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للمملكة العربیة السعودیة دور مؤثر في حل األزمة اللبنانیة التي حدثت على أثر كان 

في حادثة عین  ١٩٧٥القتال الذي نشب بین المقاومة الفلسطینیة وحزب الكتائب اللبناني عام 

استخدمت بها  ،عاماً  ١٥أهلیة في لبنان استمرت  مما أدى الى اندالع حرب ،الرمانة المعروفة

إمكانیاتها المادیة والسیاسیة للوصول الى حل ینهي القتال وینظم وجود المقاومة السعودیة كل 

أدى الى  ،١٩٨٢صهیوني الى لبنان في حزیران إال أن دخول الكیان ال الفلسطینیة في لبنان،

األمر الذي دفع بالسعودیة الى استمرار جهودها لحل األزمة وكان أخرها اتفاق  ،زیادة المشكلة

وتشكیل حكومة وفاق وطني  ،برعایة الملك فهد استطاعت من خالله حل األزمة الطائف الذي

  .في لبنان

  

Abstract  

Kingdom of Saudi Arabia had important role in solving of Lebanon crisis 

which was happened due to fighting between the palastenian resistance and 

Lebanon battalion party in 1975 in famous Ein AL. Rumana accident, that lead to 

famillier war in Lebanon which continue 15 years, Kingdom of Saudi Arabia was 

used All Materids AND Political facilities to reach to solve that finish the fight and 

regulate the presence of palastenian resistance on Lebanon land. 

But the entering of zoinist entity to Lebanon in June 1982 to elevate the 

lene of problem which push Kingdom of Saudi Arabia to continue their efforts to 

solve crisis and the last one was AL. Taif agreement which could through it to 

solve the proplem by Fahad King and formation of National harmony government 

in Lebanon.  
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لفلسطینیة وحزب بین المقاومة ا ١٩٧٥كان لألزمة اللبنانیة التي اندلعت في عام 

سبب وذلك ب ،وسط والخلیج العربيعلى معظم منطقة الشرق األأثرها  الكبیر  ،الكتائب اللبناني

لذلك حاولت المملكة  ،ما زاد من حدة التوتر في المنطقةم ،دخول أطراف خارجیة في األزمة

العربیة السعودیة إیجاد حل لهذه األزمة بین فصائل المقاومة الفلسطینیة وحزب الكتائب 

ى نتیجة وبعد االجتیاح الصهیوني لجنوب لبنان عام إال أنها لم تصل ال ،منذ نشأتهااللبناني 

زادت من حدت األزمة مما دفع المملكة العربیة السعودیة الى الدخول بقوة لحلها  ١٩٨٢

وطرحت المشكلة في العدید من المحافل اإلقلیمیة والدولیة وكان آخرها أتفاق الطائف عام 

إذ تم بموجبه حل األزمة  ،المعاصرات في تأریخ لبنان الذي یعد أحد أهم االتفاقی ١٩٨٩

الملك فهد  اللبنانیة وتشكیل حكومة لبنانیة من مختلف فئات المجتمع اللبناني تحت رعایة 

 .صاحب المبادرة

نیسان  ١٣نشأت األزمة اللبنانیة على أثر اندالع الحرب األهلیة في لبنان بتأریخ 

من الفلسطینیین على أثر  شخصاً  ٢٧وكان السبب المباشر الندالعها هو مقتل  ١٩٧٥

مهاجمة الباص الذي یستقلونه من قبل مسلحین من حزب الكتائب وذلك ردًا على المحاولة 

 الفاشلة التي قام بها مجموعة من الفلسطینیین الغتیال رئیس حزب الكتائب بیار الجمیل،

 عن أسباب فضالً  ،الحادثة عرفت بحادثة عین الرمانةوأدت إلى مقتل أربعة من مرافقیه وهذه 

لها أثرها في اندالع  أخرى غیر مباشرة مثل الحساسیات الطائفیة والفوارق االجتماعیة التي كان

استمر القصف المتبادل بین و  ،تالي في بیروتوهكذا بدأت القتال في الیوم ال ،هذه األزمة

وذلك من الط واألخر بالحركة الوطنیة بقیادة كمال جنب ،قین عرف األول بالجبهة اللبنانیةفری

 ،)١(وامتدت الحرب الى معظم المناطق اللبنانیة ،الف مع منظمة التحریر الفلسطینیةالتحخالل 

 األهلیة للحرب الرئیسیة البدایة تلك وكانت الكتائب، حزب بحل سریعاً  الوطنیة الحركة وطالبت

  .)٢(اللبنانیة

زیمة الجیوش العربیة في حرب الحقیقة أن جذور األزمة اللبنانیة كانت تعود الى ه

لمت بأنظمة الحكم العربیة أ(نكسة حزیران) والصدمة النفسیة التي  ١٩٦٧حزیران عام 

 المحیطة بالكیان الصهیوني وتساهل هذه االنظمة مع نشاط العمل الفدائي الفلسطیني

شعار النضال الوطني الفلسطیني وحرب  الفلسطینیونوقد طرح  ،على أراضیها (المقاومة)



ما ا  ا .أ. د  

  

  دا ا ا  زا

 م١٩٩١-١٩٧٥ا  ن ا          
  

) ١٩٥ ( 

 

أدت تجربة العمل الفدائي المریرة في األردن الى كما  ،یر الشعبیة كوسیلة لتحریر فلسطینالتحر 

  .)٣(واالنتقال الى لبنان ١٩٧٠ خروجهم منها في أیلول عام

لالستقرار فیه وشن جدت منظمات العمل الفدائي في لبنان البیئة المناسبة قد و و 

وكان الرد الصهیوني على عملیات الفدائیین المنطلقة من  ،ها العسكریة ضد إسرائیلعملیات

وضمان أمن الحدود الصهیونیة  ،عسكریة انتقامیة لردع الفدائیین بعملیاتللقیام جنوب لبنان 

  .)٤(الشمالیة مع لبنان

الشتراك وذلك  ،ة عربیة تهم الوضع العربي بكاملهمشكل إلى األزمة سرعان ما تحولت

أن والحقیقة  ،)٥(ةالسوری الحكومةإطراف غیر لبنانیة في الصراع وبالذات المقاومة الفلسطینیة و 

جعل كل میلیشیا من المیلیشیات تتمتع بنفوذ كان له دور في اللبنانیة  الحكومةضعف موقف 

