
تأثري البعد اإلسالمي يف السياسة اخلارجية 
للمملكة العربية السعودية

القضية الفلسطينية أنموذجاً

إعداد
مشعل بن فضي فايز الشمري

إشــــراف
د. يحيى بن مفرح الزهراني

رسالة مقدمة استكامالً ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري
يف العلوم اإلسرتاتيجية ختصص الدراسات اإلقليمية والدولية

الرياض
١٤٣٦هـ ــ ٢٠١٥م

كليــة العلوم اإلسرتاتيجية
قسم  الدراسات اإلقليمية والدولية









 أ
 
 

 : العموم االستراتيجيةيةالكم
 قسم الدراسات اإلقميمية والدوليةالتخصص: 

 مستخمص الدراسة
 م(ٖٕٔٓإلى  ٜٜٔٔ) نموذجًا(ألممممكة العربية السعودية )القضية الفمسطينية  البعد اإلسالمي في السياسة الخارجية تأثير: العنوان
 مشعل فضي الشمري: الطالب إعـداد

 مفرح الزىرانيبن د/ يحيى المشرف العممي: 
البعد اإلسالمي في السياسة الخارجية لممممكة العربية السعودية تجاه القضية التساؤل الرئيس التالي: ما تأثير تتحدد مشكمة الدراسة في :  مشكمة الدراسة

  ؟.الفمسطينية
 أىداف الدراسة:

 دية.الوقوف عمى المرتكزات األساسية لمسياسة الخارجية لممممكة العربية السعو  •
 التعرف عمى العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية لممممكة العربية السعودية. •
 ًا في صنع القرار في السياسة الخارجية لممممكة العربية السعودية.تشكيل العامل الديني بعدًا رئيس معرفة مدى •
 مى مستقبل القضية الفمسطينية.استجالء البعد اإلسالمي في السياسة الخارجية لممممكة العربية السعودية ع •

 : منيج الدراسة وأدواتيا
 ، بطريقتو العممية القائمة عمى االستقراء والتحميل واالستنتاج.التحميميالمنيج الوصفي استخدم الباحث 

 :أىم النتائج

لخميج بالقواسم المشتركة بينيما ، اتضح أن أىم مرتكزات السياسة الخارجية السعودية ضمن الدائرة الخميجية: إيمان المممكة وباقي دول ا•
اإلسالمية: والتعاون والدفاع المشترك، وفي الدائرة العربية: التركيز عمى ضرورة التضامن العربي، وااللتزام بمبدأ اإلخوة العربية. وفي الدائرة 

، وفي الدائرة الدولية: التفاعل مع المجتمع تحقيق التضامن اإلسالمي الشامل، وتقديم الدعم والنصرة لألقميات المسممة في جميع دول العالم
 الدولي، والعمل من أجل السالم والعدل الدوليين ورفض استخدام القوة والعنف.

 أىم العوامل التي تؤثر في السياسة الخارجية السعودية ىي: العامل الجغرافي، والعامل السكاني، والعـامل االقتصادي.•
 الدولي، وتراكم األزمات اإلقميمية، وصدام الثقافات. جتمعكة العربية السعودية ىو التغير في نسق المأىم تحديات السياسة الخارجية لمممم•
السياسة الخارجية السعودية، حيث  يرتكز الفكر السياسي السعودي عمى ركائز أساسية تؤثر في في صنع القرار  اً ل العامل الديني بعدًا رئيسيشكّ •

سياسية باعتماده اإلسالم عقيدة وشريعة ونمط حياة، واعتماد البعد اإلسالمي في صنع القرار السياسي الخارجي تأثيرًا مباشرًا في خياراتو ال
 السعودي.

 تتضح عوامل البعد اإلسالمي في السياسة الخارجية لممممكة العربية السعودية عمى القضية الفمسطينية من خالل إسالمية القضية، واإليمان•
بالبعد اإلنساني لمقضية الفمسطينية، وتجمى ذلك  وااللتزامة، والتأكيد عمى عالقة الجوار التي تربط بين السعودية وفمسطين، بوحدة األمة اإلسالمي

 ضمن مواقف السياسة الخارجية لممممكة في مختمف المناسبات والمحافل الدولية. 
 :أىم التوصيات
 ح ممارسات العدو الصييوني بحق المقدسات اإلسالمية.تحريك سياسات المممكة العربية السعودية الخارجية لفض -ٔ
  توجيو السياسة الخارجية لالستفادة من اإلعالم العالمي لمقيام بحمالت توعية بالقضية الفمسطينية ودعم شعب فمسطين.  -ٕ
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Research Problem:  
The study determined the problem in the following main question: What is the effect of the Islamic dimension in the foreign 

policy of Saudi Arabia towards the Palestinian issue?. 

Study Objectives: 

• stand on the basic pillars of the foreign policy of the Kingdom of Saudi Arabia. 

• identify the factors influencing the foreign policy of the Kingdom of Saudi Arabia. 

• Knowledge of the extent of the formation of the religious factor a key dimension in decision-making in foreign policy 

of the Kingdom of Saudi Arabia. 

• elucidation of the Islamic dimension in the foreign policy of the Kingdom of Saudi Arabia on the future of the 

Palestinian cause. 

Research Methodology and Tools:  
The researcher used the descriptive analytical method, in his own way based on scientific induction, analysis and 

conclusion.   

Main Results: 
 

• It turns out that the most important pillars of Saudi foreign policy in the Gulf Circle: the faith of the Kingdom and the 

rest of the Gulf countries shared their commons, and cooperation and mutual defense, and in the Arab Department: 

focus on the need for Arab solidarity, and adhere to the principle of Arab brotherhood. In the Islamic Circle: achieving 

universal Islamic solidarity, support and support to Muslim minorities in all countries of the world, and in the 

international circuit: interaction with the international community, and to work for international peace and justice and 

reject the use of force and violence. 

• The most important factors that influence the Saudi foreign policy are: geography, population and the worker, the 

economic factor. 

• The most important foreign policy challenges of the Kingdom of Saudi Arabia is the change in the regular format, and 

the accumulation of regional crises, and the clash of cultures. 

• the religious factor is a key dimension in the decision-Saudi foreign policy, where he is based Saudi political thought 

on the basic pillars directly affect the political choices by adopting the doctrine of Islam and Sharia and lifestyle, and 

the adoption of the Islamic dimension in Saudi foreign policy decision-making making. 

• unclear Islamic dimension factors in the foreign policy of the Kingdom of Saudi Arabia on the Palestinian issue 

through an Islamic issue, and faith unity of the Islamic nation, and the emphasis on the neighborhood linking Saudi 

Arabia, Palestine, and commitment to the human dimension of the Palestinian cause, and was manifested in the foreign 

policy of the Kingdom in various occasions positions international forums. 

 

Main recommendations: 

1. Move Saudi Arabia foreign policies to expose the Zionist enemy practices against Islamic sanctities 

2. directing foreign policy to take advantage of the global media to do awareness campaigns to the Palestinian cause 

and support the people of Palestine. 
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 داءــــإه
 إىل زوجتي وأبنائي ... حمبت ورضاء

 تقديرا لتحملهم عناء غيابي

 أثناء فرتة الدراست
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 شكر وتقدير

سػػػه    ،  جػػػهز  ػػػذا ال مػػػؿإفيقػػػع نهػػػو والشػػػلر لػػػع نهػػػو نو ػػػع و و  الحمػػػد ه
فػػػة  اإلسػػػ مةهمه مػػػيف فػػػة دراسػػػ  ال  ػػػد أف يلػػػوف فيػػػع فه ػػػدة لالمػػػولو نػػػز وجػػػؿ 

 .خهص   جهه القضي  الفهسطي ي نهم ، و  دي السيهس  الخهرجي  الس و 

 هلشػػػػلر وال قػػػػدير لمقػػػػهـ سػػػػيد   أ قػػػػدـفػػػػ  ة وا ط قػػػػه مػػػػف ال رفػػػػهف  هلجميػػػػؿ 
ولػػة ، ؿ سػػ ودآ/ محمػػد  ػػف  ػػهيؼ  ػػف ن ػػدال زيز  األميػػرصػػهحب السػػمو المهلػػة 

 األم يػ لجهم ػ   ػهيؼ ال ر يػ  له هػـو  األنهػوزير الداخهيػ  ر ػيس المجهػس ال هد وو 
نهػػػو مػػػه قدمػػػع لػػػة ولزم  ػػػة مػػػف فرصػػػ  اسػػػ لمهؿ دراسػػػ  ه ال هيػػػه  جهم ػػػ   ػػػهيؼ 

 . األم ي ال ر ي  له هـو 

لمػػه أ وجػػع  هلشػػلر وال قػػدير لم ػػهلة الػػدل ور / جم ػػهف  ػػف رشػػيد  ػػف رقػػوش  
فػة األم يػ ، والػو جميػع أنضػهئ  ي ػ  ال ػدريس  ر يس جهم    هيؼ ال ر ي  له هػـو

 .ااس را يجي لهي  ال هـو 

أ قػػدـ  هلشػػلر وال قػػدير واام  ػػهف إلػػو أسػػ هذ  الجهيػػؿ الػػدل ور/ يحيػػو  ػػف مفػػػرح و 
، نهػػو  لرمػػع  هإلشػػراؼ نهػػو دراسػػ ة  ػػذه ونهػػو لػػؿ مػػه قدمػػع لػػة مػػف الز را ػػة

 ه ة، وجػزاه اه ن ػة لػؿ  م هومهت قيم  ووقت ثميف ، فإليع أ قدـ  لؿ شلر  وام
 .خير

لمه أ قدـ  هلشلر وال قدير لس هدة األسػه ذة الم هقشػيف ل فضػههـ  ق ػوؿ م هقشػ   ػذه 
 الدراس .

 ه رب ال هلميف ،،، دنوا ه الحمد خرآو 

 الباحث 



 ه
 

 قائمة المحتويات
 الصفحة الموضوع

 أ مس خهص الدراس   هلهغ  ال ر ي 
 ب زي مس خهص الدراس   هلهغ  اإل جهي

 ج اإل دائ
 د  قديرشلر و 
  ػ المح ويهت قه م 
 ح الجداوؿ قه م 
 ط األشلهؿ قه م 

 الفصل األول
 مشكمة الدراسة وأبعادىا

ٔ 

 ٕ .الدراس  مقدم  -
 ٗ .الدراس مشله   -
 ٘ .الدراس  سهؤات  -
 ٘ الدراس أ داؼ  -
 ٙ أ مي  الدراس  -
 ٙ حدود الدراس  -
 ٚ الدراس  ومصطهحهت مفه يـ -

 الفصل الثاني
 منيج الدراسة

ٖٔ 

 ٗٔ الم ظورأوا : 
 ٗٔ السه ق  والدراسهت ال همي  األد يهت

  ػ



 و
 

 الصفحة الموضوع
 ٖٕ ال حث لموضوع ااس را يجي  الرؤي 

 ٖٕ الم هجي  ثه يه : اإلجرائات
 ٕٗ واألدوات األسهليب

 الفصل الثالث

 السياسة الخارجية لممممكة العربية السعودية والقضية الفمسطينية

ٕٙ 

 ٕٚ . مهيد
 ٕٛ الس ودي  الخهرجي  السيهس  مر لزات: أوا  
 ٖٙ الس ودي  الخهرجي  السيهس  فة المؤثرة ال وامؿ: ثه يه  
 السػػ ودي  ال ر يػػ  لهممهلػػ  الخهرجيػػ  السيهسػػ  فػػة اإلسػػ مة ال  ػػد  ػػ ثير: ثهلثػػه  
 .الفهسطي ي  القضي  نهو

ٖٗ 

 ال ر يػػػػػ  لهممهلػػػػػ  الخهرجيػػػػػ  سػػػػػ السيه  شػػػػػليؿ فػػػػػة الػػػػػدي ة ال همػػػػػؿ دور: را  ػػػػػه  
 .الس ودي 

٘ٗ 

 ٖٙ الس ودي .  ال ر ي  لهممهل  الخهرجي  السيهس   حديهت: خهمسه  
 الفصل الرابع

تجاه القضية  استجالء البعد اإلسالمي في السياسة الخارجية السعودية
 الفمسطينية

ٜٙ 

 ٓٚ  مهيد
 الفهسػطي ي  القضػي   جػهه  السػ ودي الخهرجيػ  السيهسػ  فػة اإلس مة ال  د: أوا  
 واألحداث المواقؼ خ ؿ مف

ٚٓ 

 ٙٔٔ الفهسػطي ي  القضػي   جػهه الس ودي  الخهرجي  السيهس  فة اإلس مة ال  د: ثه يه  
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 الصفحة الموضوع
 والمسهندات ال  رنهت خ ؿ مف
: ال  د اإلس مة فة سيهسهت الممهل   جػهه القضػي  الفهسػطي ي  مػف خػ ؿ ثهلثه  

 وال دوة ال هلمي  لهش هب اإلس مةرا ط  ال هلـ لإلس مة 
ٕٖٔ 

 الفصل الخامس
 خالصة نتائج الدراسة وتوصياتيا ومقترحاتيا

ٔٗٓ 

 ٔٗٔ .الدراس   ه ج  خ ص  -
 ٚٗٔ . وصيهت الدراس  -
 ٛٗٔ  مق رحهت الدراس . -

 ٓ٘ٔ المراجعقائمة المصادر و 
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 قائمة الجداول
 الصفحة اسم الجدول

 ال ر يػػػ  الممهلػػػ  قدم ػػػع الػػػذ  الم هشػػػر المػػػهد  الػػػدنـ ( يوضػػػ ٔ) رقػػػـ جػػػدوؿ
 (ـٕٓٔٓ-ٜٜٗٔ) األنواـ خ ؿ الفهسطي ة لهش ب الس ودي 

ٔٔٙ 

 إلغهثػػػ  السػػ ودي  الهج ػػػ   قػػدمهه ال ػػة الغذا يػػػ  ال ػػرامج يوضػػػ  (ٕجػػدوؿ رقػػـ )
 الفهسطي ة الش ب

ٔٔٛ 

ي  إلغهثػػ  الهج ػػ  السػػ ودال ػػرامج اإلغهثيػػ  ال ػػة  قػػدمهه يوضػػ   (ٖجػػدوؿ رقػػـ )
 الش ب الفهسطي ة

ٔٔٛ 

الهج ػ  السػ ودي  إلغهثػ  ال ػة  قػدمهه   ج مهنيػال ػرامج اا(يوضػ  ٗجدوؿ رقػـ )
 الش ب الفهسطي ة

ٜٔٔ 

الهج ػػػ  السػػػ ودي  إلغهثػػػ  ال ػػػة  قػػػدمهه ط يػػػ  ال ػػػرامج ال( يوضػػػ  ٘جػػػدوؿ رقػػػـ )
 الش ب الفهسطي ة

ٜٔٔ 

الهج ػػ  السػػ ودي  إلغهثػػ  مهه ال ػػرامج ال  هيميػػ  ال ػػة  قػػد( يوضػػ  ٙجػػدوؿ رقػػـ )
 الش ب الفهسطي ة

ٕٔٓ 

الهج   الس ودي  إلغهثػ  ال ة  قدمهه  مشرونهت اإلسلهف( يوض  ٚجدوؿ رقـ )
 الش ب الفهسطي ة

ٕٔٓ 

 ( إ جهزات لج   ش هب فهسطيف خ ؿ ا  فهض  األقصوٛجدوؿ رقـ )
 ي  ػ فة مجهؿ اإلنه هت اإل سه ٕٕٗٔ/ٕ ػ ح و  هريخ ٕٕٗٔ -ٕٔٗٔنهـ 

ٖٔٙ 

 ( إ جهزات لج   ش هب فهسطيف خ ؿ ا  فهض  األقصوٜجدوؿ رقـ )
  ػ فة مجهؿ المسهندة ال  هيمي ٕٕٗٔ/ٕ ػ ح و  هريخ ٕٕٗٔ -ٕٔٗٔنهـ 

ٖٔٙ 

( إ جػػهزات لج ػػ  شػػ هب فهسػػطيف خػػ ؿ ا  فهضػػ  األقصػػو نػػهـ ٓٔجػػدوؿ رقػػـ )
 ػػػػػ فػػػػة مجػػػػهؿ مصػػػػروفهت ال ونيػػػػ  ٕٕٗٔ/ٕ ػػػػػ ح ػػػػو  ػػػػهريخ ٕٕٗٔ -ٕٔٗٔ

 ن مي  )إ  هجه  و وزي ه (اإل

ٖٔٙ 

 



 ط
 

 قائمة األشكال
 

 الصفحة اسم الشكل
 (ٔالشلؿ رقـ )

 يوض  دوا ر مر لزات السيهس  الخهرجي  الس ودي 

ٖٙ 

 (ٕشلؿ رقـ )

 ـٕٓٔٓال  داد السله ة ل هـ 
ٗٓ 
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 الفصل األول

 مشكمة الدراسة وأبعادىا

 .الدراسة مقدمة -

 مشكمة الدراسة. -

 الت الدراسة.               تساؤ  -

 أىمية الدراسة. -

 أىداف الدراسة. -

 حدود الدراسة. -

 مفاىيم ومصطمحات الدراسة.  -
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 الفصل األول
 وأبعادىامشكمة الدراسة 

 : الدراسة مقدمة
    ػػػر القضػػػي  الفهسػػػطي ي  قضػػػي  ال ػػػرب والمسػػػهميف، ومػػػف  ػػػذا الم طهػػػؽ فقػػػد 

ي  نهمػ ، والخهرجيػ  السػ ودي  خهصػ   هػذه القضػي  ا شغهت السيهسهت الخهرجي  ال ر 
 هن  هر ػػه مػػ وا لثهلػػث الحػػرميف الشػػريفيف  ،الػػدي ةفهسػػطيف دولػػ  ا ط قػػه  مػػف أ ميػػ  
ـَن اْلَمْسـِجِد اْلَحـَراِم قػهؿ   ػهلو: )المسجد األقصػو،  ُسـْبَحاَن الذـِذي َأْسـَرى ِبَعْبـِدِه َلـْياًل مل

( ي َباَرْكَنـا َحْوَلـُو ِلُنِرَيـُو ِمـْن تَياِتَنـا ِإنذـُو ُىـَو السذـِميُع الَبِصـيرُ ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الذذِ 
 (.  ٔ)سورة اإلسرائ، 

اَل ُتَشدُّ  : "قهؿ رسوؿ اه  وجهئ فة الحديث الشريؼ نف أ ة  ريرة 
م فؽ ) ".َمْسِجِد اأْلَْقَصىوَ ي ىذا َمْسِجِد اْلَحَراِم َوَمْسِجدِ الرلَحاُل ِإالذ ِإَلى َثاَلَثِة َمَساِجَد الْ 

(  ٖٖٕٓ( ولذا أ و داود ) ٕٙٔ/  ٗ( ومسهـ ) ٜٜٕ/  ٔأخرجع ال خهر  )  ،صحي  :نهيع
 (ٕٛٚ،  ٖٕٛ،  ٖٕٗ/  ٕ( وأحمد )ٜٓٗٔ( وا ف مهجع ) ٗٔٔ/  ٔوال سه ة ) 

وفهسطيف قط   مف أرض الشهـ ال ة جهئت األحهديث  شهد  مزي هه 
يرويع مه ، د الشهـ  ال ة جهئت فة فضه ؿ   مف األحهديث الصحيحف وفضههه،

أ   جمع  –ُ َؤلُِّؼ   : ُل َّه ِنْ َد َرُسوِؿ الهَِّع َقهؿَ  الصحه ة الجهيؿ َزْيُد ْ ُف ثَهِ ٍت 
َقهِع ، َفَقهَؿ َرُسوُؿ الهَِّع  - يٍّ َذِلَك َيا َرُسوَل : ألَِ . َفُقْمَناُطوَبى ِلمشذامِ ) : اْلُقْرآَف ِمْف الرِّ
( ٜٖٗ٘رواه ال رمذ  )رقـ/) (؟ َقاَل: أِلَنذ َماَلِئَكَة الرذْحَمِن َباِسَطٌة َأْجِنَحَتَيا َعَمْيَيالمذوِ ا

( ط    مؤسس  الرسهل ، وصححع ٖٛٗ/ٖ٘وقهؿ: حسف غريب. واإلمهـ أحمد فة " المس د " )
 (ٖٓ٘المحققوف. وصححع الشيخ األل ه ة فة "السهسه  الصحيح  " )رقـ/

ؽ أ ميػػ  فهسػػطيف، ومرلز ػػه الػػدي ة الػػذ  خصػػهه رب ال ػػهلميف  ػػع، ومػػف م طهػػ
ا  مػػػػت السيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ  السػػػػ ودي   قضػػػػي  فهسػػػػطيف،  ػػػػذا إلػػػػو جه ػػػػب ا  مهمهػػػػه 
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اإل سػػه ة واألخػػو   جػػهه  حػػو شػػ ب فهسػػطيف الػػذ  ي ػػه ة مػػف الظهػػـ، والقهػػر،   يجػػ  
 ااح  ؿ الصهيو ة ألرض فهسطيف ومقدسه هه. 

