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 :الممخص
تبنت السعودية طرح فكرة الحمؼ االسالمي تحت غطاء التضامف        

, بدعـ مف ٜ٘ٙٔاالسالمي عمى عيد الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز عاـ 
تأييدىا ليذه الفكرة, ووجدت في الممؾ فيصؿ الواليات المتحدة, التي اعمنت 

الرجؿ المؤىؿ لقيادة حممة محاربة االلحاد والشيوعية في البالد العربية, وقد 
القت ىذه الفكرة رفضًا مف غالبية الدوؿ العربية, وعدت ذلؾ مشروعًا 
استعماريًا موجيًا ضد القومية العربية وكاف لبناف مف بيف االقطار العربية 

رضت الحمؼ انطالقًا مف سياسة الحياد التي يتبناىا تجاه القضايا التي عا
العربية ورفض سياسة االحالؼ, وقد اسيـ الموقؼ الرافض لمحمؼ في 

 عدـ نجاحو, وظؿ فكرة لـ ترى النور. 
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Abstract: 

Saudi Arabia adopted the idea of   the Islamic alliance 

under the cover of Islamic solidarity during the reign of 

King Faisal bin Abdulaziz in 1965, with the support of 

the United States, which announced its support for this 

idea, and found in King Faisal the qualified man to lead 

the campaign to combat atheism and communism in the 

Arab countries, and this idea was rejected by the 

majority of  The Arab countries considered this a 

colonial project directed against Arab nationalism, and 

Lebanon was among the Arab countries that opposed the 

alliance based on its policy of neutrality towards Arab 

issues and rejection of the policy of alliances. The 

position rejecting the alliance contributed to its failure, 

and it remained an idea that hasn't appeared yet. 
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 المبحث االول : فكرة الحمف وموقف مصر منو
ظيرت فكرة الحمؼ االسالمي ألوؿ مرة خالؿ زيارة الممؾ السعودي سعود بف عبد 

 ٜٚ٘ٔكانوف الثاني  ٜٕ( الى الواليات المتحدة االمريكية في  ٜٗٙٔ- ٖٜ٘ٔالعزيز ) 
( والذي كاف يعْوؿ عمى دور  ٜٔٙٔ -ٖٜ٘ٔايزنياور ) ولقاءه الرئيس االمريكي دوايت 

, ويرى فيو انو الشخص الوحيد  ٔالممؾ سعود في تقبؿ اقطار المشرؽ العربي لمبدأ ايزنياور
( في زعامة  ٜٓٚٔ -ٜٙ٘ٔالذي يستطيع اف يتحدى الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر )

عوده وبروز القومية العربية عدو العالـ العربي, والذي كانت الواليات المتحدة ترى في ص
, وقد تباحث الجانبيف في انشاء حمؼ ذي صبغة اسالمية, لتعزيز مركز الدوؿ العربية ٕليا

المحافظة والمناىضة لمتيار القومي الذي يقوده عبد الناصر, مف خالؿ تشجيع التعاوف بيف 
 .ٖر والسعوديةالعراؽ واالردف, وتحريؾ قوات تركية ضد سورية واحداث وقيعة بيف مص

لتحقيؽ ذلؾ المسعى عممت الواليات المتحدة عمى ايجاد تقارب سعودي ايراني, مف 
خالؿ ازالة التناقضات بينيما الى اقصى حد ممكف, وتحقيؽ الوفاؽ بينيما, سّيما بعد اف 

اقػػػػػػػػػػػػامة استشعرت بالخطر السوفيتي عمى مصالحيا في الشرؽ االوسط, ورغبة ايػػػػػراف فػػػػػػي 
 -ٜٔٗٔ. وبناًء عمى ذلؾ قاـ شاه ايراف محمد رضا بيموي ) ٗعالقات حسنة مع السعودية

( بزيارة الى السعودية في اذار مف العاـ نفسو, وخالؿ لقاءه الممؾ سعود طرح فكرة  ٜٜٚٔ
 .٘يانشاء تحالؼ اسالمي ثنائي بينيما, اال اف الفكرة لـ تجد قبواًل لدى الجانب السعود

عادت فكرة الحمؼ لمظيور مرة ثانية بعد تولي االمير فيصؿ بف عبد العزيز اؿ 
, فقد ٜٗٙٔ( عرش المممكة العربية السعودية في تشريف الثاني  ٜ٘ٚٔ- ٕٖٜٔسعود ) 

حدد االخير في اوؿ خطاب لو توجيات سياسة بالده الخارجية, والتي كاف مف بينيا التوجو 
ؿ استقبالو وزير الخارجية االيراني عباس آراـ موفد الشاه اثار نحو الدوؿ االسالمية, وخال

الممؾ فيصؿ مسألة دعـ المبادرات السعودية لمحاربة الشيوعية والتي وجدت قبواًل لدى الشاه 
 .ٙالذي كاف يعمؿ عمى استقرار ايراف

( خالؿ انعقاد  ٜٚٙٔ -ٜٓٙٔوعندما طرح الرئيس الصومالي ادـ عبد اهلل ) 
فكرة عقد مؤتمر  ٜٗٙٔلـ االسالمي السادس الذي استضافتو بالده اواخر عاـ مؤتمر العا

ذروة اسالمي يحضره مموؾ ورؤساء الدوؿ العربية واالسالمية لمنظر في شؤوف المسمميف 
وتوحيد جيودىـ, ايد الممؾ فيصؿ الفكرة, وقاؿ : اننا نؤيد الدعوة الى عقد مؤتمر  قمة 
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, واكد اف ٚواعمف اف سياستو ىي السعي لتوحيد المسمميفاسالمي لبحث قضايا المسمميف, 
ىناؾ مف سيعارض الفكرة وينتقدىا وربما سيياجميا اال اف ذلؾ سوؼ لف يثنينا عف تحقيؽ 

 .ٛما نصبو اليو

تبنى الممؾ فيصؿ فكرة الحمؼ تحت عنواف ) التضامف االسالمي (, لكي ال يثير 
تخذ ذلؾ حجة ضد السعودية التي كانت قد حفيظة الدوؿ المعارضة لألحالؼ, ولكي ال ي

اعمنت انيا سوؼ لف تؤيد اي حمؼ ولف تقؼ مع اية دولة عربية تنظـ الى اية احالؼ 
, وقد اسيمت عوامؿ عدة في دفع الممؾ فيصؿ الى تبني فكرة الحمؼ, ابرزىا قياـ ٜاجنبية

لمسعودية واعمنت والتي اطاحت بنظاـ االماـ محمد البدر الموالي  ٕٜٙٔثورة اليمف عاـ 
النظاـ الجميوري المدعوـ مف عبد الناصر, وىذا يعني خروج اليمف عف الحضيرة السعودية 
وتيديدًا مباشرًا ليا, وبالتالي فاف ذلؾ سيثير مخاوفيا مف احتماؿ تحوؿ اليمف الى قوة تجبرىا 

يج العربي , كما كاف لتزايد نفوذ عبد الناصر في الخمٓٔعمى اعادة ترسيـ الحدود بينيما
ودعمو لمتيارات القومية العربية, فضاًل عف التقارب العراقي المصري الذي اخذ يتزايد منذ 

دورًا كبيرًا في تبني  ٖٜٙٔالى السمطة عاـ  ٔٔوصوؿ الرئيس العراقي عبد السالـ عارؼ
بية , ووجدت السعودية في االسالـ مذىبًا تنافسيًا مع القومية العر ٕٔالممؾ فيصؿ لفكرة الحمؼ

ذات النزعة العممانية واالشتراكية التي تتبناىا مصر, وقد انطمقت مف اعتبارات عدة اىميا : 
اف الموجو القومية العربية قد سمحت لمقاىرة بعرض نفسيا كقطب اقميمي, واف االسالـ 

   ٖٔسيسمح ليا مف تبوأ موقع قيادي في المنطقة
قطار العربية واالسالمية, حاوؿ الممؾ فيصؿ استقطاب اكبر عدد ممكف مف اال

وسعى لمبحث عف حمفاء اقوياء, مثؿ ايراف وتركيا والباكستاف, لذا قاـ بزيارة دواًل عدة عربية 
, التقى خالليا شاه ايراف, الذي رحب ٜ٘ٙٔكانوف االوؿ  ٛواسالمية, بدأىا بزيارة ايراف في 

في الداخؿ والخارج كما قاـ  بالفكرة, وكاف متحمسًا ليا, ألنو وجد فييا فرصة لتدعيـ مركزه
بزيارة كال مف : السوداف واالردف, الباكستاف وتركيا والمغرب  ٜٙٙٔالممؾ فيصؿ خالؿ عاـ 

ومالي وغينيا وتونس والصوماؿ, وقد تباينت ردود افعاؿ ىذه الدوؿ تجاه دعوة الممؾ 
قيبو ) , وقد ايدت تونس دعوة الممؾ فيصؿ واعمف الرئيس التونسي الحبيب بور ٗٔفيصؿ
ايموؿ مف العاـ  ٛٔ( في كممة لو اثناء زيارة الممؾ فيصؿ لتونس في  ٜٚٛٔ- ٜٚ٘ٔ