  .)٦(قید تامة ومن دونسیاسي بالغ األهمیة وكانت تتخذ إجراءاتها السیاسیة والعسكریة بحریة 

اتخذت المملكة العربیة السعودیة موقفًا سیاسیًا واضحًا ارتكز على أربعة نقاط وقد 

رفع ثانیًا/  ،وسلطته الوطنیة ،وشرعیته الجغرافیة ،التأكید المستمر على وحدة لبنانأوًال/  وهي:

تحذیر المبكر من الثالثًا/  ،ن العمل الفدائي والسلطة الشرعیةالخطأ في الممارسة والعالقة ما بی

ولقد جاء ذلك من خالل  ،مة ما أمكن دبلوماسی�ا ومالی�االمساعدة الدائرابعًا/  ،أبعاد هذه الحرب

داخلیة اللبنانیة من صراعات السیاسیة الساحة  تشهدهما إلى المملكة العربیة السعودیة  أدراك

افظ على حیو  ،ا التورطجنبهیأسلوبًا مما دفعها الى أن تسلك أبعادها الخارجیة كان لها 

" إن الصراع  بقولهفهد  ومما داللته على ذلك ما عبر عنه األمیر ،مصداقیتها بصفتها وسیطاً 

 السنین هو في حقیقته وجوهره صراع سیاسي، الذي عصف بلبنان واستمر طیلة هذهالمریر 

تآخي وعودة الوفاق وال ،سي هو أفضل السبل الحتواء الصراعومن ثم فإن الحوار السیا

  .)٧(" والتواصل بین أبناء الوطن الواحد

في فجهود لحل األزمة اللبنانیة منذ بدایتها ببذل كل الالسعودیة من جانبها  استمرت

من في الریاض استطاعت السعودیة  ١٩٧٦تشرین األول عام  ١٥المؤتمر الذي عقد في 

 –سعودیة مصالحة سوریة ایة ترسیخ شراكتها في إدارة األزمة اللبنانیة وتمت برع هخالل

جزء من الدور  جعل الدور السوري في لبنانتم وبعد أن  ،وذلك لرأب الصدع العربي ،مصریة

وقف إطالق النار وٕانهاء االقتتال في جمیع إذ تم في هذا المؤتمر  ،)٨(العربي لحل األزمة

ألف  ٣٠حدود  تشرین األول ،وتشكیل قوات ردع عربیة في ٢١األراضي اللبنانیة اعتبارًا من 
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جندي تعمل داخل لبنان وتحت أمرة رئیس الجمهوریة لفرض االلتزام بوقف إطالق النار 

،وٕانهاء االقتتال والفصل بین القوات المتحاربة واإلشراف على انسحاب وعودة المسلحین إلى 

ومتابعة جمع األسلحة الثقیلة، ومساعدة  ،١٩٧٥نیسان  ١٣كانوا فیها قبل المواقع التي 

  .)٩(سلطة اللبنانیة على تسلم وحمایة المرافق والمؤسسات العامةال

ومع أطراف  ،اشتباكها مع المقاومة الفلسطینیةإلى دخول القوات السوریة  فیما أدى

التي كانت مؤلفة من أحزاب طائفیة وقومیة وشیوعیة  الحزبیة اللبنانیةملیشیات الحركة 

 اإلسرائیلياالجتیاح  ا أدى إلى تأجیج األزمة أكثرومم ،إلى الزیادة في حدة األزمة(ماركسیة) 

وأعلن  ،یش اللبناني بالتحالف مع إسرائیلقام سعد حداد وهو ضابط من الجأذ  ،لجنوب لبنان

  .)١٠(عن قیام دولة لبنان الحر على الشریط الحدودي مع إسرائیل ١٩٧٩نیسان  ١٩في 

وقررت تنفیذ اتفاق القاهرة  ١٩٧٩قمة عربیة في القاهرة نهایة  ومما أستدعى إلى عقد

وتشكیل  عالقة المقاومة الفلسطینیة بالدولة اللبنانیة،وجود ومالحقه الذي ینظم  ١٩٦٩عام 

لجنة تضم ممثلین من السعودیة والكویت ومصر وسوریة تقوم بالتنسیق مع رئیس الجمهوریة 

  .)١١(اللبناني بهدف تطبیق اتفاق القاهرة

مارات إلرئیس دولة ابن سلطان وبعد اجتماع القاهرة اجتمع الملك خالد مع الشیخ زاید 

 ١٦وفي  ،شعبًا إلنهاء القتالحكومتًا و لبنان  إلىالعربیة المتحدة وانتهى االجتماع بتوجیه نداء 

البیان السعودي بعد نص عقد مؤتمر قمة سداسي بالریاض وكان  ١٩٧٩تشرین األول عام 

صاالت مكثفة واستجابة لرغبة الدول العربیة الشقیقة لعقد مؤتمر سداسي عربي في تاال

من مصر وسوریا وفلسطین والكویت والسعودیة للنظر في الوضع  كالً  یحضرهالریاض 

اتصاالت  المؤتمرسبق  فیما ،قد رحبت السعودیة بهذا اللقاء ،نالخطیر في لبناو المتردي 

مكثفة قام بها األمیر فهد مع دمشق والقاهرة وبیروت الى جانب اتصاالت مماثلة مع الكویت 

  .)١٢(األزمة للح

زحلة بین سوریة منطقة كل جدیدة تمثلت في أزمة امشظهرت  ١٩٨١عام بدایة  وفي

 ةخ بین سوریوتلتها أزمة الصواری ،سعودیة بكل ثقلها الحتواء األزمةال األمر الذي دفع ،ولبنان

وقد وضعت األزمتان ولي العهد األمیر فهد ومبادرته من أجل السالم في الشرق  ،وٕاسرائیل

أزمة زحلة ناشد البطریك وأبان حدوث  ،في صدارة األحداث الدولیة ١٩٨١م األوسط عا

التدخل لوقف  ١٩٨١حزیران  ٣الماروني (مار انطونیوس بطرس خریش) الملك خالد في 
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عقد مجلس فیما  ،رام لدى فرقاء النزاع اللبنانیینلما عرف به من احت انطالقاً وذلك  ،القتال

 وٕاعالم ،یر فهد ناقش فیها الوضع اللبنانيالوزراء السعودي جلسة برئاسة ولي العهد آنذاك األم