 ا  مػػػهـ  شػػػغؿ دراسػػػ  السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  لدولػػػ  مػػػهأف  ومػػػف الم  ػػػهرؼ نهيػػػع
جػػػؿ م رفػػػ  سػػػهوؾ دولػػػ  مػػػه أفمػػػف وال ػػػهحثيف لػػػؿ نهػػػو حسػػػب ا  مهمه ػػػع.  السيهسػػػييف

ف ذلػػػػػؾ ي طهػػػػػب دراسػػػػػ  و فسػػػػػير خهفيػػػػػ  فػػػػػإ مػػػػػه حػػػػػدث أو حػػػػػو قضػػػػػي   أف هلهػػػػػهوردود 
ه  جػػػػه ، أول هػػػػؾ الدولػػػػ   ورائ ال وجػػػػع السيهسػػػػة الخػػػػهرجة  ػػػػوال وامػػػػؿ اللهم ،األسػػػػ هب

 .مف القضهيه قضي 
ذلػػػؾ  هن  ػػػهره قػػػد  ػػػرز مفهػػػـو السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  مػػػع  دايػػػ  القػػػرف ال شػػػريف، و 

جػػػزئ مػػػف ال شػػػػهط الحلػػػومة الخػػػػهرجة الػػػذ  ي ػػػػهلج مشػػػهلؿ    هػػػػؽ  مػػػه ورائ حػػػػدود ال
  .الدول  خهي  ال ة  ه ـ  مه  و داخؿنهو نلس السيهس  الدا ،الدول 

فػػػػة السيهسػػػػي  السػػػػه دة و ت الدي يػػػػ  م  قػػػػداهل ا  لػػػػهسهلسيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ   ػػػػة ف
لػػهف المقصػػود  ذاا  و  .اايدلوجيػػ مػػف واقػػع  صػػورا ع الفلريػػ  و وجهه ػػع  الدولػػ ، والم  ثقػػ 

 الممهلػػػ ف ال قيػػػدة ال ػػػة     ه ػػػه إفػػػ و ال ظػػػهـأ الدولػػػ ال ػػػة     ه ػػػه  ال قيػػػدة  هايدلوجيػػػ 
 القػرارات والمواقػؼرائ ال ديػد مػف ال ػة  قػؼ و  اإلسػ مي  ال قيدة ة  الس ودي  ال ر ي 

 السيهسي .
 ه  ر يسػ محورا     د ، والجغرافة حلـ موق هه الدي ة ال ر ي  الس ودي  الممهل و 

ومهػػػػػػد الرسػػػػػػهل   ،للو هػػػػػػه م  ػػػػػػع ال رو ػػػػػػ  ؛واإلسػػػػػػ مي فػػػػػػة م ظومػػػػػػ  الػػػػػػدوؿ ال ر يػػػػػػ  
و  ػػد  ،أطهػػر ال قػػهع المقدسػػ  "الحػػرميف الشػػريفيف" أرضػػههو ح ضػػف نهػػو  ،اإلسػػ مي 

 .والمسهميف ـاإلس ق ه  
موقفهػػػه الػػػدي ة  اان  ػػػهر  خػػػذ   ػػػيف ال ر يػػػ  السػػػ ودي   الممهلػػػ ي  ػػػة أف ممػػػه 

ال ر يػػ   لألمػػ  المصػػيري     ػػة القضػػهيه   مػػؿ نهػػو، و األخػػران ػػد ال  همػػؿ مػػع الػػدوؿ 
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ال ة لهف لهه األولوي  فة السيهسػ  الخهرجيػ   اإلس مي القضهيه  أ ـومف  ،واإلس مي 
 .الفهسطي ي  القضي   ة دي الس و 

 :مشكمة الدراسة

    ر قضي  المسهميف األولػو، ا ط قػه  مػف نهو الرغـ مف أف قضي  فهسطيف 
ويح هػع  إسػ مة يحػو  ثهلػث الحػرميف الشػريفيف )المسػجد األقصػو(،نر ػة لو هه  هػد 

الصػػههي  ، ويشػػردوف شػػ  ع، ويسػػومو هـ ألوا ػػه  مػػف الػػذؿ والقهػػر، وال ػػذاب. للػػف  ػػذا 
يظهر  وضوح إا مف خ ؿ السيهسهت ال ة   خػذ ه  هػؾ الػدوؿ فػة سػ يؿ اا  مهـ ا 

   قضي  فهسطيف.
ل ر ػػػػػػة له ضػػػػػػهمف ا ااسػػػػػػ را يجي األ ميػػػػػػ  والم حػػػػػػظ أ ػػػػػػع نهػػػػػػو الػػػػػػرغـ مػػػػػػف 

الف ػػػػؿ المملػػػػف لقضػػػػي   هل سػػػػ   لقضػػػػي  فهسػػػػطيف، يوجػػػػد فجػػػػوة مػػػػه  ػػػػيف واإلسػػػػ مة 
رجيػػػػػ  لهػػػػػدوؿ ال ر يػػػػػ  ن ػػػػػر السيهسػػػػػهت الخه ، و ػػػػػيف الػػػػػدنـ الحهصػػػػػؿ ف هيػػػػػه  فهسػػػػػطيف

   واإلس مي .
 حػػػهؿ م هدلػػػ  السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  لهممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  حهلهػػػه وا شػػػؾ أف

المميػزة ا ػت    ثر  مدخ ت محػددة   مثػؿ فػة الثو ، األخرا السيهسهت الخهرجي  لهدوؿ
 – ر لػػع  ػػإذف اه المهػػؾ ن ػػد ال زيػػزال ػػة وضػػع أسسػػهه المغفػػو ، و سيهسػػ هه الخهرجيػػ ل

وسهر نهيهه مف   ده أ  ه ػع مهػوؾ الممهلػ  ال ر يػ  السػ ودي ، وال ػة  سػير  -ع اهرحم
 ،والقػػيـ ال ر يػػ  ال ريقػػ  ،نهػػو الم ػػهدئ اإلسػػ مي  السػػهمي  وفػػؽ ضػػوا ط أسهسػػي  م  يػػ 

واال ػػزاـ  ،ونػػدـ ال ػػدخؿ فػػة الشػػؤوف الداخهيػػ  لهػػدوؿ ،وحػػؿ ال زانػػهت  ػػهلطرؽ السػػهمي 
 .ي    فيذ ال  هدات الدول
 وال ػهلمة ،إلقهيمػةافػة  فهنههػه هلسيهس  الخهرجي  السػ ودي   سػ  د ونهو  ذا ف

لهسيهسػ  الخهرجيػ   األسهسػي  األ  ػهدشػلهت فػة مجمههػه إلو ندد مف الم طيػهت ال ػة 
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فػػػػة السيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ  لهممهلػػػػ   اإلسػػػػ مةوأ ػػػػرز  ػػػػذه الم طيػػػػهت ال  ػػػػد  ،السػػػػ ودي 
 ال ة  ة قضي  ال رب األولو.  خهص   جهه قضي  فهسطيف الس ودي ال ر ي  

و هدؼ اس ج ئ ال  د اإلس مة فػة السيهسػ  الخهرجيػ  السػ ودي  جػهئت  ػذه 
مــا تــأثير البعــد اإلســالمي ال سػػهؤؿ ال ػػهلة: الدراسػػ . حيػػث   حػػدد مشػػله  الدراسػػ  فػػة 

 في السياسة الخارجية السعودية تجاه قضية فمسطين؟
  : تساؤالت الدراسة

 :لمه يهة ،فرني  ندة  سهؤات أن ه ؤؿ الر يسي فرع مف  ذا ال سه

 ؟ شلؿ أسهسة الخهرجي  لهممهل  ال ر ي  الس ودي  لسيهس ا مه مر لزات  -

 ؟ الس ودي لهممهل  ال ر ي   الخهرجي السيهسػ   ةف المؤثرة  وامؿال مه -

  الخهرجيػ هسيهسػ ل القػرارصػ ع  فػة ه  ر يسػ الػدي ة   ػدا  ال همػؿ ؿ شػلّ إلو أ  مدا ي -
 ؟ الس ودي

ال  ػػػد اإلسػػػ مة فػػػة السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  لهممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي   ليػػػؼ يظهػػػر - 
 ؟حيهؿ القضي  الفهسطي ي 

 أىداف الدراسة: 

 : مه يهةالدراس  إلو  حقيؽ  هدؼ  ذه 

 الس ودي ال ر ي لهممهل   الخهرجي لهسيهس   األسهسي المر لزات  الوقوؼ نهو . 
 ال ر ي  الس ودي لمهمثرة فة السيهس  الخهرجي  لهالمؤ  ال وامؿ ال  رؼ نهو  . 
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 السيهسػػػػ فػػػػة  قػػػػرارالصػػػػ ع  فػػػػة ه  ر يسػػػػ ال همػػػػؿ الػػػػدي ة   ػػػػدا    شػػػػليؿ   مػػػػدام رفػػػ 
 .الس ودي  ال ر ي  لهممهل  الخهرجي 

  نهػػو  اسػػ ج ئ ال  ػػد اإلسػػ مة فػػة السيهسػػ  الخهرجيػػ  لهممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي
 مس ق ؿ القضي  الفهسطي ي . 

 ة الدراسة: أىمي
 اإلسػ مةال  د  ، واس ج ئإ راز إلو س و  أ هه ذه الدراس  فة    ميأ ظهر 

 ،اإلسػػػ مةالػػػذ     هجػػػع الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  فػػػة   همههػػػه مػػػع قضػػػهيه ال ػػػهلـ 
ق  ػػػؿ ال ػػػة ولمػػػه له ػػػت  ػػػذه الدراسػػػ  مػػػف الدراسػػػهت ال .الفهسػػػطي ي القضػػػي   وخهصػػػ 

 أفونهميػػ  يملػػف  نمهيػػ ، أ ميػػ هت  ػػذه الدراسػػ  لّ فقػػد شػػ ، حػػدثت نػػف  ػػذا الموضػػوع
 ال ر يػػػ  الممهلػػػ  ػػػ ثير ال  ػػػد الػػػدي ة فػػػة سيهسػػػ  ل المسػػػ ق هي ال صػػػورات   ػػػض  ضػػػع 

 .الفهسطي ي نهو مس ق ؿ القضي   الس ودي 
 حدود الدراسة 

 الحدود الموضوعية:
ي محػػور موضػػوع الدراسػػ  حػػوؿ  ػػ ثير ال  ػػد اإلسػػ مة فػػة السيهسػػ  الخهرجيػػ  

 لس ودي   جهه قضي  فهسطيف.ا
 الحدود الزمنية:

 هن  هر ػػػه ـ ٖٕٔٓ –ـٜٜٔٔ غطػػػة الدراسػػػ  الف ػػػرة الزم يػػػ  المم ػػػدة مػػػف ال ػػػهـ
م ػػػػذ مػػػػؤ مر مدريػػػػد وح ػػػػو الوقػػػػت ا سػػػػيمه  واإلقهيميػػػػ  الدوليػػػػ مهي ػػػػ   هألحػػػػداث  ةف ػػػػر 

مػػه اصػػطه  نهػػو  سػػمي ع ح ػػو  الفهسػػطي ة - قسػػهـ الفهسػػطي ة مػػرورا  ها ،الحهضػػر
 .ات الر يع ال ر ةثور 
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 الدراسة: ومصطمحات مفاىيم 
 :السياسة الخارجية

ـ(    هػػػػػػه: " ر ػػػػػػهمج ال مػػػػػػؿ الزم ػػػػػػة الػػػػػػذ  يخ ػػػػػػهره ٕٓٔٓي رفهػػػػػػه إسػػػػػػمهنيؿ )
الممثهوف الرسميوف لهوحػدة الدوليػ  مػف  ػيف مجمونػ  ال ػدا ؿ الم هحػ ، وذلػؾ مػف أجػؿ 

 .(ٜٗ)ص  حقيؽ أ داؼ محددة فة المحيط الدولة"
يجػػػهد   ريػػػػؼ  ػػػػوفيقة إ يصػػػػ ب وأحيه ػػػه   ،الخهرجيػػػػ  لسيهسػػػ ايفػػػػهت   ر    ػػػدد و 
   هد ػػػه و غيػػػر  وجهػػػهت السيهسػػػ  الخهرجيػػػ ،أوذلػػػؾ  سػػػ ب   قػػػد و شػػػه ؾ  ،هموحػػػد لهػػػ
 ,Rosenau)  ػوي  ريػؼ روز  مف أ مهػه، ير مف ال داخؿ  يف  ذه ال  ريفهتفه هؾ اللث

1974,p6)  :وف لهمج مع القػومة  ػونة م هج ال مؿ الذ  ي   ع الممثهوف الرسمي"   هه
شػػػػلؿ ي فػػػػؽ واأل ػػػػداؼ  غييػػػػر موقػػػػؼ م ػػػػيف فػػػػة ال سػػػػؽ الػػػػدولة   أو إقػػػػرارجػػػػؿ أمػػػػف 

اسػ ق ؿ الدولػ  وأم هػه وحمهيػػ   صػػيه   إلػو،  حيػث  هػػدؼ  ػذه السيهسػ  المحػددة سػهفه  
 ،وااق صػهدي  ااسػ را يجي  :مػف ال وامػؿ، ويؤثر فة ذلػؾ جمهػ  هلحهه ااق صهدي صم

   .(ٔٔ، صـٕٔٓٓ، )سهيـمذلور فة: "، وغير هال هريخي  ،لثقهفي ا ،الديمقراطي 
  ظػػيـ  شػػهط الدولػػ  ورنهيه ػػه والمؤسسػػهت  أ هػػه"  موسػػون  السيهسػػ لمػػه نرف هػػه

ـ، ٖٕٓٓ)الليػػػػػهلة،  الدوليػػػػػ غير ػػػػػه مػػػػػف الػػػػػدوؿ وال جم ػػػػػهت ال ه  ػػػػػ  لسػػػػػيهد هه مػػػػػع 
 .(ٖٙٛص

 جرائي:اإل التعريف
 دي  فػػػػة القضػػػي  الفهسػػػطي ي     هػػػػه:السػػػ و السيهسػػػػ  الخهرجيػػػ  ي ػػػرؼ ال هحػػػث 

الم  هقػػ   قضػػي  فهسػػطيف ا ط قػػه   هػػه وجهه و  ، رجمػػ  لرؤيػػ  الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي 
مػػػف ال  ػػػد اإلسػػػ مة، والرؤيػػػ  اإل سػػػه ي  لهػػػذا القضػػػي  فػػػة المج مػػػع الػػػدولة، وضػػػمف 

 .المؤ مرات ال هلمي 
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 العالقات الدولية:
ذلؾ الفرع مف ال هـو السيهسي    هههـ    رؼ ال  قهت الدولي  فة إطهر ن   

 ,Sanokhonov. and others) ال  قهت  يف الدوؿ هلشؤوف الخهرجي  و  الذ  يهػ ـ

2002, p711). 
   هه  هؾ ال  قهت الدولي  ال ة  قـو  هه الممهل   :ً  إجرائياوي رفهه ال هحث   

 ال ر ي  الس ودي   يف مخ هؼ الدوؿ خدم  لهقضي  الفهسطي ي .
 النظام الدولي:

 مػػػط ال فهنػػػػؿ  ػػػػيف  : ػػػػوالمفهػػػـو اإلجرا ػػػػة له ظػػػهـ الػػػػدولة لمػػػػه يػػػراه ال هحػػػػث 
فهػػػـ مجمونػػػ  مػػػف  فالػػػدوليي يفأمػػػه الفػػػهنه نهيف الػػػدولييف فػػػة مخ هػػػؼ المجػػػهاتالفػػػه

، الشػػػػػػػرلهت الم  ػػػػػػػددة الج سػػػػػػػيهت  هإلضػػػػػػػهف  لػػػػػػػدوؿ، الم ظمػػػػػػػ  الدوليػػػػػػػ له األطػػػػػػػراؼ
    لقهدة الم ظمهت اإلر ه ي  و جهر الس ح.لألشخهص الذيف يه  وف أدوارا  دولي

 النظرية الواقعية:
فرضػػػػي  أف نهمػػػػؿ  Realism    ػػػو المدرسػػػ  ال قهيديػػػ  ونهػػػو رأسػػػػهه الواق يػػػػ  

المصهح  القومي   ػو األداة ال فسػيري  الم هسػ   لفهػػـ السػهولهت الدوليػػ ، لمػػه  ف ػػرض 
ػ  الػػػػ ة   صػػػػرؼ لوحػػػػدة م سػػػػجم   ػػػ ف الوحػػػدة األسهسػػػي  له حهيػػػؿ  ػػػة الدولػػػ  القوميػػػ

و  ق  يػػ  فػػػة ظػػػؿ الفػػرض وال وا ػػػؽ الموجػػػودة فػػػة محيطهػػه الػػػػدولة، و  هل ػػػػهلة فػػػػإف 
السيهسػػػػػ  الخهرجيػػػػ  حسػػػػػب المدرسػػػػػ  ال قهيديػػػػػ   ػػػػػة: ااسػػػػػ خداـ ال قػػػػػ  ة لهوسػػػػػه ؿ 

)سػػػػػ ود ،  الم هحػػػػػػ  ) المػػػػػوارد( لهوصػػػػػوؿ إلػػػػػو أ ػػػػػداؼ م ي ػػػػػ  )المصػػػػػهل  القوميػػػػػ (
 .(ٖٖـ، صٜٙٛٔ
 الصراع:
 أو ،القػوا ي رؼ الصراع نهو أ ع   هفس أو صداـ  يف اثػ يف أو ألثػر مػف  

ؿ طرؼ مف األطراؼ  حقيؽ أو اان يهدييف، يحهوؿ فيع ل ،األشخهص الحقيقييف
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 طرؽ مخ هف و  ،طرؼ اآلخر مف  حقيؽ ذلؾ  وسه ؿم ع ال، و أ دافعو  ،أغراضع
 (.ٕٖٙـ، صٖٕٓٓ)الليهلة، 

ال هحث الصراع إجرا يه     ع الصراع  يف ال رب والمسهميف وال دو  وي رؼ  
 الصهيو ة المح ؿ لألراضة الفهسطي ي .