نفسو, اف بالده تؤيد كؿ بادرة مف شأنيا اف تقوي التعاوف االسالمي, ورحب مجمس االمة 
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. كما ايدت االردف ٘ٔالتونسي بالدعوة واكد اىميتيا النيا تيدؼ الى صوف االنسانية جمعاء
( اف ىذه الدعوة ضرورة ووسيمة  ٜٜٜٔ -ٕٜ٘ٔممكيا الحسيف بف طالؿ )  الدعوة واعمف

لمتجمع واسموب لمتقارب وتبادؿ المنافع, ومف جانبو اعمف ممؾ المغرب الحسف الثاني ) 
( ترحيبو بالدعوة عادًا اياىا وسيمة لخدمة المسمميف, ونفى اف تكوف موجية  ٜٜٜٔ- ٜٔٙٔ

 . ٚٔمف وزير خارجيتيا اف بالده مف المتحمسيف ليا, وأيدت تركيا الفكرة وأعٙٔضد احد
واجيت دعوة التضامف التي اطمقيا الممؾ فيصؿ معارضة شديدة مف غالبية 
الحكومات العربية, واطمقت عمييا تسمية الحمؼ االسالمي, وعدت ذلؾ مشروعًا استعماريًا, 

ي اوؿ رد فعؿ لو وكانت مصر مف اوؿ وأشد المعارضيف لفكرة الحمؼ, واكد عبد الناصر ف
باف الحمؼ موجيًا ضد القومية العربية والمد الثوري, وانو سيكوف  ٜٙٙٔشباط  ٕٕفي 

مواليًا لمغرب, واف الغاية منو تسميـ البالد العربية المريكا وبريطانيا, واتيـ القائميف عميو 
الجديد "  بانيـ يرفعوف شعار الديف االسالمي ليضحكوا عمى المسمميف, وانيـ البسوا الحمؼ

, وىاجـ عبد الناصر كاًل مف الممؾ فيصؿ وشاه ايراف ٛٔعّمة ليسموه الحمؼ االسالمي
واتيميما بانيما يعمالف لخدمة السياسة االمريكية, واكد اف وجود ايراف يؤكد ويؤيد فكرة اف 

. ومف جانبيا ردت ايراف عمى اتيامات عبد الناصر ٜٔالحمؼ موجو ضد العرب والمسمميف
 ٔٔعمنت انيا تشكؾ بصدؽ اسالـ القيادة المصرية, واتيمت عبد الناصر بانو ينفؽ ليا وا

 .ٕٓمميوف جنيو لقتؿ المسمميف في اليمف, وانو يسعى لزعامة العرب والمسمميف
سخرت مصر ووسائؿ اعالميا وتوابعيا لمياجمة الحمؼ والداعيف اليو, وقد اسيـ 

, وىاجـ محمد حسنيف ىيكؿ ٕٔاد حدة ىذا اليجوـالتوتر الذي شيدتو عالقات البمديف في ازدي
وزير االرشاد القومي المصري الحمؼ وأكد انو جاء بدعـ امريكي ووصفو بانو " مبدأ 

, وجندت القاىرة رجاؿ الديف وعمماء االزىر لمحاربة مشروع ٕٕايزنياور مزينًا بالعمامة"
ب طو حسيف بمياجمة الحمؼ الحمؼ, كما دفعت رجاؿ االدب والفكر الى ذلؾ, فانبرى االدي

, واتخذ مجمس االمة ٖٕواكد انو ال حاجة لو, الف اتفاؽ المسمميف يفرضو عمييـ القرآف
عّد فيو الدعوة التي روج ليا بعض الحكاـ باسـ حمؼ او  ٜٙٙٔاذار  ٘المصري قرارًا في 

تحرر العربي تجمع متخذيف مف االسالـ شعارًا ليا بانيا دعوة القصد منيا اعاقة سير حركة ال
 .ٕٗوتمييع القضية الفمسطينية
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استغرب الممؾ فيصؿ الضجة التي اثيرت حوؿ دعوتو الى التضامف, وقاؿ متسائاًل 
ىؿ اصبحت الدعوة الى احياء التراث الروحي االسالمي في عالمنا العربي اليوـ امرًا يدعوا 

الضجة المفتعمة, ونفى اف الى الريبة واالستيجاف وكيؿ التيـ, واتيـ الشيوعية بانيا وراء 
يكوف اليدؼ مف دعوتو اقامة حمؼ او تحالؼ اسالمي, وانيا ليست موجية ضد عبد 

, ورغـ ما قدمو الممؾ فيصؿ مف مبررات حوؿ دعوتو لمتضامف االسالمي اال اف ٕ٘الناصر
البعض يرى في ىذا الحمؼ بديؿ فكري مخالؼ لمقومية العربية, واف فيصؿ وضع نظاـ جديد 

ء اسالمي لمدفاع عف الشرؽ االوسط. وانو اراد استخداـ ىذا الحمؼ سالحًا لمقاومة بغطا
. ويستدؿ الذيف يتبنوف ىذه االتيامات باف دعوة ٕٙاتجاىات االصالح االجتماعي والسياسي

الممؾ فيصؿ ركزت فقط عمى الدوؿ العربية واالسالمية المحافظة والموالية لمغرب والتي 
, كما اف البعض يرى انيا حممت جممة مف التناقضات, منيا ٕٚالناصريعادي قسـ منيا عبد 

: انو كيؼ يتـ التواؤـ بيف االستقامة الدينية المتمثمة بالممؾ فيصؿ والممكية الفكاىية المتمثمة 
بالممؾ حسيف ممؾ االردف, وكذلؾ بيف الممؾ فيصؿ وكاًل مف شاه ايراف والرئيس التونسي 

 .ٕٛمانيبورقيية ذوي التوجو العم
 المبحث الثاني: موقف لبنان من مشروع الحمف االسالمي

اف يؤيد مشروع ٜٕلـ يكف منتظرًا مف لبناف الذي يعاني مف وضع ديموغرافي معقد
, التي كادت اف تشعؿ حربًا اىمية بيف المبنانييف, فضاًل ٜٛ٘ٔالحمؼ, سيما بعد ازمة عاـ 

العربية, واالبتعاد عف سياسة االحالؼ منذ عف تبني لبناف سياسة الحياد تجاه الصراعات 
, لذا اقدمت الحكومة المبنانية في خطوة استبقت ٜٛ٘ٔرئاسة لبناف عاـ  ٖٓتولي فؤاد شياب

بيا اعالف موقفيا الرسمي مف الحمؼ عمى طرد السفير االيراني مف بيروت عمي فتوحي في 
عض يعد ىذه الخطوة لتيجمو عمى عبد الناصر, مما جعؿ الب ٜٙٙٔكانوف الثاني  ٜٔ

عماًل تكتيكيًا جاء لمصمحة مصر, وشكؿ رسالة الى الدوؿ المؤيدة لمحمؼ باف لبناف سوؼ 
 .ٖٔلف ينضـ الى الحمؼ

انقسمت الحكومة المبنانية الى فريقيف بشأف الموقؼ مف مشروع الحمؼ, الفريؽ 
ؼ السعودي, ويأخذ الذي يميؿ الى تبرير الموق ٕٖاالوؿ ىو فريؽ الرئيس المبناني شارؿ حمو

ىذا الفريؽ بضرورة التحوط لكي ال يمحؽ اي ضرر بمناف, سيما في الجانب االقتصادي, 
, اما الفريؽ الثاني الذي يمثمو رئيس ٖٖحيث اف ىناؾ مصالح اقتصادية متبادلة بيف البمديف
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لخارجية الحكومة المبنانية عبد اهلل اليافي ووزير الخارجية جورج حكيـ ورئيس لجنة الشؤوف ا
في المجمس المبناني اميف الحافظ, ويرى ىذا الفريؽ بضرورة اتخاذ موقؼ رافض لمحمؼ, لذا 
اعمف وزير خارجية لبناف موقؼ بالده الرسمي مف الحمؼ اماـ لجنة الشؤوف الخارجية في 

شباط مف العاـ نفسو, فأكد موقؼ بالده الثابت في عدـ االنضماـ الى اي حمؼ حيث  ٘ٔ
كاف لبناف دائمًا وسيبقى متمسكًا بانتياج سياسة غير مقيدة بأحالؼ, وال مرتبطة قاؿ : لقد 

بتكتالت, واكد اف سياسة بالده مستندة بالدرجة االولى عمى احتراـ متبادؿ االستقالؿ 
 .ٖٗوالسيادة, وعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ االخرى
قؼ لبناف الرافض لمشروع الحمؼ, اكد عبد اهلل اليافي رئيس الحكومة المبنانية مو 