إلیجاد تسویة سلمیة  ،هود المكثفة التي تقوم بها بالدهالجبلبطریك الماروني لالعاهل السعودي 

  .)١٣(لبنان الشقیقشعب للصراع اللبناني وعودة الحیاة الرغیدة إلى 

بذریعة اغتیال  ١٩٨٢حزیران  ٦لجنوب لبنان في  العدو الصهیونيكان دخول و 

 فقد ،)١٤(هي من زاد في حدة األزمةالسفیر اإلسرائیلي في لندن على ید الفلسطیني أبو نضال 

داًء من الجنوب وصوًال بكامل قواتها األراضي اللبنانیة ابت ة اإلسرائیلیةالقوات العسكریاجتاحت 

 لـ استمرت ،لسطینیة واللبنانیة معارك بطولیةوخاضت خاللها القوات المشتركة الف ،الى بیروت

تصفیة المقاومة الفلسطینیة  ،)١٥(وكان الكیان الصهیوني یهدف من وراء هذه الغزو ٨٨

 هافاهدبعض اوبالفعل تمكنت إسرائیل من تحقیق  ،تحریر الفلسطینیةتدمیر منظمة ال ومحاولة

المؤقت لمنظمة التحریر الفلسطینیة بعد اخراجها من بیروت  المتمثلة بأسقاط الحل العسكري

  .)١٦(١٩٨٢نهایة عام في 

ي ضد لبنان استنكر األمین العام للجامعة العربیة الشاذلي القلیبي العدوان الصهیون

 ،وشدد من خالل مؤتمر صحفي على عنجهیة العدوان الصهیوني ،الفلسطینیةوالمقاومة 

وقال  ،األساس لتحقیق السالم في المنطقةوتطرق الى مشروع السالم السعودي باعتباره یمثل 

 " المملكة العربیة السعودیة" أن العرب تحملوا مسؤولیتهم عندما قامت أحدى أهم دولهم وهي 

الذي هو لیس مجرد إعالن أو بیان بل ترجمة  ،" شروع فهد للسالمم" بطرح مشروعها للسالم 

  .)١٧(إلرادة السلم في أطار الشرعیة الدولیة

 ووضع أمرهم حزم إلى العرب تدعو أن علیها وجدت أن العربیة الجامعة أن ویبدو

 غطرسة من الفلسطینیة والمقاومة لبنان إلنقاذ التنفیذ موضع المشترك العربي الدفاع میثاق

 طریق من أكثر تبني إلى السعودیة دفع ما وهذا والفلسطیني، اللبناني النزیف ووقف الصهاینة،

ویبدو ذلك واضحًا من خالل المساعدات  المنطقة، بكل عصفت التي اللبنانیة األزمة لحل

 ودائمًا ما كانت القضیة اللبنانیة من أولویات العمل السیاسي ،المادیة أو السیاسیة أو المعنویة

  .)١٨(السعودي

وقد شغلت األزمة اللبنانیة اهتمام الرأي العام السعودیة والسیما بعد تولي الملك فهد 

" ال شك أنكم وقفتم من  والذي أكد ذلك قائالً  ،١٩٨٢حزیران عام  ١٣السعودیة في  الحكم في
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اللبنانیة  خالل متابعتكم لتطورات الموقف الراهن والمتمثل بالغزو اإلسرائیلي الشامل لألراضي

بما یمثل  ،لى الشعبیین اللبناني والفلسطینيعلى مدى فداحة االعتداء الوحشي الذي وقع ع

راضي أمرحلة جدیدة من مراحل حرب اإلبادة لتحقیق أهداف إسرائیل في اغتصاب أجزاء من 

وأن  ،اضي العربیة والمقدسات اإلسالمیةاألمة العربیة وتكریس استعمارها االستیطاني لألر 

اجب ما یفرضه هذا الوضع الخطیر على األمة اإلسالمیة جمعاء أن توحد صفها وأن تحشد و 

معبرة عن تضامنها معهم في رفض  ،اشقائها اللبنانیین والفلسطینیینطاقتها لتقف بجانب 

  .)١٩(" العدوان

لحل القضیة اللبنانیة  مجالفي أكثر من جهدها المملكة العربیة السعودیة  استثمرت

ودائمًا ما كانت  ،المادیة أو السیاسیة أو المعنویةلك جلیًا من خالل المساعدات ویبدو ذ

أن وحتى  ،وشغلت اهتمام الرأي العام ،السعودي السیاسي القضیة اللبنانیة من أولویات العمل

كان وال بد أن تطرح القضیة اللبنانیة في  ،زراء التي كانت برئاسة الملك فهدجلسات مجلس الو 

وقد أكد الملك فهد على ذلك من خالل  ،)٢٠(ألزمةلأكثر من جلسة للبحث عن حل مشترك 

 وأن أخوتنا ،مة وشعب مكانته مرموقة في قلوبناشقیق وبلد عزیز وله حكو  لبنان أخٍ  أن قوله "

رفضه ني في وجه العربي هو أمر وأن اشهار السالح العرب ،اللبنانیین یشعرون بذلك ویعلمون

 خفیة غریبة تعمل على أثارة النزاع والشقاق، يومن المؤكد أن هناك أید ،مهما كانت االسباب

ودعت االطراف المتنازعة  ،لحل األزمة اللبنانیة مشروعلذلك سعت المملكة في طرح أكثر من 

لى إسرائیل یكیة للضغط عالى التهدئة في أكثر من مناسبة وناشدت الوالیات المتحدة األمر 

وال شك أن المعالجات االیجابیة التي بادرت بها السعودیة كانت لها  ،لحل األزمة اللبنانیة

  .)٢١(نتاجاتها فیما بعد "

تموز  ١٤جتماع مجلس الوزراء السعودي في خالل ترأسه الالملك فهد  كما وأكد

ة التي ترتكبها القوى الصهیونیة أن بالده تبذل جهودها لوقف المجازر الالإنسانیعلى  ١٩٨٢

والتي تستدعي مواقف اكثر حزمًا من القوى العظمى حتى تنطوي الكارثة وتفوت الفرصة على 

إسرائیل في تحقیق أهدافها الرامیة الى تصفیة القضیة الفلسطینیة وتشرید المزید من الالجئین 