 الصراع العربي اإلسرائيمي:
 رجع ال دايهت األولو لهصراع ال ر ة اإلسرا يهة إلو ال قػود األخػيرة مػف 

 نهو  سمي ع صػطه ر مػه اظهػزاد اللره الش  ة لهيهود، و ال هسع نشر ن دمه  القػرف
الحرل   لرد ف ػؿ نهػو  ػذه األوضػهع  ـ إ شػهئ هلمس ل  اليهودي  فة أورو ه، و 

 ػزؿ، الذ  مػف ق ػؿ مؤسسػهه  يػودور  ير  ٓٛٛٔالصهيو ي  ال هلمي  فة أوا ؿ نػهـ 
 ير زؿ مف خ ؿ  وقػد ا  ػهو، ألد   ف المس ل  اليهوديػ  موجػودة ومػف ال  ػث إخفهؤ ػه

حؿ المس ل   إلو أف ٜٚٛٔ مر الدولة األوؿ لهحرلػ  الصػهيو ي  ال هلميػ  نػهـ المؤ 
 م  ونهَ  لػهف  ػذا ال وجػع  وطف قومة لهيهود فة فهسػطيف، و اليهودي  يلمف فة إقهم

   ر همج نمهة قه ـ نهو أر     قهط  ة:
 ؿ اليهود. شجيع م دأ ااس يطهف فة فهسطيف مف ق ؿ المزارنيف والحرفييف وال مه  -
  ظيـ و وحيد اليهود فة جم يهت محهي  ونهم   هلشلؿ الذ   سم   ع قوا يف  -

 ال هداف. مخ هؼ
  ػدنيـ الهوي  والونة القومة اليهودييف.  -
مف أجؿ  الس ة لهحصوؿ نهو موافق  الحلومهت له مؿ  مه سيلوف ضروريه   -

 . (ٚٙـ، صٕٕٓٓ)لورا س،  أ داؼ الحرل  الصهيو ي   حقيػؽ
، / فهسطي يه  لسم  ال هرزة لهصراع ق ؿ قيهـ دول  إسرا يؿ  ة أ ع لهف يهوديه  وا

و  ػد  داي  ال داوؿ الرسمة لهقضي  فة جداوؿ أنمهؿ لقهئات الجهم   ال ر ي  ا ض  
  ريب القضػي ، ومف   ه يملف أف  سمة  ذا الصراع    ع صراع نر ة/ إسرا يهة، 

ض  و صف  خهص  ن دمه دخهت جيوش مف دوؿ وقد   هور  ذا المفهػـو  شلؿ وا
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الجهم ػ  ال ر يػ  إلو األراضػة الفهسطي ي  المح ه  لم ع حدوث ال ل   فة حرب 
 ٜٚٗٔ ػوفم ر  ٜٕالصهدر فة  ٔٛٔلهف القرار ، و ه فشهت فة ذلؾ هغير أ ٜٛٗٔ

% مف األراضة، غير أف إسرا يؿ ضهنفت ٗٚ.ٚ٘قػد أنطػو لهدولػ  اليهوديػ   س   
 .(ٓٗٗـ، صٕٛٓٓ)صهل ،  ـٜٛٗٔ%   ػد حرب ٚٚه ال سػ   إلو  ػذ

وخهص  حرب نهـ   د ذلؾ،  اإلسرا يهي  سهسػه  الحػروب ال ر يػ  والت قد و 
ـ، وال ة أسفرت نف اح  ؿ قسـ مف أراضة الدوؿ ال ر ي ، ٜٚٙٔ، وحربٜٙ٘ٔ

نهو  واس ي ئ اسرا يؿ، وقد   ج نف ذلؾ  شريد قسـ ل ير مف الش ب الفهسطي ة
  رز لدي ه محوري  ومف   ه  واح  ؿ قسـ مف األراضة ال ر ي ...فهسطيف، لهمؿ 

ل  ض   س يه   الوجود الذ  لهف مؤق ه   القضي  الفهسطي ي  فة  ذا الصراع رغػـ
الفهسطي ة/ اإلسرا يهة الذ   األطراؼ ال ر ي ، ل   هور  شلؿ واض   سمي  الصػراع

لو حد   يد مهزاؿ مس مرا إلو اآلف، و ذا مه الصراع  مفهـوالدال   ي لس  وضوح وا 
 ال ر ة اإلسرا يهة.

  :غير الحكوميةاألىمية المنظمات 
 ة    لؼ مف أفراد ا ويدخؿ ضم هه الم ظمهت اإل سه ي  واإلغهثي ، و 

ي هقوف أجرا ، أو ي مهوف مف دوف أجر، ويه زموف  طه ف  وقد يشغهوف م ص ه  نهمه ، 
، و حسيف مس وا الحهجهت  قديـ المسهنداتومف ضم هه  واس   مف الموضونهت

، والحد مف ا  ههؾ حقوؽ اإل سهف، و  ميف الغذائ والدوائ له هس الفقرائاألسهسي  
 ذه و  ،المرأةالطفؿ، و لهم هطؽ ال ة  ش  ؿ فيهه  يراف الحرب، و  زيز قضي  

)غريفيش،  ش لهت وص ت م قدة  يف األفراد فة ال هلـ أجمعر  ط  الم ظمهت  
 . (ٓٓٗـ، صٕٛٓٓوأولها هف، 
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   هه الم ظمهت والمؤسسهت  إجرائياً وي رؼ ال هحث الم ظمهت غير الحلومي  
مجهؿ  قديـ و وصيؿ فة  فهسطي ةال ة   شط  يف الجه ب الس ود  والاإل سه ي  

 .، واإلسههـ فة األنمهؿ اإلغهثي إل سه ي المسهندات ا
 الدبموماسية:

  أداة ر يسي  مف أدوات  حقيؽ أ داؼ السيهس  الخهرجي      ر الد هومهسي
له  ثير نهو الدوؿ والجمهنهت الخهرجي   هدؼ اس مهل هه ولسب   ييد ه  وسه ؿ ش و 
م هه مه  و إق هنة وأخ قة وم هه مه  و  ر ي ة )م طف( وغير أخ قة. 

ومهسي  و هإلضهف  إلو  وصيؿ الم هومهت لهحلومهت وال فهوض م هه    و الد ه
   زيز ال  قهت  يف الدوؿ و طور ه فة المجهات المخ هف  و هلدفهع نف مصهل  
وأشخهص رنهيه ه فة الخهرج و مثيؿ الحلومهت فة الم هس هت واألحداث، إضهف  
إلو جمع الم هومهت نف أحواؿ الدوؿ والجمهنهت الخهرجي ، و قييـ مواقؼ 

دات ف ؿ مح مه  إزائ سيهسهت أو الحلومهت والجمهنهت إزائ قضهيه را    أو ر 
 .( ٕٙٙ-ٛ٘ٙـ، ص ٖٜٜٔ)الليهلة،  مواقؼ مس ق هي 

الد هومهسي   م  ه ه ال هـ الحديث،  ة مجمون  المفه يـ والقواند واإلجرائات 
والمراسـ والمؤسسهت واألنراؼ الدولي  ال ة   ظـ ال  قهت  يف الدوؿ والم ظمهت 

هدؼ خدم  المصهل  ال هيه )األم ي  وااق صهدي ( الدولي  والممثهيف الد هومهسييف،  
جرائ  اا صهؿوالسيهسهت ال هم ، وله وثيؽ  يف مصهل  الدوؿ  واسط   وال  هدؿ وا 
 المفهوضهت السيهسي  ونقد اا فهقهت والم ه دات الدولي . 

 القوة الناعمة:
س ح مؤثر يحقؽ األ داؼ نف (    هه: "ٙٔـ، صٕٗٓٓي رفهه  ه  )

هذ ي  واإلق هع  دؿ اإلرغهـ أو دفع األمواؿ، وموارد القوة ال هنم  أل   هد طريؽ الج
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وقيمع السيهسي  ن دمه يط قهه  ، ة ثقهف ع إذا له ت   م ع  هلقدر األد و مف الجهذ ي 
 ."إضهف  إلو السيهس  الخهرجي  وخهرجيه    إخ ص داخهيه  

 ؿ الدول  وال ة  ؤثر    هه ال صرفهت الصهدرة مف ق إجرائياً  وي رفهه ال هحث
 هلسيهس  الدولي   هدوئ و  وم ، ودوف الهجوئ إلو اس خداـ القوة، أو إحداث 

 ال و رات.
 العالم اإلسالمي:

(    ػػػػػع مصػػػػػطه  يشػػػػػير إلػػػػػو "  هػػػػػؾ الػػػػػدوؿ ٕ٘ـ، صٖٕٔٓي رفػػػػػع أوغهػػػػػة ) 
والمج م هت ال ة     ؽ الديف اإلس مة، و  ه ؽ  هريخع نهو مسػ وا ال ػهلـ، أو  هػؾ 

 ، ويقدروف   حو خمس سلهف ال هلـ".خ ة    ثر  هذا الديف أو ذلؾ ال هريال
: مػػدا  ػػ ثير اا جػػهه    ػػعالمفهػػـو اإلجرا ػػة له  ػػد اإلسػػ مة ويوضػػ  ال هحػػث 

الدي ة فة  حديد أولويهت صه  ة القػرار السيهسػة السػ ود   جػهه القضػهيه اإلسػ مي  
ال ػة   ػد مػف الثوا ػت فػة  ظػهـ  مي اإلس ل  ميؽ ال ضهمف اإلس مة وال مسؾ  هلقيـ 

 الحلـ  هلممهل  ال ر ي  الس ودي .
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 الفصل الثاني
 منيج الدراسة

 أواًل: المنظور. 
 األد يهت ال همي  والدراسهت السه ق  و قييمهه. -
 الرؤي  ااس را يجي  -

 ثانيًا: اإلجراءات. 
 .الطرا ؽ ال همي  -
 واألدوات. األسهليب -
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 الفصل الثاني
 منيج الدراسة

غير ه مف الدراسهت  م هجهه ال همػة  حلػـ نف  ااس را يجي  خ هؼ الدراسهت 
ممػػه ي طهػػب مػػف ال ػػهحثيف فيهػػه   هػػه   حػػث فػػة مجػػهات جديػػدة فػػة ال حػػث ال همػػة،أ

  طهػػػؽ م هػػػه و س شػػػرؼ المسػػػ ق ؿ ا ط قػػػه مػػػف  حهيػػػؿ الواقػػػع،  واضػػػح  حديػػػد رؤيػػػ  
لحهجػػػ  إلػػػو اسػػػ خداـ الطرا ػػػؽ واألدوات واألسػػػهليب له حهيػػػؿ الػػػذ  يػػػؤد  إلػػػو ا األمػػػر

 وال ص يؼ.
فػة  ػذا  ااسػ را يجي ولهذا جػهئ  حديػد الم ظػور الػذ  يقػود إلػو  حديػد الرؤيػ  

   هػػػؽ  موضػػػوع الدراسػػػ  وذلػػػؾ ل قييمهػػػه ث مػػػف خػػػ ؿ الدراسػػػهت السػػػه ق  ال ػػػة ال حػػػ
يضه  ااسػ را يجي يهغ  الرؤيػ   د ال ة وصهت إليهه و ج ب مػواطف الخهػؿ لصػواح الفوا 

 .الم هس   لموضوع الدراس 
 :المنظور 

 اسػػػ را يجي رؤيػػػ   اسػػػ خ صي لػػػوف الم ظػػػور مػػػف الدراسػػػهت األد يػػػ  ال هميػػػ  
 .لدراس   ذا الموضوع الجديد

 العممية والدراسات السابقة  األدبيات
مػػف  ا  مجػػهؿ  ػػذا ال حػػث وجػػد ال هحػػث نػػددالدراسػػهت السػػه ق  فػػة  إلػػو ػػهل ظر 

وقد   هولػت ال  ػد  ،الدراسهت ال ة   هولت  ذا الموضوع مف ندة زوايه و طرؽ مخ هف 
وسػػػوؼ يرانػػػة ال هحػػػث ، الخهرجيػػػ  السػػػ ودي محػػػددات صػػػ ع السيهسػػػ  الػػػدي ة ل حػػػد 

 -: نرض الدراسهت السه ق  نهو ندد مف المحهور نهو ال حو ال هلة
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البعـد الـديني  ت عنألدبيات والدراسات السابقة التي تحدثا :األول محورال
  .اإلسالميودول العالم  السعوديةفي العالقات 
ـــة المعاصـــرة السياســـة  "ـ(    ػػػوافٖٕٔٓ -ػ ػػػٖٗٗٔالشػػػيخ،) دراسػػػ  الخارجي

 م شورة ومط ون  ضمف ل هب فة األردف.  ." لمدول اإلسالمية المتحدة
القوانػػػد واألسػػػس والضػػػوا ط اإلسػػػ مي  ال ػػػة  ػػػ ظـ  شػػػرحإلػػػو  ت الدراسػػػ  ػػدفو 

 ،  ط مػػف األصػػوؿ الشػػرني  ومقهصػػد ه قػػهت الخهرجيػػ  لهػػدوؿ اإلسػػ مي  ال ػػة  سػػ ال 
أمهػهت اس خراجع مػف أصػوؿ وقوانػد وضػوا ط يملف  وس ت الدراس  إلو اس خراج مه

و يهف الم ظور الشػرنة  ة،م هصر   ل ب السيهس  الخهرجي  ل  هئ سيهس  خهرجي  واق ي
إليػػع اسػػ   هط واج هػػهد أ ػػؿ الفلػػر  ؿ وصػػومػػه  المسػػ  د إلػػو ل ػػهب اه وسػػ   رسػػولع 

مػػػف  واس حضػػػهر مػػػه يصػػػه ئ السيهسػػػ  المسػػػهميف فػػػة  ػػػذا ال صػػػر، والػػػرأ  مػػػف نهمػػػه
اسػػػػػػ خدمت الدراسػػػػػػ  المػػػػػػ هج المقػػػػػػهرف والمػػػػػػ هج ال ػػػػػػراث اإلسػػػػػػ مة لهػػػػػػذا الزمػػػػػػهف، و 

ااسػػ قرائ فػػة مضػػموف ال صػػوص أسػػهوب سػػ   هطة والمػػ هج الوصػػفة ،مسػػ خدمه اا
 الفقهي  وخهصت الدراس  إلو ال  ه ج ال هلي : الشرني  فة اآلرائ

أف الم ظػػػػور اإلسػػػػ مة لهسيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ   ػػػػو م ظػػػػور قيمػػػػة ذو ط ي ػػػػ  خهصػػػػ   -
 ا ط قه مف ط ي    اإلس ـ وحضهر ع.

