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 مقدمة:

ين بذلك التنافس حدد المشهد اإلستراتيجي للشرق األوسط ت  يمكن أن التي  صور التنافس اإلقليميأهم من 

، ومن أبرز ساحاته في هذه التنافس قديم، لكنه يكتسب أهمية خاصة اآلنورغم أن هذا والسعودية.  إيران

العالقات السياسية التي صمدت لعقود بين السعودية ولبنان، تبدو اآلن في المرحلة تأتي الساحة اللبنانية، ف

بعض  تذتخاو ليه،إمن السفر  مواطنيهاومنع ، لبنانعن  الماليم قطع الدع علنت السعوديةأن أبعد  خطر،

 .  له الدول الخليجية موقفا مشابها

 

 ـ الدوافع والتفسيرات: السعوديالدعم قطع أواًل: 

ن هكذا مهمة إفمن حكم أسرة آل سعود، ، "الجيل األول"لسعودية في زمن ذا كان من الممكن التنبؤ بسياسات اإ

رار تفسير مقنع للق إيجادصورة ضبابية تجعل من الصعب بسبب وجود . "الجيل الثاني"باتت صعبة للغاية مع 

 دوافع:البعض  علىالدعم عن لبنان؛ إال أنه يمكن الوقوف السعودي بإيقاف 

 :نابعة من الجانب اللبناني، وفي إطارها تعددت التفسيرات، ومن ذلكدوافع ـ 1
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، استعدادا لالستحقاقات "آذار 11قوى " بناءدة عاإصفوف تياره وجمهوره وتوحيد أن يعيد في الحريري دفع )أ( 

 .6112مايو المقبلة، وأولها االنتخابات البلدية واالختيارية، في 

 أن بل السنية، المجموعات على الحدودية إجراءاته تقتصر البأ سعوديا طلبا اللبناني الجيش قيادة رفض)ب( 

 قواتل السماح اللبناني الجيش رفض وكذلك الشرقية؛ الحدود طول على الحركية قدراته لشل "اهلل حزب" تشمل

 .1الشمال اللبناني في العسكري القليعات مطار استخدام اإلسالمي التحالف

 إلىن وجهت له اتهامات بنقل متفجرات أسماحة؛ بعد  ميشال عن باإلفراج العسكرية التمييز محكمة قرار)ج( 

 .2لبنان قادمة من النظام السوري

 .م6112ديسمبر في إيران في السعودية الدبلوماسية البعثة على الهجوم بيروت إدانة رفض)د( 

 محاولة في عليه القبض لقيُأ الذي الوليد، بن المحسن عبد السعودي، األمير سراح إطالق محاوالت فشل)هـ( 

 اللبنانية الحكومة على الضغط ممارسة تحاول السعودية السلطات أن لبنان؛ ويعتقد من المخدرات لتهريب

 كثرأ بشكل يتعامل أن األمير، عن اإلفراج مقابل في المملكة ابتزاز يحاول الذي يرانإل الموالي اهلل، حزب إلجبار

 مرونة.

من إجمالي عدد  %62.2 إلى ليصل كبيرة بصورة اللبناني الجيش في الشيعة الضباط عدد اديازد)و( القول ب

مناصب حساسة في الجيش اللبناني ضافة لحصول الشيعة على إلسابق. في ا %12ن كان ال يتجاوز قواته؛ بعد أ

 طضاب دائماً  يشغله المدير منصب، المخابرات لمدير نائبًا تعيينه تم السيد الضابط الشيعي جميل)مثال: 

 . (3) ماروني(

بـ "وقف دعم الميليشيات  إيرانلبنان عن التصويت إلى جانب قرار وزراء الخارجية العرب، الذي طالب  عاامتن )ز(

 4.واألحزاب المسلحة داخل الدول العربية

 :ـ دوافع نابعة من البيئة اإلقليمية6

نذر األوضاع اإلقليمية منذ عقود، وت  تصادميةية السعودية حقبة ربما تكون األشد يرانتعيش العالقات اإل

لذا نجد هنا دوافع  للفوز بالزعامة اإلقليمية.والدولية بخروج األمور عن إطارها السابق بإشعال حروب بالوكالة 

سعودية في الحصول على رغبة ال :همهاللبنان أ الماليتقف خلف القرار السعودي في قطع الدعم  إقليمية

                                  
 الرابط ،4102-4-42الزيارة، فتحجب السالح؟، تاريخ  الجيش.« ضمانات»السعودية ال تحصل على  اللبنانية،السفير  1
 الرابط.، 4102-4-42تاريخ الزيارة  سماحة،نّص المحضر الرسمي العترافات ميشال  العربية، 2