  .)٢٢(الفلسطینیین واللبنانیین

الجلسة  الملك فهد ترأس ١٩٨٣آب  ٢٣في  المنعقدة جلسة مجلس الوزراءوفي  

توجیهاته لوزیر األعالم السعودي بتوجیه نداء عام باسم المملكة العربیة السعودیة وٕاصدار 



ما ا  ا .أ. د  

  

  دا ا ا  زا

 م١٩٩١-١٩٧٥ا  ن ا          
  

) ١٩٩ ( 

 

القوات المتحاربة لوقف اطالق النار واتاحة الفرصة اللتقاء القیادات  إلى اً وشعب حكومةً 

وافساح المجال أمام المساعي  ،ي لبنانيبحث صیغة تحقیق وفاق وطنالسیاسیة والعسكریة ل

  .)٢٣(اللبنانیة األزمةالعربیة لتسهم بدورها في حل 

الشعب اللبناني  إلىبتوجیه نداء  ١٩٨٣تشرین الثاني عام  ١٦ فیما قام الملك فهد في

وقف االقتتال قائًال " إنني اصارحكم الیوم بكل صدق ووفاء بأني ال أكاد أجد أي بیناشدهم فیه 

أو دافع یبرر ما یجري اآلن على أرض لبنان مهما كانت األسباب والدوافع بل ال أكاد سبب 

،كما وندد بالمجاز التي ارتكبها  .." أعتقد بوجود عامل خارجي یبیح لألخ سفك دم أخیه

وشاتیال) بعد خروج المقاومة الكیان الصهیوني في المخیمات الفلسطینیة في بیروت (صبرا 

  .)٢٤(ك صارخ لحقوق اإلنسانوعدها انتها ،منها

أمین الجمیل الرئیس اللبناني بیانًا عبر فیه عن شكره  أدلى ١٩٨٣عام نهایة وفي 

وأكد من خالل خطابه على  ،ضیة اللبنانیة في أكثر من مناسبةلجهود المملكة في دعم الق

 في دورها السعودیة فیما واكبت ،)٢٥(استمرار القیادات السعودیة في دعم القضیة اللبنانیة لحلها

 مؤتمر(لعقد  ١٩٨٣ بسویسرا في جنیف في وذلك الدولي المستوى وعلى اللبنانیة، األزمة حل

 ،)الثاني الوطني الحوار مؤتمر(لعقد  ١٩٨٤ عام لوزان وفي ،)األول اللبناني الوطني الحوار

  .)٢٦(اللبنانیة األزمة لحل سبیل أیجاد أجل من وذلك

الصهیوني على لبنان استنكرت المملكة العربیة السعودیة الغارات وبعد اشتداد الهجوم 

الدول اإلسالمیة والعربیة  ١٩٨٥اإلسرائیلیة المستمرة على لبنان ،ودعت المملكة أواخر عام 

لتكثیف جهودها ونبذ خالفاتها والعمل على التصدي لهذه لالعتداءات الصهیونیة على الشعب 

ناشدت المملكة المنظمات والهیئات و كما  ،دمیر للمخیماتلفلسطیني من قتل وتاللبناني وا

الدولیة للعمل على وضع حد لهذه االعتداءات المتكررة والتي تتنافى مع جمیع القوانین 

  .)٢٧(الدولیة واألعراف

وخالل مؤتمر القمة العربي غیر العادي الذي انعقد في مدینة الدار البیضاء في 

تم التوصل إلى قرار یقضي بتشكیل لجنة  ١٩٨٩أیار  ٢٦ - ٢٣المملكة المغربیة في المدة 

ومن هذه  ،ا المؤتمر لحل األزمة اللبنانیةتخول كافة الصالحیات لتحقیق األهداف التي أقره

 وعدم التدخل اإلقلیمي أو الدولي في المشكلة ،ات الحفاظ على السیادة اللبنانیةالقرار 

  .)٢٨(اللبنانیة



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٢٠٠ ( 

 

بأجراء اتصاالت مع اللبنانیین ومع السوریین وأجرت أكثر وقامت اللجنة تنفیذًا لذلك 

مع الحكومة  هااتصاالت كما وأجرت ،األسدمن اتصال في دمشق مع الرئیس السوري حافظ 

مع كل من فرنسا والفاتیكان وبریطانیا والوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفیتي و  ،العراقیة

عن أسفها فیه واصدرت بیانًا أعربت  ،لعام لألمم المتحدةت مع األمین اوالتق ،وٕایرانوالصین 

هذه االتصاالت والجهود التي فشلت في الوصول الى حل لألزمة للنتیجة التي تمخضت عنها 

  .)٢٩(اللبنانیة

رب والجزائر واألردن وملك المغ فهدملك قبل الثم جرى تشكیل لجنة سداسیة من 

ل الى حل یرضي األطراف فشلت في الوصو لحل األزمة ولكنها أیضًا  ،وسوریة ومصر

وٕاعطاء دورها الى لجنة  ،١٩٨٩تموز  ٣١في  اللجنة السداسیة وفي النهایة تم حل ،اللبنانیة

جدید والملك الحسن الثاني ملك  بنثالثیة برئاسة الملك فهد والرئیس الجزائري الشاذلي 

  .)٣٠(ا اللجنة السداسیةواستأنفت اللجنة الثالثیة االعمال التي انتهت إلیه المغرب،

وكانت مهمة اللجنة األساسیة القیام باالتصاالت واإلجراءات التي تراها مناسبة بهدف 

توفیر المناخ المالئم لدعوة أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة وثیقة اإلصالحات 

لك ذ السیاسیة، وٕاجراء انتخابات لرئاسة الجمهوریة وتشكیل حكومة وفاق وطني على أن یتم

یقول الرئیس اللبناني  ،اللجنة وفي تعلیق على عمل هذه ،في غضون فترة أقصاها ستة أشهر

ألنها  ،عملیًا معظم عمل اللجنة الثالثیةتولت  ،ي " إن المملكة العربیة السعودیةلیاس الهراو إ

لهما المغرب والجزائر كانتا أقرب في تفاعأن كانت األقرب إلى لبنان من مختلف النواحي فیما 

  .)٣١(" فریقیاإمع قضایا المغرب العربي أو 

قام األمیر بندر بن و وقام األمیر سعود الفیصل بجهود مضنیة الحتواء األزمة، كما 

تابع الملك فهد مهمة وزیر الخارجیة ومبعوثه، فیما ط لوقف إطالق النار، یسلطان بدور نش