إف   ريػػػؼ الدولػػػ  يجػػػب أف يلػػػوف مر  طػػػه  هلدولػػػ  ال ػػػة   ػػػرؼ  فسػػػهه أمػػػهـ ال ػػػهلـ  -
 .إس مي الخهرجة  وصفهه دول  

ف   ضػػػمف قػػػدرا ل يػػػرا مػػػف ف الػػػدوؿ فػػػة الوقػػػت الحهضػػػر  حهجػػػ  أل قػػػهت  ػػػيأف ال  -
ال فهنػػػػؿ السيهسػػػػة وال  ػػػػهو ة مػػػػف أجػػػػؿ ا  ػػػػزاع حقوقهػػػػه الدوليػػػػ  والحفػػػػهظ مل سػػػػ ه هه 

 .الشرني  
لفػػػة أف الوحػػػدة اإلسػػػ مي  ا    ػػػة  هلضػػػرورة أف  لػػػوف   ػػػهؾ دولػػػ  واحػػػده  ػػػؿ ي -
 . إلس مي اة ال مؿ   حت لوائ واحد لهسيهس  ف  حهداا
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أف ن ق  المسػهميف  غيػر مػف األمػـ األخػرا نهػو اخػ  ؼ ألوا هػه ولغه هػه وأديه هػه  -
 ة ن ق  دنوة   خطو فة إيمهف وسػمو ونفويػ  الحػدود والحػواجز ال ػة    هػة إليهػه 

 .و  ههوا ن د ه الم هدئ األخرا
قػيـ سي  لهػذا الػديف ال  غير أل هه الم هدئ اللهي  األسه ثه    ا  إف الشري   اإلس مي-

 .الذ  ار ضهه اه له هس لهف 
المممكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي دور "ـ(    ػػػواف ٕٓٔٓدراسػػػ  إسػػػمهنيؿ،) 

 م شورة ومط ون  ضمف ل هب فة القه رة.  "العالم اإلسالمي
و هدؼ الدراس  إلو إ ػراز دور الممهلػ  ال ر يػ  السػ ودي  فػة ال ػهلـ اإلسػ مة 

، ور الممهلػػػػ  ال ر يػػػػ  السػػػػ ودي ت الدراسػػػػ   طػػػػو  هولػػػػواج مهنيػػػػه، اق صػػػػهديه وثقهفيػػػػه 
لهممهل  ال ر ي  الس ودي ، و وجههت السيهس  الخهرجيػ  لهممهلػ   ااس را يجي واأل مي  

ال ر يػػ  السػػ ودي  وال رليػػز نهػػو الػػدور السيهسػػة لهممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  فػػة ال ػػهلـ 
ج مػػػهنة لهممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  فػػػة اإلسػػػ مة والػػػدور ااق صػػػهد  والثقػػػهفة واا

ولػػػذلؾ دور ػػػه داخػػػؿ الػػػدا رة اإلسػػػ مي  واسػػػ خدـ ال هحػػػث المػػػ هج  ،ال ػػػهلـ اإلسػػػ مة
وا ـ مػه  وصػهت إليػع الدراسػ  مػف  وصػيهت إيجػهد  صػور شػهمؿ  ،ال حهيهة وال هريخة

ار فػػة ضػرورة ااسػػ مر  ،هت  ػيف الممهلػػ  والػدوؿ اإلسػػ مي اإل  ػهد لليفيػػ    ميػ  ال  قػػ
 قديـ المسهندات الم هس   ل  ض الدوؿ اإلس مي  ال ة    رض إلػو   ػض الظػروؼ 

ضػػرورة أف ، و   فػػة المواقػػؼ والظػػروؼ الصػػ   السػػي   ل  ليػػد دور الممهلػػ   هلمشػػهرل
و فػػػرد  ،مواجهػػػ  اآلثػػػهر السيهسػػػي  له ولمػػػ  يلػػػوف لهممهلػػػ  سيهسػػػ  واضػػػح  فيمػػػه ي  هػػػؽ

لخهػػػيج رليػػػزة ل ػػػهلمة الجديػػػد وال ػػػة   خػػػذ مػػػف دوؿ االوايػػػهت الم حػػػدة  شػػػليؿ ال ظػػػهـ ا
وال مػؿ نهػو إقهمػ  شػرلهت م  ػددة الج سػيهت  ػيف الممهلػ ،  ،أسهسي  فة  حقيػؽ ذلػؾ

المصػػرفة وزيػػهدة قدر ػػع  ومجمونػػ  الػػدوؿ ال ر يػػ  واإلسػػ مي  والسػػ ة ل طػػوير الجهػػهز
 .ال  هفسي 
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ممـــات المممكـــة القضـــايا اإلســـالمية فـــي ك"    ػػػواف (ٕٔٓٓ) دراسػػػ  الطػػػهير  
ط ػع و شػر ضػمف ل ػهب فػة  "العربية السعودية أمام الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة

 مدي   الريهض.
 دفت الدراس  إلو ال رليز نهو الطه ع األممػة لهممهلػ  ال ر يػ  السػ ودي  قد و 

القضهيه اإلس مي  فة الدراس   تو  هولمهت الدولي  فة السيهس  ال هلمي ، ودور الم ظ
 األسػهوبلػهف و هـ الجم يػ  ال همػ  لألمػـ الم حػدة، ت الممهل  ال ر ي  الس ودي  أمػلهمه

 حهيػؿ لهمػهت الممهلػ  ال ر يػ  السػ ودي  أمػهـ  حهيؿ المضموف ل المس خدـ فة الدراس 
و وصػػػػهت الدراسػػػػ  إلػػػػو اسػػػػ جه   الممهلػػػػ  ال ر يػػػػ   ،الجم يػػػػ  ال همػػػػ  لألمػػػػـ الم حػػػػدة 
 .ال ر ي  واإلس مي  وث هت ذلؾ الس ودي  فة لهمه هه نف القضهيه

السياســــة الخارجيــــة لممممكــــة العربيــــة "    ػػػػواف (ـٕٔٓٓ) الشػػػػريؼدراسػػػػ    
مػػؤ مر الممهلػػ  ال ر يػػ   حػػث محلػػـ م شػػور ضػػمف  ."اإلســالميالســعودية فــي العــالم 
 . الس ودي  فة م   نهـ

مفهػػػػـو السيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ  وال وامػػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػػة  ػػػػدفت الدراسػػػػ  إلػػػػو إ ػػػػراز 
هه الجهػػػود ال ػػػة  ػػػذل وا ػػػـ مقومه هػػػه، و  هولػػػت الدراسػػػ  سيهسػػػ  الخهرجيػػػ  السػػػ ودي  ال

 مػػف اجػػؿ حصػػوؿ الشػػ ب الفهسػػطي ة نهػػو حقوقػػع الوط يػػ  الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي 
الممهلػ  فػة مجػهؿ  قػديـ الػػدنـ  ودور إسػرا يؿال ر يػ  ال ػة اح ههػه  األراضػة واسػ  هدة

 س مي  .وؿ اإللش وب الدهلة وااق صهد  الم
البعــــد اإلســــالمي لمسياســــة الخارجيــــة "    ػػػػواف ـ(ٜٜٗٔدراسػػػػ   همػػػػهقوس،) 
،  مقدـ حث  ."السعودية  .م هد الدراسهت الد هومهسي فة ل يؿ درج  الد هـو
 ػػدفت الدراسػػ  إلػػو إلقػػهئ الضػػوئ حػػوؿ الط ي ػػ  الخهصػػ  لهسيهسػػ  الخهرجيػػ  و 

 زذ نهػػػد المهػػػؾ ن ػػػد ال زيػػػودور القػػػهدة السػػػ ودي  فػػػة  حقيػػػؽ ال ضػػػهمف اإلسػػػ مة م ػػػ
لمػه  ػدفت الدراسػ  إلػو  -رحمػع اه-هدـ الحػرميف الشػريفيف المهػؾ فهػد وح و نهػد خػ
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 حديػػد دور الممهلػػ  فػػة  قػػديـ المسػػهندات المهليػػ  مػػف الػػدوؿ اإلسػػ مي  ، ولػػذلؾ فػػة 
 ، القضػػي  الفهسػػطي ي ي ػػت الدراسػػ  دور الممهلػػ  إزائ )دنػػـ الم ظمػػهت اإلسػػ مي  لمػػه 

يػػػدلوجة سػػػ خدـ ال هحػػػث المػػػ هج اااضػػػي  ال وسػػػ   والهرسػػػؾ، لشػػػمير( و ، ق يػػػ واألفغه
وال ػػػهريخة له  ػػػرؼ نهػػػو الػػػدور الػػػذ   ه  ػػػع ال قيػػػدة اإلسػػػ مي  فػػػة السػػػهوؾ السيهسػػػة 
السػػ ود  واسػػ   ج ال هحػػث وجػػود  ػػ ثير اا جػػهه الػػدي ة لهقيػػهدة السػػ ودي  نهػػو مواقفهػػه 

ال ريض  لسيهس هه الخهرجي  و   هؾ ن ق  لهقضهيه اإلس مي  و هل هلة رسـ الخطوط 
 .  ومواقفهه مف القضهيه اإلس مي طردي   يف اا جهه الدي ة لهقيهدة الس ودي

ـــاني ـــي تحـــدثت عـــن دور : المحـــور الث ـــات والدراســـات الســـابقة الت األدبي
 .  اإلسرائيميتجاه الصراع العربي  السعودية العربيةالمممكة 

مــع  السياســيةمــذكراتي "ـ(    ػػواف ٕٗٔٓ- ػػػٖ٘ٗٔجػػوف  ريػػد جػػر، )دراسػػ    
ــ ــد العزي ــك عب  ػػذه الدراسػػ  سػػجؿ  ػػهريخة مل مػػؿ األسػػ هب لحلػػـ المهػػؾ ن ػػد  ،"زالمم

رات وي ػد الل ػهب  مثه ػ  نػرض ألنمهلػع و ػواحة رسػهل ع وي ػيف الف ػػ ،آؿ سػ ود زال زيػ
ؿ  مثػػػ أقػػػواؿالل ػػػهب  إليهػػػهوأ ػػػـ ال  ػػػه ج ال ػػػة خهػػػص  ال ػػػة  ميػػػز  هػػػه حلمػػػع وأسػػػهو ع،

 جهئ فيهه:  رز مهأ)يرحمع اه( زثوا ت لحلـ المهؾ ن د ال زي
لسػػػت مػػػف ي لػػػي نهػػػو الغيػػػر فػػػة ال هػػػوض والقيػػػهـ وا  مػػػه ا لػػػي نهػػػو اه ثػػػـ نهػػػو  -

 شهئ اه.  إفويس  دوف نهيهه  اآلخروفسواند ه ي لي 
 لة مف السهـ وال فرغ لإلص ح. أحبلست مف المح يف لهحرب وشرور ه وليس  -
فة س يؿ ال رب و وحيػد لهمػ هـ  جه دأُ لج د   سيط  ألوفهو اس  داد ألف ن إ  ة -

مػػه  إلػػووأسػػر ة  أ ػػه  ػالخطػػسػػ  قو مثػػه ريف نهػػو  ػػذه  و و  سػػيس الوحػػدة  ػػيف ال ػػرب
 ؿ ال وفيؽ. ره  حوؿ اه وقو ع ومف اه  س شهئ اه ولف  حيد ن هه قيد ش

الســــعودية الثوابــــت "السياســــة الخارجيــــة ـ(    ػػػػواف ٜٜٜٔدراسػػػػ  )الجػػػػديع،
وممهرسػ هه  ،ح دور السيهسػ  الخهرجيػ  السػ ودي  دفت الدراسػ  إلػو إيضػه "والممارسة
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ونهػػػو األخػػػص نهػػػو صػػ يد  ي ػػػ  األمػػػـ الم حػػػدة ،وذلػػػؾ ن ػػػر  فػػة الشػػػ وف الدوليػػػ  ،
و  هولػت الدراسػ  القضػي   .القضػهيه ال ر يػ  والدوليػ  الههمػ إيضهح مواقفهػه مػف   ػض 

-لهصػػراع ال ر ػػة ال هريخيػػ  لموقػػؼ الممهلػػ  م ػػذ المراحػػؿ األوليػػ  الفهسػػطي ي  والجػػذور
والػػدور الػػذ  قهمػػت  ػػع الممهلػػ  فػػة مخ هػػؼ المحهفػػؿ الدوليػػ  لهػػدفهع نػػف  ،اإلسػػرا يهة

 .اإلس مي الحؽ ال ر ة فة األراضة الفهسطي ي  والمقدسهت 
التـــي تحـــدثت عـــن البعـــد  الســـابقةاألدبيـــات والدراســـات  المحـــور الثالـــث:

 :الفمسطينيةالسعودية تجاه القضية  الخارجية السياسةفي  مياإلسال
السياسة السعودية تجاه فمسطين والعراق "ـ(.    واف: ٕٗٔٓج ريؿ )دراس  

 .ضمف سهسه  ل ب مرلز الجزيرة لهدراسهت ـ ط هن هه فة ل هب  "ٕٓٔٓ-ٕٔٓٓ
أف يسهط الضوئ نهو السيهؽ ال هـ لص ع خ ؿ  ذه الدراس  حهوؿ ال هحث 

السيهسي  الخهرجي  فة الس ودي  ال ة  ح ؿ موق ه  مهمه  فة ال ظهميف اإلقهيمة 
وقد  ضم ت الدراس  ث ث   وال هلمة،  ظرا  لمله  هه الدي ي  والسيهسي  وااق صهدي .

السيهس  الس ودي  ، و محددات السيهس  الس ودي   جهه القضهيه ال ر ي  ، شمهتفصوؿ
السيهس  الس ودي  و  .ٕٔٔٓس  م ر/ أيهوؿ  ٔٔأحداث  جهه القضي  الفهسطي ي    د 

  .ـٕٔٓٓس  م ر/ أيهوؿ  ٔٔ جهه ال راؽ   د أحداث 
 ممهل  ال ر ي  الس ودي ليؼ  قوـ الوأوض  ال هحث مف خ ؿ الدراس  

  وظيؼ دي هومهسي هه ون قه هه و حهلفه هه الخهرجي  نهو الص يديف الدولة 
ن هصر ل ج ؿ م هه نهصم  محوري  فة الم طق   واإلقهيمة و ة ال ة  ضهفرت ندة

ال ر ي   ؤثر فيهه و   ثر  هه فة ن ق  يط  هه ال داخؿ و  رز فة أوقهت األزمهت 
 والحروب.
حهوؿ ال هحث أمجد أف يقؼ نهو خصه ص السيهس  الس ودي  وف هلي هه و 

ة الدي هومهسي  ودرج   وافؽ اخ يهرا هه فة أدوات   فيذ سيهسه هه الخهرجي   دئا  هألدا
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فهألداة المهلي  مع غيهب أ  فهسف  حقيقي  أو رؤي  لهي  اس را يجي  نف  ذه السيهسي  
ال ة   ه ة مف درج  مهحوظ  مف الجمود   يج  الرغ   الواضح  فة المحهفظ  نهو 

 الوضع الرا ف فة اإلقهيـ وندـ  غييره. 
وظيؼ األداة الد هومهسي   قوـ    ممهل  ال ر ي  الس ودي وقد  يف ال هحث أف ال

وال  قهت وال حهلفهت الخهرجي  نهو الص يديف الدولة واإلقهيمة فة  موذج يحهوؿ 
يجهد قدر مف ال وازف   حقيؽ قدر مف ااس ق لي  ال س ي  فة سيهس ع الخهرجي ، وا 

 اللهة فة ال  ق  مع القوا الل را، وخصوصه  مع الوايهت الم حدة األميرلي .
السياســة الخارجيــة الســعودية فــي "   ػػواف ( ـٕٕٔٓ-ٕٔٔٓ)  صػػهل دراسػػ 

 هػدؼ الدراسػ  إلػو ال  ػرؼ نهػو الػدور  "المنطقة  العربية منذ انتياء الحرب البـاردة
 يػ  الر يسػي  خهصػ  فػة ظػؿ القضػهيه ال ر الػذ   ؤديػع الممهلػ  ال ر يػ  السػ ودي   جػهه 

ة ح ػو الوقػت ديػ  الحػرب ال ػهر الحق   ال هريخي  موضػوع ال حػث المم ػدة م ػذ  ههأ مي  
شػػهد هه الم طقػػ  وا  لسػػت نهيهػػه.  حػػداث ال ػػةلحهضػػر مػػرورا   مجمػػؿ ال طػػورات واألا
الخهرجيػ  إزائ الم طقػ  مهلػ  ال ر يػ  السػ ودي  هل حهيؿ لسيهس  المالدراس   س  رض  و 
وذلػػػؾ نػػػف طريػػػؽ وصػػػؼ السيهسػػػ  خػػػ ؿ الحق ػػػ   ل ر يػػػ  م ػػػذ  ههيػػػ  الحػػػرب ال ػػػهردة،ا

سػػ خدمت الدراسػػ   ػػه و وجهه هػػه وا  لهسػػه هه إقهيميػػه، ا  هدأؿ السػػه ق  و حهيػػؿ والمراحػػ
ي ػػد م هجػػه  مهمػػه   الػػذ  ةال ظمػػ والمػػ هج ال حهيهػػة ومػػ هج ال حهيػػؿالمػػ هج  ال ػػهريخة  

 : ي اآلفة الدراسهت السيهسي  وخهصت الدراس  له  ه ج 
هن ت  ال فػػػػ اضػػػػطه ت السػػػػ ودي  ودوؿ الخهػػػػيج  ػػػػدور مهحػػػػوظ فػػػػة  وجيػػػػع ورسػػػػـ  -

 شػػػلؿ مهحػػػوظ   ق صػػػهد مػػػويهة اا ػػػذا الػػػدور ال مقومػػػهت  ال ر يػػػ   و ػػػدنـ -ال ر يػػػ  
 ـ ٖٜٚٔ  د الثورة ال فطي  غير المس وق  فة أنقهب حرب نهـ 

قهيميػػػ    ػػػد قػػػرار الػػػدور السػػػ ود  فػػػة ال فػػػهن ت اإل الثه يػػػ   صػػػ ودأ ػػػت المرحهػػػ  -
 ه ػػدة سػػ ـ م فػػردة مػػع إسػػرا يؿ فػػة الػػر يس المصػػر  السػػهدات زيػػهرة القػػدس و وقيػػع م
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 .و يم ت رؤي هه السيهسي  نهة قضهيه و فػهن ت الم طقػ  ،ـ(ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔنهمة )
 ، ػونةب الخهيج الثه ي  ذات  طور لمػة و جهئت السيهس  الخهرجي  لهممهل  فة حر -

 ل مسػػػلهه   ػػػدـ محػػػددات سيهسػػػ هه الخهرجيػػػ  المحهفظػػػ أ  أ هػػػه جػػػهئت خهرجػػػ  نػػػف 
نسػػػلريه  قػػػهت الدوليػػػ ، أو  هديػػػدا  هػػػه حيػػػث دخهػػػت صػػػرانه  فػػػة ال  اسػػػ خداـ القػػػوة

فهذ قػػد جػػهئ   ػػد اسػػ   ػػ ف  ػػذا القػػرار م هشػػرا  ألوؿ مػػره إا أف  ػػذا لػػهف  فسػػيرا  سػػ وديه  
 و  د أف  هددت األراضة الس ودي . جميع المحهوات الد هومهسي  

 فلػػػػؾ اا حػػػػهد  السيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ  السػػػػ ودي  لهممهلػػػػ  خهصػػػػ    ػػػػدي حػػػػظ  طػػػػور  -
السػػوفي ة الػػذ   ػػزامف مػػع غيػػهب دور ال ػػراؽ لي  ػػزز مرلز ػػه القيػػهد  داخػػؿ الم طقػػ  

 ال ر ي   س ب غيهب الس د الدولة لهدوؿ الراديلهليع ال ة  مثؿ  هديدا  لهممهل .
ااسػ را يجيهت ع الػدولة و روز ػه لطػرؼ أقػوا يقػرر ا فراد الوايهت الم حػدة  هلوضػ -
خػػػريف ج ػػػؿ الممهلػػػ  فػػػة موقػػػؼ حرلػػػ  محػػػدود  سػػػ يه  وذلػػػؾ  سػػػ ب نهػػػو اآلمهيهػػػه وي

غيػػػػهب ال ػػػػدا ؿ الدوليػػػػ  األمػػػػر الػػػػذ  دف هػػػػه إلػػػػو اا ف ػػػػهح ألثػػػػر إليجػػػػهد حهفػػػػهئ جػػػػدد 
 لها حهد األور ة وروسيه اا حهدي .