معماًل ذلؾ بالطبيعة الدينية لسكاف لبناف التي تمنعو مف االنضماـ الي ميثاؽ او حمؼ 
, وجدد اليافي موقؼ ٖ٘مسيحي او اسالمي, واكد اف االحالؼ اثبتت فشميا وعدـ جدواىا

نيساف  ٕٚ بالده مف مشروع الحمؼ مف خالؿ البياف الذي اصدره اماـ المجمس النيابي في
, والذي اكد فيو التزاـ بالده بسياسة الحياد االيجابي, والتعاوف الوثيؽ مع الدوؿ ٜٙٙٔ

, واستمر لبناف عمى موقفو الرافض لمشروع الحمؼ حتى ٖٙالعربية في اطار الجامعة العربية
بعد استقالة عبد اهلل اليافي رئيس الحكومة ومجيء رشيد كرامي بداًل عنو, حيث اعمف 

كانوف االوؿ مف العاـ نفسو  ٕٓير خالؿ القاءه البياف الوزاري اماـ المجمس النيابي في االخ
التزاـ لبناف بسياسة الحياد واالبتعاد عف جميع االحالؼ والتكتالت, التي ال تنسجـ مع واقع 

, وخالؿ مناقشة المجنة الخارجية في المجمس النيابي المبناني الوضع ٖٚلبناف ومصالح شعبو
تموز مف العاـ نفسو, اعمنت اف لبناف يرغب في تنقية االجواء العربية, وانو  ٜٕي في العرب

 .ٖٛيأمؿ اف يكوف لو دور في تحقيؽ التضامف العربي
ارتفعت االصوات الرافضة لمشروع الحمؼ االسالمي داخؿ المجمس النيابي المبناني, 

المبنانية بشأف معارضة  وابدى غالبية اعضاء المجمس النيابي تأييدىـ لموقؼ الحكومة
مشروع الحمؼ, واعمف النائب انور الخطيب اف بالده ضد الحمؼ وعمى لبناف اف ينأى بنفسو 
عف سياسة االحالؼ, وينتيج سياسة تجنبو سياسة المحاور واالحالؼ, اما النائب تقي الديف 

ياسة الصمح فقد رفض الحمؼ الف لبناف حريص عمى وحدة الصؼ العربي, وانو ممتـز بس
االبتعاد عف التكتالت واالحالؼ, وحمؿ النائب صائب سالـ عمى الحمؼ وعده محاولة 

, وتمقى المجمس النيابي المبناني عشرات الرسائؿ ٜٖلتكريس حالة االنقساـ في الوطف العربي
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مف اطراؼ لبنانية مختمفة, يعبر فييا اصحابيا عف رفضيـ لمحمؼ النو " مؤامرة استعمارية 
 .ٓٗؿ الغربية في المنطقة"تنفذه الدو 

اف ىذا الموقؼ الذي اعمنو لبناف تجاه مشروع الحمؼ يعد اشارة واضحة الى ممانعة 
لبناف في تبني موقؼ متحدي وعمني ضد سياسة عبد الناصر, وىذا يعد داللة واضحة عف 
حجـ التأثير المصري في القرار السياسي المبناني, ولـ يحصؿ مشروع الحمؼ عمى دعـ 

ي لبناف, وقد عد ذلؾ بمثابة دعـ لتوجيات عبد الناصر ضد توجيات الممؾ فيصؿ, مسمم
كما اف نسبة كبيرة مف شيعة لبناف لـ تؤيد مشروع الحمؼ رغـ الضغط الذي مارسو شاه ايراف 

 .ٔٗعمييـ
تباينت مواقؼ القوى واالحزاب والمنظمات والتكتالت السياسية المبنانية تجاه مشروع 

, فكرة الحمؼ واكدت اف اليدؼ ٕٗت جبية االحزاب والقوى القومية والوطنيةالحمؼ, فقد رفض
منو ىو تمييع القضايا الوطنية وفي مقدمتيا قضية فمسطيف, واعمنت الجبية اف ىذا الحمؼ 
ولد ونشأ مف رغبة بعض المسؤوليف العرب لتغطية تقاعسيـ في استخداـ السالح االقتصادي 

زعيـ ) الحزب التقدمي  ٗٗ, وىاجـ كماؿ جنبالطٖٗفوالسياسي لدييـ لتحرير فمسطي
االشتراكي( الحمؼ االسالمي وعّده محاولة اراد بيا اصحابيا تحويؿ انظار العرب وصرفيا 
الى غير قضاياىـ الوطنية, واكد اف الحمؼ لـ يولد في مكة وال في المدينة, بؿ ولدتو ادمغة 

ط مف خطورة الموقؼ لذي سيترتب عميو , وحذر جنبال٘ٗالمخابرات البريطانية واالمريكية
موقؼ لبناف الرافض لمحمؼ, ودعى الحكومة المبنانية الى اتخاذ التدابير الالزمة والكفيمة, 
لممحافظة عمى مصمحة لبناف العميا, ألنو ال شيء يمنع الدوؿ العربية او اي دولة اخرى مف 

سعودية التي ربما ستمجأ الى . وىي اشارة واضحة قصد بيا الٙٗافتعاؿ االزمات في لبناف
استخداـ السالح االقتصادي لمضغط عمى لبناف وتوجيو سياستو الخارجية بما يتالءـ 

 ومصالحيا في المنطقة.
وكتعبير عف رفض مشروع الحمؼ وتأييد سياسة عبد الناصر, قامت مجموعة مف 

كاف مف بيف ىذه و  ٜٚٙٔالشخصيات الوطنية والسياسية المبنانية بزيارة القاىرة في شباط 
الشخصيات النائب كػػػػػػػامؿ االسػػػػعد ) رئيس كتمة نواب الجنوب ( في المجمس النيابي 
المبناني, الذي ىاجـ الحمؼ وعده محاولة الستعادة السيطرة االستعمارية عمى الوطف 

ودية . وفي الجانب المقابؿ رفض القادة المسيحيف زيارة القاىرة, لتجنب مقاطعة السعٚٗالعربي
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ايار  ٙبيانًا في  ٛٗوتحدي الحمؼ االسالمي, واصدر بيير الجميؿ وعيـ حزب الكتائب
, دعا فيو الى اعتماد سياسة الحياد في الصراعات العربية, ورفض االنضماـ الى ٜٙٙٔ

, ٜٗحسب رأيو لـ يشيد تدخؿ سعودي في شؤونو الداخمية -سياسة عبد الناصر, الف لبناف
صيات السياسية المسيحية عف معارضتيا لسياسة عبد الناصر كما عبرت عدد مف الشخ

, ٓ٘وتأييدىا لمحمؼ االسالمي وقامت ىذه الشخصيات بزيارة الرياض ولقاء الممؾ فيصؿ
, وبيير ٔ٘وطالب قادة الجناح اليميني المسيحي, امثاؿ الرئيس المبناني السابؽ كميؿ شمعوف

والتزاـ التعاوف والتقارب مع السعودية, الف  الجمْيؿ بوقؼ سياسة الحكومة الداعمة لمقاىرة
ذلؾ سيجعؿ لبناف يجني فائدة اقتصادية كبيرة, كما اتيموا سفارة مصر في بيروت بانيا 
خرجت عمى االعراؼ الدبموماسية, واخذت تتدخؿ في الشأف المبناني, حتى اصبحت وكأنيا 

عوشي بطريريؾ الكنيسة , ومف جانبو رحب الكارديناؿ بولس بطرس المٕ٘دولة داخؿ دولة
( بفكرة الحمؼ والتقارب االسالمي, واعمف انو يمد يده لإلسالـ  ٜ٘ٚٔ-ٜ٘٘ٔالمارونية ) 

لمواجية خطر التطرؼ وااللحاد, واكد اف الكنيسة المارونية ترحب بالحوار االسالمي, الف 
ياجموف التقارب ذلؾ سيسيـ في تقرير التفاىـ واالخوة وصيانة القيـ واالخالؽ, وانتقد الذيف ي

 .ٖ٘االسالمي بحجة انو يمثؿ تدخاًل خارجيًا وتبعية لالجنبي
اما الصحافة المبنانية فقد تباينت مواقفيا تجاه مشروع الحمؼ بيف مؤيد ومعارض, 
بحسب ميوؿ وتوجيات ىذه الصحؼ ومسايرتيا ألطراؼ الصراع, وقد اعمنت بعض ىذه 

المتحامميف عميو, وكانت جريدة الحياة المبنانية الصحؼ تأييدىا الصريح لمحمؼ وىاجمت 
الموالية لمسياسة السعودية مف اكثر الصحؼ المؤيدة لمحمؼ, فقد كتبت تقوؿ : ال يدىشنا اف 
يياجـ " البالشفة " االسالـ بيذا الشكؿ المقّنع بعد اف فشموا في اذابتو في الماركسية, كما 

موقؼ االتحاد السوفيتي السمبي مف الحمؼ اذابوا العروبة وفمسطيف, وىاجمت الجريدة 
واتيمت الجريدة القاىرة ودمشؽ وموسكو بانيما وراء الحممة عمى  ٗ٘والتقارب االسالمي
واستغمت الصحافة المؤيدة لمحمؼ حادثة اغتياؿ الصحفي المبناني كامؿ  ٘٘التقارب االسالمي

