جريدة اللواء 14 ،نيسان 2010

عبد الرؤوف س ّنو
في ذكرى مرور  35سنة على  13نيسان
الديبلوماسية السعودية في األزمة اللبنانية )(2/2
الملك خالد بن عبد العزيز  :1981 -1978احتواء األزمة ورفض التقسيم
أوالً – السعودية ولبنان بعد "حرب السنتين" :مؤتمر بيت الدين
بعد "حرب السنتين" ،سارت المملكة قدما ً في تنفيذ التزاماتھا تجاه لبنان بموجب
قمتي الرياض والقاھرة· فموّ لت مشتريات لبنان من النفط دعما ً القتصاده،
وقامت بتسديد مساھمتھا المالية في نفقات "قوات الردع العربية"· وفي خضم
االھتمامات السعودية إلعادة إعمار لبنان عقب "حرب السنتين" وتأسيس
"مجلس اإلنماء واإلعمار" ،تفاقمت األوضاع في البالد عشية االجتياح
اإلسرائيلي للبنان في آذار ) 1978عملية الليطاني( وفي أعقابه· فتعطل تطبيق
"اتفاق القاھرة" ،ومقررات "مؤتمر شتورا" ) 21تموز  ،(1977حيث قضى االتفاق األخير بوقف
المقاومة الفلسطينية عملياتھا ضد إسرائيل عبر الحدود اللبنانية ،وسحب قواتھا إلى مسافة 10
كيلومترات شمالي الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان ،واستبدال الوحدات الفلسطينية بأخرى تابعة
للجيش اللبناني· وسط ذلك ،خيّم شبح توطين الفلسطينيين على العالقات بين اللبنانيين والفلسطينيين· كما
اندلعت اشتباكات بين وحدات من الجيش اللبناني والقوات السورية في منطقة الفياضية في  17شباط
 ،1978ثم "معارك المائة يوم" في األشرفية بين "الجبھة اللبنانية" وسورية في الصيف من العام نفسه،
نتيجة نقل الموارنة تحالفھم من سورية إلى إسرائيل منذ وصول حزب الليكود إلى السلطة في الدولة
العبرية في خريف عام  - 1977كل ذلك بالتزامن مع زيارة السادات إلى القدس ،ودخول مصر
وإسرائيل في مفاوضات كمب دايفيد·
فور وقوع االجتياح اإلسرائيلي للبنان ،عملت المملكة بجھد في المحافل الدولية وفي "مجلس األمن
الدولي" لمساندة لبنان وبالتالي على صدور القرار  425القاضي بانسحاب القوات اإلسرائيلية من
األراضي اللبنانية· لكن إسرائيل اكتفت باالنسحاب من منطقة جنوبي الليطاني ،محتفظة بمنطقة عازلة
داخل األراضي اللبنانية وضعتھا بإشراف قوات الرائد اللبناني المنشق سعد حداد·
وما أن فرغت المملكة من تداعيات االجتياح اإلسرائيلي ،حتى انشغلت مجدداً في أوضاع لبنان الداخلية·
إن إعالن الرئيس سركيس عزمه على االستقالة نتيجة األحداث في المنطقة الشرقية من بيروت عام
 ،1978احتجاجا ً على قسوة الرد العسكري السوري على "الجبھة اللبنانية" ،ومطالبته بإعادة تنظيم
"قوات الردع العربية" ،وجدت تفھّما ً لدى القيادة السعودية وجعلھا تفعّل وساطتھا· كانت الرياض تدرك
أن استقالة سركيس ستتسبب بفراغ خطير ،ما يفجر األوضاع وانھيار لبنان· وعلى ما يبدو ،كانت
الرياض في تلك المرحلة تخشى من أن تؤدي الفوضى في لبنان إلى نمو تيارات يسارية راديكالية،
يستفيد منھا السوفيات في تدعيم نفوذھم في ذلك البلد· ففي تشرين األول  ،1980عقد السوفيات مع
الرئيس األسد "معاھدة صداقة وتعاون" أقلقت ت ّل أبيب ،لكنھا كانت مؤشراً على عودة السوفيات إلى