وال طور فة السيهس  الخهرجي  لهممهلػ   جػهه الم طقػ  ال ر يػ   ،ف اح مهات ال غيرإ -
 ف يحدث مف  غيرات فة ال ي   ااقهيمي  والدولي . ر  ط  مه يملف أ

دور خادم الحرمين الشريفين الممـك فيـد بـن ـ(    واف "ٕٚٓٓدراس  محمد،)
 "عبدالعزيز في دعم القضية الفمسطينية ونصرتيا

 هدؼ الدراس  إلو ا راز دور خهدـ الحرميف الشريفيف المهؾ فهد فػة دنػـ القضػي  
 ، وثيػؽ المواقػؼ السيهسػي  فػة لػؿ الم هسػ هت المحهيػ  الفهسطي ي  و صر هه مف خػ ؿ

لمه   هولت الدراس  م هدرة المهؾ فهد لهسػ ـ ال ػة  ػـ طرحهػه فػة  والدولي ، ،واإلقهيمي 
 ،ااج مػػػهنةفػػػة المجػػػهؿ  الفهسػػػطي ي ودور المهػػػؾ فهػػػد فػػػة دنػػػـ القضػػػي   قمػػػ  فػػػهس،

 ا  فهضػػػ  القػػػدسمػػػف خػػػ ؿ  ػػػرامج مسػػػهندات الهج ػػػ  السػػػ ودي  لػػػدنـ  ،وااق صػػػهد 
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دنػػػػػػـ مثػػػػػػؿ  ر ػػػػػػهمج سػػػػػػه  الغػػػػػػذائ،  ر ػػػػػػهمج مسػػػػػػهندة الشػػػػػػهدائ،  ر ػػػػػػهمج  ،"األقصػػػػػػو"
 وص دوؽ األقصو. ،اا  فهض 

   :الدراسات السابقة التعقيب عمى
طػػر ال همػػ  لسيهسػػ  الخهرجيػػ  لهممهلػػ  السػػه ق    هولػػت األ تالدراسػػهلػػوحظ أف 
 .الخهرجي  الس ودي  يهس وأ داؼ الس ،م طهقهت  ت إل رازوس  ،ال ر ي  الس ودي

وقػػػد ا فقػػػت  هػػػؾ الدراسػػػهت واألد يػػػهت مػػػع الدراسػػػ  الحهليػػػ  فػػػة   هولهػػػه لقضػػػي  
فهسػػطيف، و  ػػض ال وامػػؿ الم  هقػػ   هػػه، و  ػػض  هػػؾ الدراسػػهت  شػػه هت مػػع الدراسػػ  
الحهليػػػ  أيضػػػه  فػػػة  وضػػػي  دور السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  السػػػ ودي  ومواقفهػػػه الدوليػػػ ، مثػػػؿ 

ودراسػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـ(. ٕٗٔٓج ريػػػػػػػػػػػػػػػؿ )، ودراسػػػػػػػػػػػػػػػػ  (ـٕٕٔٓ-ٕٔٔٓ) صػػػػػػػػػػػػػػػهل دراسػػػػػػػػػػػػػػػ  
. وللػػػف الدراسػػػ  الحهليػػػ   خ هػػػؼ نػػػف  هػػػؾ (ـٕٔٓٓ) الشػػػريؼو ، ـ(ٜٜٗٔ همػػػهقوس،)

الدراسػػػهت فػػػة أ هػػػػه  ػػػدفت اسػػػػ ج ئ ال  ػػػد اإلسػػػػ مة فػػػة سيهسػػػػ  الممهلػػػ  ال ر يػػػػ  
الس ودي   جػهه قضػي  فهسػطيف، ومحهولػ  ال  ػرؼ نهػو  ػ ثير  ػذا ال  ػد نهػو القضػي  

      ي .الفهسطي
 إليػعومقهر  هه  مه يػ ـ ال وصػؿ  ،مف  ذه الدراسهت ل س فهدةوسيس و ال هحث 

فػة  اإلسػ مة  ثير ال  ػد اس ج ئ   ي  لع   ،رؤي  واضح ة هور   هدؼ ،مف م هومهت
 .الفهسطي ي  القضي  جهه  الس ودي  السيهس  الخهرجي  لهممهل  ال ر ي 

 لموضوع البحث االستراتيجيةالرؤية 
 ػػ ثير ال  ػػد اإلسػػ مة فػػة اسػػ ج ئ  اسػػ را يجي يجػػهد رؤيػػ  و  ػػذه الدراسػػ  إل سػػ 

 ،و ػػ ثيره المسػػ ق هة ،ومضػػمو ع ،و حهيػػؿ دوافػػع  ػػذا ال  ػػد ،القػػرار السيهسػػة الخػػهرجة
دنػـ   مػه يػ  لس إيجه يػه  نهػو ،اسػ مرار  جهحػع ااسػ را يجي وضػع الحهػوؿ  ومحهول 

 القضي  الفهسطي ي .
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 جية المني اإلجراءات
o الطرائق: 

م ي ػ   خطػوات  إ  ػهعؿ مشػله ع  ػهو ال ة ي   هه ال هحث فة   الليفي   هلطريق يقصد 
مػ هج الوصػػفة سػيقـو ال هحػػث  هسػ خداـ ال ،وا ط قػه  مػػف أ ػداؼ الدراسػ  للػؿ طريقػ ،
 هسػػػػػػػ خداـ طريقػػػػػػػ  ااسػػػػػػػ قرائ وال حهيػػػػػػػؿ ه لط ي ػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ ، ملم هسػػػػػػػ  ه وال ػػػػػػػهريخة
 :حهه  هآل ةويملف شر وااس   هج. 

o التاريخي منيجال: 
دراسػػػ  الوذلػػػؾ ل   ػػػع موضػػػوع  ،ة فػػػة دراسػػػ عال ػػػهريخ  هجيسػػػ خدـ ال هحػػػث الػػػ

السيهسػػ  فػػة إلسػػ مة ال  ػػد ا  ػػ ثير  هريخيػػه   حسػػب المراحػػؿ ال ػػة مػػرت  هػػه، مسػػ جهيه  
نهػو  مػ هجال اقػـو  ػذيو  ، جػهه القضػي  الفهسػطي ي  الخهرجي  لهممهل  ال ر ي  السػ ودي 

خضػػهع مػػه حصػػؿ نهيػػع ال هحػػث  ،موضػػوع الدراسػػ حػػداث ال ػػهريخ الم  هقػػ   سػػرد األ وا 
 هدؼ  وضي  ال  ػد اإلسػ مة لهسيهسػ  وذلؾ  ،له حهيؿ الموضونة وآرائ ،مف  يه هت

 الخهرجي  الس ودي  فة القضي  الفهسطي ي .
o الوصفي منيجال: 

ال حػػػػث الم صػػػػه   أ ػػػػداؼقيػػػػؽ وذلػػػػؾ ل ح، مػػػػ هج الوصػػػػفةل هحػػػػث اليسػػػػ خدـ ا
فػػػة السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  لهممهلػػػ   اإلسػػػ مةه رة موضػػػع الدراسػػػ  )ال  ػػػد وصػػػؼ الظػػػ 

ال وامػػؿ المخ هفػػ  ذات الصػػه   ومحهولػػ  ال شػػهؼ ،وذلػػؾ مػػف جميػػع جوا  هػػه ،(ال ر يػػ 
، و ػػيف مخ هػػؼ شػػؼ نهػػو اار  هطػػهت القه مػػ   ي هػػهوذلػػؾ  هلل ،و فسػػير ن قه هػػه ، هػػه

 .لخهرجي  لهممهل السيهس  انهو  الم غيرات ال ة لهه   ثير
حيػػػػػث يقػػػػػـو ال هحػػػػػث  وصػػػػػؼ األحػػػػػداث ال هريخيػػػػػ  ال ػػػػػة مػػػػػرت  هػػػػػه القضػػػػػي  
الفهسػطي ي  وخهصػ  م هػه ذات ال  قػ   هلسيهسػػ  الخهرجيػ  لهممهلػ  ال ر يػ  السػػ ودي ، 
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ودور ه الد هومهسة فة المؤ مرات، والمحهفؿ الدولي ، وااج مهنهت ال ر يػ  ال ػة   قػد 
   طهر الجهم   ال ر ي ، وخهرجهه.ضمف القمـ ال ر ي  فة إ

o األساليب واألدوات:  
 تحميل المضمون  -

نهو  حهيؿ المضموف لمصػهدر الدراسػ  والم هومػهت فة دراس ع ي  مد ال هحث 
 فهقيػػػهت واسػػػ  راض أ ػػػـ اا ،ودراسػػػ  ال صػػػريحهت ،مػػػف خػػػ ؿ قػػػرائة ااسػػػ را يجيهت

سػػ ودي  دور فهنػػؿ خ لهػػه، مهلػػ  ال ر يػػ  الم شػػ ف القضػػي  الفهسػػطي ي ، وال ػػة لػػهف له
 -رحمػػع اه –لهسػػ ـ، وم ػػهدرة المهػػؾ ن ػػد اه  -رحمػػع اه –مثػػؿ مشػػروع المهػػؾ فهػػد 

، وغير ه مػف الخطه ػهت الد هومهسػي  لصػه  ة السيهسػ  الخهرجيػ  السػ ودي  فػة لهس ـ
مجهػس األمػف الػدولة، وجهم ػ  اج مهنػهت لقهئات و ضمف جهود ـ المحهفؿ الدولي ، و 

 ر يػػ . حيػػث قػػهـ ال هحػػث  هسػػ  راض  ػػذه األحػػداث حسػػب  سهسػػهه الزم ػػة، الػػدوؿ ال
واسػػ ج ئ ال  ػػد اإلسػػ مة فػػة السيهسػػ  الخهرجيػػ  السػػ ودي   جػػهه القضػػي  الفهسػػطي ي  

 مف خ لهه.
 االستقراء:
حوؿ السيهس  أمور جز ي    صّف اس خدـ ال هحث م هج ااس قرا ة  هدؼ  

دي  والقضي  الفهسطي ي ، للة يس طيع فيمه   د الحلـ الخهرجي  لهممهل  ال ر ي  الس و 
، و و ال  د اإلس مة فة السيهس  الخراجي  لهممهل  الجز يهت نهو أمر يشمؿ  هػؾ

 ال ر ي  الس ودي   جهه القضي  الفهسطي ي .
 المالحظة
لم حظػػػ  األحػػػداث ال ػػػة  ػػػـ اس  راضػػػهه ل ػػػهريخ  ػػػذه األداة ال هحػػػث سػػػ خدـ ا

، وم حظػػػػػ  أثػػػػػر ال  ػػػػػد ـٖٕٔٓ نػػػػػهـوح ػػػػػو  ٜٜٔٔي  مػػػػػف نػػػػػهـ القضػػػػػي  الفهسػػػػػطي 
وم طهقػػػػػهت السيهسػػػػػ  الخهرجيػػػػػ  السػػػػػ ودي   جػػػػػهه القضػػػػػي   ،اإلسػػػػػ مة فػػػػػة  وجهػػػػػهت
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الفهسػػػطي ي ، وذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ    ػػػع آرائ صػػػ هع القػػػرار، وم حظػػػ  ال صػػػريحهت ال ػػػة 
القضػػي  يػػدلوف  هػػه، وم حظػػ  ال حرلػػهت ااقهيميػػ  والدوليػػ  ال ػػة يقومػػوف  هػػه ل صػػرة 

الفهسػػػطي ي ، وج ػػػؿ موضػػػونهه ي خػػػذ مجمػػػؿ الجهػػػد الد هومهسػػػة، وال حػػػرؾ السيهسػػػة 
 الخهرجة  شلؿ مس مر.
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 الفصل الثالث
 السياسة الخارجية لممممكة العربية السعودية والقضية الفمسطينية

 تمييد. 

o .أواًل: مرتكزات السياسة الخارجية السعودية 
o  المؤثرة في السياسة الخارجية السعودية.ثانيًا: العوامل 
o :تــأثير البعــد اإلســالمي فــي السياســة الخارجيــة لممممكــة العربيــة  ثالثــًا

 .السعودية عمى القضية الفمسطينية
o  ـــديني فـــي تشـــكيل السياســـة الخارجيـــة لممممكـــة رابعـــًا: دور العامـــل ال

 العربية السعودية.
o  :ربية السعوديةتحديات السياسة الخارجية لممممكة العخامسًا. 
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 الفصل الثالث
 السياسة الخارجية لممممكة العربية السعودية والقضية الفمسطينية

 تمييد:
 حظػػػو السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  السػػػ ودي     ميػػػ  ل يػػػرة لػػػدا ال ديػػػد مػػػف الم  يػػػيف  

 هلشػػػػؤوف الدوليػػػػ ، ولػػػػيس السػػػػ ب الثقػػػػؿ السيهسػػػػة الػػػػذ    م ػػػػع  ػػػػع الممهلػػػػ  ال ر يػػػػ  
 سػػ ب   همههػػه مػػع األحػػداث السيهسػػي   شػػلؿ م هشػػر أو غيػػر السػػ ودي  وحسػػب،  ػػؿ 

 م هشر، ودور ه الف هؿ فة م ظـ القضهيه ال ة  هـ الم طق .
" ر همج ال مؿ الزم ة الذ  يخ هره  :  رؼ السيهس  الخهرجي     ههو هل هلة 

الممثهوف الرسميوف لهوحدة الدولي  مف  يف مجمون  ال دا ؿ الم هح ، وذلؾ مف أجؿ 
 .(ٜٗـ، صٕٓٔٓ،سمهنيؿ)إ يؽ أ داؼ محددة فة المحيط الدولة" حق

إيجهد   ريؼ  وفيقة موحد  وص و    دد   ريفهت السيهس  الخهرجي ، رغـ و 
  ظيـ  شهط الدول  ورنهيه ه مجمؿ ال  هريؼ   جع للو هه ن هرة نف  فإفلهه، 

هورة ضمف المج مع الدولة  هدؼ  مع غير ه مف الدوؿ ومؤسسه هه فة الخهرج 
 الرؤا  جهه القضهيه ال هلق .

القضي  الفهسطي ي    جههال هحث السيهس  الخهرجي  الس ودي  و ذلؾ ي رؼ 
   هه:  رجم  لرؤي  الممهل  ال ر ي  الس ودي ، و وجهه هه الم  هق   قضي  فهسطيف 
ا ط قه  مف ال  د اإلس مة، والرؤي  اإل سه ي  لهذا القضي  فة المج مع الدولة، 

 مف المؤ مرات ال هلمي .وض
لػػػػذلؾ مػػػػف خػػػػ ؿ  ػػػػذا الفصػػػػؿ سػػػػوؼ    ػػػػرؼ نهػػػػو أ ػػػػـ مر لػػػػزات السيهسػػػػ  
الخهرجيػ  لهممهلػػ  ال ر يػ  السػػ ودي  وم رفػػ  ال وامػؿ المػػؤثرة فيهػػه، وال  ػرؼ نهػػو أ ػػـ 
المحػػػػددات ااقهيميػػػػ  والدوليػػػػ  له  همػػػػؿ مػػػػع القضػػػػي  الفهسػػػػطي ي  مػػػػف خػػػػ ؿ السيهسػػػػ  

 الس ودي  وأثر ال  د اإلس مة فة ذلؾ. الخهرجي  لهممهل  ال ر ي 
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 :مرتكزات السياسة الخارجية السعوديةأواًل: 
قػػػػػـو السيهسػػػػػ  الخهرجيػػػػػ  لهممهلػػػػػ  ال ر يػػػػػ  السػػػػػ ودي  نهػػػػػو م ػػػػػهدئ وثوا ػػػػػت  

سيهسػي  وضػمف أطػر  -أم يػ   – اق صػهدي  -دي يػ   - هريخيػ   -وم طيػهت جغرافيػ  
شؤوف الداخهي  لهدوؿ األخػرا، و  زيػز وندـ ال دخؿ فة ال ،  أ مهه حسف الجوارر يس

الػػػػػدوؿ ال ر يػػػػػ  واإلسػػػػػ مي   مػػػػػه يخػػػػػدـ المصػػػػػهل   ومػػػػػع، الجػػػػػوارال  قػػػػػهت مػػػػػع دوؿ 
قهمػػػ   ،المشػػػ رل  لهػػػذه الػػػدوؿ ويػػػدافع نػػػف قضػػػهيه ه، وا  هػػػهج سيهسػػػ  نػػػدـ اا حيػػػهز وا 

ن قػػهت   ػػهوف مػػع الػػدوؿ الصػػديق  ول ػػب دور فهنػػؿ فػػة إطػػهر الم ظمػػهت اإلقهيميػػ  
   .ـ(ٕ٘ٔٓ، الس ودي  )موقع وزارة الخهرجي  ي والدول

ال ر يػػػػػ ، و و  شػػػػػط  ػػػػػذه السيهسػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػ ؿ نػػػػػدد مػػػػػف الػػػػػدوا ر الخهيجيػػػػػ ، 
 يهة:لمه  ،الدولي و اإلس مي ، و 
 :الدائرة الخميجية (ٔ

م ذ   سيس الممهل  ال ر ي  الس ودي  نهو يد المغفور لػع  ػإذف اه المهػؾ ن ػد 
دوا ػػر السيهسػػ  والػػدا رة الخهيجيػػ      ػػر مػػف أ ػػـ  ،دال زيػػز  ػػف ن ػػد الػػرحمف آؿ سػػ و 

، واار  ػػهط ال ػػهريخة، ؾ ألسػػ هب نػػدة أ مهػػه أواصػػر القر ػػو، وذلػػالخهرجيػػ  السػػ ودي 
والجوار الجغرافة المميػز الػذ  يجمػع الممهلػ   ػدوؿ الخهػيج ال ر يػ  إلػو جه ػب  مهثػؿ 

لممهلػػ  سيهسػػ  حسػػف يهسػػي  وااق صػػهدي  القه مػػ  نهيهػػه. حيػػث ا  هجػػت ااأل ظمػػ  الس
   (ٛـ، صٕٔٓٓالجوار، وال  هوف وال  سيؽ)شريؼ، 

