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المقدمة 

أثــارت تصريحــات وزيــر اإلعــام اللبنانــي جــورج قرداحــي بشــأن الحــرب فــي اليمــن أزمــة 

تلــك  تصريحاتــه  فــي  وصــف  حيــث  ولبنــان،  الخليــج  دول  مــن  عــدد  بيــن  دبلوماســية 

ــهم«.  ــن أنفس ــون ع ــن »يدافع ــة«، ورأى أن الحوثيي ــرب عبثي ــا »ح ــن بأنه ــي اليم ــرب ف الح

وقــد اعتــرض مجلــس التعــاون الخليجــي علــى هــذه التصريحــات، ووصفهــا بأنهــا »تعكــس 

ــي  ــزب اهلل اللبنان ــن رأى ح ــي حي ــن«، ف ــي اليم ــداث ف ــطحية لألح ــراءة س ــرًا وق ــً قاص فهم

أنهــا تصريحــات »مشــرفة وشــجاعة«.

تأتــي هــذه التصريحــات فــي ظــل أزمــة سياســية واقتصاديــة يعيشــها لبنــان، وبعــد 

انفراجــة جديــدة بتشــكيل الحكومــة، التــي تقــول الريــاض أن ال جــدوى للتعامــل معهــا فــي 

ظــل هيمنــة حــزب اهلل علــى المشــهد السياســي والعســكري فــي لبنــان، وإشــرافه علــى 

تدريــب المقاتليــن الحوثييــن فــي اليمــن، وإضــراره باألمــن القومــي الخليجــي.

وعلــى الرغــم مــن أن تصريحــات قرداحــي كانــت قبــل تعيينــه وزيــرًا فــي حكومــة نجيــب 

يمثــل  ال  موقفــً  ْتهــا  وعدَّ التصريحــات  هــذه  رفضــت  اللبنانيــة  الحكومــة  وأن  ميقاتــي، 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــن المملك ــة بي ــد األزم ــن تصاع ــف م ــم يخف ــك ل ــإن ذل ــة، ف الحكوم

والجمهوريــة اللبنانيــة، وانعكاســاتها المباشــرة سياســيً واقتصاديــً علــى الشــأن الخليجــي 

واللبنانــي.

يبحــث تقديــر الموقــف فــي األســباب غيــر المباشــرة لألزمــة، وتداعياتهــا علــى العاقــات 

المســتقبلية  والســيناريوهات  الداخلــي،  اللبنانــي  الواقــع  وعلــى  اللبنانيــة  الخليجيــة 

للحــل.
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األسباب المباشرة وغير المباشرة لألزمة الخليجية اللبنانية 

ــرب  ــول الح ــي ح ــورج قرداح ــات ج ــر تصريح ــان إث ــج ولبن ــن دول الخلي ــة بي ــدت األزم تصاع

ــم  ــي لدع ــف العرب ــي التحال ــاركة ف ــدول المش ــتفزت ال ــات اس ــذه التصريح ــن، ه ــي اليم ف

الشــرعية فــي اليمــن، وتفتقــد- بحســب بعضهــم- الحنكــة السياســية، ألنهــا لم تتعــاَط مع 

المشــهد السياســي والعســكري فــي اليمــن كمــا هــو، باعتبــار جماعــة الحوثــي جــزءًا مــن 

المشــكلة التــي وصــل إليهــا اليمــن، ولــم تعمــل علــى احتــواء األزمــة التــي ترتبــت علــى هــذه 

التصريحــات، فــي حيــن أن األزمــة فــي طبيعتهــا أكبــر مــن تصريحــات إعاميــة عابــرة. 

وهــذا مــا يدعونــا للوقــوف أمــام األســباب غيــر المباشــرة لهــذه األزمــة، والتــي مــن أهمهــا:

أواًل: سيطرة حزب اهلل على المشهد السياسي في لبنان

تشــهد العاقــات الســعودية اللبنانيــة فتــورًا منــذ ســنوات، نتيجــة هيمنــة حــزب اهلل 

ــة  ــات المتعاقب ــي الحكوم ــه ف ــع حلفائ ــه م ــان، وتحكم ــي لبن ــي ف ــع السياس ــى الوض عل

فــي لبنــان، وســيطرتهم علــى أغلــب الحكومــة الحاليــة، وارتبــاط حــزب اهلل علنــً بالمحــور 

اإليرانــي.