مكن التوصل إلى وقف یوساندهما باالتصال الشخصي لتحقیق الخطوة األولى للحل بحیث 

مؤتمر وطني للحوار یضم القوى اللبنانیة المتصارعة والفاعلة عقد إطالق النار واالتفاق على 

  .)٣٢(على مسرح األحداث

 تمرًا صحفیًا اعلن فیه باسم اللجنة الثالثیة مبادرة منكما عقد األمیر سعود الفیصل مؤ 

تألیف لجنة لإلشراف على  ،وهي: وقف اطالق النار فوراً  ١٩٨٩أیلول  ١٦سبعة بنود في 

ك الحصار ومراقبة السفن القادمة والخارجة من والى المیاه اللبنانیة وف ،النار وقف إطالق



ما ا  ا .أ. د  

  

  دا ا ا  زا

 م١٩٩١-١٩٧٥ا  ن ا          
  

) ٢٠١ ( 

 

دعوة  ،بالشراء أو بالتهریب أو بالمجان ح سواءوقف استقدام السال ،البحري وفتح مطار بیروت

دعوة النواب  ،د اللبنانیین المتقاتلین بالسالحجمیع الدول المعنیة باألزمة اللبنانیة الى وقف إمدا

وٕایفاد األخضر  ،١٩٨٩أیلول  ٣٠الوفاق الوطني في  اللبنانیین الى اجتماع إلعداد وثیقة

  .)٣٣(القرارات موضع التنفیذاإلبراهیمي الى لبنان لوضع هذه 

أیلول  ١٧فیما أصدرت اللجنة الثالثیة من جانبها بیانًا عرف بـ (بیان جدة) في 

 ٣٠بناني لالجتماع في والذي كان من ضمن قراراته دعوة أعضاء مجلس النواب الل ،١٩٨٩

بها  وقد تقرر بعد مشاورات كلف ،داد ومناقشة وثیقة الوفاق الوطنيوذلك إلع ،١٩٨٩أیلول 

وبناًء على ذلك  ،السعودیةاألخضر اإلبراهیمي أن یكون مكان االجتماع (مدینة الطائف) في 

أیلول  ٣٠تم عقد اجتماع استثنائي لمجلس النواب اللبناني في مدینة الطائف وفي المدة من 

ني المعروفة وتم من خالله إقرار وثیقة الوفاق الوطني اللبنا ،١٩٨٩تشرین األول   ٢٢إلى 

حات والتي أكدت على هویة لبنان العربیة كما وجاءت بعدد من اإلصال ،سم (اتفاق الطائف)با

مما جعل اتفاق الطائف في رأي سیاسي لبناني " یمثل قفزة  ،في النظام السیاسي اللبناني

وهذه القفزة العمالقة في  ،نیة وصیغة ال بدیل لها لإلنقاذ "عمالقة في طریق حل المشكلة اللبنا

  .)٣٤(الصراع اللبناني جاءت نتیجة الجهود المتمیزة التي قامت بها حكومة السعودیة تأریخ

أصبحت وثیقة الوفاق الوطني جزءًا من الدستور اللبناني  ١٩٨٩وفي نهایة أیلول 

وتضمن اتفاق الطائف مطالب كثیرة  ،مرًا ملزمًا بموجب قانون دستوريوأصبح تطبیقها أ

  .)٣٥(اسعةللبنانیین وٕاصالحات داخلیة و 

دها وقد شكل اتفاق الطائف نقطة تحول أساسیة في مسار األزمة اللبنانیة بمختلف ابعا

ولم  ،سساتها الدستوریةووضع أسس بناء الدولة وٕاعادة توحید مؤ  ،المحلیة واإلقلیمیة والدولیة

بل كان في الوقت نفسه  ،حوار بین الفرقاء اللبنانیین فقطیكن إقرار اتفاق الطائف حصیلة 

وأكد الملك فهد  ،)٣٦(السوریة –السیما مع تحسن العالقات المصریةحصیلة تالئم عربي واضح 

: " الذي  قامت به السعودیة جاء بحكم أخوتها ة عن حل األزمة اللبنانیة قائالً في أطار حدیث

هجها المملكة عن للجمیع وبدافع من مسؤولیتها في أطار سیاسة وحدة الصف العربي التي تنت

وهي من صلب المبادئ األساسیة التي درس علیها الملك عبد العزیز آل سعود  ،إیمان وقناعة

على أیة حال نجحت المملكة العربیة السعودیة في حل األزمة اللبنانیة  ،)٣٧(مؤسس السعودیة "



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٢٠٢ ( 

 

ي تماعات والحصول على حل عربووضعت كل جهودها ونفوذها المالي من أجل نجاح االج

  .)٣٨(وبالتالي نجحت في حل یرضي جمیع األطراف المتنازعة ،موحد

وتم على أثره انتخاب إلیاس الهراوي رئیسًا للجمهوریة اللبنانیة وذلك بعد یومین من 

وفي  ،عاماً وانتهاء مشكلة الحرب األهلیة اللبنانیة التي استمرت خمس عشرة  اجتماع الطائف،

ي للحكم وفاق وطني بعد استالم الرئیس إلیاس الهراو  تشكلت حكومة ١٩٨٩تشرین األول  ٢٥

إذ أعاد الرئیس إلیاس الهراوي تكلیف سلیم الحص بتشكیل حكومة  ،خلفًا للرئیس رینیه معوض

  .)٣٩(جدیدة تخلف حكومته التي كلفها برئاستها الرئیس الراحل رینیه معوض

الهراوي هنئه بنجاح لیاس وأجرى الملك فهد اتصال هاتفیًا مع الرئیس اللبناني إ

لبنان ودعمه وأكد الملك فهد وعوده في إعادة أعمار  ،وتباحثا األوضاع في لبنان ،الحكومة

وبالفعل أصبحت السعودیة أحد أكبر الممولین الرئیسیین في أعمار  ،بكل الوسائل الممكنة

  .)٤٠(لبنان وهي أول من دعا إلى أنشاء الصندوق العربي للتنمیة وذلك لمساندة لبنان

تشرین  ٢١فیما ألقى الرئیس اللبناني إلیاس الهراوي كلمة بمناسبة ذكرى االستقالل في 

 جاء فیها " نحي هذا العام عید االستقالل وتغمرنا الثقة بإرساء السالم ألنه ال ١٩٩١األول 