 الرابط.، 4102-4-42الشرق األوسط، تاريخ الزيارة  كارنجينائلة موسي، الوالءات وتشكيل الجماعات في سلك الضباط اللبنانيين، مركز ( 3)

  الرابط.، 4102-3-0السياسة اللبنانية تراوح بين الخالفات السعودية اإليرانية، تاريخ الزيارة  السبيل، 4 

http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/27/234509.html
http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/27/234509.html
http://carnegie-mec.org/2016/02/03/ar-62532/itgb
http://carnegie-mec.org/2016/02/03/ar-62532/itgb
http://www.assabeel.net/arab-and-world/item/159338-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.assabeel.net/arab-and-world/item/159338-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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إيران إنجازات كبيرة ن حققت روسيا وأبعد  سوريالنظام الشوكة في خاصرة ليكون ، قدم لها في لبنان وطئم

، لكنها بهذا التصرف يمكن أن تكون النتائج عكسية بحيث تخرج من لبنان وتتركه (5) األسدجانب قوات بشار ب

  ساحة للفاعل اإليراني.

 دولية:الـ دوافع نابعة من البيئة 3

 يبدأ أن قبل المشتركة، السورية لخطتهما وميدانية سياسية ترجمة لىإ يتسابقون واألميركيون الروس كان ذاإ

 ذاه عرقلة يحاولون السعوديين نفإ المقبل، الصيف مطلع في األميركية الرئاسية لالنتخابات العكسي العد

 العملية آتون في ية،اإليران  األميركية والعالقة المنطقة ملفات ومعها السورية األزمة تدخل حتى المسار،

 تلقائيا ةوالدولي قليميةاإل الملفات تنتقل بحيث المقبل، نوفمبر في نفسها االنتخابات لىإ وصوال االنتخابية

 ةجبه فتح خيار حول والتركي السعودي للطرح الرافض األمريكي الموقف ومنها الجديدة؛ األميركية دارةاإل لىإ

 .6اللبناني الشمال

 

 :دالالت التوقيتثانيًا: 

 :عن قطع العالقات ووقف الدعم المالي للبنان العديد من الدالالت، من بينها السعودي اإلعالنيثير توقيت 

 على حسابالملف ذات في  إيرانالذي حققته نجاح هزيمة في سوريا؛ بعد الالحساس القيادة السعودية بـ إ1

د من وجو " انطالقاحزب اهللان "في لبن إيرانعلى حليف  شعبي تشكيل ضغطجعلها تفكر في بما ؛ السعودية

 .اللبنانيرادة الشعب اللبناني ويتحكم بالسلطة والقرار إحزب مسلح خارج 

 لتيا ها االقتصاديةائرسبعد خ ؛ترشيد نفقاتها لذا تحاول مستقبلية؛زمة اقتصادية ـ خشية السعودية من أ6

 .سورياتكبدتها في اليمن و

من ملفات يحرك سياسته الخارجية انطالقا  أمنها النظام السعودي، بعد ان بديعاني  التي التخبطحالة ـ 3

 ليتخذ موقفا ضد لبنان.المفاوضات إلطالق سراح األمير السعودي،  بعد فشل؛ المالكة باألسرةتتعلق 

 

                                  
 الرابط.، 4102-4-42تنافس على الزعامة وحروب بالوكالة فماذا بعد؟، موقع روسيا اليوم، تاريخ الزيارة  والسعودية.سامر إلياس، إيران ( 5)

 الرابط.، 4102-4-42فتحجب السالح؟، السفير اللبنانية، تاريخ الزيارة  الجيش.« ضمانات»السعودية ال تحصل على ( 6)

https://arabic.rt.com/news/799090-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
https://arabic.rt.com/news/799090-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
http://assafir.com/Article/1/477159
http://assafir.com/Article/1/477159
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 على لبنان االنعكاسات االقتصاديةثالثًا: 

ي قطاع النقدالار ينهتصاعدت بشكل أكبر، أن تؤدي ال إذاشأن القرارات السعودية ثم الخليجية الموالية لها، من 

 اآلتية:وذلك يرجع لآلسباب  اللبناني في غضون أشهر؛

بنانيين المغتربين في دول مليار دوالر لل 62 امنهمليار دوالر،  121 قدر بحواليفي لبنان ت الودائع المصرفية  ـ1

ى انخفاض الودائع لرحيلهم سيؤدي ذلك إالعاملين في الخليج في حال ت اللبنانيينن بمعني أ. الخليج