يمه ػػه  مػػف الممهلػػ  و ػػهقة دوؿ الخهػػيج  هلقواسػػـ المشػػ رل   ي همػػه ورغ ػػ  م هػػه  وا 
فػػة  وحيػػد و  سػػيؽ السيهسػػيهت المشػػ رل  وأ مهػػه األم يػػ  والدفهنيػػ  فػػة خضػػـ أزمػػهت 

قػت إدارات قػهدة دوؿ الخهػيج ، ا ف هلم طق  و ؤثر نهيهه   شػلهؿ نػدةوصرانهت  حيط 
، ليلػػوف ـٜٔٛٔ( فػػة نػػهـ السػػت نهػػو إ شػػهئ )مجهػػس ال  ػػهوف لػػدوؿ الخهػػيج ال ر يػػ 

اإلطػػػهر المؤسسػػػة ل حقيػػػؽ لػػػؿ مػػػه مػػػف شػػػ  ع الوصػػػوؿ إلػػػو صػػػيهغ   لهمهيػػػ    هو يػػػ  
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 حقػػؽ لػػػؿ رغ ػػػهت وطموحػػهت دوؿ المجهػػػس السػػػت نهػػو المسػػػ وا الرسػػػمة والشػػػ  ة 
 –ال هميػػػ   –ااج مهنيػػػ   –ااق صػػػهدي   –األم يػػػ   –السيهسػػػي  األصػػػ دة )نهػػػو لػػػؿ 
 .ـ(ٕ٘ٔٓ)موقع وزارة الخهرجي ،  إلخ... ( –الثقهفي  
   ر لػػز نهػػو أسػػس السيهسػػ  الخهرجيػػ  السػػ ودي  فػػة الػػدا رة الخهيجيػػ هل ػػهلة فػػإف و 

 :وم هدئ مف أ مهه
 .يج  و مسؤولي  ش وب ودوؿ الم طق أف أمف واس قرار م طق  الخه (ٔ

س ال  ػػهوف فػػة الػػدفهع نػػف أم هػػه وصػػيه   اسػػ قرار ه  ػػهلطرؽ ال ػػة حػػؽ دوؿ مجهػػ (ٕ
يػ   حػديهت ، وذلػؾ فػة مواجهػ  أههه م ػهدئ القػه وف الػدولة ال ػهـف را ه م هس   و ل

 .خهرجي  له ت أـ داخهي 

رفػػض ال ػػدخؿ فػػة الشػػ وف الداخهيػػ  لهػػذه الػػدوؿ وال مػػؿ نهػػو الوقػػوؼ صػػفه  واحػػدا   (ٖ
 .  م   رة إيهه ان دائ نهو ال قي الدوؿ أمهـ أ  ان دائ نهو أ  مف  ذه 

قػهت فػة مخ هػؼ   زيز ال  هوف فيمػه  ػيف الممهلػ  و ػيف دوؿ المجهػس و  ميػ  ال   (ٗ
، الػخ ...، مػف المجهات السيهسي ، وااق صهدي ، واألم يػ ، وااج مهنيػ ، والثقهفيػ 

 .الص ت ال ة  جم هه مع  ذه الدوؿخ ؿ   ميؽ و وثيؽ الروا ط و 

هيه سيهسػػهت الخهرجيػػ  لػػدوؿ المجهػػس قػػدر اإلملػػهف و خهصػػ   جػػهه القضػػ  سػػيؽ ال (٘
، وقػػد  ػػرز  ػػذا ال  سػػيؽ وال  ػػهوف جهيػػه  فػػة األزمػػهت اإلقهيميػػ  والدوليػػ  المصػػيري 

 .اإليرا ي ، والغزو الفلر  لهلويت –ال ة مرت  هلم طق  وخهص  الحرب ال راقي  

  الحدوديػػػ (  ػػػيف دوؿ الجػػػهد نهػػػو  صػػػفي  لهفػػػ  الخ فػػػهت )خهصػػػ الػػػدؤوبال مػػػؿ  (ٙ
 . ـ نهو م هدئ األخوة وحسف الجوارالم طق   هل فه ـ القه

الحػػػرص الشػػػديد نهػػػو أ ميػػػ  ال  سػػػيؽ ااق صػػػهد   ػػػيف دوؿ المجهػػػس مػػػف خػػػ ؿ  (ٚ
قهمػػػػػ  الصػػػػػي  ال لهمهيػػػػػ   الحػػػػػث المسػػػػػ مر نهػػػػػو  وحيػػػػػد السيهسػػػػػهت ااق صػػػػػهدي  وا 

 فطيػػ  لػػدوؿ المجهػػس الم  مػ  مػػع إيػػ ئ ن هيػػ  خهصػػ  له  سػػيؽ حػػوؿ السيهسػػهت ال
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)حسػػػػػف،  لهػػػػػذه الػػػػدوؿ اسػػػػ را يجي  مػػػػه يخػػػػػدـ مصػػػػهلحهه  هن  ػػػػػهرات الػػػػ فط سػػػػػه   
 .(٘ٗـ، صٕٕٔٓ

أف أمػػف واسػػ قرار م طقػػ  الخهػػيج  ػػو ويػػرا ال هحػػث أف الػػدا رة الخهيجيػػ      ػػر 
، و ػػػذا ي  ػػػة رفػػػض أ   ػػػدخؿ خػػػهرجة  شػػػؤوف  هػػػؾ مسػػػؤولي  شػػػ وب ودوؿ الم طقػػػ 

 س ال  ػػػهوف فػػػة الػػػدفهع نػػػف أم هػػػه وصػػػيه   اسػػػ قرار هحػػػؽ دوؿ مجهػػػالػػػدوؿ، لمػػػه أف 
، ، وذلػؾ فػة مواجهػ  أيػ   حػديهت خهرجيػ  له ػت أـ داخهيػ  هلطرؽ ال ػة  را ػه م هسػ  

، وقػد  مثػؿ وال مؿ نهو الوقوؼ صفه  واحػدا  أمػهـ أ  ان ػدائ نهػو أ  مػف  ػذه الػدوؿ
ـ أث ػػهئ قيػػهـ ٜٜٓٔذلػػؾ فػػة قيػػهـ الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي    صػػرة دولػػ  اللويػػت نػػهـ 

صػػػػداـ حسػػػػيف  هح  لهػػػػه، ولػػػػذلؾ  ػػػػهلوقوؼ مػػػػع دولػػػػ  ال حػػػػريف أث ػػػػهئ أحػػػػداث نػػػػهـ 
ِن اْسَتنَصــــُروُكْم ِفــــي الــــدليِن َفَعَمــــْيُكُم ـ. ويمثػػػػؿ  ػػػػذا ام ثػػػػها  لقولػػػػع   ػػػػهلو: )ٕٔٔٓ َواِ 
 .(ٕٚ(،)سورة األ فهؿ: النذْصرُ 

 :( الدائرة العربيةٕ
ذ   سيسػػهه أ ميػػ  ال مػػؿ ال ر ػػة المشػػ رؾ أدرلػػت الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  م ػػ

و وحيػػد الصػػؼ ال ر ػػة، لػػذا فقػػد سػػ ت مػػع سػػت دوؿ نر يػػ  مسػػ قه  آ ػػذاؾ ل ج مػػهع 
فػػػة محهولػػػ  صػػػهدق  لوضػػػع آليػػػ  ل  ظػػػيـ ال  قػػػهت ال ر يػػػ  وال مػػػؿ ال ر ػػػة المشػػػ رؾ 

 ولخدم  مصهل   ذه الدوؿ وقضهيه ه.
و ميثهقهػه فػة شػهر مػهرس مػف ( وال وقيع نهفلهف إ شهئ )جهم   الدوؿ ال ر ي 

. و  طهؽ الممهل  فة  ذا المجهؿ مف مر لػز ال ضػهمف ال ر ػة  هن  ػهره ـٜ٘ٗٔال هـ 
الهػػدؼ األسهسػػة له مػػؿ ال ر ػػة المشػػ رؾ و هن  ػػهره وسػػيه  أيضػػه  ل هػػوغ غهيه ػػع الل ػػرا 

 (.ٓٔـ، صٕٔٓٓ)الشريؼ، 
 ػػهدئ وأسػػػس  ر لػػز نهػػو م والسيهسػػ  الخهرجيػػ  السػػ ودي  فػػة دا ر هػػػه ال ر يػػ 

 : ذلر م هه
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لو هػػػه مهػػػد اإلسػػػ ـ ، فهلممهلػػػ   م ػػػهز  ـح ميػػػ  ال ػػػرا ط  ػػػيف ال رو ػػػ  واإلسػػػ  (ٔ
، و ذا   ليد سػ ود  دا ػـ مػف نهػد المؤسػس المهػؾ ن ػد ال زيػز وم  ع ال رو  

 ع مف   ده. طيَّب اه ثراه وأ  ه

 ضػػػرورة ال ضػػػهمف ال ر ػػػة  مػػػه يق ضػػػيع ذلػػػؾ مػػػف ال  سػػػيؽ  ػػػيف الػػػدوؿ ال ر يػػػ  (ٕ
 هػػدؼ ال وحيػػد لهمواقػػؼ ال ر يػػ  و سػػخير لػػؿ اإلمله يػػهت والمػػوارد ال ػػة  مهلهػػه 

 الدوؿ ال ر ي  لخدم  المصهل  ال ر ي  .

ة لألمػػ  واسػػ قرار الواق يػػ  الم مثهػػ  فػػة ال  ػػد نػػف الشػػ هرات والمزايػػدات الُمضػػرّ  (ٖ
 .ة الش وف الداخهي  لهدوؿ ال ر ي ، وال  د نف ال دخؿ فال هلـ ال ر ة

سػػػػػهندة  لهفػػػػػػ  خػػػػػػوة ال ر يػػػػػ  مػػػػػػف خػػػػػ ؿ  قػػػػػديـ الػػػػػػدنـ والماـ  م ػػػػػدأ األاال ػػػػػز  (ٗ
 .ـ(ٕ٘ٔٓ)موقع وزارة الخهرجي ، أشلهلهه

، ومػػه   سػػـ  ػػع مله ػػ  ومصػػداقي  فػػة محيطهػػه ال ر ػػةو ظػػرا  لمػػه لهممهلػػ  مػػف   
سيهسػ هه مػف  ػػوازف ونق  يػ  فقػد ل  ػػت دورا  مهمػه  لوسػيط  زيػػع وق ػوؿ لحػؿ الخ فػػهت 

لػػ   هلمحهفظػػ  نهػػو ال ضػػهمف خهيػػ  واإلقهيميػػ ( ا ط قػػه مػػف ا  مػػهـ الممهال ر يػػ  )الدا
ة ، وقهمػػت  جهػػود  وفيقيػػ  نظيمػػ   ػػدفهه إزالػػ  الخ فػػهت ال ر يػػ  الجه  يػػ  ال ػػال ر ػػة

 .  وقفت فة نضد ووحدة الصؼ ال ر ة
ت  ػػػدأحلومػػػ  الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  أف يػػػرا ال هحػػػث وفػػػة  ػػػذا اإلطػػػهر 

، ر ػػػػه قضػػػػي  ال ػػػػرب والمسػػػػهميف األولػػػػولقضػػػػي  الفهسػػػػطي ي   هن  ها  مهمػػػػه  خهصػػػػه   ه
هلممهل   حمػؿ نهػو نه قهػه م ػذ نهػد المغفػور فه  فة سيهس هه الخهرجي ، ون صرا  ر يس

لػػػع  ػػػإذف اه المهػػػؾ ن ػػػد ال زيػػػز آؿ سػػػ ود الػػػدفهع نػػػف القضػػػي  الفهسػػػطي ي  فػػػة لػػػؿ 
القضػػي   حػػت أ  ذري ػػ   ػػؿ المحهفػػؿ الدوليػػ  ولػػـ    ػػهزؿ أو   قػػهنس يومػػه  نػػف  صػػرة 

، وي سػػجـ  ػػذا  ػػذرت  فسػػهه لخدمػػ  القضػػي   حػػو الوصػػوؿ إلػػو حهػػوؿ أو  سػػوي  نهدلػػ 
مػػػػع  قػػػػديس القػػػػرآف اللػػػػريـ لهمسػػػػجد األقصػػػػو الػػػػذ   ػػػػو فػػػػة فهسػػػػطيف، قػػػػهؿ   ػػػػهلو: 
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ــى اْلَمْســِجِد األَ ) ــَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإَل ــْياًل مل ــِدِه َل ْقَصــى الذــِذي ُســْبَحاَن الذــِذي َأْســَرى ِبَعْب
   .(ٔ( )سورة اإلسرائ، َباَرْكَنا َحْوَلُو ِلُنِرَيُو ِمْن تَياِتَنا ِإنذُو ُىَو السذِميُع الَبِصيرُ 

 :ثالثًا : الدائرة اإلسالمية
لويػهت السيهسػ  لهف اإلس ـ وا يظػؿ أ ػـ ال وامػؿ المػؤثرة فػة نمهيػ   حديػد أو 

  مؿ نهو حشػد و لػريس  ودي  وم ذ  ش  ههل  ال ر ي  الس فهلممه .الخهرجي  الس ودي 
قػػػدرا هه وموارد ػػػه و سػػػخير ه لخدمػػػ  قضػػػهيه ال ػػػهلـ اإلسػػػ مة و حقيػػػؽ أسػػػ هب  را طػػػع 

، وأف ال لهفػػؿ اإلسػػ مة  ػػو حقيقػػ  اا  مػػهئ إلػػو نقيػػدة واحػػدة و ضػػهم ع اسػػ  هدا  إلػػو
 .   ػ(ٖٔٗٔ)الد يمة،  س  هدة المسهميف لمله  هـ ونز هـالس يؿ ا

ؿ  حقيػػػؽ ال ضػػػهمف اإلسػػػ مة سػػ ت الممهلػػػ  و ػػػهدرت مػػػع شػػػقيقه هه وفػػة سػػػ ي
الدوؿ اإلس مي   إقهم  م ظومػ  مػف المؤسسػهت اإلسػ مي  الحلوميػ  وغيػر الحلوميػ  

  المػؤ مر اإلسػ مة فػة نػهـ ، وم ظمػـٕٜٙٔط  ال هلـ اإلس مة فػة نػهـ وم هه را 
ل صور ال لهمهة لم  ػو ، وي  ع ذلؾ الجهد نف اـ، واح ض ت الممهل  مقريهمهٜٙٙٔ

ـ األمػف الجمػهنة لهػدوؿ ال ضهمف اإلس مة الذ  يشمؿ ندة مفه يـ ل ؿ أ مهه مفهو 
، اإلسػػػ مي   ػػػهلطرؽ السػػػهمي ، وال مػػػؿ نهػػػو  سػػػوي  الم هزنػػػهت  ػػػيف الػػػدوؿ اإلسػػػ مي 

سػػػػػػػ مي  ذات اإلمله يػػػػػػػهت و قػػػػػػػديـ الم و ػػػػػػػهت ااق صػػػػػػػهدي  لهػػػػػػػدوؿ والمج م ػػػػػػػهت اإل
لمسػػػهندة واإلغهثػػػ  ال هجهػػػ  لهػػػدوؿ اإلسػػػ مي  الم لو ػػػ  وم هصػػػرة ، و قػػػديـ االمحػػػدودة

المسهميف والدفهع نف قضهيه ـ و وفير الدنـ المػهلة والم  ػو  لهمج م ػهت اإلسػ مي  
أي مه له ت مف خػ ؿ المسػه م  السػخي  فػة   ػهئ المسػهجد وا  شػهئ المرالػز الحضػهري  

 .اإلس مي 
مي   سػػػ و  ودي  فػػػة الػػػدا رة اإلسػػػ ويملػػػف القػػػوؿ أف السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  السػػػ

 :ل حقيؽ األ داؼ ال هلي 
 . حقيؽ ال ضهمف اإلس مة الشهمؿ (ٔ
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فػػهؽ جديػػدة له  ػػهوف ااق صػػهد   ػػيف الػػدوؿ اإلسػػ مي   هػػدؼ إلػػو دنػػـ آفػػ    (ٕ
 . ه وموارد ه نهو مخ هؼ المس ويهتقدرا 

 .اإلس مة الذ  يهدد ال هلـالثقهفة و هغزو الفلر  لال صد   (ٖ

 طوير م ظم  المػؤ مر اإلسػ مة ودنػـ أدا هػه ل حقيػؽ المزيػد مػف  ال مؿ نهو (ٗ
 .ال ة ي  رض لهه ال هلـ اإلس مة الفهنهي  لمواجه  المشل ت

 .مي  فة ظؿ ال ظهـ ال هلمة الجديد ف يؿ دور الدوؿ اإلس  (٘

، والػػػدفهع نػػػف هيػػػهت المسػػػهم  فػػػة جميػػػع دوؿ ال ػػػهلـ قػػػديـ الػػػدنـ وال صػػػرة لألق (ٙ
 .فؽ م هدئ القه وف الدولة ال هـو  حقوقهـ الشرني 

  قديـ الصورة المشرق  والحقيقي  لهديف اإلس مة وشري  ع السمحهئ والذود نػف (ٚ
ت لهإلر ػهب وا  هػهؾ واف راضػه ادنػهئاتاإلس ـ مف جميع مه ي سػب إليػع مػف 

 .ـ(ٕ٘ٔٓ)موقع وزارة الخهرجي ، حقوؽ اإل سهف

ودي  ضػػػػػػمف الػػػػػػدا رة ويػػػػػػرا ال هحػػػػػػث أف م طهقػػػػػػهت السيهسػػػػػػ  الخهرجيػػػػػػ  السػػػػػػ 
ال قيػػػدة  طاإلسػػػ مي ،   طهػػػؽ مػػػف م ػػػدأ إسػػػ مة واضػػػ  و ػػػو األخػػػوة اإلسػػػ مي ، ورا ػػػ

و ذا ي سجـ مع  قديـ ال وف لهم لػو يف، و قػديـ المسػهندات اإل سػه ي  ال هجهػ  الدي ي ، 
فة مخ هؼ  قهع ال هلـ، وخهص  لألخػوة فػة فهسػطيف، خػ ؿ مخ هػؼ مراحػؿ الصػراع 

(، ِإنذَمـا اْلُمْؤِمُنـوَن ِإْخـَوةٌ ) :و الصػهيو ة، وي سػجـ  ػذا مػع قولػع   ػهلو ي هـ و ػيف ال ػد
 .(ٓٔ)سورة الحجرات، 

 رابعًا : الدائرة الدولية:
 حػػػرص الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  فػػػة المجػػػهؿ الػػػدولة نهػػػو إقهمػػػ  ن قػػػهت 