فبعد أن تمكنت الدولة من وقف االنهیار ونجحت في تعویم المؤسسات  ،استقالل بال سالم

وبعد أن انطلقنا في استجماع قوانا الذاتیة  ،نائها كي تتولى هي رعایة األعمارإلعادة ب تمهیداً 

یبقى أن نبدأ العمل على تكامل  ،من والسیادة الوطنیة غیر منقوصةإعدادًا الستكمال بسط األ

كما وألقى الرئیس اللبناني إلیاس الهراوي كلمة أمام منظمة المؤتمر اإلسالمي  ،)٤١(البناء "

شدد من خاللها على استقالل لبنان وأهمیة اتفاق  ١٩٩١كانون األول  ٩المنعقدة بدكار في 

ودور السعودیة فیه ،كما وشدد على أهمیة عدم التدخل من أي  طرف  ١٩٨٩الطائف عام 

  .)٤٢(دعا إلى أعمار لبنان ودعم االستقرار فیهاو  ،ان الداخلیةشؤون لبنفي 

وذلك  ،یة بذلت جهودًا كبیرة لحل األزمةیتضح مما تقدم أن المملكة العربیة السعود

ینًا وحرصًا لبقاء العالم العربي درعًا حص ،المملكة هاالقًا من المبادئ التي تأسست علیانط

سؤولیتها كدوله عربیة شقیقة لحل لذلك تحملت المملكة م ،تجاه غطرسة الكیان الصهیوني

ة بتوافق وبالفعل استطاعت السعودیة من حل األزم ،التي أثرت على المنطقة برمتهااألزمة 

  .جمیع األطراف المتنازعة

  



ما ا  ا .أ. د  

  

  دا ا ا  زا

 م١٩٩١-١٩٧٥ا  ن ا          
  

) ٢٠٣ ( 

 

ا:  

یتضح من خالل الدراسة أن المملكة العربیة السعودیة بذلت جهدًا كبیرًا لحل األزمة 

وطرحت  ،١٩٧٥عام  المقاومة الفلسطینیة وحزب الكتائب اللبنانياللبنانیة منذ بدأ الحرب بین 

العدید من الحلول حتى انسحاب المقاومة الفلسطینیة من جنوب لبنان وبدایة االجتیاح 

لذلك كثفت السعودیة جهودها واستنفرت قواها لحل األزمة  ،١٩٨٢عام اإلسرائیلي للبنان 

من  وقدمت العدید ،اجتماعات مجلس الوزراء یات جداولوأصبحت األزمة اللبنانیة من أولو 

البد أن یلتمس الدور  وأن المتتبع لقراءة أحداث األزمة اللبنانیة، ،المساعدات المادیة والمعنویة

ویبدو ذلك جلیًا من خالل أخر ورقة  السعودي سواء المباشر أو غیر المباشر في حل األزمة،

والتي أنهت األزمة  ،١٩٨٩ اقیة الطائف عامدفعت بها المملكة العربیة السعودیة وهي اتف

اللبنانیة وحلت جمیع جذورها برعایة سعودیة بحته في أطار رأب الصدع العربي وحل المشاكل 

السیما بعد المشاكل التي عصفت به  اإلقلیمیة، - العربیة أو العربیة  –والنزاعات سواء العربیة

أن تشكل حكومة برئاسة سلیم الحص لذلك استطاعت لبنان  ،١٩٦٧نذ نكسة حزیران عام م

  .وغیره ومن ثم االهتمام بمفاصل الدولة من أمن واستقرار وأعمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٢٠٤ ( 

 

اا:  

أطروحة  ،دراسة تاریخیة وثائقیة ١٩٧٥ –١٩٤٣مجلس النواب اللبناني  ،جاسم محمد خضیر الجبوري )١(

، موسوعة ؛ هیثم هالل٣٤٠ص ،٢٠٠٦ ،جامعة الموصل ،دمة إلى كلیة اآلدابدكتوراه غیر منشورة مق

  .٤٧٢) ، صالحروب، بیروت، (د . ت

، ١ط ترجمة محمد مخلوف، هنري لورنس، اللعبة الكبرى الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولیة، )٢(

  .٣٠٢ص ،١٩٩٢بیروت، 

ردن األ ،أنظر: یزید یوسف صایغ ١٩٧٠سطیني في أیلول عام الفل -للتفاصیل حول الصراع األردني )٣(

  .٧٠-٥٨ص ،١٩٩٧لندن، ،راع الحتميوالفلسطینیون دراسة في وحدة المصیر أو الص

  .٢٩٣، ص٢٠١١، بیروت، ١ط ،٢٠٠٥ -١٩٤٥ علي محافظة، بریطانیا والوحدة العربیة )٤(

، رسالة ماجستیر غیر ١٩٧٥خلود خالد شاكر، السیاسة الخارجیة للسعودیة تجاه الوطن العربي منذ  )٥(

  .١٤٣، ص١٩٨٣جامعة بغداد، منشورة مقدمة الى كلیة العلوم السیاسیة،

رسالة ماجستیر  م)،٢٠١١ –م١٩٩٠المواقف اإلقلیمیة في لبنان للمدة الواقعة بین ( صفاء فاضل سلمان، )٦(

 .٢٢ص ،٢٠١٣جامعة بغداد، رة مقدمة الى كلیة العلوم السیاسیة،غیر منشو 
بحث منشور في مجلة  ،دولیة  للمملكة العربیة السعودیةالعالقات ال ،تركي بن محمد بن سعود الكبیر )٧( 

        WWW.AL.Dara2013 .comالدارة على الرابط :

  .١٤٤خلود خالد شاكر، المصدر السابق، ص )٨(

  :   وقعللمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع أنظر الم  )٩(

                             http://www.aawsat.com/files.asp?fileid=56  

 .٤٧٢یثم هالل، المصدر السابق، صه )١٠(
 :      أنظر الموقعللمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع  )١١( 

                         http://www.aawsat.com/files.2013?fileid=56.  