افًا لـ تسميا بانيا وراء , فاتيمت اطر ٜٙٙٔايار  ٙٔمروة رئيس تحرير جريدة الحياة في 
الحادثة, سيما اف مف اغتالوه اعمنوا اف دافعيـ اسكات صوتو المعارض لسياسة عبد 

, فضاًل عف تأييده لمشروع الحمؼ االسالمي والسياسة السعودية, وتيجمو عمى ٙ٘الناصر
ليمف عاـ قادة الثورة اليمنية, واتيامو الجيش لمصري باستخداـ المواد الكيمياوية خالؿ حرب ا
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, وانتقدت الصحافة المؤيدة لمحمؼ موقؼ الحكومة المبنانية منو وعدتو منحازًا ٕٜٙٔٚ٘
لمصر, وقارنت بيف موقؼ الحكومة مف التصريحات التي اطمقيا السفير االيراني في بيروت 
والتي ادت الى طرده بحجة مياجمتو عبد الناصر, وبيف قياـ سفارة اليمف في بيروت التي 

 .ٛ٘سعودية وسكتت عنيا الحكومة ولـ تتخذ اي موقؼ تجاىياىاجمت ال
وفي الجانب االخر وقفت الصحؼ المسايرة لسياسة القاىرة ضد الحمؼ وىاجمتو 
واتيمت السياسة السعودية بالعمالة والخيانة والتآمر, وىاجمت الممؾ فيصؿ ونعتتو بأوصاؼ 

مؼ االسالمي.. فموال الحمؼ لما جارحة, وكتبت جريدة النيار ساخرة تقوؿ : حّي اهلل الح
استطاع الرأي العاـ العربي اف يدرؾ اف الحمؼ االسالمي ليس اال مؤامرة لتطويؽ نضاؿ 

, وىاجمت جريدة النداء الناطقة بمساف الحزب الشيوعي ٜ٘العرب وتمييع القضايا العربية
اري والضغط المبناني الحمؼ االسالمي والداعيف لو, واكدت اف اشتداد اليجوـ االستعم

الرجعي السعودي االردني عمى لبناف يرتبط بناحيتيف اساسيتيف ىما انتقاؿ دعاة الحمؼ 
االسالمي االستعماري الى اسموب اليجوـ المكشوؼ, اما الناحية الثانية فيي العمؿ عمى 

, اما مجمة ٓٙتقوية مواقع الرجعية المبنانية الساعية لنقؿ لبناف  الى صؼ دعاة الحمؼ
ث فقد وقفت ضد مشروع الحمؼ, واكدت اف االسالـ او اي ديف اخر ليس محور الحواد

, ودافعت الصحؼ المعارضة لمحمؼ عف حادثة ٔٙاالنتصار لقضية فمسطيف او محاربتيا
اغتياؿ الصحفي كامؿ مروة, واكدت اف الحادث جنائي وعرضي فقط, وىاجمت محامو 

ي, ودافعت عف ما اسمتو النوايا الحسنة االدعاء واتيمتيـ بانيـ مسانديف لمحمؼ االسالم
 .ٕٙوالنبيمة لمجريمة

 المبحث الثالث: اثر موقف لبنان من الحمف االسالمي عمى مسيرة عالقاتو مع مصر
اتسمت العالقات المصرية المبنانية بجذورىا التاريخية, وقد سادىا التوافؽ التاـ في 

الساحة العربية, وقد ساندت مصر لبناف  اغمب فتراتيا تجاه القضايا السياسية المطروحة عمى
, وبادرت بفتح اوؿ سفارة ليا في بيروت, وارسمت ٖٜٗٔحتى حصؿ عمى استقاللو عاـ 

اصبحت  ٜٙ٘ٔ, ومنذ وصوؿ عبد الناصر الى السمطة عاـ ٖٙوفدًا لتينئة لبناف باستقاللو
لشخصيتو اثر  شخصيتو تطغى عمى الساحة المبنانية, فغالبية المبنانييف يتفقوف عمى اف

واضحًا في تطوير عقمية المنطقة وجعميا تؤمف بمبادئ جديدة, ال يمكف اف يقؼ اي حائؿ 
 .ٗٙفي سبيؿ انتشارىا وامتدادىا
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شيدت عالقات البمديف حالة مف التوتر والجمود خالؿ فترة حكـ الرئيس المبناني 
بذب لشمعوف , بسبب الموقؼ المتذٜٚ٘ٔ – ٜ٘٘ٔكميؿ شمعوف, سيما خالؿ المدة مف 

تجاه عدد مف القضايا والتي جاءت بالضد مف سياسة مصر, ومنيا موقفو اثناء العدواف 
والذي كانت  ٜٚ٘ٔ, وتأييده مبدأ ايزنياور عاـ ٜٙ٘ٔالثالثي الذي تعرضت لو مصر عاـ 

, عندما عارض ٜٛ٘ٔ, ووصمت عالقات البمديف الى اسوء حاالتيا عاـ ٘ٙمصر قد رفضتو
مصر وسورية, مما دفع مصر لمضغط عمى لبناف االمر الذي دفع شمعوف  لبناف قياـ وحدة

التياـ عبد الناصر بتدبير المؤامرات لتمييد الطرؽ اماـ التوغؿ الناصري لزعزعة اسس 
بسبب رغبة كميؿ شمعوف بتجديد وال  ٜٛ٘ٔ, وعندما حدثت ازمة عاـ ٙٙالسمطة في لبناف

قديـ شكوى ضد مصر في الجمعية العامة لألمـ يتو ورفض عبد الناصر ذلؾ وقياـ لبناف بت
المتحدة متيمًا اياىا بإثارة االزمة وتأييدىا بشتى الوسائؿ, كما قاـ لبناف بطرد السفير 

 .ٚٙالمصري مف بيروت
استمرت عالقات البمديف بالتدىور ووصمت الى مرحمة القطيعة, سّيما بعد طمب 

في لبناف, مما اثار حفيظة عبد الناصر  شمعوف مف الواليات المتحدة اف تتدخؿ عسكرياً 
الذي ىاجـ قرار االدارة االمريكية انزاؿ قواتيا في لبناف ووصفو بانو استيتار بكؿ القيـ 

, ومع اشتداد االزمة ٛٙوتيديدًا سافرًا لمدوؿ العربية التي رفضت اف تخضع لالستعمار
الرئيس في اشعاليا, قاـ عبد  المبنانية وتوجيو اصابع االتياـ الى عبد الناصر بانو السبب

الناصر باستدعاء السفير االمريكي في القاىرة ريموند ىير وبحث معو تطورات االوضاع في 
لبناف, واعرب عبد الناصر خالؿ المقاء عف استعداده الكامؿ لمتوسط لدى المعارضة المبنانية 

اختياره نتاج تسوية  . وشكؿ انتخاب فؤاد شياب رئيسًا لمبناف والذي كافٜٙألنياء االزمة
امريكية بداية لتجاوز اسوء فترة في تاريخ عالقات البمديف, سيّما بعد اعالف فؤاد  -مصرية

شياب انو سينتيج سياسة خارجية تقوـ عمى مراعاة حسف الجوار مع البمداف العربية لتخفيؼ 
 . ٓٚرارهحدة االزمات السياسية واالقتصادية والطائفية داخؿ لبناف لممساعدة في استق

حاوؿ الرئيس شياب مسايرة عبد الناصر الذي رأى فيو الطرؼ العربي االقوى 
واالكثر تأثيرًا في الساحة المبنانية رغـ معارضة بعض االطراؼ المبنانية والتي اتيمت فؤاد 

, وشكؿ لقاء الخيمة بيف شياب وعبد ٔٚشياب بانو مف جعؿ مف لبناف تابعًا لمنفوذ الناصري
نقطة تحوؿ في مسيرة عالقات  ٜٜ٘ٔاذار  ٕ٘الحدود السورية المبنانية في الناصر عمى 
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البمديف, ومصدر قوة لمرئيس شياب, الذي نجح في اقناع عبد الناصر بضرورة مراعاة 
الوضع المبناني, واحتراـ حقو في حرية التحرؾ سيّما في القضايا المتعمقة بالشؤوف الداخمية 

, وتعيد شياب خالؿ االجتماع بالتزاـ سياسة الحياد ٕٚلخارجيةوالقضايا المرتبطة بالسياسة ا
وعدـ الدخوؿ في اي تحالؼ او ميثاؽ ضد سياسة مصر, ولف يسمح باي نشاط معاٍد ليا 

 .ٖٚانطالقًا مف االراضي المبنانية
اتخذ البمديف سمسمة مف االجراءات اسيمت في تطوير عالقاتيما, فقاـ لبناف بسحب 