المنطقة ،منذ خروجھم من مصر عام ) 1972طرد الخبراء السوفيات(·
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وفي الوقت نفسه ،أدركت المملكة عدم استطاعتھا تجاھل المصالح السورية في لبنان وبالتالي إغضاب
الرئيس األسد· من ھنا ،استقبلت الرئيس اللبناني ،وأسفر تحركھا الدبلوماسي عن عقد "مؤتمر بيت
الدين" ) 17-15تشرين األول  (1978لوزراء الخارجية العرب ،حيث ّ
تمثلت المملكة بوزير خارجيتھا
األمير سعود الفيصل· فنشطت دبلوماسيتھا داخل قاعات المؤتمر وخارجه ،بعدما حصلت على تأكيدات
سورية بأن دمشق ستفعل ما في وسعھا إلنجاحه· وتم ّكن األمير سعود الفيصل من طمأنة بيار الجميل
إلى أن أي دور أمني تضطلع به المملكة في لبنان ،لن يكون موجھا ً ضد "الجبھة اللبنانية"·
وفي نھاية مؤتمر بيت الدين ،صدرت مقررات شددت على ضرورة تطبيق بنود مؤتمري الرياض
والقاھرة في ما يتعلق بالوفاق الوطني اللبناني وبعروبة لبنان ووحدته واستقالله وسيادته وسالمة
أراضيه ،وإنھاء المظاھر المسلحة ،وإعادة بناء الجيش اللبناني على أسس وطنية ،وفوق كل شيء تآليف
لجنة عربية من السعودية والكويت وسورية توضع بتصرّ ف الرئيس سركيس· لكن الخالف بين الحص
وسركيس حول قانون الدفاع ،وبقاء الميليشيات محتفظة بسالحھا ،واستمرار تعامل بعضھا مع إسرائيل،
وتدھور األوضاع األمنية ،وأخيراً عدم رغبة سورية في إدخال العبين عرب أو أجانب إلى الساحة
اللبنانية ،عطل تنفيذ المقررات·
ثانيا ً -الرفض السعودي لتقسيم لبنان واستمرار المبادرات
رفضت السعودية منذ اندالع حرب لبنان كل الدعوات إلى تقسيمه أو إقامة فيدراليات ،مصرّ ة على بقائه
موحداً أرضا ً وشعبا ً ومؤسسات· كان ھذا الموقف يتناقض مع مساعي "الجبھة اللبنانية" لتقسيم لبنان،
على أسس طائفية· فجاء رد الجبھة بإطالق ميليشياتھا النار على مروحية سفير المملكة علي الشاعر
فوق سماء جونيه ،فيما كان عائداً من مھمة للتوفيق بين اللبنانيين· واع ُتبر "الھجوم ضد رئيس
الجمھورية ومقررات بيت الدين"· ووصفت صحيفة "الرياض" السعودية محاولة االغتيال بأنھا··
"الغتيال الدور السعودي الب ّناء في إنھاء حرب أھلية عربية في لبنان" ،وتساءلت" :عمن يقف وراء
المحاولة ،بعد أن كان الدور السعودي سيصل بلبنان المحترق إلى شاطئ األمان وأن يُنقذ من مستنقع
الدمار"· ھذه الحادثة ،جعلت العاھل السعودي أكثر إصراراً على تقديم المزيد من التضحيات في سبيل
إنقاذ لبنان·
يتجلى رفض السعودية الدعوات إلى تقسيم لبنان ،في رسالة لألباتي شربل قسيس ،الرئيس الدائم
للرھبانيات اللبنانية وعضو "الجبھة اللبنانية" ،إلى ولي العھد السعودي األمير فھد بن عبد العزيز في
 20آذار  ،1978طالبه فيھا بدعم مشروع الموارنة لتقسيم لبنان· وكانت ھذه المرة األولى التي تتجرأ
فيه قيادات مارونية على طرح مسألة تقسيم لبنان على المملكة·
استھل األباتي قسيس رسالته بالغمز من قناة عالقات مسيحيي لبنان الجيدة بالمملكة قائالً" :من المالحظ
أن سياسة المملكة العربية السعودية الحكيمة في المنطقة خالل العقود الماضية كانت دائما ً تجد سندھا