وقــد حاولــت المملكــة احتــواء الوضــع السياســي فــي لبنــان، ودعــم الحكومــة اللبنانيــة، 

ــة  ــر سياس ــج، غيَّ ــة للخلي ــات معادي ــه سياس ــهد، وتبني ــى المش ــزب اهلل عل ــيطرة ح ــن س لك

المملكــة فــي التعامــل مــع الحالــة اللبنانيــة، وقــد بــرز التحــول الســعودي أكثــر منــذ انتخــاب 

الجنــرال ميشــال عــون، الــذي يعــد حليفــً لحــزب اهلل، واســتطاع خــال الفتــرة الماضيــة 

احتــواء الغضــب الشــعبي منــذ عــام 2019، باإلضافــة لتشــكيل حكومــة ميقاتــي التــي 

ــل  ــعودية فيص ــة الس ــر الخارجي ــده وزي ــا أك ــذا م ــزب اهلل، وه ــة لح ــعودية رهين ــا الس تعده

بــن فرحــان بقولــه: إن »األزمــة مــع لبنــان تعــود أصولهــا إلــى هيمنــة حــزب اهلل علــى الدولــة 

اللبنانيــة«.

جــذور األزمــة لهــا بعــد إقليمــي ودولــي، يتعلــق بطبيعــة العاقــة بيــن الســعودية 

وإيــران، وعاقــة إيــران باإلقليــم والمجتمــع الدولــي، وعلــى الرغــم مــن محاولــة الحكومــة 

اللبنانيــة إقنــاع الوزيــر باالســتقالة، باعتبارهــا قــد تمثــل مدخــًا لحــل األزمــة، فــإن إصــرار 

ــر.  ــة أكث ــد األزم ــي«، عقَّ ــه »قرداح ــام ب ــا ق ــد م ــه، وتأيي ــى موقف ــزب اهلل عل ح

https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://alqabas.com/article/5867231-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://alqabas.com/article/5867231-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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ثانيًا: االتهامات السعودية للبنان بتصدير المخدرات                            

فــي أبريــل/ نيســان 2021، أعلنــت حكومــة المملكــة إحبــاط تهريــب أكثــر مــن مليونــي 

قــرص مخــدر مخبــأة فــي شــحنات الفواكــه اللبنانية، وفــي يونيو/حزيــران أعلنت الســعودية 

إحبــاط عمليــة تهريــب أكثــر مــن 14 مليــون قــرص مخــدر داخــل شــحنة ألــواح حديــد قادمــة 

ــوب  ــدة لحب ــب جدي ــة تهري ــاط عملي ــه إحب ــهر نفس ــي الش ــان ف ــن لبن ــا أعل ــان، كم ــن لبن م

»الكبتاجــون« المخــدرة إلــى الســعودية.

ــي  ــت، ف ــد أعلن ــك، وق ــوف وراء ذل ــزَب اهلل بالوق ــعودية ح ــة الس ــة العربي ــم المملك تته

أبريل/نيســان، منــع اســتيراد الفواكــه مــن لبنــان، ويأتــي هــذا المنــع فــي ظــل ســعي 

المملكــة لســن قوانيــن رادعــة لاتجــار بالمخــدرات ومعاقبــة المهربين، لكن هــذه العقوبات 

كان لهــا تأثيــر ســلبي كبيــر فــي المجتمــع اللبنانــي.