هه م لهف   مع القوا الل را وال ة ار  طت م هه  ش ل  مف المصهل  ال ة يملف وصػف
، مة فػػػة ال ػػػهلميف ال ر ػػػة واإلسػػػ مة   هػػػه جػػػهئت له  لػػػهس لػػػدور ه المحػػػور  الم  ػػػه

السػػػ ود  نهػػػو صػػػ يد المج مػػػع وال ػػػة سػػػ ت مػػػف خ لهػػػه إلػػػو  وسػػػيع دا ػػػرة ال حػػػرؾ 
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، لػػذا  حػػهوؿ الممهلػػ  أف   فهنػػؿ مػػع مرالػػز الثقػػؿ وال ػػ ثير فػػة السيهسػػ  الدوليػػ  الػػدولة
ذه السيهسػػ  مػػف    ػػهت ومسػػؤوليهت و   ػػز فػػة الحسػػ هف لػػؿ مػػه ي ر ػػب نهػػو  ػػ ةآخػػذ

ف لهي ػػ  األمػػـ الم حػػدة نػػهـ الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي   لو هػػه أحػػد األنضػػهئ المؤسسػػي
ة  ػػدؼ مػػف أ ػػداؼ ، ا ط قػػه مػػف إيمػػهف الممهلػػ  ال ميػػؽ  ػػ ف السػػ ـ ال ػػهلمـٜ٘ٗٔ

مػػؿ ، فهػػة  ػػدنو  هسػػ مرار إلػػو أسػػس ألثػػر شػػفهفي  له دالػػ  فػػة ال  هسيهسػػ هه الخهرجيػػ 
 يف الدوؿ فة المجهات السيهسػي  وااق صػهدي  وااج مهنيػ  وغير ػه  هن  هر ػه السػ يؿ 

، ومػف ثػـ فإ هػه ا  ػؤمف  هسػ خداـ هر والرخػهئ وااسػ قرار فػة ال ػهلـالوحيد إلػو اازد ػ
، ولل هػػػه  ػػػؤمف فػػػة ذات   فيػػػذ لهسيهسػػػ  الخهرجيػػػ  السػػػ ودي القػػػوة لػػػ داة مػػػف أدوات ال
لقهنػػػػػػدة مػػػػػػف قوانػػػػػػد القػػػػػػه وف  مشػػػػػػروع نػػػػػػف الػػػػػػ فس وذلػػػػػػؾالوقػػػػػػت  حػػػػػػؽ الػػػػػػدفهع ال

   (.٘ٗـ، صٕٕٔٓ)حسف، الدولة
يمه ػػه  مػػف الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي     ميػػ  الػػدور الػػذ    ي ػػ  األمػػـ   قػػـو  ػػعوا 

الم حػػػدة وولها هػػػه الم خصصػػػ  والم ظمػػػهت الدوليػػػ  نمومػػػه  فػػػة سػػػ يؿ ُرقػػػّة وازد ػػػهر 
 . ة مقدم هه األمف والسهـ الدولييفف ،تفة لهف  المجهاوازد هره المج مع الدولة 

فقػػػػد ا ضػػػػمت الممهلػػػػ  إلػػػػو لػػػػؿ  ػػػػذه الم ظمػػػػهت وحرصػػػػت نهػػػػو دنػػػػـ  ػػػػذه 
والمشػػػهرل  الفهنهػػػ  فػػػة  ،يػػػ الم  و ، و الم ظومػػػ  الدوليػػػ   لػػػؿ الوسػػػه ؿ والسػػػ ؿ المهديػػػ 

، ويملػػف القػػوؿ  ػػ ف السيهسػػ  الخهرجيػػ  السػػ ودي  فػػة المجػػهؿ الػػدولة  سػػ  د أ شػػط هه
 : هدئ مس قرة وواضح  م ههو أسس ومنه
o  حػػػرص الممهلػػػ  نهػػػو ال فهنػػػؿ مػػػع المج مػػػع الػػػدولة مػػػف خػػػ ؿ ال زامهػػػه  ميثػػػهؽ

قوانػد القػه وف الػدولة ال ػة  حػدد و األمـ الم حدة والم ه دات واا فهقيػهت الدوليػ  
 .لسهوؾ ال هـ والمج م هت الم حضرةإطهر ا

o ال دخؿ فػة الشػ وف ولي  و  دـ ال زاـ الممهل    دـ اس خداـ القوة فة ال  قهت الد
، وشجب ال  ؼ وجميع الوسه ؿ ال ة  خؿ  ػهألمف والسػهـ الػدولييف الداخهي  لهغير

 .أ ال  هيش السهمة  يف دوؿ ال هلـ، وال  ليد نهو م د
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o والس ة ل  مي  ال جػهرة الدوليػ  نهػو هو اس قرار أسواؽ ال فط ال هلمي الحرص ن ،
 .ت السوؽ الحرف خ ؿ أسس اق صهديهأسس نهدل  م

o  ص   السيهس  الخهرجي  الس ودي   ص غ  أخ قي  مف خ ؿ    يهه لم دأ مسػه دة
 .ل ج يف فة دوؿ ال هلـضحهيه اللوارث الط ي ي  والمشرديف وا

o   اح ػػػراـ م ػػػدأ السػػػيهدة ونػػػدـ ال ػػػدخؿ فػػػة الشػػػ وف الداخهيػػػ  أليػػػ  دولػػػ  ورفػػػض أ
 .ؿ فة ش و هه الداخهي محهول   دخ

o وأ  ؿ السػػػػ ـ وال ػػػػدؿ الػػػػدولييف ورفػػػػض اسػػػػ خداـ القػػػػوة وال  ػػػػؼ ال مػػػػؿ مػػػػف أجػػػػ
، أو  ػؤد  إلػو  لػريس الظهػـ وال ػدواف والطغيػهف ممهرسهت  هػدد السػ ـ ال ػهلمة

دا ػػػ  ورفػػػض اإلر ػػػهب ال ػػػهلمة  لهفػػػ  أشػػػلهلع وأسػػػهلي ع وال  ليػػػد نهػػػو  ػػػرائة  ، وا 
 .اإلر ه ي اإلس ـ مف لؿ الممهرسهت 

o  الػػدولة والم ه ػػدات والمواثيػػؽ الدوليػػ  والث ه يػػ  واح رامهػػه اال ػػزاـ  قوانػػد القػػه وف
 .إطهر الم ظمهت الدولي  أو خهرجههسوائ لهف ذلؾ فة 

o  الػػػدفهع نػػػف القضػػػهيه ال ر يػػػ  اإلسػػػ مي  فػػػة المحهفػػػؿ الدوليػػػ  مػػػف خػػػ ؿ الػػػدنـ
   .الم واصؿ  شّ و الوسه ؿ السيهسي  والد هومهسي  وااق صهدي 

o مػػع ال ػػة  خػػؿ  ػػهألمف والسػػهـ الػػدولييفور واألحػػ ؼ نػػدـ اا حيػػهز و  ػػذ المحػػه ،
 اح راـ حؽ الش وب فة  قرير المصير وحقوقهه المشرون  لهدفهع نف ال فس

o   ط يػػؽ سيهسػػ  م ز ػػ  وم واز ػػ  فػػة مجػػهؿ إ  ػػهج و سػػويؽ الػػ فط  ظػػرا  لهثقػػؿ الػػذ 
)موقع  مثهع الممهل  ل حد أل ر الم  جيف وصهحب أل ر اح يهطة  فط فػة ال ػهلـ

 ـ(.ٕ٘ٔٓوزارة الخهرجي  الس ودي ، 

لمػػػػه يوضػػػػ    مر لػػػػزات السيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ  السػػػػ ودي ويملػػػػف  وضػػػػي  دوا ػػػػر 
 (:ٔالشلؿ رقـ )
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 (ٔالشكل رقم )
 السياسة الخارجية السعودية مرتكزاتيوضح دوائر 

 
 المصدر : إعداد الباحث               

ة  ر لػػػػز نهيهػػػػه مػػػػف خػػػػ ؿ مػػػػه سػػػػ ؽ ندالػػػػ  المر لػػػػزات ال ػػػػ وي ضػػػػ  له هحػػػػث
السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  السػػػ ودي ، واا  لهسػػػهت اإليجه يػػػ  ل هػػػؾ السيهسػػػهت نهػػػو القضػػػي  
الفهسطي ي ، حيث     ر القضػي  الفهسػطي ي  جػو ر ال مػؿ السيهسػة الخػهرجة لهممهلػ  
ال ر يػػػػ  السػػػػ ودي ، وقػػػػد وضػػػػحت مواقػػػػؼ الممهلػػػػ  وجهود ػػػػه صػػػػح   هػػػػؾ المر لػػػػزات 

ي ي ، وأثػػر ال  ػػد الػػدي ة واإلسػػ مة فػػة ذلػػؾ ال وجػػع، و وجهه ػػه  حػػو القضػػي  الفهسػػط
 ة لػػهف الموجػػع حيػػث أف فهسػػطيف أرض المقدسػػهت، وثهلػػث الحػػرميف، و ػػذا ال  ػػد الػػدي

    وجههت السيهس  الخهرجي  الس ودي   حو القضي  الفهسطي ي .األل ر فة  وصه  

 العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية السعودية:ثانيًا: 
سيهسػػػػػ  الخهرجيػػػػػ  أل  دولػػػػػ   مجمونػػػػػ  مػػػػػف الم غيػػػػػرات ال ػػػػػة يملػػػػػف   ػػػػػ ثر ال

 صػػػػػ يفهه  ػػػػػهلم غيرات الداخهيػػػػػ  والم غيػػػػػرات الخهرجيػػػػػ  وال ػػػػػة  ػػػػػؤثر  مجمونهػػػػػه نهػػػػػو 
صػػ هن  القػػرار الخػػهرجة ولػػذلؾ فإ هػػه  وجػػع السػػهوؾ الخػػهرجة لهدولػػ   ها جػػهه الػػذ  

 .(ٕٛ، صـٕٕٔٓ حدده  ذه الم غيرات. )صهل ،
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الم غيػػرات مػػف دولػػ  ألخػػرا وي ػػود ذلػػؾ اخػػ  ؼ ال ي ػػ   ويصػػ ب  حديػػد  ػػذه
ذا حهول ػه  ط يػؽ  ػذه الم غيػرات نهػو  المحهي  واإلقهيمي  والدولي  ال ػة  حػيط  هلػدوؿ وا 

السيهسػػ  الخهرجيػػ  السػػ ودي  فإ ػػع يملػػف القػػوؿ  ػػ ف ال وامػػؿ ال ػػة  ػػؤثر فػػة السيهسػػ  
 الخهرجي  الس ودي    حصر فة اآل ة:

 العامل الجغرافي: (ٔ

ولػػػػع أل ػػػػر األثػػػػر فػػػػة رسػػػػـ خطػػػػوط السيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ  لهػػػػدوؿ، و ُ ػػػػد الم طيػػػػهت 
الجغرافيػػػػ  أحػػػػد أ ػػػػـ المػػػػداخؿ األسهسػػػػي  لدراسػػػػ  السيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ  أل  دولػػػػ  فهػػػػذه 
الم طيػػػهت  ُ ػػػد  مثه ػػػ  اإلطػػػهر الػػػذ   سػػػ خدمع السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  قػػػدرا  مػػػف دواف هػػػه 

 (.ٖ، صٕٔٓٓومس  ه هه.)الشريؼ، 
أ ميػػػ  الم غيػػػر الجغرافػػػة مػػػف خػػػ ؿ حجػػػـ الدولػػػ  وموق هػػػه وحػػػدود ه لمػػػه "  ػػػُرز 

فض   نف ط وغرافي هػه وم هخهػه وموارد ػه الط ي يػ ، وال ػة يلػوف لهػه دورا  فػهن   فيمػه 
لػػو لػػهف لهدولػػ   وجػػع  حػػو الزرانػػ ، أو الصػػ هن ، أو لهيهمػػه، ونمػػه إذا  سػػ طيع  ػػذه 

ـ، ٕٕٔٓنػػػدة صػػػ هني  قوي ")صػػػهل ،الدولػػػ  اسػػػ ي هب أنػػػداد سػػػله ي  ل يػػػرة وفيهػػػه قه
 (.ٗٛص

إا أف مػػػه ي  ي ػػػه فػػػة مجػػػهؿ  ػػػذه الدراسػػػ   ػػػو مػػػدا  ػػػ ثير ال همػػػؿ الجغرافػػػة فػػػة 
 ف  مه: الموقع، والمسهح .يف أسهسييالسيهس  الخهرجي  الس ودي  مف م يهر 

 الموقع:

يمل  ػػه  حديػػد ث ثػػ  أوجػػع لموقػػع الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  فػػة ال ػػهلـ، وذلػػؾ مػػف 
ومف حيػث اليه سػ ، والمسػطحهت المه يػ ، ومف حيث الدوؿ المجهورة،  هحي  الفهلي ، ال

 وذلؾ لمه يهة:
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 الموقع الفمكي: -
 قع الممهل  ال ر ي  الس ودي   هل س   لخطوط الطػوؿ ودوا ػر ال ػرض، مػه  ػيف 

)نمراف، شػمها . ٕٔ.ٕٖو  ٙٔشرقه  و م د ح و دا ػرة ال ػرض  ٙ٘و  ٖٙ.ٖٗخطة 
 (.ٓٓٔـ، صٜ٘ٛٔ

 الموقع بالنسبة لمدول المحيطة: -
 قػػػع الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  فػػػة الج ػػػوب الغر ػػػة لقػػػهرة أسػػػيه وي   ػػػر موقػػػع 
الممهلػػػػ  ام ػػػػدادا  ط ي يػػػػه  لهػػػػوطف ال ر ػػػػة حيػػػػث  طػػػػؿ نهػػػػو الخهػػػػيج ال ر ػػػػة وال حػػػػر 
األحمػػػػر. ويحػػػػد ه مػػػػف الشػػػػمهؿ ال ػػػػراؽ واألردف ويحػػػػد ه مػػػػف الشػػػػمهؿ الشػػػػرقة دولػػػػ  

الشرؽ  حد ه دول  قطر واإلمهرات ال ر ي  الم حدة  هإلضهف  إلػو ممهلػ   اللويت ومف
ال حريف وال ة  ر  ط  هلممهل  مف خ ؿ جسر المهؾ فهد الواقػع نهػو الخهػيج ال ر ػة، 
ومػػف الج ػػوب يحػػد ه الػػيمف، وسػػهط   ُنمػػهف مػػف الج ػػوب الشػػرقة، لمػػه يحػػد ه ال حػػر 

   .(ٖٖٔـ، صٕٓٓٓالقصهب، األحمر مف جه  الغرب. )
 الموقع بالنسبة لممسطحات المائية:  -

ي   ػػػر موقػػػع الدولػػػ   هل سػػػ   لهمسػػػطحهت المه يػػػ  ذو أ ميػػػ  قصػػػوا أل ػػػُع ي ػػػيف 
موقػػع الوحػػدة السيهسػػي  مػػه إذا له ػػت  شػػ رؾ مػػع ال ػػهلـ ن ػػر الم حػػ  الدوليػػ  أـ دولػػ  

  و طػػؿ الممهلػػ  ل ر يػػ  السػػ ودي  نهػػو ممػػرات مه يػػ مغهقػػ   حػػدود  ريػػ  لػػدوؿ أخػػرا.
ذات أ مي  اس را يجي  وحيوي  له هلـ فهػة  طػؿ نهػو الخهػيج ال ر ػة مػف جهػ  الشػرؽ 
والمػػػػر  ط   حػػػػر ال ػػػػرب ن ػػػػر مضػػػػيؽ ُ رمػػػػز لمػػػػه أ هػػػػه  طػػػػؿ نهػػػػو ال حػػػػر األحمػػػػر 

 .  (ٕٛٔـ، صٕٔٓٓ)ال ههر، غر ه  
 المساحة:

 مثػػػػػػؿ الممهلػػػػػػ  ال ر يػػػػػػ  السػػػػػػ ودي  رق ػػػػػػ  جغرافيػػػػػػ  شهسػػػػػػ  ، ي هُػػػػػػ  مسػػػػػػهح هه 
% مػف مسػهح  شػ ع الجزيػرة ال ر يػ  ٓٛيهو م ػر مر ػع فهػة  غطػة ( لٓٓٓ.ٜٗٔ.ٕ)
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و ػػػػذه المسػػػػهح "  مثػػػػؿ ثهػػػػث مسػػػػهح  الوايػػػػهت الم حػػػػدة األمريليػػػػ ، وثػػػػ ث أضػػػػ هؼ 
 . (ٖٓـ، صٜٙٛٔ) الق هع،  مسهح  فر سه "

أمػػه نهػػو المسػػ وا اإلقهػػيـ ف    ػػر الممهلػػ  أل ػػر الػػدوؿ ال ر يػػ  مسػػهح ، فهػػة 
الر يسػػػػػػي " حيػػػػػث ا   جػػػػػػهوز مسػػػػػػهح  ال ػػػػػػراؽ حػػػػػػوالة  فػػػػػوؽ نهػػػػػػو الػػػػػػدوؿ اإلقهيميػػػػػػ  

(. فػػػة حػػػيف   هػػػ  مسػػػػهح  ٓٗـ، صٕٜٜٔ( ليهػػػو م ػػػر مر ػػػع )ال هلػػػيـ،ٖ٘ٗ.ٕٓ٘)
 (.ٚ٘، صٕٗٔٓ( مهيوف ليهو م ر مر ع. )الريس،ٙ.ٔإيراف حوالة )

و قػػػدر مػػػه  ػػػوفر  ػػػذه المسػػػهح  الجغرافيػػػ  الشهسػػػ   مػػػف مقومػػػهت ل يػػػرة و  ػػػوع فػػػة 
ضػػ ؼ فػػة مجػػهؿ السػػيطرة األم يػػ ،   يػػ ، إا إ هػػه  مثػػؿ نهمػػؿالمػوارد والخهمػػهت الط ي

شػػّلؿ  ػػذا ال همػػؿ األ ميػػ  القصػػوا لقضػػي  األمػػف والػػدفهع نػػف حػػدود الممهلػػ ، ممػػه و 
ف  خصػػػػػػص   يػػػػػػيف الػػػػػػدوارات ل ػػػػػػوفير مسػػػػػػ هزمهت السػػػػػػ م  واألمػػػػػػف أحػػػػػػ ـ نهيهػػػػػػه 

و صػػػػ يد الػػػػوط ييف، حيػػػػث  ػػػػـ إ ػػػػراـ ال ديػػػػد مػػػػف اا فهقيػػػػهت مػػػػع الػػػػدوؿ المجػػػػهورة نهػػػػ
 خطػػيط حػػدود ه، و ػػ ميف سػػ م   ػػذه الحػػدود إلػػو جه ػػب ذلػػؾ فػػإف مثػػؿ  ػػذا اا  مػػهـ 
 قضػػػػػهيه األمػػػػػف والػػػػػدفهع، وضػػػػػع نهػػػػػو له ػػػػػؿ السيهسػػػػػ  الخهرجيػػػػػ  السػػػػػ ودي  أن ػػػػػهئ 
ومسؤوليهت ل يرة مف أجؿ  وظيؼ ال حرلػهت الد هومهسػي  السػ ودي  لخدمػ  مصػهلحهه 

 .(٘ـ، صٕٔٓٓاألم ي  )الشريؼ،
 سكاني:ال عاملال (ٕ

إذا له ػػػت ضػػػخهم  نػػػدد السػػػلهف لدولػػػ  مػػػه مثػػػؿ الصػػػيف واله ػػػد،  ج ػػػؿ أل  م همػػػه   
 و قػػػهرب المهيػػػهرأ ،ف نػػػدد سػػػله هـ قػػػد  جػػػهوزأمله ػػػ  فػػػة المج مػػػع الػػػدولة، لمجػػػرد 

فػإف ال قػدـ ال ق ػة والحضػهر  الػذ   صػؿ إليػع  ،دوف  ظر ل ن  ػهرات األخػرا  ، سم
فسويسػػرا  ،مػػف فػػروؽ ه  دولػػ  ألثػػر م هػػه سػػله ، و ػػيف  ي هػػهه دولػػ  مػػف الػػدوؿ ي ػػوض مػػ

مػػػث   رغػػػـ أف نػػػدد سػػػله هه ا ي جػػػهوز  ضػػػ   م يػػػيف، إا إف مله  هػػػه فػػػة المج مػػػع 
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الػػػػدولة  حلػػػػـ  قػػػػدمهه ال همػػػػة وااق صػػػػهد  يفػػػػوؽ دوؿ مزدحمػػػػ   هلسلهف.)الشػػػػريؼ، 
   .(ٜـ، صٜٜٜٔ

ودرجػػ  نػػدد السػػلهف و ػػوني هـ ومسػػ وا ـ ال  هيمػػة وااج مػػهنة  ومػػع  ػػذا فػػإف
  طور ـ  ؤثر نهو السيهس  ال هم  أل  دول  مف الدوؿ.