 .كبيرشهر بمقدار بعد أانية المصرفية اللبن

من دول قادمة منها  %22مليارات دوالر سنويًا،  2.8للبنانيين العاملين في الخارج حوالي نسبة تحويالت اـ 6

ن عدد العاملين في دول الخليج بأمليارات دوالر، علما  1.8يقارب  من السعودية( أي ما % 81الخليج )حوالي 

 لبناني معظمهم في السعودية. ألف 821يقارب 

من صادرات لبنان  %82نحو  السعودية، التي تستورد خاصةادرات اللبنانية لصل ولـ تعد دول الخليج السوق األ3

 .7الصناعية الصادراتمن  %23الزراعية؛ وكذلك 

سلبًا علي ن يؤثر دوالر وهذا في حد ذاته كفيل في أمليارات  2تبلغ قيمة العقارات السعودية في لبنان ـ 1

  اللبنانية.سوق العقارات 

 

 :األفعالردود رابعًا: 

ق المواجهة دخل لبنان في نفي  من شأنه أن مزيد من التدهور الذي مع تطور األحداث تصاعدت األزمة نحو 

 اكتاب مم المتحدة العاملة في لبناندوائر األوجهت ، بعد أن لبنان حدود  زمةاأل، وتجاوزت اإليرانية -السعودية 

يمكن أن ضافية إجراءات إن قلقها من تداعيات فيه ع برتع "مون بان كي"العام للمنظمة الدولية  األمين إلى

، مما يساهم في التأثير سلبًا أراضيهاتتخذها دول الخليج تجاه الرعايا اللبنانيين الذين يقيمون ويعملون على 

 األمنياحتمال قيام فوضى تنعكس على الوضعين  إلىعلى الوضع االقتصادي المتدهور أصاًل، ويدفع 

 واالجتماعي.

رأت الكتلة "إن الدور المتمادي لحزب قد شنت كتلة "المستقبل" أعنف هجوم على "حزب اهلل". و في المقابل،

ومؤسسات الدولة والسيطرة على قرارها وتخريب عالقات لبنان الخارجية عمومًا  إداراتاهلل في استتباع 

                                  
 الرابط.، 4102-4-42السفير اللبنانية، السعودية ال تحصل على ضمانات الجيش فتحجب السالح؟، تاريخ الزيارة ( 7)

http://assafir.com/Article/1/477159
http://assafir.com/Article/1/477159
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، وعلى مصالح أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا على حرية لبنان وسيادتهوأنه وعالقاته العربية خصوصًا، 

 .8اللبنانيين في الداخل والخارج

هبة تسليح الجيش اللبناني، بالقول إّن هذا القرار "لم يفاجئ  ما حزب اهلل فقد رد على القرار السعودي بوقفأ

وأضاف: "إن المسؤولين المعنيين في الحكومة والوزرات المختصة والمؤسسة  أحدًا على اإلطالق في لبنان".

 .9وإدارات القوى األمنية كانوا على إطالع تام بأن هذا القرار قد اتخذ منذ فترة طويلة "العسكرية 

فقد تمثل  حسين جابري انصاري ،فقد جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانيما الموقف أ

 .10بيروت عسكريا إذا طلبت منا ذلك أجل مساعدةمن الجاهزية التامة  بإعالنها

 

 مسارات األزمة: خامسًا:

 : مسار هذه األزمة وتطوراتهاسيناريوهات حول  عدة إننا أمامالقول يمكن في إطار االعتبارات السابقة 

 

 اللبنانية:السعودية العالقات عودة السيناريو األول: 

في العالقات السعودية اللبنانية؛ وذلك بعد قيام الحكومة اللبنانية  تحسنًا ستشهد ويقوم على أن العالقات

بزيارة للمملكة وقيام حزب  اللبنانيالوزراء رئيس  ومن ذلك قيامقد ترضي السعودية  التيببعض الخطوات 

 اإلقليميةعلى صورة السعودية جزئيا في الساحة  ، بما يحافظالسعودي المعتقل ميراهلل بإطالق سراح األ

 عد اهتزازها في اليمن سوريا.ب

 ل لبنان نفق مظلم؛ خشية الحكومة واألحزاب اللبنانية من دخو األول: ابسبلثالث أويرجع توقع هذا السيناريو 

ة قليمية جديدم رغبة السعوديين في فقدان دولة إ، هو عدالثانيإلى حرب أهلية، ومور قد تصل فيها األ

د والذي تأكعلى استقرار لبنان،  األمريكيةالواليات المتحدة حرص ، والثالث لصالح غريمتها التقليدية إيران،

باحترام االتفاقات الموقعة بين اللبنانيين والشركات  ةالسعوديعندما طلبت الواليات المتحدة مؤخرًا من 

بنان مع أربع ، وقع عليها ل«سوبر توكانو»مليون دوالر ثمنًا لصفقة ست طائرات  126األميركية، وبالتالي دفع 

 11شركات أميركية، ومع شركتين بريطانية وبرازيلية.