عمر نافع نوري نصیف الحدیثي، موقف مصر  أنظر، ١٩٦٩وللمزید من التفاصیل حول اتفاق القاهرة  عام 

جامعة  ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى كلیة اآلداب،رسالة  ،١٩٧٨ - ١٩٦٧من قضایا المشرق العربي 

  .٢١٤ص ،٢٠١٠االنبار،

 ٢٤٦ص ،١٩٨١سامي منصور، مذبحة لبنان الكبرى حرب االستنزاف العربیة الجدیدة، القاهرة،  )١٢(

  .٢٥٨وص

  .١٢٦ص ،المصدر السابق ،صفاء فاضل )١٣(

  . ٢٣ص ،.ت)یوسف ضومط، بیروت، (د، تعریب ١٩٩١ –١٩٤٥ریخ العالم المعاصر ، تأبیار میكال )١٤(

 ؛ یحیى٩٧، ص١٩٩٢، دمشق، ١، ط١٩٨٧ -١٩٦٧التحوالت الفلسطینیة  ،عمر حلمي الغول )١٥(

  .٨٤، ص١٩٨٦دمشق،  ،مظاهره ومخاطرة ، الوجود االمبریالي في الشرق األوسطیخلف



ما ا  ا .أ. د  

  

  دا ا ا  زا

 م١٩٩١-١٩٧٥ا  ن ا          
  

) ٢٠٥ ( 

 

 .١٤١ص ،١٩٨٧ خلیل إلیاس مراد، حرب الخلیج وانعكاساتها على األمن القومي العربي، بغداد، )١٦( 
حول مشروع  . وللمزید من التفاصیل١ص ،١٩٨٢حزیران ٦، ٥١٤٧جریدة الریاض، سعودیة، العدد  )١٧( 

فلسطینیة : فهمي توفیق محمد مقبل، بحوث ودراسات في تأریخ العالقات السعودیة ال(فهد للسالم) أنظر

 .١٤٩. ص٢٠١١، ، األردن١، ط٢٠٠٢ -١٩٠٢السعودیة في مائة عام 

  . ٢ص ،١٩٨٣آب   ٢٨٥٨،٢٧العدد  ،سعودیة ،جریدة الیوم )١٨(

؛ ١٥٧، ص. ت )، ( د. م١٩٧٨ –١٩٢٣خالل نصف قرن العرب ، السعودیة وهموم محمد عنان )١٩(

  في موقع مقاتل من الصحراء على الرابط : وثیقة منشورة ،ك خالد حول دعم األزمة اللبنانیةخطاب المل

     WWW AL . Moaqatel . com .  
 .١ص ،١٩٨٢تموز  ١٢٥٢،١٤العدد  ،جریدة عرب الیوم، لندن )٢٠( 
 .١، ص١٩٨٣أب  ٢٣، ٢٨٦٢الیوم، سعودیة، العدد  جریدة  )٢١( 
 .١٩٨٢تموز  ٢، ١٢٤٤العدد  ،لندن ،جریدة عرب الیوم  )٢٢( 
المملكة العربیة السعودیة في عهد خادم الحرمین  فهد بن عبد اهللا السماري وناصر بن محمد الجهیمي، )٢٣( 

 ،٢٠٠٢الریاض، ،٢ط الشریفین الملك فهد بن عبد العزیز آل سعود دلیل موجز بأبرز اإلنجازات والمواقف،

  .١٦٦ص

 .٤٩٩ص ،١٩٨٣، ، بیروت١ط ،١٩٨٢ووثائق الوحدة العربیة لعام یومیات  ،وثائق الوحدة العربیة )٢٤(

 ،١٩٩٨ ،الریاض ،كة العربیة السعودیة في مائة عامالسیاسة الخارجیة للممل ،محمد عمر مدني )٢٥(

  .٧٨ص

 .١ص  ،١٩٨٢حزیران  ٧ ،٥١٤٨العدد  ،جریدة الریاض، سعودیة )٢٦(

 ،٢٠٠٢ ،بیروت ،٢الجزء ،٢ط ،والدولیةرات العربیة واإلقلیمیة المباد الموسوعة اللبنانیة ،دعد سعد نجیم )٢٧(

 .١٠٨ص

 .١١٢-١٠٨ص ،المصدر نفسه )٢٨(

 .٢٨٦ص ت) ، ،(د ،لبنان ،لبنان للبنانیین نظرة الى الوراءتاریخ  ،شكري نصر اهللا  )٢٩(

  . ٣٠١، صالمصدر نفسه  )٣٠(

 للتفاصیل حول هذا الموضوع أنظر الموقع:   )٣١(

http://www.aawsat.com/files.asp?fileid=56  

، عودیة السیاسیة في المحیط العربي، نظرات في عالقة المملكة العربیة السجمیل بن إبراهیم الحجیالن )٣٢( 

 ٢٤مجلة الدارة ، ،هـ ١٤١٩شوال  ١١ - ٧ة السعودیة في مائة عام الریاض بحوث مؤتمر المملكة العربی

  . ١٣ص ،١٩٩٩شباط 

  . ٢٨٦ص ،المصدر السابقكري نصر اهللا، ش  )٣٣(

  للتفاصیل حول هذا الموضوع أنظر:   )٣٤(

http://www.aawsat.com/files.asp2013.  



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٢٠٦ ( 

 

  . المصدر نفسه )٣٥(

، ١من عهد االمارة الى اتفاق الدوحة، ط، تأریخ لبنان السیاسي الحدیث والمعاصر موسى إبراهیم )٣٦(

 .٢٤٥، ص٢٠١١ ،بیروت

  .١٨٥ - ١٥٩المصدر السابق، صمحمد عنان،   )٣٧(

  .١٢٣ص ،٢ج الموسوعة اللبنانیة ،دعد سعد نجیم  )٣٨(

  .١٩٩٠، قسم المعلومات، شعبة األخبار،وكالة األنباء العراقیة ،٠١١/١٠٧د. ك. و، ملفة   )٣٩(

  .٣٠١ص ،المصدر السابق ،شكري نصر اهللا  )٤٠(

 ،٢٥الجزء  ،١٩٩٥ –١٩٩١لجمهوریة اللبنانیة الثانیة وثائق ا ،الموسوعة اللبنانیة ،دعد سعد نجیم )٤١( 

 .٢٧-٢٦ص ،،(د. ت)بیروت

  .٤١فسه، صالمصدر ن )٤٢(

  

  

  

  

  

  

 :ادر

  :منشورةالوثائق المنشورة وغیر ال :أوالً 

 .١٩٩٠ وكالة األنباء العراقیة، قسم المعلومات، شعبة األخبار، ،١٠٧/ ٠١١د. ك. و، ملفة  - ١