المـ المتحدة, وتبادؿ البمديف السفراء, ومف جانبو اخذ عبد الناصر شكواه ضد مصر في ا
يضغط عمى مناصريو في لبناف وكبح جماحيـ, لمحد مف اي تدىور سياسي او امني يمكف 

. وانطالقًا مف حرص لبناف ٗٚاف يحصؿ في لبناف, ورفع شعار " ارفعوا ايديكـ عف لبناف"
تو الوثيقة بالعراؽ فسعى لمتوسط بينو وبيف مصر عمى التوازنات العربية, فقد استثمر عالق

في العراؽ, اال اف  ٜٛ٘ٔتموز  ٗٔإلزالة اسباب الخالؼ الذي نشب بينيما منذ قياـ ثورة 
, كما توسط لبناف بيف ٘ٚمحاولة لبناف  لـ يكتب ليا النجاح بسبب عمؽ الخالفات بينيما

ر اتياـ االردف لعبد الناصر بانو مصر واالردف بعد الخالؼ الذي نشب بيف البمديف عمى اث
, واسيمت متانة ٜٓٙٔٙٚاب  ٖٓوراء حادثة اغتياؿ ىزاع المجالي رئيس وزراء االردف في 

 ٜٔٙٔالعالقات بيف مصر ولبناف في تجاوز اثار نكسة االنفصاؿ بيف مصر وسورية عاـ 
لقوى لصالحيا, ومحاولة بعض االطراؼ المبنانية المناىضة لمسياسة المصرية تغيير موازيف ا

, وقد كاف لمصر ٜٜ٘ٔكانوف اوؿ  ٖٔفأقدمت عمى القياـ بانقالب عسكري في لبناف في 
 . ٚٚدور كبير في افشاؿ ىذا االنقالب مما كاف ليا اثر كبير في تدعيـ عالقات البمديف

(, والذي تزامف عيده  ٜٓٚٔ – ٜٗٙٔمع بدء والية الرئيس المبناني شارؿ حمو ) 
الحرب الباردة بيف عبد الناصر وخصومو المحافظيف بزعامة السعودية, فقد سار مع احتداـ 

شارؿ حمو عمى سياسة سمفة فؤاد شياب في تبني الحياد ازاء النزاعات العربية  والدعوة الى 
التضامف العربي, ومحاولة التوازف بيف مقتضيات السيادة المبنانية ومصمحة الثورة الفمسطينية 

مرار الصداقة مع مصر, والبقاء عمى مسافة واحدة مف الخالؼ المصري والحرص عمى است
, وكاف شارؿ حمو قبؿ اف يتولى رئاسة لبناف قد شارؾ في مؤتمر ٛٚالسعودي حوؿ اليمف

بعد اعتذار  ٜٗٙٔكانوف الثاني  ٚٔ-ٖٔالقمة العربي الثاني في القاىرة في الفترة ما بيف 
عبد الناصر في اصدار قرارًا لمصمحة لبناف, يقضي الرئيس فؤاد شياب وقد نجح وبدعـ مف 
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بعدـ دخوؿ قوات عربية الى لبناف دوف الحصوؿ عمى موافقة مسبقة مف مجمس النواب 
-٘كما شارؾ بمؤتمر قمة عدـ االنحياز الذي انعقد في القاىرة خالؿ الفترة مف  ٜٚالمبناني

القة لبناف بمصر, واصبحت تشريف االوؿ مف العاـ نفسو, مما اسيـ ذلؾ في تعزيز ع ٓٔ
تسير في وتيرة واحدة, ولـ تتأثر بالزيادة التي قاـ بيا الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ) 

والحفاوة الكبيرة التي استقبؿ بيا في  ٜ٘ٙٔاذار  ٔٔ( الى لبناف في  ٜٚٛٔ- ٜٚ٘ٔ
معظـ  لبناف, رغـ تصريحاتو حوؿ القضية الفمسطينية, والتي اثارت ردود فعؿ غاضبة في

مف ازالة اي لبس  ٜ٘ٙٔ, وقد نجح شارؿ حمو خالؿ زيارتو لمقاىرة في ايار ٓٛالبالد العربية
او سوء فيـ تجاه موقؼ لبناف, وقوبؿ بحفاوة كبيرة حيث استقبمو عبد الناصر وتـ منحو 

 .ٔٛشيادة الدكتوراه الفخرية مف جامعة القاىرة خالؿ القاءه محاضرة في جامعة االزىر
الموقؼ المبناني الرافض لمشروع الحمؼ االسالمي في زيادة التقارب مع اسيـ 

القاىرة, وتطابقت وجيات نظر البمديف تجاه عجؿ القضايا العربية, فقد ايدت لبناف طمب عبد 
الناصر تأجيؿ مؤتمر القمة العربي الثالث الذي كاف مقررًا عقده في الدار البيضاء في ابموؿ 

عارضة عبد الناصر لمشروع الحمؼ االسالمي واستمرار عداء مف العاـ نفسو, بسبب م
وقد برر لبناف موقفو الداعـ لتأجيؿ المؤتمر بالمصاعب التي تواجو  ٕٛالسعودية لمثورة اليمنية

انعقاد المؤتمر, ووافقت لجنة الشؤوف الخارجية في المجمس النيابي المبناني عمى قرار 
 .ٖٛاىنة تبرر موقؼ الحكومةالحكومة, ورأت اف الظروؼ العربية الر 

ساندت مصر لبناف عندما تعرض الى عقوبات اقتصادية فرضتيا السعودية بسبب 
موقؼ لبناف الرافض لمحمؼ, وارسمت مصر وفد اقتصادي الى لبناف لمقاء المسؤوليف 
المبنانييف والوقوؼ عمى احتياجاتيـ وعرض المساعدة مف خالؿ دعـ المصرؼ المبناني 

, ورغـ اف الدعـ المصري لالقتصاد المبناني لـ يكف ٗٛت مف العممة الصعبةالمصري بكميا
بمستوى الطموح المبناني اال انو ناؿ استحساف الحكومة المبنانية, التي اعمنت عمى لساف 

, انيا تثمف ٜٚٙٔرئيسيا رشيد كرامي الذي حؿ محؿ عبد اهلل اليافي في كانوف الثاني 
, وىكذا استمرت وتيرة التطور في  ٘ٛدية التي مر بيا لبنافموقؼ مصر تجاه االزمة االقتصا

وما تركتو مف انعكاسات عمى مسيرة  ٜٚٙٔعالقات البمديف حتى ىزيمة حزيراف عاـ 
 العالقات العربية بصورة عامة والمصرية المبنانية بصورة خاصة.

 السعوديةالمبحث الرابع: اثر موقف لبنان من الحمف االسالمي عمى مسيرة عالقاتو مع 
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يرتبط لبناف بالسعودية بعالقات تاريخية اتسمت بالعمؽ والمتانة والتوازف الدائـ في 
اغمب فتراتيا, وبدأت قبؿ حصوؿ لبناف عمى استقاللو عندما وقع البمديف وثيقة صداقة عاـ 

وبعد انتخاب ٖٜٗٔٙٛ, وساندت السعودية لبناف في الحصوؿ عمى استقاللو عاـ ٖٜٙٔ
رئيسًا لمبناف في ايموؿ مف العاـ نفسو بعث ممؾ السعودية عبد العزيز آؿ  ٚٛبشارة الخوري

سعود رسالة تينئة بالمناسبة, وتبودلت الرسائؿ بيف البمديف, وبدأ التنسيؽ بينيما تجاه القضايا 
, ووقفت السعودية الى جانب لبناف عندما حدثت ازمة تشريف الثاني, بعد ٛٛالعربية والدولية
الفرنسية باعتقاؿ اعضاء الحكومة المبنانية بما فييـ الرئيس بشارة الخوري  قياـ السمطات

ورئيس الوزراء رياض الصمح, فتدخمت السعودية لدى الجانب الفرنسي وطالبتو بأطالؽ سراح 
, وعندما تنصمت فرنسا مف التزاماتيا بشأف سحب قواتيا مف لبناف بادر الممؾ ٜٛالمعتقميف

( طالبو فييا ٖٜ٘ٔ-ٜ٘ٗٔة الى الرئيس االمريكي ىاري تروماف )عبد العزيز بأرساؿ رسال
 .ٜٓبالتدخؿ بإجالء القوات االجنبية مف لبناف

ارتكزت السياسة السعودية تجاه لبناف عمى محاور ثالثة, تمثمت برغبة السعودية في 
يًا مساعدة لبناف وترسيخ االستقرار فيو والحفاظ عمى وحدتو الوطنية باعتبارىا شرطًا اساس

, ووثقت السعودية ٜٔلسالمة لبناف واستقراره وسيادتو, فضاًل عف تعزيز دور الدولة وتقويتو
عالقاتيا مع زعامات واطراؼ سياسية وشخصيات لبنانية, وتجاوبت مع رغبة لبناف اثناء 
مشاورات تأسيس الجامعة العربية, انطالقًا مف مبدأ اف تحقيؽ الوحدة في ظؿ الظروؼ 