التلقائي بين مسيحيي لبنان ،في حين كانت فئات أخرى في لبنان )المسلمون واليسار( تندفع بعواطفھا في
االتجاه المعاكس للمصلحة السعودية ،مع الثورية الھدامة ،ناصرية كانت أم فلسطينية ،شيوعية كانت أم
ك إسفين في عالقات المملكة مع مسلمي لبنان وتأكيد ما
شعوبية"· والواضح من كالم قسيس ،أنه أراد د ّ
كان اإلعالم الماروني يروّ جه من أن مسلمي لبنان شيوعيون ،وذلك لكسب عطف القيادة السعودية تجاه
مشاريع "الجبھة اللبنانية" لتقسيم لبنان· وختم قسيس رسالته بمطالبة المملكة تأييد نظام فيدرالي للبنان
على أساس كانتونات تحقق بموجبه كل طائفة دينية استقاللھا الداخلي في مناطق وجودھا ،فقال" :ولعل
سموكم يشاطرنا الرأي بأن أحد األساليب الناجحة لمقاومة أي تسلط خارجي على لبنان ولتجنيبه
االنقسام ،يكمن في توزيع السلطة المركزية بين األقاليم··· )فيبقى( لبنان موطن الحريات لجميع فئاته،
بحيث تمارس كل جماعة )دينية( نمط الحياة الروحية والثقافية واإلدارية التي تختارھا دون خوف من
سيطرة اآلخرين عليھا وإجبارھا على ما ال تريد··"·
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من جھتھا ،اعتبرت الرياض أن مشاريع التقسيم تلك تستھدف األمة العربية بأسرھا ،وأن لبنان ھو أول
حلقات المخطط· ورأى ولي العھد أن تقسيم لبنان ھو بمثابة إسرائيليات· كما استنكرت المملكة في العام
التالي إعالن سعد حداد ،الرائد المنشق عن الجيش اللبناني" ،دولة لبنان الحر" في  17نيسان ،1979
ووصفته بمؤامرة صھيونية خطيرة لتقسيم لبنان· وحذرت وزارة الخارجية السعودية اللبنانيين من
نشاطات الميليشيات التي تحركھا إسرائيل ،وتھدف إلى اإلضرار بمصالحھم· وكتبت صحيفة "المدينة"
تقول إن بعض األطراف اللبنانيين ال يريدون السالم في لبنان ،ويسعون إلى تقسيمه بمساعدة إسرائيل
وخالل عام  ،1979واصلت المملكة جھودھا الحثيثة من أجل ح ّل األزمة اللبنانية سلما ً عن طريق
الحوار بين اللبنانيين فجرى التأكيد في "مؤتمر القمة العربية في تونس" ) 22 - 20تشرين الثاني
 (1979على دور "لجنة المتابعة العربية" المنبثقة عن "مؤتمر بيت الدين" في تنفيذ مقررات مؤتمر
تونس في ما يتعلّق ببسط الدولة اللبنانية سيادتھا على كل أراضيھا بعامة والجنوب بخاصة ،وانسحاب
الجيش اإلسرائيلي من لبنان ،فضالً عن تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح في البالد· مع ذلك· رأت
المملكة أن مصير لبنان يبقى مرھونا ً بحصافة زعاماته وحكمتھم· وبسبب أوضاع المنطقة المضطربة
)معاھدة السالم المصرية  -اإلسرائيلية عام  1979وتداعياتھا على التضامن العربي ،وقصف إسرائيل
المفاعل النووي العراقي في  17حزيران  ،1981وإعالن تل أبيب القدس عاصمة أبدية إلسرائيل في
 30تموز  ،1981واغتيال أنور السادات في  6تشرين األول  ،(1981وأخيراً ارتفاع حدة التھديدات
اإلسرائيلية لسورية ،جعلت كل ھذه التطورات األمير فھد يعلن عن مبادرتين لحل أزمة الشرق األوسط،
ش ّكل لبنان قاسما ً مشتركا ً بينھما·
ثالثا ً -مشروع سعودي فاشل لحل ّ أزمة المنطقة وسط الرمال المتحركة اللبنانية 1982-1981
