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كتاب "السعودية ولبنان" لعبد الرؤوف سنو :يؤرخ للعالقات بين البلدين بشكل شمولي

ا

قد يكون كتاب عبد الرؤوف سنّو "السعودية ولبنان  :1133 – 3491السياسة واالقتصاد" هو
األول من نوعه الذي يؤرخ للعالقات بين البلدين بشكل شمولي مع ّمق .فيتناول العالقات بينهما
في المجاالت السياسية واالقتصادية ،وما تض ّمنته من دور نهضوي للجالية اللبنانية في السعودية
وإسهاماتها في ميزان المدفوعات اللبناني ،من خالل التحويالت التي كان معظمها يأتي من
المملكة  .ويتناول الكتاب بالتفصيل التجارة واالستثمارات والسياحة السعودية إلى لبنان والحج
اللبناني إلى الديار المقدسة ،فضالً عن الدعم السعودي التنموي المتواصل للبنان وتأثيره في
تعزيز العالقات بين البلدين.
والكتاب في الوقت نفسه ،هو تأريخ للبنان منذ استقالله ،بمواكبة المملكة ألزماته خالل مرحلة
المقاومة الفلسطينية ،والصراع أو التوافق بين سورية وإسرائيل عليه ،ومساعيها لوأد حربه
الداخلية التي اندلعت العام  ،3491حتى استعاده سلمه األهلي برعايتها وفق "اتفاق الطائف"
العام  .3494فيبحث في مدى نجاح الدبلوماسية السعودية تجاه لبنان وإخفاقها ،في ضوء
اعتداءات إسرائيل والهيمنة السورية عليه ،والنفوذ اإليراني فيه الذي بدأ يتكشف بعد االجتياح
اإلسرائيلي له العام  3491عبر "حزب هللا" .ويرى أن "اتفاق الطائف" كان أفضل المتاح
لخروج لبنان من جحيم الحرب ،وأن السعودية كانت الواجهة الدبلوماسية لالتفاق ،في حين لقي
دعما ً عربيا ً ودوليا ً.
كعراب له من
ويضيء الكتاب على دور الرئيس رفيق الحريري في "االتفاق الثالثي" ّ 3491
أجل الوصول إلى الرئاسة الثالثة وتنصيب جوني عبدو رئيسا ً للجمهورية .ويرى أن المملكة
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أيدت بصمت تحركات الحريري لعقد االتفاق المذكور ،مع أنه كان يقصي السنّة ويضع الحكم
في أيادي ميليشيات مسلحة شيعية ودرزية ومارونية (حبيقة) مدعومة من سورية .ويطل الكتاب
على مساعي األمير الوليد بن طالل لالستحواذ على رئاسة الحكومة من الحريري بين األعوام
 1111و ،1119استنادا ً إلى جذوره اللبنانية ،وما سببه "صراع األثرياء" على الرئاسة الثالثة
من جدل سياسي وإعالمي ،بل وقلق لدى الحريري .ويبرز المؤّلف مواقف المملكة من سورية
وتحركها إلخراجها عسكريا ً وسياسيا ً من لبنان واالستحواذ
عقب اغتيال الحريري العام ،1111
ّ
على نفوذها على الساحة اللبنانية .كما يسلط الضؤ على نشاطها الدبلوماسي خالل مرحلة الفراغ
في الرئاسة األولى منذ العام  ،1119وموقفها من اإلرهاب (فتح اإلسالم) ،وإذعانها التفاق
الدوحة العام  ،1119الذي قلب الموازين لصالح قوى  9آذار على حساب حلفائها في قوى 14
آذار ،وبخاصة تيار المستقبل .ويرى سنّو أن عجز السعودية عن مقارعة نفوذ ك ّل من سورية
وإيران وحزب هللا يعود إلى خشيتها من الدخول في مجابهات ،مفضلة الدبلوماسية والوفاقية
وسياسة االقناع بالمال .وتك ّ
شف عجزها على الساحة اللبنانية ،وربما حرصها على السلك األهلي
في لبنان من فتنة سنيّة – شيعية ،عندما تصالحت مع النظام السوري مطلع العام  ،1114بهدف
صة
التنسيق معا ً للتخفيف من االحتقان الداخلي (السين سين) ،على خلفية "المحكمة الدولية الخا ّ
بلبنان" .ويبرز الكتاب الصراع بين قوى  9آذار وقوى  39آذار على خلفية المحكمة ،وقبل ك ّل
شيء حول توجه لبنان السياسي على الصعيدين اإلقليمي والدولي .لكن التنسيق بين السعودية
وسورية انهار عقب إسقاط حكومة سعد الحريري مطلع العام  ،1133ما جعل المملكة تنكفئ
عن الساحة اللبنانية ،وتتراجع استثماراتها.