مكف, بسبب تنوع االنظمة العربية وطبيعتيا والف تركيبة وطبيعة لبناف السكانية الراىنة غير م
 .ٕٜوالسياسية والطائفية ال تسمح لو باالنخراط في الوحدة

شيدت العالقات السعودية المبنانية تطورًا وتقاربًا في وجيات النظر تجاه القضايا 
, اذ قاـ االخير باوؿ زيارة ٕٜ٘ٔـ العربية والدولية منذ تولي كميؿ شمعوف رئاسة لبناف عا

لو الى السعودية في العاـ نفسو واستقبمو الممؾ عبد العزيز الذي قاؿ لو: اف لبناف بمد مميز, 
والمبنانييف بيت واحد, وعميكـ اف تتعاونوا وتكونوا يدا واحدة, واف ال تعطوا فرصة الحد مف 

, اعمف ٜٚ٘ٔلمشروع ايزنياور عاـ , وبعد اعالف لبناف تأييده ٖٜالخارج كي يتدخؿ بينكـ
كميؿ شمعوف انو يشارؾ السعودية الرأي والتوجو في مسمكيا مع الواليات المتحدة االمريكية, 

, ٜٗفي لبناف ٜٛ٘ٔفي الوقت الذي تباعد فيو البمديف عف مصر سيّما خالؿ ازمة عاـ 
اؽ والسعودية, وبفضؿ جيود شمعوف ومساعديو تـ تييئة االجواء إليجاد تقارب بيف العر 
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حيث دعت الواليات المتحدة الممؾ سعود بف عبد العزيز والرئيس المبناني كميؿ شمعوف 
واالمير عبد االلو الوصي عمى عرش العراؽ لزيارة واشنطف, سعيًا إليجاد كتمة عربية بزعامة 

 .ٜ٘الممؾ سعود
 وخالؿ فترة حكـ الرئيس فؤاد شياب, حافظ االخير عمى عالقات طبيعية مع
السعودية حماية لمصالح المبنانييف العامميف فييا, وشيدت عالقات البمديف تحسنًا ممموسًا 
سيّما عمى الصعيد االقتصادي, وظؿ لبناف يدور في فمؾ الناصرية دوف اف يصطدـ 

والذي شيد حدثيف ميميف عمى  ٜٗٙٔبالسعودية, واستمر الحاؿ عمى ما ىو عميو حتى عاـ 
نتخاب شارؿ حمو رئيسًا لمبناف وتولي االمير فيصؿ بف عبد العزيز صعيد البمديف تمثال با

, وقد بادر لبناف الى ارساؿ وفد رسمي برئاسة ٜٙعرش المممكة بداًل عف اخيو الممؾ سعود
حسيف العويني رئيس الوزراء المقرب مف السعودية ليقدـ التياني الى الممؾ فيصؿ, وبالمقابؿ 

. وحاوؿ االخير ٜٚف لتقديـ التينئة بانتخابو الرئيس شارؿ حموارسمت السعودية وفدًا الى لبنا
اف يبقى عمى مسافة واحدة في عالقة لبناف مع السعودية, سيّما بعد ازدياد حدة الخالؼ بيف 

في اليمف, وحرص عمى اف ال يتضرر لبناف اقتصاديًا  ٕٜٙٔمصر والسعودية بعد قياـ ثورة 
ييتز استقراره سياسيًا وامنيًا فيما لو ابتعد عف بالوقوؼ ضد سياسة السعودية, واف ال 

, وكاف مف الطبيعي اف تتأثر عالقات البمديف سيّما بعد موقؼ لبناف الرافض ٜٛمصر
لمشروع الحمؼ والمنحاز الى جانب مصر, وحاولت السعودية توضيح موقفيا لمحكومة 

عود الدغيثر خالؿ المبنانية تجاه مشروع الحمؼ, فأعمنت عمى لساف سفيرىا في بيروت س
لقاءه وزير خارجية لبناف اف بالده تستغرب اثارة الموضوع, واف ليس ىناؾ اي اساس لما 
يشاع مف مواثيؽ, واف ما ورد في بياف الخارجية المبنانية يشكؿ انحيازًا الى معسكر عربي 

 , وىو اشارة الى مصر.ٜٜمعيف
ودية اف الممؾ فيصؿ اخذت مسيرة عالقات البمديف تتراجع, واعمنت مصادر سع

مستاء مف موقؼ لبناف المنحاز الى جانب مصر, واكدت اف لبناف اقحـ نفسو في معركة 
سياسية تجيد السعودية لمتدليؿ عمى انيا ليست ذات موضوع, في الوقت الذي تتجاىؿ فيو 
الدبموماسية المبنانية مساعي السعودية, وتخوض في الموضوع دوف اي اعتبار إلنكار 

, وطمبت السعودية مف لبناف اف يكوف حياديًا في الخالفات العربية, وكتعبير عف ٓٓٔيةالسعود
عدـ رضا السعودية عمى سياسة لبناف قاـ وزير الخارجية السعودي عمر السقاؼ بزيارة لبناف 
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, والتقى رئيس الوزراء المبناني عبد اهلل اليافي ووزير الخارجية فيميب ٜٙٙٔايموؿ  ٛٔفي 
ليما وجية نظر السعودية, وتدارس الجانباف التدىور الذي وصمت اليو عالقات  تقال, ونقؿ

البمديف, واعرب السقاؼ عف عدـ ارتياح حكومتو مف عدـ قياـ لبناف بإيفاد سفيرىا الى 
. كما انتقد الممؾ ٔٓٔالرياض واالكتفاء بإرساؿ ممحؽ دبموماسي يتولى شؤوف سفارة لبناف

وخالؿ استقبالو لموفد المبناني الذي زار الرياض في تشريف اوؿ  فيصؿ سياسة لبناف الخارجية
اكد ليـ اف سياسة المممكة تقابؿ بالتحدي مف قبؿ الحكومة المبنانية, وطالب الوفد اف تكوف 

 .ٕٓٔسياسة بالدىـ حيادية وعادلة, واف ال يفيـ ذلؾ انو ضغط سعودي يمارس عمى لبناف
ج تجاه الحممة التي تستيدؼ الممؾ فيصؿ انتقدت السعودية موقؼ لبناف المتفر 

وسياستو مف قبؿ الصحافة المبنانية وبعض الجيات السياسية المحسوبة عمى مصر, واتيمت 
الخارجية السعودية الجانب المبناني بانو يتجاىؿ جيود السعودية وما تبذلو وتقدمو مف دعـ 

, وقد اثار ٖٓٔة واالستيراد مع لبنافلمبناف, فيما تصادر القاىرة امواؿ المبنانييف وتمنع السياح
الموقؼ السعودي واتياماتو لمبناف باالنحياز ردود فعؿ غاضبة لدى لبناف الذي دافع عف 
سياستو, ونفى عمى لساف وزير خارجيتو اف تكوف بالده قد انحازت ألي طرؼ, وانو ممتـز 

 ٗٓٔالعربية المتصارعة.بالحياد واعتماد سياسة السعي إلحالؿ الوفاؽ والوئاـ بيف االطراؼ 
لـ تنجح محاوالت السعودية في ثني لبناف عف الموقؼ الذي اتخذه مف مشروع 
الحمؼ, والرافض لمسياسة السعودية والمؤيد لسياسة مصر, لذا لجأت السعودية الى اعتماد 
اسموب الضغط االقتصادي عمى لبناف, مف خالؿ التمويح باتخاذ سمسمة مف االجراءات 

, اىميا الغاء اتفاقية التجارة الحرة بيف البمديف, والتي تعطي لمبناف امتياز الدولة االقتصادية
 . ٘ٓٔاالكثر رعاية, ودعوة رجاؿ الماؿ السعودييف الى عدـ االستثمار في لبناف 

 
 النتائج

تتحكـ بمواقؼ لبناف السياسية اعتبارات عدة, منيا الوضع الداخؿ لو اذ يتكوف لبناف 
غرافية متعددة االعراؼ والطوائؼ والقوميات كميا حريصة عمى مصالحيا مف تركيبة انثو 

وعدـ زج لبناف في اي صراعات عربية, وكاف لبناف حذرًا في الوقوؼ ضد او مع مشاريع 
االحالؼ المطروحة, مما انعكس ذلؾ عمى عالقاتو مع الدوؿ العربية, وكاف لبناف يسعى 
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عربية, واحيانًا يمارس دور الوسيط لحميا, مما دائمًا الى النئي بنفسو عف الصراعات ال
 يضمف عدـ تأثيرىا عمى عالقاتو مع البمداف العربية.