ثالثًا: المفاوضات السعودية اإليرانية

يباشــر الجانــب اإليرانــي مســتويين مــن المفاوضــات؛ مفاوضــات مــع المجتمــع الدولــي 

بخصــوص الملــف اإليرانــي، وأخــرى مــع الســعودية بخصــوص الملفــات اإلقليميــة، ويظهــر 

ــف  ــا كش ــذا م ــات، وه ــن الملف ــدد م ــى ع ــق عل ــدم التواف ــراع وع ــن الص ــة م ــاك حال أن هن

ــي،  عنــه المتحــدث باســم لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي البرلمــان اإليران

ــران  ــع إي ــات م ــم العاق ــعودية بترمي ــة الس ــرات رغب ــر أن مؤش ــاس زاده، إذ ذك ــود عب محم

حيــن  فــي  اليمــن،  فــي  الحوثــي  بالتصعيــد  إيــران  تضغــط  لهــذا  تتاشــى«،  »أخــذت 

تمــارس الســعودية، ومــن خلفهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة، الضغــط بالورقــة اللبنانيــة، 

للحــد مــن هيمنــة حــزب اهلل علــى المشــهد اللبنانــي.  

بحســب  كبيــرًا،  تقدمــً  اآلن  إلــى  تحقــق  لــم  وإيــران  الســعودية  بيــن  المفاوضــات 

ــي  ــعودي ف ــط الس ــة، والضغ ــة خامس ــون لجول ــتعد المتفاوض ــن، ويس ــات الطرفي تصريح

ــن  ــي اليم ــي ف ــد الحوث ــاف التصعي ــران، إليق ــى إي ــط عل ــار الضغ ــي إط ــب ف ــا يص ــان ربم لبن

ــة  ــن جه ــعودية م ــع الس ــا م ــي تجريه ــات الت ــي المفاوض ــازالت ف ــم تن ــة، وتقدي ــن جه م

ــووي. ــاق الن ــات اتف ــة مفاوض ــي مصلح ــً ف ــب أيض ــد يص ــذا ق ــرى، وه أخ

https://twitter.com/SPAregions/status/1435722609338077187?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1435722609338077187%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1271164-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D8A5D8ADD8A8D8A7D8B7-D985D8ADD8A7D988D984D8A9-D8AAD987D8B1D98AD8A8-D985D8AED8AFD8B1D8A7D8AA-D8A7D984D985D985D984D983D8A9-D8ADD8B2D8A8-D8A7D984D984D987%2F
https://twitter.com/SPAregions/status/1435722609338077187?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1435722609338077187%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1271164-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D8A5D8ADD8A8D8A7D8B7-D985D8ADD8A7D988D984D8A9-D8AAD987D8B1D98AD8A8-D985D8AED8AFD8B1D8A7D8AA-D8A7D984D985D985D984D983D8A9-D8ADD8B2D8A8-D8A7D984D984D987%2F
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F
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تداعيات األزمة الخليجية اللبنانية

ــل،  ــن قب ــع م ــن التراج ــتوى م ــذا المس ــى ه ــل إل ــم تص ــة ل ــة اللبناني ــات الخليجي العاق

وتعــد تصريحــات »قرداحــي« كاشــفة لحالــة االنهيــار فــي العاقــة، وكانــت لهــا تداعياتهــا 

السياســية واالقتصاديــة العميقــة، التــي ربمــا لــن تقــف عنــد هــذا الحــد.

أواًل: التداعيات السياسية لألزمة الخليجية اللبنانية

ــر »قرداحــي«، التــي  ــدا الموقــف الخليجــي موحــدًا تجــاه لبنــان بشــأن تصريحــات الوزي ب

ــتقرار  ــن واس ــددة ألم ــة المه ــي اإلرهابي ــيا الحوث ــً لميليش ــزًا واضح ــة »تحي ــا المملك عدته

المنطقــة«، وقــد باشــرت الســعودّية واإلمــارات والبحريــن والكويــت بســحب ســفرائها مــن 

بيــروت، وطلبــت الريــاض والكويــت والمنامــة مــن الســفراء اللبنانييــن مغــادرة أراضيهــا خــال 

48 ســاعة.