قامت المبادرة السعودية لولي العھد السعودي لح ّل أزمة الشرق األوسط على انسحاب إسرائيل من
األراضي العربية المحتلة عام  ،1967وقيام دولة فلسطينية عاصمتھا القدس ،ودخول األردن
والفلسطينيين وفرقاء عرب آخرين في عملية سالم تنطلق في حزيران  ·1981ونصّت المبادرة
السعودية التي بحثھا األمير سعود الفيصل مع الرئيس األميركي رونالد ريغان ،على إجراء مصالحة بين
"الجبھة اللبنانية" وسورية أوالً ،ثم تحقيق مصالحة وطنية بين المسلمين والمسيحيين ،تقوم على وضع
تسوية متوازنة تح ّل مح َّل "الميثاق الوطني" ،وتقضي بتقاسم السلطة بالتساوي بين الطائفتين ،على أن
يعقب ھذه الخطوة إعادة انتشار الجيش السوري في لبنان ،وسحب الصواريخ السورية من البقاع·
وفي آب ،طرحت السعودية مبادرة ثانية تضمنت قسما ً من بنود مبادرتھا األولى ،إضافة إلى بند نصّ
على ّ
حق كل دول المنطقة في العيش بسالم .وتعتبر المبادرة السعودية حول قبول مبدأ وجود إسرائيل
لقاء ّ
حق الفلسطينيين في دولة وإعادة األراضي العربية المحتلة ،خطوة متقدمة جداً ،وذلك بسبب
معارضة المملكة أصالً ،بصفتھا زعيمة العالم اإلسالمي وحامية لألماكن المقدسة لإلسالم ،وجود دولة
إسرائيل .واع ُتبرت المبادرة السعودية أول مشروع متكامل ومتوازن يؤكد صدق النيات العربية
للوصول إلى تسوية وح ّل لمأساة الشعب الفلسطيني· لكن إسرائيل رفضت المبادرتين السعوديتين ،بسبب
تصميمھا في ذلك العام على اجتياح لبنان ،وفوق ذلك إصرارھا على االحتفاظ باألراضي العربية
المحتلة· وبعد أكثر من عقدين على مبادرة األمير فھد ،طرح ولي العھد السعودي األمير عبد ﷲ في
القمة العربية في بيروت عام  ،2002خطة أخرى للسالم ارتكزت على كثير من بنود خطة األمير فھد،
لكن إسرائيل رفضتھا كذلك·
وأثناء طرح المبادرة السعودية للسالم وفي أعقابھا ،تفجرت األوضاع في لبنان ،بسبب أزمة زحلة بين
سورية و "القوات اللبنانية" في نيسان  ،1981ومساعي القوات إلى ربط المدينة بالجبل الماروني ،ما
جعل السوريين يضربون الحصار على المدينة· وقد تلتھا أزمة نشر الصواريخ السورية في البقاع عقب
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إسقاط إسرائيل مروحتين سوريتين كانتا تھاجمان المواقع القواتية في جبل صنين في  24من الشھر
نفسه· فأكدت الحادثتان الدور التوفيقي السعودي وثوابت السياسة السعودية تجاه لبنان·
بعد مناشدة البطريرك الماروني مار نصر ﷲ بطرس خريش الملك خالد في الثالث من نيسان بالتدخل
لفك الحصار السوري عن "القوات اللبنانية" في زحلة ،نشطت الدبلوماسية السعودية مصرّ ة على وقف
إطالق النار وإنھاء القوات السورية حصارھا لمدينة زحلة· فتكللت مساعيھا في انتھاء أزمة زحلة في
 30حزيران بخروج "القوات اللبنانية" بسالم من المدينة المحاصرة بمواكبة سعودية ،وحلول قوّ ات من
الدرك اللبناني محلّھا· فشكر البطريرك خريش الملك خالد على جھوده بالقول" :يسعدنا أن نتوجه إلى
جاللتكم بھذه الرسالة لنشيد بالموقف المشرف الذي وقفتموه دائما ً من لبنان وقضاياه وبالعناية الكريمة