                                  
  الرابط .،  4102-4-42النهار، تاريخ الزيارة  8
 الرابط. ،4102-4-42تاريخ الزيارة  النهار، 9

10 CNN الرابط.،  4102-4-42، تاريخ الزيارة  العربية 

 الرابط. ،4102-3-0تاريخ الزيارة صحيفة الديار اللبنانية ، بأموالكم للبنان.دية: الطائرات أميركي للسعو أمر( 11)

http://newspaper.annahar.com/article/315685-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%89?id=315685
http://newspaper.annahar.com/article/315685-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%89?id=315685
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 بسد الفراغ السعودي في لبنان: إيرانقيام السيناريو الثاني: 

 النفوذتقديم الدعم االقتصادي الالزم للبنان، وبالتالي زيادة تمدد ب ويقوم هذا السيناريو على قيام إيران

ية يرانن هذا السيناريو قد ال يعد محفزًا للسلطات اإلالبوابة اللبنانية، إال أاإليراني في المنطقة اإلقليمية عبر 

د الفراغ السعودي ستكون بس ؛ وقيام إيرانحزب اهلل "" لديها في لبنان اليد الطويلة ؛ أن إيرانولاأللسببين: 

 ذا قامتإ خصوصاً  مالياً ستنزافها إيران على عدم إ فهو حرص؛ الثانيما ة المتوقعة. أكثر من المنفعتكاليفه أ

بحيث تجد إيران وفشل الهدنة السورية  ؛في اليمناألوضاع  ي مصر، أو تأزمتالسعودية بخطوات مشابهة ف

 قتصادي مدمر.اف إستنزنفسها أمام إ

 

 :هلية في لبنانأحرب السيناريو الثالث: قيام 

لبنان، تتطور فيما بعد إلى حرب بعض االشتباكات المتفرقة في  وقوع إمكانيةويقوم هذا السيناريو على 

 قتصاديمها اإلدعليقاف السعودية وإ لبنان الذي ما زال عالقا. الرئاسة فيزمة منصب خلفية أ مدمرة علىأهلية 

، على أن تخوض األحزاب اللبنانية الحرب األهلية بالوكالة عن السعودية وإيران؛ ومن المتوقع أن يشهد للبنان

ر ئن يرغبون في تكبيد حزب اهلل خساو، فالسعوديي كال الطرفين السعودي واإليرانيدل ييداً هذا السيناريو تأ

اهلل ويحكم قبضته على لبنان ن ينتصر حليفها حزب فادحة تبعده عن الساحة السورية، وكذلك إيران تتمني أ

ن المتوقع أ أنه في حال حدوث هذا السيناريو فإنه منال إ ي دعم للبنان.دون أن تكون مجبرة على تقديم أ

خاللها التخلص من ، تستطيع من فترة ممكنة ألطوللقتال في لبنان حريصة على استمرار ا إسرائيلتكون 

 .عدوها حزب اهلل
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 خاتمة:

قطع العالقات الدبلوماسية بين الرياض فمنذ . درجات عالية من التوترشهد العالقات بين السعودية وإيران ت

إلى خالفاتهم حول  رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، إعدامي أعقبت خيرة التوطهران بعد التطورات األ

وسوريا. وتشير تطورات األزمات لوجود شبه انتصار اليمن  المسالة العراقية، وصوال لحروب بالوكالة في كل من

ر من يتعاني منها السياسة الخارجية للمملكة، فالسعودية تخسر الكث التيإيراني، مما يعكس حالة االضطراب 

أوراقها في المنطقة، فمصر وليبيا يغيب عنهم االستقرار، واليمن وسوريا تسير األمور لصالح إيران؛ وأخيرًا 

مساحة أخري لصالح إيران؛ لذا من المتوقع  والذي سيتركللبنان  الماليالموقف السعودي األخير بوقف الدعم 

رب قد تجر لبنان لح اإلقليميةأكثر تشددًا على الساحة  تعاني منها المملكة أن تتخذ مواقف التي األزمةوفي ظل 

 سوريا. أهلية، إضافة لمزيد من التورط في

 