فــي حيــن اقتصــر الموقــف القطــري التنديــد السياســي والســعي لحــل األزمــة، ووصــف 

ــة  ــراءات الازم ــاذ اإلج ــى »اتخ ــة إل ــة اللبناني ــا الحكوم ــؤولة«، ودع ــر المس ــات بـ«غي التصريح

بســبب تصريحــات قرداحــي بشــكل عاجــل وحاســم، لتهدئــة األوضــاع وللمســارعة فــي رأب 

الصــدع بيــن األشــقاء«، كمــا دعــت ســلطنة عمــان الجميــع إلــى »ضبــط النفــس، والعمــل 

ــدول  ــظ لل ــا يحف ــم، بم ــوار والتفاه ــر الح ــات عب ــة الخاف ــد، ومعالج ــب التصعي ــى تجن عل

وشــعوبها الشــقيقة مصالحهــا العليــا فــي األمــن واالســتقرار والتعــاون القائــم علــى 

االحتــرام المتبــادل وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة«، وهــي مواقــف تســعى للعــب 

دور الوســيط لحــل األزمــة.

ــر  ــي تأخ ــي، الت ــة ميقات ــن حكوم ــن تعيي ــهرين م ــن ش ــل م ــد أق ــة بع ــذه األزم ــي ه تأت

تشــكيلها أكثــر مــن عــام، وكان اللبنانيــون يأملــون منهــا أن تخفــف مــن حالــة االســتقطاب 

الداخلــي والخارجــي، وأن تبحــث عن مخارج للوضع المعيشــي، إال أن هذه الحكومة شــهدت 

ــة  ــدرات الحكوم ــي ق ــلبً ف ــر س ــد تؤث ــة، ق ــة خليجي ــية وعزل ــة دبلوماس ــا أزم ــذ بدايته من

علــى تحمــل تبعــات األزمــة، وقــد تؤثــر كذلــك فــي تماســك الحكومــة واســتمراريتها، وهــي 

ــدة. ــارج جدي ــن مخ ــث ع ــار والبح ــزة، أو االنهي ــاء عاج ــار البق ــن خي ــا بي م

مــن المتوقــع كذلــك أن يكــون لهــذه األزمــة تداعيــات علــى المفاوضــات اإليرانيــة 
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الســعودية، حيــث كان الملــف اليمنــي ســابقً علــى رأس ملفــات التفــاوض، ومــن المتوقــع 

أن يدخــل الملــف اللبنانــي بقــوة فــي الجولــة القادمــة مــن المفاوضــات، وقــد يكــون ســببً فــي 

ــالها. ــات أو إفش ــذه المفاوض ــد ه ــر أم تأخ

ثانيًا: التداعيات االقتصادية وأثرها في الشعب اللبناني 

انعكاســاتها  ولهــا  المتجــذرة،  الطائفيــة  الحالــة  خلفتهــا  سياســية  أزمــة  لبنــان  يعانــي 

المباشــرة علــى الجانــب االقتصــادي والتنمــوي فــي البلــد، حيــث صنــف البنــك الدولــي الحالــة 

تداعيــات  وزادت  عــام 1850م،  منــذ  بيــن األســوأ فــي العالــم  مــن  لبنــان  فــي  االقتصاديــة 

كورونــا وانفجــار مرفــأ بيــروت فــي تأزيــم الوضــع االقتصــادي اللبنانــي أكثــر، وقــد خســرت 

ــام 2019،   ــذ ع ــا من ــن قيمته ــن 90% م ــر م ــي أكث ــدوالر األمريك ــة بال ــة المربوط ــرة اللبناني اللي

وهــذا مــا أضعــف القــوة الشــرائية للمواطنيــن.

وكان لبنــان يعــول علــى الدعــم الســعودي، ويســعى إلعــادة ترتيــب عاقتــه مــع المملكــة، 

وتفــادي الحظــر الجزئــي الــذي أعلنتــه الســعودية فــي أبريــل/ نيســان علــى المنتجــات الزراعيــة 

والغذائيــة اللبنانيــة، لكــن يظهــر أن هيمنــة حــزب اهلل علــى المشــهد السياســي اضطــرت 

الســعودية إلــى مراجعــة موقفهــا مــن لبنــان وزيــادة الحظــر، وهــو مــا قــد يتســبب فــي 

كارثــة اقتصاديــة علــى المواطــن اللبنانــي.