التي خصصتموه لھا في أثناء األحداث األخيرة· وقد وضعتم جاللتكم من رصيد معنوي كبير لدى جميع
األطراف المعنيين بغية وقف إطالق النار وحقن الدماء· وھذا يوجب علينا أداء خالص الشكر لجاللتكم·
وما كانت ھذه المبادرة الكريمة بمستغربة ،وھي تنم عن أصالة عربية وإنسانية عرفتم بھا ،كما اشتھرت
عن أسالفكم الطيبي األثر ،وقد قامت بينھم وبين لبنان ،على األخص بينھم وبين ھذه البطريركية أوثق
العالئق وأحسن روابط المودة··" .فر ّد الملك خالد برسالة جاء فيھا" :أنه يحز في نفوسنا ونفس كل
عربي مخلص ما يعانيه شعب لبنان الشقيق ھذه األيام من آالم وما قاساه من مآسي طوال ست
سنوات··" وأكد الملك للبطريرك خريش حرص المملكة على مواصلة مساعيھا الحميدة "لوأد الفتنة
وعودة الحياة الرغيدة إلى لبنان الشقيق"·
وبالعودة إلى ّ
تدخل السعودية إلخراج القوّ اتيين من زحلة ،فإنھا جاءت ألسباب إنسانية ،وھي منع المعاناة
عن المدنيين اللبنانيين المحاصرين في زحلة ،وسياسية  -عسكرية ،إذ كانت المملكة تدرك حجم التعامل
بين "القوات اللبنانية" وإسرائيل ،وتخشى من أن يؤدي تدھور األوضاع في البقاع إلى مواجھة عسكرية
مفتوحة تقوم بھا إسرائيل مع السوريين والفلسطينيين· لذلك ،ربطت الرياض إنقاذ الميليشيات المسيحية
في زحلة بصدور بيان عن "القوات اللبنانية" بقطع عالقاتھا بإسرائيل وأوضحت السفارة السعودية في
لبنان "أن موقف المملكة )كان( وال يزال واضحا ً وصريحا ً ومعلنا ً في قضية قطع )الجبھة اللبنانية(
التعامل مع إسرائيل من خالل معالجتھا لھذه القضية )أزمة زحلة( مع األشقاء العرب في لجنة المتابعة
)العربية( على مستوى الوزراء ،وبالتالي على مستوى السفراء"· كان السعوديون يحتاجون إلى مثل ھذه
الوثيقة الستخدامھا في دبلوماسيتھم تجاه دمشق ودفعھا إلى تھدئة األمور مع "القوات اللبنانية"· ولما كان
قائد "القوات اللبنانية" بشير الجميل يحتاج إلى شيء من المناورة ،أوالً لتخفيف ضغوط "اللجنة الرباعية
العربية" عليه ،وثانيا ً للحصول على فترة زمنية يستطيع خاللھا إعادة تنظيم صفوف "قواته" بعد معارك
زحلة ،بعث بالوثيقة المطلوبة إلى الرئيس سركيس في  6تموز ،بعدما كان زار بيغن في الليلة السابقة
مؤكداً له حلفه معه ،وأن الوثيقة ال ُمرسلة إلى سركيس ھي مجرّ د حبر على ورق·
وعلى الرغم من تسلم الرياض الوثيقة المنشودة ،دلت كل المؤشرات على أن إسرائيل وحزب الكتائب
والقوات اللبنانية كانوا يحضرون معا ً لعمل عسكري كبير ،فتصفي ت ّل أبيب حساباتھا القديمة مع منظمة
التحرير الفلسطينية ومع سورية ،فيما يتمكن حزب الكتائب بدعمھا من الوصول إلى الرئاسة األولى·
بداية ،أرادت إسرائيل أن يكون اجتياحھا للبنان خالل عام  ،1981عبر افتعال حالة نزاع مع كل من
سورية والمقاومة الفلسطينية· من ھنا ،جاء تصدي طيرانھا في نيسان لمروحيات سورية قصفت مواقع
"القوات اللبنانية" على قمم جبل صنين ،فردت دمشق بنشر شبكة صواريخ أرض  -جو في البقاع
اللبناني· وخالل شھر تموز ،قصف سالح الجو اإلسرائيلي قواعد للجبھة الشعبية لتحرير فلسطين في