 وثیقة منشورة في موقع مقاتل من الصحراء على الرابط:  حول دعم األزمة اللبنانیة،خطاب الملك خالد  - ٢

WWW AL . Moaqatel . com  

 .١٩٨٣ بیروت، ،١ط ،١٩٨٢یومیات ووثائق الوحدة العربیة لعام ،وثائق الوحدة العربي  - ٣

 .١٩٩٥، بیروت، ١، ط١٩٩٣ -١٩٨٩ یومیات ووثائق الوحدة العربیة ،وثائق الوحدة العربیة  - ٤

  :الموسوعات ًا:ثانی

 .٢٠٠٢ بیروت، ،٢الجزء ،٢ط المبادرات العربیة واإلقلیمیة والدولیة، ،الموسوعة اللبنانیة دعد سعد نجیم،  - ١

 ،٢٥الجزء  ،١٩٩٥ – ١٩٩١، وثائق الجمهوریة اللبنانیة الثانیة عد نجیم ،الموسوعة اللبنانیةدعد س  - ٢

  .. ت)(د ،بیروت

 .الحروب، بیروت، ( د. ت ) هیثم هالل، موسوعة - ٣



ما ا  ا .أ. د  

  

  دا ا ا  زا

 م١٩٩١-١٩٧٥ا  ن ا          
  

) ٢٠٧ ( 

 

  :ًا: الكتبثالث

  .). ت، تعریب یوسف ضومط، بیروت، (د١٩٩١ –١٩٤٥ میكال، تاریخ العالم المعاصر بیار  - ١

  .١٩٨٧ خلیل الیاس مراد، حرب الخلیج وانعكاساتها على األمن القومي العربي، بغداد،  - ٢

  .١٩٨١ الجدیدة، القاهرة،سامي منصور، مذبحة لبنان الكبرى حرب االستنزاف العربیة   - ٣

  ت). (د، لبنان، تاریخ لبنان للبنانیین نظرة الى الوراء، شكري نصر اهللا،  - ٤

  .٢٠١١، بیروت، ١ط ،٢٠٠٥ -١٩٤٥ علي محافظة، بریطانیا والوحدة العربیة  - ٥

 .٩٧، ص١٩٩٢، دمشق،١ط ،١٩٨٧ -١٩٦٧التحوالت الفلسطینیة عمر حلمي الغول، - ٦

المملكة العربیة السعودیة في عهد خادم الحرمین  وناصر بن محمد الجهیمي، فهد بن عبد اهللا السماري - ٧

  .٢٠٠٢الریاض، ،٢ط الشریفین الملك فهد بن عبد العزیز آل سعود دلیل موجز بأبرز اإلنجازات والمواقف،

فهمي توفیق محمد مقبل، بحوث ودراسات في تاریخ العالقات السعودیة الفلسطینیة السعودیة في مائة  - ٨

  .٢٠١١،  ، األردن١، ط٢٠٠٢ -١٩٠٢ عام

  .١٩٩٨ الریاض، السیاسة الخارجیة للمملكة العربیة السعودیة في مائة عام، محمد عمر مدني،  - ٩

  .). ت، (د. م١٩٧٨ –١٩٢٣ محمد عنان، السعودیة وهموم العرب خالل نصف قرن  -١٠

، ١اتفاق الدوحة، طموسى إبراهیم، تأریخ لبنان السیاسي الحدیث والمعاصر من عهد اإلمارة الى   -١١

  . ٢٠١١،بیروت

، ١ط ترجمة محمد مخلوف، هنري لورنس، اللعبة الكبرى الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولیة،  -١٢

  .١٩٩٢بیروت، 

  .١٩٨٦دمشق،  الوجود االمبریالي في الشرق االوسط مظاهره ومخاطرة، یحیى یخلف،  -١٣

 .١٩٩٧لندن، وحدة المصیر أو الصراع الحتمي،األردن والفلسطینیون دراسة في  یزید یوسف صایغ،  -١٤

  الرسائل واألطاریح: :رابعاً 

أطروحة  ،دراسة تاریخیة وثائقیة ١٩٧٥ –١٩٤٣مجلس النواب اللبناني  ،جاسم محمد خضیر الجبوري - ١

 .٢٠٠٦ ،جامعة الموصل ،یر منشورة مقدمة إلى كلیة اآلدابدكتوراه غ

، رسالة ماجستیر غیر ١٩٧٥للسعودیة تجاه الوطن العربي منذ خلود خالد شاكر، السیاسة الخارجیة  - ٢

 .١٩٨٣جامعة بغداد، منشورة مقدمة الى كلیة العلوم السیاسیة،

رسالة ماجستیر  م)،٢٠١١ –م١٩٩٠المواقف اإلقلیمیة في لبنان للمدة الواقعة بین ( صفاء فاضل سلمان، - ٣

 .٢٠١٣اد،جامعة بغد غیر منشورة مقدمة الى كلیة العلوم السیاسیة،

رسالة  ،١٩٧٨- ١٩٦٧ موقف مصر من قضایا المشرق العربي عمر نافع نوري نصیف الحدیثي، - ٤

 .٢٠١٠جامعة االنبار، ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى كلیة اآلداب،

  :الصحف :خامسا

  .١٩٨٢  ٥١٤٨والعدد  ٥١٤٧العدد  جریدة الریاض، سعودیة، - ١



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٢٠٨ ( 

 

  .١٩٨٣عام  ،٢٨٥٨والعدد  ٢٨٦٢العدد  جریدة الیوم، سعودیة ، - ٢

  .١٩٨٢ ،١٢٥٢والعدد  ١٢٤٤العدد  جریدة عرب الیوم، لندن، - ٣

  :وث والدراساتالبح :سادساً 

بحث منشور في مجلة  العالقات الدولیة للمملكة العربیة السعودیة، تركي بن محمد بن سعود الكبیر،  - ١

 الدارة على الرابط:

                                                                  WWW.AL.Dara2013 .com  

 نظرات في عالقة المملكة العربیة السعودیة السیاسیة في المحیط العربي، جمیل بن إبراهیم الحجیالن، - ٢

شباط  ٢٤لة الدارة،مج هـ،١٤١٩شوال  ١١ -٧ة السعودیة في مائة عام الریاض بحوث مؤتمر المملكة العربی

١٩٩٩.  

  موقع الوسط العربي على الرابط:    - ٣

                  http://www.aawsat.com/files.asp?fileid=56  

  

  

  

  