ــة،  ــار العمل ــد انهي ــية بع ــدرة التنافس ــن الق ــتفادة م ــة لاس ــركات اللبناني ــعت الش ــد س وق

وكانــت تخطــط لرفــع قيمــة الصــادرات للســعودية مــن 240 مليــون دوالر عــام 2020 إلــى 

ــً، وبتوقــف الصــادرات للســعودية ســتتضرر تلــك الشــركات المتعاقــدة  600 مليــون دوالر حالي

ــن  ــواردات م ــع ال ــى جمي ــامل عل ــر الش ــعودية الحظ ــت الس ــد أعلن ــة، وق ــدول الخليجي ــع ال م

ــان. ــون والده ــات والصاب ــوم والماكين ــي واأللمني ــب والحل ــمل الذه ــي تش ــان، والت لبن

وفــي حــال صعــدت الســعودية مــن عقوباتهــا ضــد لبنــان، وحاولــت وقــف التحويــات 

ــادي  ــار اقتص ــى انهي ــؤدي إل ــد ي ــك ق ــإن ذل ــرى، ف ــج األخ ــعودية ودول الخلي ــن الس ــة م اللبناني

حــاد، حيــث يقــدر المبلــغ الســنوي لهــذه الحــواالت بأربعــة مليــارات دوالر، وهــذا مــا ســيؤثر فــي 

ــر. ــط الفق ــى خ ــم إل ــل 80% منه ــن وص ــن الذي اللبنانيي

ــة،  ــة اللبناني ــة الخليجي ــات األزم ــتمرار تداعي ــة اس ــر نتيج ــم أكث ــن أن يتفاق ــع يمك ــذا الوض ه

https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AB%D8%A8---%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/47087486
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AB%D8%A8---%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/47087486
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AB%D8%A8---%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/47087486
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
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وتضــرر المصانــع والشــركات مــن الحظــر الشــامل للــواردات، وبحســب إحصــاءات مركــز 

التجــارة الدولــي (ITC)  فــإن قيمــة الصــادرات اللبنانيــة عــام 2020 »بلغــت أكثــر مــن 3.8 

مليــارات دوالر، منهــا 1.04 مليــار دوالر إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــا نســبته %27 

مــن إجمالــي الصــادرات اللبنانيــة«، وفــي حــال فــرض أي إجــراءات جديــدة تتعلــق بالحــواالت أو 

العمالــة اللبنانيــة فــي دول الخليــج أو الســياحة الخليجيــة فــي لبنــان، فمــن المؤكــد أن األمــر 

ســيزداد ســوء.

https://www.alroeya.com/60-63/2250060-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.alroeya.com/60-63/2250060-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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مستقبل األزمة الخليجية اللبنانية

تبــذل الجامعــة العربيــة ودولــة قطــر جهــودًا دبلوماســية لحــل األزمــة الخليجيــة اللبنانيــة، 

ــراوح  ــي، وتت ــف اللبنان ــدات المل ــة تعقي ــتبَعدًا نتيج ــيكون مس ــي س ــل الكل ــدو أن الح ــن يب لك

ســيناريوهات المســتقبل مــا بيــن اســتمرار األزمــة أو التخفيــف مــن حدتهــا.

السيناريو األول: استمرار األزمة

يفتــرض هــذا الســيناريو اســتمرار األزمــة، وتصاعــد انعكاســاتها السياســية والدبلوماســية، 

وعجــز الجهــات الوســيطة عــن التوصــل إلــى مقاربات مرضيــة للطرفيــن، ويؤيد هذا الســيناريو:

1.    تجذر األزمة وتشابكها مع أكثر من ملف إقليمي ودولي. 

2.    التباينات الداخلية في لبنان، وتعقيدات نظام المحاصصة.

3.    تعنــت حــزب اهلل واســتقواؤه بإيــران، وإصــرار الحــزب علــى تأييــد موقــف »قرداحــي« 

واعتبــاره موقفــً قويــً وشــجاعً، وتمســك قرداحــي بعــدم االســتقالة.

4.    التمســك الســعودي بعــدم جــدوى دعــم الحكومــة الحاليــة فــي ظــل هيمنــة حــزب 

اهلل.

5.    الحــرب بالوكالــة التــي تقودهــا قــوى إقليميــة ودوليــة واســتخدام األوراق للضغــط 

والضغــط المضــاد.

