعد ،نيفي  :النواعات الدينيتة والماهبيتة والعرقيتة (االثنيتة) فتي التوه العربتي ،مالتة
المستتقبل العربتي ،مرتتتو دراستات الوحتتدة العربيتة ،بيتتروت ،الستنة  ،20العتتدد ،211

.0007

 -50المشال ،عبد المنعم :االستمرارية واحتماالتهتا فتي الم تالحة الوهنيتة ،مالتة السياستة
الدولية (القاهرة) ،العدد  ،12يناير .5791

 -55نويهتتة االفنتتدي :االنعكاستتات االقت تتادية للحتترب ،مالتتة السياستتة الدوليتتة (القتتاهرة)،
العدد  ،12يناير .5791

 -50نتتوار ،عبتتد العويتتو ستتليمان :الحتترب االهليتتة وابعادهتتا الطائفيتتة ،مالتتة السياستتة الدوليتتة
(القاهرة) ،العدد  ،12يناير .5791

 -52نوفان ،جماص سعد :االجتياح (االسرائيلي) للبنان عام  ،5790مالة اداب الفراهيدي
(تكريل) العدد  ،52تانون االوص .0050

 -51هتص ،علي الدي  :الدروس والمستقبل في ازمة الن ام اللبناني ،مالة السياسة الدولية
(القاهرة) ،العدد  ،12يناير .5791

مستتت االنترنل
 -5اليفة ،مارلي  :ا لعتقات السعودية اللبنانية ت سسل منتا عهتد الملت عبتد العويتو ولتم
تنقطتتم او تتبتتدص والتتتواص تتطتتور فتتي تافتتة المستتتويات ،صتتحيفة الريتتاض االلكترونيتتة،
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العت تتدد  ،59100فت تتي  09ايلت تتوص  ،0055منشت تتور فت تتي شت تتبكة المعلومت تتات الدوليت تتة
(االنترنل) علد الموقم:

WWW.ALRIYADH.COM

 -0الت تتدهيمي ،عبت تتد الت تترحم  :الت تتدور االقليمت تتي للمملكت تتة ومنهايت تتة السياست تتة الاارجيت تتة
الس تتعودية ،ص تتحيفة الاوي تترة االلكتروني تتة ،الع تتدد  ،52919االربع تتال ، 0055/1/7

منشور في شبكة المعلومات الدولية (االنترنل) علد الموقم:

WWW.ALJAZIRAHNEWSPAPER.

 -2عب تتد اهلل ،حس تتي  :العتق تتات الس تتعودية اللبناني تتة -نم تتوذج متمي تتو للتع تتاون المس تتتمر،
صتتحيفة المدينتتة االلكترونيتتة االربعتتال  ، 0050/9/09منشتتور فتتي شتتبكة المعلومتتات
الدولية (االنترنل) علد الموقم:

WWW.ALMADINA.COM

 -1موستتوعة مقاتتتل مت ال تتحرال :الحتترب االهليتتة اللبنانيتتة ،منشتتور فتتي شتتبكة المعلومتتات
الدولية (االنترنل) علد الموقم:

WWW.MOGATEL.COM
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Kingdom of Saudi Arabia and the Lebanese civil War
1975-1989
ABSTRACT
The Kingdom of Saudi Arabia (KSA). Occupied a portent
position in Arabic and international fields. Due to its political and
religious status. KSA, presented a great interest in Arabic affairs, in
general, and in the Lebanese affair in particular.
And since the Lebanese civil war, that astonished the world
which ignited in 1970 and continued till 1989. With its fierce acts,
KSA tried to be present in this crisis, the mediation of (KSA) war
intense throughout the communication with the official and
unofficial Leadership. Besides the presence and participation of the
Arabic summits and the emergent conferences, that dealt with this
crisis by solving and finding relevant solution that can stop the
fighting between the Lebanese parties and to stop the war .
(KSA) continued to mediate between the conflicting parties
until the success in AJ-Taef Treaty in 1989.
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