كانت السياسة المبنانية منسجمة في عالقاتيا مع مصر ومواقفيا اذا لـ يكف فييا 
انعكاسات سمبية عمى السياسة الداخمية المبنانية, وفي احياف اخرى كاف لبناف حذرًا في مواقفو 

ف االقطار العربية, ولـ تكف عالقة لبناف بمصر والسعودية عمى وتيرة واحدة, فتارة نجدىا م
في تعاوف في مختمؼ المجاالت, وتارة اخرى تحاوؿ التزاـ سياسة الحياد والتضامف العربي 

 خوفًا مف تورطيا بمواقؼ ال يحمد عقباىا.
 االحاالت

, بيدؼ مأل الفراغ الناجـ ٜٚ٘ٔنكرس االمريكي في كانوف الثاني طرحو الرئيس االمريكي دوايت ايزنياور عمى الكو  -ٔ
فرنسي مف منطقة الشرؽ االوسط, وبموجبو تقـو الواليات المتحدة بتقديـ مساعدات اقتصادية وعسكرية  -عف االنسحاب االنجمو

ف, الشرؽ االوسط في الميزاف قيمتيا مائتي مميوف دوالر الى الدوؿ الميددة بالتدخؿ الشيوعي. ينظر: محمد كماؿ عبد الرحم
  ٕٛ, صٜٜ٘ٔاالستراتيجي, القاىرة, 

 ٖٓٙ, صٕٗٓٓمحمد حسنيف ىيكؿ, ممفات السويس ) حرب الثالثيف سنة (, دار الشروؽ, القاىرة,  -ٕ
 ٕٕ, صٜٛٗالمصدرنفسو, الممحؽ الوثائقي, وثيقة رقـ  -ٖ
ة ماجستير غير منشورة, الجامعة , رسالٜٔٛٔ -ٜ٘ٗٔنبيمة محمود مميحة, السياسة االمريكية تجاه ايراف  -ٗ

 .ٙ٘ٔ, صٕٕٔٓاالسالمية, غزة, 
, مكتبة ٜٔٛٔ-ٜٔ٘ٔعبد الحكيـ عامر الطحاوي, العالقات السعودية االيرانية واثرىو عمى دوؿ الخميج العربي  -٘

 .ٚٚ, صٕٗٓٓالعبيكاف, الرياض, 
اليوـ, ترجمة ابتساـ بف خضراء, دار  بنفشو كي نوش, العالقات السعودية االيرانية منذ بدايات القرف العشروف حتى -ٙ

 .ٕٗٔ, ص ٕٚٔٓ, ٔالساقي, بيروت, ط
 .ٛٔٔ, ص ٜٚٙٔ, بيروت,  ٔصالح الديف المنجد, التضامف الماركسي والتضامف االسالمي, ط -ٚ
 .ٛٛ, صٜٜٔٔمحمد حرب, الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز, دار الفكر, بيروت,  -ٛ
, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية ٜٚٙٔ-ٕٜٛٔااليرانية  -المصريةمحمد عبد اهلل عبد الرحمف متولي, العالقات  -ٜ

 .٘ٔٔ, صٕ٘ٓٓجامعة الزقازيؽ,  –االداب 
 ٖٕٔ, صٖٜٛٔ, الرياض, ٜٓٛٔ- ٕٜٙٔالسعودية  –خديجة احمد الييصمي, العالقات اليمنية  -ٓٔ
ي حرب فمسطيف عاـ , شارؾ فٜٔٗٔتخرج مالزمًا مف الكمية العسكرية العراقية عاـ  ٕٜٔٔولد في بغداد عاـ  -ٔٔ

تموز, تولى  ٗٔشغؿ مناصب عدة في الجيش, انظـ الى تنظيـ الضباط الوطنيف وكاف مف المساىميف الفاعميف في ثورة  ٜٛٗٔ
واصبح رئيسًا لمجميورية في العاـ  ٖٜٙٔمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخمية, وضع تحت االقامة الجبرية حتى عاـ 

. ينظر : صبحي ناظـ توفيؽ, عبد السالـ عارؼ كما رأيتو, دار الحكمة, ٜٙٙٔحطـ طائرتو عاـ نفسو, لقي مصرعو اثناء ت
 ٕٚٓٓلندف, 

, ٕٛٓٓعبد الرحمف الحصيف, فيصؿ بف عبد العزيز آؿ سعود وجيوده في القضايا العربية واالسالمية, الرياض,  -ٕٔ
 .ٖٛٓص
 .ٙٗٙ, صٜٓٛٔفي العالقات الدولية, بيروت,  دراسة -ٜ٘ٗٔغساف سالمة, السياسة الخارجية السعودية منذ عاـ  -ٖٔ
 .ٖ٘٘عبد الرحمف عبد العزيز سميماف الحصيف, المصدر السابؽ, ص -ٗٔ
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 .ٜٙٙٔايموؿ  ٖٕ, ٜٖٕٔجريدة اـ القرى, الرياض, العدد -٘ٔ
 ٖٛٔصالح الديف المنجد, المصدر السابؽ, ص -ٙٔ
 ٜٙٙٔاب  ٖٔ, ٕ٘ٙٙجريدة الحياة, بيروت, العدد  -ٚٔ
 ٜٙٙٔشباط  ٖٕ, ٜٕٕ٘ٗالعدد جريدة االخبار, القاىرة,  -ٛٔ
 .ٓ٘ٔمحمد عبد اهلل عبد الرحمف متولي, المصدر السابؽ, ص -ٜٔ
 .ٗٔٔالمصدر نفسو, ص -ٕٓ
عندما عارضت السعودية صفقة  ٜ٘٘ٔالسعودية في اسوء مراحؿ توترىا منذ عاـ  -مرت العالقات المصرية  -ٕٔ

, واسيمت الواليات المتحدة في توسيع الجفوه بيف مصر االسمحة التشيكية التي وقعيا عبد الناصر, وعدتيا تعاونًا مع الشيوعية
لتكوف  ٜٛ٘ٔوالسعودية مف خالؿ خطتيا الف تجعؿ الممؾ سعود منافسًا لعبد الناصر, وجاءت الوحدة المصرية السورية عاـ 

. ينظر : فاطمة ٕٜٙٔوقياـ الثورة اليمنية عاـ  ٜٔٙٔازمة اكبر حدة بيف البمديف, زادىا الدعـ السعودي النفصاؿ الوحدة عاـ 
دراسة في العالقات السياسية, الرياض,  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٙٔمحمد الفريجي, العالقات السعودية المصرية عمى عيد الممؾ فيصؿ 

 .ٕٗ, صٕٔٔٓ
 ٖٛٔصالح الديف المنجد, المصدر السابؽ, ص  -ٕٕ
 ٜٚٙٔشباط  ٛ, ٕٜٕٔٛجريدة االىراـ, القاىرة, العدد  -ٖٕ
 ٜٙٙٔاذار  ٙ, ٕٕٙٗاالخبار, العدد  -ٕٗ
 ٜٚٙٔشباط  ٗ, ٖٛٛٙالحياة, العدد  -ٕ٘
 .ٕٗٔ, صٜٙٙٔراشد البراوي, مف حمؼ بغداد الى الحمؼ االسالمي, القاىرة,  -ٕٙ
 ٘ٛٔ, ص ٜٜٛٔ, بيروت, ٕٜٛٔ- ٜ٘ٗٔعمي الديف ىالؿ, امريكا  والوحدة العربية  -ٕٚ
, ٜٚٚٔالقاىرة ,  , ترجمة : عبد الرؤوؼ احمد,ٜٓٚٔ – ٜٛ٘ٔمالكـو كير, عبد الناصر والحرب العربية الباردة  -ٕٛ
 .ٕٓٔص
اف التركيبة الديموغرافية التي يتكوف منيا لبناف والتي تضـ مختمؼ الطوائؼ واالعراؼ والقوميات تعد احد االعتبارات  -ٜٕ

التي تحدد موقؼ لبناف الرسمي, وتفرض تالزمًا وترابطًا وثيقيف بيف االوضاع الداخمية والسياسة الخارجية, فاتخاذ اي قرار تجاه 
روع مطروح سّيما التي ينقسـ حوليا الشارع المبناني يؤثر عمى وحدتو الوطنية. ينظر : حمدي الطاىري, سياسة الحكـ في اي مش

 ٘ٓٗ, صٜٙٚٔ, القاىرة, ٕلبناف, ط
, تدرج ٖٕٜٔ, دخؿ المدرسة الحربية في دمشؽ وتخرج منيا برتبة مالـز عاـ ٕٜٓٔولد فؤاد شياب في لبناف عاـ  -ٖٓ

, ترأس حكومة انتقالية ثالثية عاـ ٜ٘ٗٔ, عيف قائدًا لمجيش المبناني عاـ ٜٗٗٔحتى وصؿ رتبة زعيـ عاـ  في الرتب العسكرية
, رفض تجديد واليتو عاـ ٜٛ٘ٔ, انتخب رئيسًا لمجميورية عاـ ٜٙ٘ٔبعد استقالة بشارة الخوري, عيف وزيرًا لمدفاع عاـ  ٕٜ٘ٔ
, ص ٕٛٓٓ, بيروت, ٕٚٓٓ-ٕٜٙٔرؤساء الجميورية المبنانية  . ينظر : شادي خميؿ ابو عيسى,ٖٜٚٔ, توفي عاـ ٜٗٙٔ