مبان لمنظمة التحرير في بيروت الغربية في السابع عشر منه· فرد
جنوب لبنان ،واتبعھا بغارات على
ٍ
الفلسطينيون بقصف شمال إسرائيل بمئات الصواريخ·
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فور وقوع العدوان اإلسرائيلي على لبنان ،بعث الملك خالد إلى الرئيس إلياس سركيس يبلغه بالخطوات
الدبلوماسية التي تقوم بھا المملكة لوقف الغارات اإلسرائيلية على بالده ،وكانت إسرائيل في عدوانھا في
سباق مع الدبلوماسية السعودية الساعية إلى االستقرار في المنطقة ومنع اندالع حرب فتحدثت دوائر
إسرائيلية عن مصلحة السعودية في اإلبقاء على السالم في المنطقة بالقول" :إن للسعودية قبل أي شيء
مصلحة في الحيلولة دون نشوب حرب في الشرق األوسط ،وھي حرب من شأنھا أن تبدأ في لبنان لتمتد
إلى سائر المناطق في الشرق األوسط بأكمله"·
ومن جھتھم ،سارع األميركيون الحتواء الوضع المتوتر خشية أن تتعكر معاھدة السالم المصرية -
اإلسرائيلية لعام  1979وتتلكأ ت ّل أبيب عن تنفيذ المرحلة األخيرة النسحاب قواتھا من سيناء في نيسان
 ·1981من ھنا ،بعثت بالوسيط فيليب حبيب إلى المنطقة ،الذي توصّل إلى "اتفاق جنتلمان" بين كل من
إسرائيل و"منظمة التحرير الفلسطينية" حول وقف إطالق النار ،وعلى أن ُتبقي سورية على صواريخھا
في البقاع ساكنة وعدم استخدامھا ،مقابل أن يستمر الطيران اإلسرائيلي في التحليق في أجواء لبنان
وعدم تدمير الصواريخ السورية· فتأجلت بذلك الحرب اإلسرائيلية على لبنان إلى عام · 1982
رابعا ً -االجتياح اإلسرائيلي للبنان  1982واأليام األخيرة للملك خالد
وضع اجتياح إسرائيل الوحشي والمدمر للبنان في حزيران  ،1982وضرب الحصار على عاصمة
عربية للمرة األولى في تاريخ الصراع العربي  -اإلسرائيلي ،وقطع المياه والكھرباء والغذاء عنھا،
الدول العربية في مأزق خطير وإحراج· فبسبب خروج مصر من دائرة الصراع في الشرق األوسط
نتيجة سالمھا مع إسرائيل ،والخالفات بين الدولة العربية نفسھا ،وقفت الدول العربية عاجزة عن وقف
العدوان على لبنان ،فاكتفت بالضغط على واشنطن لوقف االجتياح اإلسرائيلي· فأخرج ھذا الضغط
صدقية الواليات المتحدة لدى الدول العربية "الصديقة" ،وخصوصا ً مصر والمملكة العربية السعودية،
حيث كانت ھناك أدلة كافية لدى الدولتين التھام واشنطن باإلذعان إلسرائيل في اجتياحھا للبنان وتدمير
عاصمته ،أو على األقل التواطؤ معھا·
كما رأينا سابقاً ،استھلت أحداث لبنان معظم فترة حكم الملك خالد؛ فكان ج ّل ھمه أن يرى لبنان معافى
ويعمه السالم واالستقرار ،لكن القدر شاء أن يحدث االجتياح اإلسرائيلي في السادس من حزيران ،قبل
أيام قليلة من رحيله .على الرغم من ذلك ،عاش الملك خالد مأساة لبنان وشعبه وفلسطينييه لحظة بلحظة
وھو في ساعاته األخيرة· فأوعز إلى وزير الخارجية األمير سعود الفيصل للقيام باتصاالت دولية من
أجل وضع حد للعدوان اإلسرائيلي ومنع تصفية القضية الفلسطينية· وفي اليوم التالي على العدوان ،وجّ ه
الملك خالد رسالة إلى المسلمين قال فيھا ···" :إن واجب ما يفرضه ھذا الوضع الخطير على األمة
