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يؤرخ الكتاب للعالقات السعودية – اللبنانية في المجاالت السياسية واالقتصادية ،وما تض ّمنته
ّ
من دور نهضوي للجالية اللبنانية في السعودية .وهو في الوقت نفسه ،تأريخ للبنان منذ استقالله،
1

بمواكبة المملكة ألزماته ومساعيها إلى وأدها منذ اندالع حربه الداخلية عام  ،1975واستعادة
سلمه األهلي برعايتها وفق «اتفاق الطائف» عام  .9191كذلك يبحث في مدى نجاح
الدبلوماسية السعودية تجاه لبنان وإخفاقها ،في ضوء اعتداءات إسرائيل والهيمنة السورية عليه،
والنفوذ اإليراني فيه.
ويضيء الكتاب على دور الرئيس رفيق الحريري في «االتفاق الثالثي» العام  9191ألجل
الوصول إلى الرئاسة الثالثة ،ومساعي األمير الوليد بن طالل لالستحواذ على رئاسة الحكومة
تحرك المملكة خالل مرحلة الفراغ في الرئاسة األولى منذ
منه منذ عام  .2002ويبرز المؤّ لف ّ
عام  ،2002وموقفها من اإلرهاب (فتح اإلسالم) ،ومن «اتفاق الدوحة» عام  ،2009الذي
أعقبه التنسيق السعودي – السوري للتخفيف من االحتقان الداخلي ،على خلفية «المحكمة الدولية
صة بلبنان» .لكن هذا التنسيق انهار عقب سقوط حكومة سعد الحريري مطلع  ،2011ما
الخا ّ
جعل المملكة تنكفئ عن الساحة اللبنانية.
وأثبت الكتاب الفرضيات اآلتية:
• لم تستطع السعودية أن تقارع سياسات إسرائيل حيال لبنان ،وال نفوذ ك ٍّّل من سورية وإيران
فيه ،ذلك بسبب سياستها القائمة على الوفاقية والوسطية ،واالقتداء بالسياسة األميركية ،وعدم
وجود ميليشيات تابعة لها يمكن أن تمارس من خاللها الضغط في الداخل لتحقيق مصالحها،
فبدت دبلوماسيتها وكأنها متناقضة في بعض األحيان.
• ترك النظام السوري للسعودية هامشا ً من الت ّحرك الدبلوماسي على الساحة اللبنانية ،ما دام ال
يتعارض مع مصالحه ،وكان يستفيد بدوره من الغطاء الدبلوماسي السعودي.
• اتخذ «حزب هللا» موقفا ً مناوئا ً للسياسة السعودية في لبنان بعد عام  ،2001وعمل على أن
يكون متطابقا ً مع المصالح والسياسات اإليرانية.
• كانت السعودية ،تتراجع وتنكفئ دبلوماسيا ً واقتصاديا ً عن الساحة اللبنانية ،ما إن تشعر بأنّها
مهدّدة أو مغلولة اليدين ،أو أن تترك نفسها عرضة لالبتزاز في بعض األحيان.
• عملت السعودية للحصول على االعتراف بها كمرجعية في لبنان ،من خالل تقديم المساعدات
إلعادة إعماره ،ودعم اقتصاده ،وتمويل مشاريعه التنموية .فما من دولة دعمت لبنان أكثر من
المملكة العربية السعودية.
يؤرخ الكتاب لمرحلة ال تزال تداعياتها السلبية تؤثّر في الوحدة الوطنية ،وفي عمل
أخيراًّ ،
سسات الدستورية .ويُكشف النقاب عن أدوار الالعبين المحليين ومواقفهم وسياساتهم،
المؤ ّ
ومراميهم العلنية والخفيّة ،كذلك اتصاالتهم بالقوى اإلقليمية والدولية ،وصوالً إلى استتباع لبنان
للخارج.
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