ٙٚ-ٙٛ. 
 .ٜٙٙٔكانوف الثاني  ٕٔ, ٔٚٓٙالحياة, العدد,  -ٖٔ
, عيف اوؿ وزير مفوض ٜٙٗٔ, تخرج مف كمية الحقوؽ واشتغؿ بالصحافة عاـ ٕٜٔٔولد شارؿ حمو في لبناف عاـ  -ٕٖ

, شغؿ حقيبة ٜٔ٘ٔ, انتخب نائبًا عف بيروت عاـ ٜٜٗٔعاـ , عيف وزيرًا لمعدؿ ٜٚٗٔوسفير فوؽ العادة في الفانيكاف عاـ 
, ينظر : شادي ٕٔٓٓ, توفي عاـ ٜٗٙٔ, انتخب رئيسًا لمجميورية عاـ ٜٛ٘ٔ, عيف وزيرًا لالقتصاد عاـ ٜٗ٘ٔالخارجية عاـ 

 .ٔٚ-ٓٚخميؿ, المصدر السابؽ, ص
ر القطاعات االقتصادية واالنتاجية في السعودية, يتمتع البمديف بعالقات اقتصادية متبادلة, اذ اسيـ المبنانيوف في تطوي -ٖٖ

, لتسييؿ تبادؿ ٜٚ٘ٔوكاف لبناف يشكؿ منطقة جذب لمسياح والمستثمريف السعودييف, ووقع الجانبيف اتفاقية تجارية عاـ 
دبموماسية ما قبؿ  المنتجات المتنوعة, مما ادى الى زيادة حجـ التبادؿ التجاري بينيما. ينظر: عبد الرؤوؼ سنو, السعودية ولبناف
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الطائؼ النياء الحرب المبنانية في كتاب العالقات السعودية المبنانية في عيد الممؾ فيد بف عبد العزيز, مجموعة مف الباحثيف, 
 ٕ, صٕٕٓٓالرياض, 

 .ٖٙ, صٜٔٚٔ, مكتبة نعمة يافث, الجامعة االمريكية, بيروت ٜٙٙٔالوثائؽ العربية لعاـ  -ٖٗ
 .ٜٙٙٔنيساف  ٕٛ, ٘٘ٔٙالحياة, العدد  -ٖ٘
 .ٜٙٙٔنيساف  ٚ, ٖٙٔٙالحياة, العدد  -ٖٙ
, تحقيؽ واعداد : يوسؼ قرما خوري, مؤسسة ٜٗٛٔ -ٕٜٙٔالبيانات الوزارية المبنانية ومناقشتيا في مجمس النواب  -ٖٚ

 .ٖٗٗ, صٜٙٛٔالدراسات المبنانية, بيروت, المجمد االوؿ, 
 .ٜٙٙٔتموز  ٖٓ, ٖٕٚٙالحياة, العدد  -ٖٛ
, محضر الجمسة ٜٙٙٔالمبناني, الدور التشريعي الحادي عشر, الدورة العادية االولى لعاـ محاضر المجمس النيابي  -ٜٖ

 .ٜٙٙٔنيساف  ٕٛالرابعة في 
 .ٜٙٙٔايار  ٘المصدر نفسو, محضر الجمسة الخامسة في  -ٓٗ
 , اطروحة دكتوراه غير منشورة, كميةٜٓٚٔ – ٜٛ٘ٔالمبنانية  –محمود شكحاف مصمح الدليمي, العالقات المصرية  -ٔٗ

 .ٕٛٔ, ص ٕٔٔٓالتربية ) ابف رشد ( جامعة بغداد, 
, وجاءت ردًا عمى سياسة الرئيس شارؿ حمو بتحييد لبناف, واعمنت ٜ٘ٙٔوضع نواة ىذه الجبية كماؿ جنبالط عاـ  -ٕٗ

والحزب تأييدىا سياسة عبد الناصر ومعاداة الواليات المتحدة والتقرب مف االتحاد السوفييتي, وضمت الحزب التقدمي االشتراكي 
الشيوعي المبناني وحركة القومييف العرب وجبية التحرر العمالي, وضمت شخصيات وطنية عدة امثاؿ: معروؼ سعد وجميؿ 

, دار الميسرة, ٔ, طٜٓٛٔ -ٕٜٓٔلحود ونياد سعيد. ينظر : فضؿ شرور, االحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في لبناف 
 .ٜٔٛٔبيروت, 

 .ٕٚ٘, المصدر السابؽ, صٜٙٙٔالوثائؽ العربية لعاـ  -ٖٗ
, دخؿ المعترؾ السياسي ٖٜٛٔفي لبناف, درس الحقوؽ في جامعة السوربوف عاـ  ٜٚٔٔولد كماؿ جنبالط في عاـ  -ٗٗ

اسس الجبية االشتراكية, وقؼ ضد كميؿ  ٜٔ٘ٔاسس الحزب التقدمي االشتراكي, وفي عاـ  ٜٜٗٔ, في عاـ ٜٚٗٔعاـ 
, اسس جبية االحزاب والقوى الوطنية. ينضر ايغور تيموييؼ, كماؿ جنبالط ٜٛ٘ٔشمعوف عندما حاوؿ تجديد رئاستو عاـ 

 ٕٓٓٓالرجؿ واالسطورة, ترجمة خيري الضامف, دار النيار, بيروت, 
 .ٜٙٙٔتموز  ٜ, ٕٖٜٗجريدة النيار, بيروت, العدد  -٘ٗ
 .ٚ٘ٗ, صٕ٘ٓٓ, بيروت, ٜٛٚٔ-ٜٛ٘ٔليمى رعد, تاريخ لبناف السياسي واالقتصادي  -ٙٗ
 ٜٚٙٔاذار  ٙ, ٖٜٕ٘ٓلعدد االىراـ, ا -ٚٗ
, ومف ابرز مؤسسيو بيير الجميؿ وشارؿ حمو وجورج نقاش, كاف لو دور بارز في ٖٜٙٔتأسس حزب الكتائب عاـ  -ٛٗ

, انتيج سياسة الحياد ٜٛ٘ٔ, ساند كميؿ شمعوف اثناء ازمة عاـ ٜٚ٘ٔ, برز دوره  السياسي منذ عاـ ٖٜٗٔاستقالؿ لبناف عاـ 
 .ٕٕٓٓ-ٕٓٓبية. ينظر: فضؿ شرور, المصدر السابؽ, صوعارض مشاريع الوحدة العر 

 .ٜٙٙٔايار  ٚٔ, ٕٙٔٙالحياة, العدد  -ٜٗ
 ٜٙٙٔايار  ٘, ٓٙٔٙالمصدر نفسو, العدد  -ٓ٘
, انتخب نائبًا في المجمس النيابي ثماف مرات ٖٕٜٔ, ناؿ اجازة الحقوؽ عاـ ٜٓٓٔولد كميؿ شمعوف في لبناف عاـ  -ٔ٘

وعاـ  ٖٜٚٔ, استوزر سبع مرات بيف عاـ ٜٗٗٔمفوضًا لمبناف في لندف عاـ , عيف ٕٜٚٔواخرىا عاـ  ٖٜٗٔاوليا عاـ 
 ٜٛ٘ٔوسعى الى اعادة تجديد انتخابو عاـ  ٕٜ٘ٔ, انتخب رئيسًا لمبناف عاـ ٜٛٗٔ, مثؿ لبناف في االمـ المتحدة عاـ ٜٗٛٔ

 .ٓٙ-ٜ٘, ينظر : شادي ابو خميؿ, المصدر السابؽ, صٜٚٛٔولكنو فشؿ, توفي عاـ 
 .ٜٚٙٔاذار  ٙٔ, ٖٕٗٙلعدد الحياة, ا -ٕ٘
 ٜٙٙٔكانوف الثاني  ٔٔ, ٕٙٓٙالمصدر نفسو, العدد   -ٖ٘
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عارض االتحاد السوفييتي مشروع الحمؼ, وىاجمو الكسي كوسيغيف رئيس وزراء االتحاد السوفيتي خالؿ زيارتو لمقاىرة  -ٗ٘
مف شأنيا اف تضعؼ انطالؽ  وعده ضد مصالح الشعوب, كما ىاجمتو الصحافة السوفيتية, وعدتو محاولة ٜٙٙٔفي حزيراف 

 ٖٙالثورة االشتراكية العربية. ينظر : صالح الديف المنجد, المصدر السابؽ,  ص
 .ٜٙٙٔكانوف الثاني  ٛٔ, ٛٙٓٙالحياة, العدد  -٘٘
 .ٖٔٔ, صٜٕٓٓفؤاد بطرس, المذكرات , اعداد انطواف سعد, بيروت,  -ٙ٘
 .ٙٙ, صٕٚٓٓ, بيروت, ٔتياؿ الحريري, طوضاح شرارة, اياـ القتؿ العادي مف اغتياؿ رياض الصمح الى اغ -ٚ٘
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