وقد أثبت سنّو في كتابه الفرضيات اآلتية:
 لم تستطع السعودية أن تقارع سياسات إسرائيل حيال لبنان ،وال نفوذ ك ّل من سورية وإيرانفيه ،وذلك بسبب سياستها القائمة على الوفاقية والوسطية ،واالقتداء بالسياسة األميركية،
وعدم وجود ميليشيات تابعة لها يمكن أن تمارس الضغط من خاللها في الداخل لتحقيق
مصالحها .فبدت دبلوماسيتها وكأنها متناقضة في بعض األحيان.
 ترك النظام السوري للسعودية هامشا ً من الت ّحرك الدبلوماسي على الساحة اللبنانية ،طالما أنّهال يتعارض مع مصالحه ،مع إمكانية إفشاله إذا اقتضى األمر .وكان يستفيد بدوره من الغطاء
الدبلوماسي السعودي لتمرير مشاريعه وتحقيق أهدافه.
 اتخذ "حزب هللا" موقفا ً مناوئا ً للسياسة السعودية في لبنان بعد العام  ،2005وعمل على أنيكون متطابقا ً مع المصالح والسياسات اإليرانية.
 كانت السعودية ،تتراجع وتنكفئ دبلوماسيا ً واقتصاديا ً عن الساحة اللبنانية ،ما أن تشعر بأنّهامهدّدة أو مغلولة اليدين ،أو أن تترك نفسها عرضة لالبتزاز في بعض األحيان .فيبرز المؤلّف
ّ
محطات عديدة النكفائها السياسي – االقتصادي منذ العام  3494وحتى نهاية مرحلة البحث
مطلع العام .2011
 عملت السعودية للحصول على االعتراف بها كمرجعية في لبنان ،من خالل تقديم المساعداتإلعادة اعماره ،ودعم اقتصاده ،وتمويل مشاريعه التنموية .فما من دولة دعمت لبنان أكثر من
المملكة العربية السعودية.
أخيراً ،يسلّط سنّو في كتابه الضوء على معظم السياسيين اللبنانيين المتورطين في أزمات لبنان،
فيؤرخ لمرحلة ال تزال تداعياتها السلبية مستمرة وتؤثّر
كما على الالعبين اإلقليميين والدوليين.
ّ
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سسات الدستورية .ويكشف النقاب عن أدوار
في الوحدة الوطنية حتى اليوم ،وفي عمل المؤ ّ
الالعبين المحلّين ومواقفهم وسياساتهم ،ومراميهم العلنية والخفيّة ،كما اتصاالتهم بالقوى
اإلقليمية والدولية ،وصوالً إلى استتباع لبنان للخارج.
أخيراً ،اعتمد الكتاب على المؤلفات والتقارير التي كانت تصدرها هيئات رسمية سعودية حول
سياسات المملكة وعالقاتها الخارجية واالقتصادية والتجارية .كما على تقارير "غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان" ،وعلى التقارير السنوية لمصرف لبنان ،وملفات
رئاسة مجلس الوزراء حول الحج اللبناني ،وتقارير "إيدال" ،وسجالت الدوائر العقارية في
بيروت ،و"المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات" .فضالً عن الصحف
والمجالت االقتصادية المتخصصة ،والمقابالت التلفزيونية مع شخصيات سياسية وفعاليات .هذا
إلى جانب مئات المصادر المراجع بالعربية .وبالنسبة إلى المصادر األجنبية ،استعان المؤلّف
بالعديد من والكتب والصحف ،واعتمد بشكل خاص على تقارير "يونكتاد" السنوية والموسمية،
و"البنك الدولي" ،و"مجموعة األزمات الدولية" ،والتقارير الحكومية األميركية حول اإلرهاب .
والالفت في المجلد الثاني (االقتصادي) من الكتاب احتواؤه على حوالى  91جدوالً ،و 19رسما ً
بيانيا ً ملونا ً.
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