ويضعــف هــذا الســيناريو أن االســتمرار فــي تصاعــد األزمــة معنــاه ذهــاب لبنــان إلــى 

ــه  ــمح بتفاقم ــن يس ــا ل ــذا ربم ــادي، وه ــي واالقتص ــع السياس ــم الوض ــادة تأزي ــول، وزي المجه

ــك. ــى ذل ــة عل ــانية المترتب ــة اإلنس ــة الكلف ــي، نتيج ــع الدول المجتم

السيناريو الثاني: الحلول الجزئية

يتوقــع هــذا الســيناريو إمكانيــة التوصــل إلــى مقاربــات جزئيــة لألزمــة الخليجيــة اللبنانيــة، 

فــي حــدود التهدئــة والتخفيــف مــن العقوبــات االقتصاديــة، ويدعــم هــذا الســيناريو:

ــر،  ــال قط ــن خ ــل م ــادة التواص ــًا إلع ــى أم ــدو أبق ــا يب ــى م ــذي عل ــي ال ــف الخليج 1.   الموق

ــة. ــى التهدئ ــا عل ــان، ليعم ــلطنة عم ــا س ــم له ــن أن تنض ويمك
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2.   الجهــود اإلقليميــة لحــل األزمــة، وعلــى رأســها جهــود األميــن العام المســاعد لجامعة 

الــدول العربيــة حســام زكــي، وهــي وإن كانــت ضعيفــة فقد تحــرك الملف.

ــي  ــاخ ف ــة المن ــش قم ــى هام ــي عل ــب ميقات ــة نجي ــة اللبناني ــس الحكوم ــود رئي 3.   جه

ــه بعــدد مــن قــادة الــدول العربيــة والغربيــة، وحثهــم علــى  غاســكو فــي أســكتلندا، ولقائ

ــروت. ــاض وبي ــن الري ــط بي التوس

4.   الوضــع الكارثــي للبنــان الــذي ال يتحمــل أزمــة مــن هــذا النــوع والتلميحــات الخليجيــة 

بزيــادة الضغــط.

ويضعــف هــذا الســيناريو هيمنــة حــزب اهلل علــى المشــهد السياســي والعســكري فــي 

لبنــان، وتحكمــه فــي مــآالت األوضــاع، والتعقيــدات السياســية فــي المشــهد اللبنانــي، 

وتداخاتــه مــع ملفــات أخــرى والــذي يصعــب إمكانيــة التقــارب. 
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الخاتمة 

ــنوات  ــي الس ــد ف ــن التعقي ــتوى م ــذا المس ــى ه ــل إل ــم تص ــة ل ــة اللبناني ــة الخليجي األزم

ــوزارة، ولعــل  الماضيــة، ومدخــات األزمــة أعقــد مــن مجــرد تصريحــات لوزيــر قبــل توليــه ال

ــات  ــرًا لارتباط ــاف، نظ ــاط الخ ــة كل نق ــد إذاب ــى ح ــل إل ــن تص ــة ل ــل المتاح ــات الح ممكن

اإلقليميــة والدوليــة باألزمــة، وتعنــت حــزب اهلل ومــن خلفــه إيــران، لكــن قــد يتــم التوصــل 

إلــى حلــول جزئيــة فــي حــال اســتقالة الوزيــر واالعتــذار، وهــذه الحلــول لــن تنهــي المشــكلة 

ــة،  ــاع اللبناني ــاوي لألوض ــار المأس ــً لانهي ــراءات، تجنب ــف اإلج ــى تخفي ــؤدي إل ــد ت ــا ق ــدر م بق

االنتخابــات  بهــا  تأتــي  قــد  انفراجــة  انتظــار  فــي  األقــل  علــى  الضغــط  بقــاء  وتضمــن 

ــً  ــل قرب ــدة أق ــة جدي ــان بحكوم ــي لبن ــي ف ــع السياس ــر الوض ــا تغيي ــم عبره ــة يت القادم

مــن حــزب اهلل، أو توصــل المفاوضــات اإلقليميــة والدوليــة مــع إيــران إلــى مقاربــات جديــدة.



مركز مستقل غير ربحي، ُيِعّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خال إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا االتصال، 

إسهامً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميً ودوليً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خال إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسامية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسامي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