اإلسالمية جمعاء أن توحد صفھا وأن تحشد طاقاتھا ،لتقف بجانب أشقائھا اللبنانيين والفلسطينيين ،معبّرة
عن تضامنھا معھم في رفض العدوان ،والعمل على معاقبة المعتدي ،وضمان سيادة ووحدة أراضي
لبنان الشقيق ،بما يحقق المحافظة على أمن وسالمة الشعبين الشقيقين ،انطالقا ً من ھدي القرآن الذي قال
في محكم آياته )إنما المؤمنون إخوة(" .وتحدث الملك قبل يومين اثنين من وفاته عن ضرورة حشد
الطاقات لضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه ،والحفاظ على أمن وسالمة الشعبين اللبناني والفلسطيني·
وفي عھد خلفه الملك فھد عبد العزيز· حافظت المملكة على سياستھا المعھودة تجاه لبنان ،و ُكتب له أن
يحقق أمنية شقيقه الراحل في إحالل السالم في لبنان ،عندما تمكن من عقد مؤتمر الطائف في تشرين
األول  ،1989الذي أنھى حرب لبنان ،ووفاء وتقديراً إلسھامات الملك خالد في تخفيف المعاناة عن
الشعب اللبناني ودعم الوفاق الوطني ،أعلن لبنان الحداد العام عليه· واعتبر شفيق الوزان ،رئيس
الوزراء اللبناني ،وفاة العاھل السعودي خسارة فادحة للبنان في ظروف االجتياح اإلسرائيلي له،
ووصف ريمون اده الملك خالد بأنه "صاحب النھج القويم الذي يفتقده العالم العربي في ھذا الظرف
العصيب" ،أي االجتياح اإلسرائيلي·
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خامسا ً  -استنتاج
تزامنت حرب لبنان مع تولي الملك خالد سدة العرش عام  ،1975ولم تنته بوفاته في حزيران عام
 ·1982وفي الوقت عينه ،لم تتوقف الدبلوماسية السعودية عن محاوالت إنقاذ لبنان· وما يُالحظ ،أن
العاھل السعودي انطالقا ً من مفھومه للتضامن والتآزر العربيين ،رأى أن واجبه يفرض عليه منع انزالق
لبنان إلى حافة الھاوية ،ما يؤدي إلى تقسيمه ،وكان يدرك أن تركيبته الطوائفية تستدعي منع ھيمنة فريق
لبناني على آخر أو طائفة لبنانية على أخرى .من ھنا ،سار في سياسة متوازنة تجاه القوى السياسية
والطائفية في لبنان ،وعمل على منع تقسيمه وعلى إحالل السالم في ربوعه· وفي الوقت نفسه ،لم يتخل
عن المقاومة الفلسطينية ،وعن حقوق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة معترف بھا· وعندما لم
يتمكن من تحقيق النجاح المنشود ،بسبب تأثير العوالم الخارجية في الداخل اللبناني ،من إسرائيلية
وسورية وفلسطينية وعربية ودولية ،كانت دبلوماسيته قادرة على تحقيق قدر من السلم األھلي للبنانيين·
فبالنسبة إلى حرب السنتين بين عامي 1975و ،1976حققت الدبلوماسية السعودية للبنان سلما ً داخليا ً
مقبوالً استمر حتى االجتياح اإلسرائيلي له عام  ،1982كما أن ّ
تدخل المملكة في أزمة زحلة وأزمة
الصواريخ السورية في البقاع عام  ،1981منعت اندالع حرب في المنطقة في ذلك العام ،كما كانت
إسرائيل تشتھي· وخالل االجتياح اإلسرائيلي للبنان في حزيران  ،1982قام الملك خالد بواجبه تجاه
لبنان والفلسطينيين وھو على فراش االحتضار· فضرب بذلك المثل ،في عروبته وإنسانيته وإسالمه.
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