مهيػػوف  سػػم ،  ٕٚـ  هػػ  نػػدد سػػلهف الممهلػػ  حػػوالة ٕٓٔٓوحسػػب إحصػػه ي  
 (ٕلمه يوض  شلؿ )

 (ٕشكل رقم )
 مٕٓٔٓعام ل التعداد السكاني

 
 ٜٜ٘ٛٔال دد:  ،ـٕٙ/ٗٓ/ٕ٘ٔٓ،  ػ ٚ/ٚ/ٖٙٗٔاألحدالمصدر: جريدة المدي  ، 

قػػػديرات له  ػػػداد السػػػله ة الصػػػهدر نػػػف مصػػػهح  اإلحصػػػهئات و    ػػػر آخػػػر ال 
ال همػػ  والم هومػػهت فػػة الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  الػػو  هػػوغ سػػلهف الممهلػػ  فػػة  ههيػػ  

نػف السػ   ال ػة ق ههػه  ٛ.ٕمهيوف  سم    سػ    مػو  هغػت  ٕ.ٜٕـ"  حو  ٕٕٔٓنهـ 
 وديوف مػػػ هـ مهيػػوف  سػػم . شػػّلؿ السػػلهف السػػ ٗ.ٕٛوال ػػة قُػػدر نػػدد السػػلهف   حػػو 

ومػف حيػث  وزيػع سػلهف الممهلػ  فػة نػهـ . ( مهيوف  سم "ٛ.ٜٔ% أ  ) ٜ.ٚٙ حو 
ـ حسػػػب الم ػػػهطؽ اإلداريػػػ ، فقػػػد اح هػػػت م طقػػػ  ملػػػ  الملرمػػػ  الر  ػػػ  األولػػػو ٕٕٔٓ

مر  ػػػػػػػ  ر  ػػػػػػػ  الثه يػػػػػػػ  والم طقػػػػػػػ  الشػػػػػػػرقي  فػػػػػػػة المويهيهػػػػػػػه ال هصػػػػػػػم  الريػػػػػػػهض فػػػػػػػة ال
   (.ٖٚ، صٜٗل قرير )مؤسس  ال قد ال ر ة الس ود ، االثهلث 
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 العـامل االقتصادي: (ٖ

مػػف الم غيػػرات الدي هميػػ  ال ػػة  ػػؤثر فػػة صػػ ع السيهسػػ  الخهرجيػػ   ػػو الم غيػػر 
ااق صػػهد  إذ ي ػػد لمقػػـو اسهسػػة لهدولػػ  فػػة ان مػػهد سيهسػػ هه الخهرجيػػ  و مػػه ي وافػػؽ 

  لذلؾ سػ ت الممهلػااس را يجة، مع ال سؽ الثه ت أل داؼ الدول  ال هيه ذات الطه ع 
الػػو  طويػػع   ػػود  ػػذا الم غيػػر ل شػػّلؿ ن هصػػر  رفػػد قػػدر هه السيهسػػي   مزيػػد مػػف الػػدنـ 

 .(ٜ٘صـ، ٕٕٔٓ)صهل ،ااق صهد . 
 طقػ  الشػرؽ ااوسػط فػة م ةويّشلؿ اق صهد الممهل  ال ر اق صػهد لهسػوؽ الحػر 

اإلجمػػهلة ل هػػؾ %مػػف ال ػػه ج ٕ٘حيػػث  حػػ فظ الممهلػػ   حصػػ  قػػدر ه  ،وشػػمهؿ افريقيػػه
ويمثػػػؿ الػػػ فط ال صػػػب الر يسػػػة ل ق صػػػهد السػػػ ود ، وحيػػػث  ح ػػػؿ  ،م ػػػ الػػػدوؿ مج 

ولػػػو فػػػة اإل  ػػػهج وال صػػػدير واأل ،لثه يػػػ  نهلميػػػه فػػػة اح يػػػهط ال  ػػػروؿالممهلػػػ  المر  ػػػ  ا
جمػػهلة ااح يػػهطة ال ػػهلمة له  ػػروؿ ولػػذلؾ  م هػػؾ الممهلػػ  مػػوارد إ%مػػف ٕ٘و م هػػؾ 

ق صػػهد السػػ ود  المرلػػز الثهلػػث ويح ػػؿ اا. ط ي يػػ  اخػػرا مػػف المػػواد الخػػهـ والم ػػهدف
مهيػػهر دوار   ػػد ٕٖٔنهلميػػه فػػة فػػه ض الحسػػهب الجػػهر  حيػػث  هػػ  فػػه ض الحسػػهب 

مؤسسػػ  ال قػػد ال ر ػػة .)ل ػػر نشػػريف اق صػػهد  هل ػػهلـأويصػػ ؼ ضػػمف  ،المه يػػه والصػػيف
 .(ٕٔال قرير ااق صهد  ص ػ، ٖٗٗٔالس ود ، 
  هؾ   ونه  أف ـ( ٖٕٔٓمصهح  اإلحصهئات ال هم  )أظهر  قرير وقد 

، حيث  شهد الصهدرات ـٖٕٔٓو ٕ٘ٓٓمس مرا  ل ق صهد الس ود   يف نهمة 
ار ف ت  لذلؾ غير ال  رولي  ار فهنه  م ميزا ، و س   الصهدرات إلو الواردات  زداد.

 ٕ٘ٓٓ% نهـ ٘.ٛٗ س   مسه م  القطهع الخهص فة ال ه ج المحهة اإلجمهلة مف 
ا اار فهع إ جهزا  م ميزا ؛  ظرا  له وسع ، وي د  ذـٖٕٔٓ% فة نهـ ٚ.ٛ٘إلو 

لمه أظهرت ال يه هت ال ة وفَّر هه المصهح   المطَّرد الذ  شهده ااق صهد الس ود .
فة مجهؿ الصهدرات غير ال  رولي  وال جهرة الخهرجي  ار فهع قيم  الصهدرات السه ي  
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أ   ـٖٕٔٓ مهيهر لاير نهـ ٗٔٗٔإلو  ـٕ٘ٓٓمهيهر لاير نهـ  ٚٚٙلهممهل  مف 
مهيهر  ٔٚ زايد   لثر مف الض ؼ، أمه قيم  الصهدرات غير ال  رولي  فهر ف ت مف 

و ذا ي  ة  ضهنفهه ألثر مف  ـٖٕٔٓمهيهرات لاير نهـ  ٕ٘ٓإلو  ـٕ٘ٓٓلاير نهـ 
مرة و صؼ، وأف  س   الصهدرات غير ال  رولي  إلو الواردات شهدت  حس ه  حيث 

 .ـٖٕٔٓ% نهـ ٖٖإلو ألثر مف  ـٕ٘ٓٓ% نهـ ٕٖار ف ت مف أقؿ مف 
ب الدولػػػ  السػػػ ودي  جّ ػػػ  وممػػػه  قػػػدـ ذلػػػره فػػػإف  ػػػوفر المػػػوارد المهليػػػ  الضػػػخم

م ضػػػػه  محدوديػػػػ  المػػػػوارد وال ػػػػة  مثػػػػؿ نػػػػهدة  ورقػػػػ  ضػػػػغط نهػػػػو  وجهػػػػهت السيهسػػػػ  
 ي  الس ودي  فة ال هداف ال همي .الخهرج

 العامل الديني: (ٗ

، ولو سيهس  الخهرجي  الس ودي فة ص ع ال ي د  ذا ال همؿ ذو أ مي  ل يرة
ثر الديف فة ص هن  القرار السيهسة فة الممهل  ألمل  ه ال  ريخ لع م ذ  دايػ  أ     ه 

 -رحمع اه – شػ ة الدولػ  الس ودي  األولو، ن دمه    و األمير محمد  ف س ود 
وال ة نرفت  هسـ )الحرل   -رحمع اه –دنوة الشيخ محمد  ف ن دالو هب 

 حي  السهفي (، وال ة له ت  مثؿ    يرا  دي يه  لرفض الواقع السه د، والس ة اإلص
ف  جهح الدول  الس ودي  ذا ع ار  ط  هن مهد ه نهو إل  ديهع، وفة الوقت  فسع ف

الم دأ أمه  ،الدنوة اإلص حي ، أل هه ال ص   الر يس  ال ة  جمع لهم  نرب الجزيرة
فهو م دأ اإلمهم ، حيث ألػد الشيخ محمد  ف الذ    ثرت  ع الدول  الس ودي  

ن دالو هب نهو ضرورة وجود إمهـ ي فذ أحلهـ الشػري   ويوحد المسهميف، وألد الشيخ 
مه لـ ي مر  م صي ، ونهو أسهس  ذا  ..نهو واجب إطهن  الحػهلـ واإلمػهـ  أيضه  

 -اهرحمع –( ٕٜٓٔ-ٖٜ٘ٔاس  د المهؾ ن د ال زيز  ف ن د الرحمف اؿ سػ ود )
فػة   سػيس الدولػ  الس ودي  الحديث  فة الر ع الثه ة مف القرف ال شريف، ف ج  فػة 

 طهر سيهسة يقـو نهو أسهس إضفهئ أسس الشري   اإلس مي  نهو حلػـ إ شػهئ
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. ومف  ذا الم طهؽ يرا إسمهنيؿ الدول  الس ودي  و  زيز مله  هه السيهسي 
ل وامؿ المؤثرة فة نمهي   حديد أولويهت اإلس ـ وا يزاؿ أ ـ اأف ـ( "ٕٓٔٓ)

فهلممهل  ال ر ي  الس ودي  وم ذ  ش  هه   مؿ نهو حشد  ،السيهس  الخهرجي  الس ودي 
و لريس قدرا هه وموارد ه و سخير ه لخدم  قضهيه ال هلـ اإلس مة و حقيؽ أس هب 

 لهفؿ اإلس مة  را طع و ضهم ع اس  هدا  إلو حقيق  اا  مهئ إلو نقيدة واحدة، وأف ال
 ـ الس يؿ اس  هدة المسهميف لمله  هـ ونز هـ. وفة س يؿ  حقيؽ ال ضهمف 
ااس مة س ت الممهل  و هدرت مع شقيقه هه الدوؿ اإلس مي   إقهم  م ظوم  مف 

 .(ٛٔ" )صالمؤسسهت اإلس مي  الحلومي  وغير لحلومي 
  الخهرجيػػ  السػػ ودي  مػػف خػػ ؿ دراسػػ  ال وامػػؿ المػػؤثرة فػػة السيهسػػ ويػػرا ال هحػػث

الجغرافيػػػه، والقػػػدرات، وااق صػػػهد، والقػػػوة ال سػػػلري ، الػػػديف، و أ هػػػه نوامػػػؿ  ر لػػػز نهػػػو 
والقػػدرة نهػػػو صػػ ع القػػػرار، وأف  ػػػذه ال وامػػؿ  حهجػػػ  لصػػػيه   دا مػػ ، وجه زيػػػ  ل  قػػػو 
الدول  قوي    وامههه، وقهدرة نهو ص ع و قرير سيهس هه الخهرجي    يدا  نػف الضػغوط 

 ي .وال   
: تأثير البعد اإلسالمي في السياسـة الخارجيـة لممممكـة العربيـة السـعودية عمـى ثالثاً 

 القضية الفمسطينية:
  ض  نوامؿ ال  د اإلس مة فة السيهس  الخهرجي  لهممهل  ال ر ي  السػ ودي  

 القضي  الفهسطي ي  مف خ ؿ ندة  قهط  وضحهه لمه يهة:نهو 
 إسالمية القضية: (ٔ

ل ر ي  الس ودي  لمه قهمػت نػؿ أسػهس الل ػهب والسػ   قهمػت نهػو الممهل  اإف  
ويجػػب  ،ه يجػػب اا  مػػهـ  ػػعواال ػػزاـ  مػػ  ظػػيـ مػػه دؿ نهيػػع القػػرآف والسػػ   و ط يقػػع، 

وام ثهؿ مه أمر  ػع رسػولع  ، ع -جؿ ون  -  ظيمع لؿ ذلؾ لقصد  ط يؽ مه أمر اه
مػػػف القضػػػي  الفهسػػػطي ي ، لهػػػذا لػػػيس غري ػػػه  أف يلػػػوف الموقػػػؼ السيهسػػػة وال همػػػة  
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 -رحمػع اه -موقؼ السهس  والقيػهدة مػف نهػد المهػؾ ن ػد ال زيػزموقؼ اال زاـ، و ذا 
نهمػػهئ الممهلػػ  لػػذلؾ موقػػؼ و  -حفظػػع اه - ػػف ن ػػد ال زيػػز سػػهمهفإلػػو نهػػد المهػػؾ 

 لػػػػػيس غري ػػػػػه  أف يلػػػػػوف مػػػػػوقفهـ واحػػػػػدا  مػػػػػف القضػػػػػي جمػػػػػي هـ، و  ال ر يػػػػػ  السػػػػػ ودي 
اا  مػػػػػهـ  هلقضػػػػػػي  ال قيػػػػػدة واحػػػػػدة، ولهػػػػػػذا يلػػػػػوف ، لمػػػػػه  ػػػػػػة دؿا ي  ػػػػػ الفهسػػػػػطي ي 

أ  ػهئ  ػذا ال هػد  ػه ع مػف  صػوص القػرآف والسػ  ، فهيسػت المسػػ ل   ة صػر الفهسػطي ي ، و 
وللػػف المسػػ ل  فػػة أصػػههه  ه  ػػ  مػػف أصػػوؿ وحسػػب، رؤيػػ  سيهسػػي  فػػة  ػػذا اا  مػػهـ 

الشهـ،  ؿ المسػجد   يت المقدس  و قهندة فهسطيف و و قهندةفشرني  واضح  ثه   ، 
لمػه لػهف المسػجد الحػراـ  ػو األولػو، والق هػ  األولػو لهمسػهميف،  فسع لهف  و القهندة 

ـ، ٕٙٓٓ، و ػػػػػػذه  ػػػػػػة المسػػػػػػ ل  األولػػػػػػو )آؿ الشػػػػػػيخ، القهنػػػػػػدة فػػػػػػة الجزيػػػػػػرة ال ر يػػػػػػ 
 .(ٜٙص

هلممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي    ظػػػر إلػػػو  صػػػوص الل ػػػهب فالمسػػػ ل  الثه يػػػ : أمػػػه 
ذا أمػػر اه جػػؿ  إذاهػػه والسػػ  ، وأ  نظمػػت شػػي ه  وا  مػػت  ػػع فإ  ػػه  هػػ ـ  ػػع و  ظمػػع. وا 

َذِلـَك َوَمـن ُيَعظلـْم َشـَعاِئَر ) ، قػهؿ   ػهلو:ون     ظيـ ش ه ره وج ههػه مػف  قػوا القهػوب
(، فػإف   ظػيـ مسػهجد اه و  ظػيـ مػه ٕٖالحػج: ( )سػورة المذِو َفِإنذَيا ِمن َتْقَوى اْلُقمُـوبِ 

إف  ػذا مػف صػميـ الػديف، وا شػؾ أف  يػت المقػدس فػ   ظيمػع،  -جؿ ون  -أمر اه
 و أسهس اللػ ـ ومػه حولػع   ػع لػع، ولػذلؾ فػإف أصػؿ اا  مػهـ الشػرنة  هلمسػهجد ا 

 مػػه حولػػع لػػذلؾ، وال ػػة  ػػة لػػؿ ي ظػػر إليػػع إلػػو أ ػػع ا  مػػهـ   ق ػػ  المسػػجد فقػػط،  ػػؿ 
َمْسـِجِد اأَلْقَصـى الذـِذي َباَرْكَنـا ِإَلـى الْ )لمه قهؿ اه جؿ ون : أراضة فهسطيف ال ر ي ، 

ــِميُع الَبِصــيرُ  ــَو السذ ــُو ُى ــا ِإنذ ــْن تَياِتَن ــُو ِم ــُو ِلُنِرَي واه سػػ حه ع  (ٔ)سػػورة اإلسػػرائ:. (َحْوَل
فػػػة ملػػػ  أف يصػػػهة أمػػػره أف يسػػػ ق ؿ  يػػػت المقػػػدس، وفػػػة  و  ػػػهلو لمػػػه أمػػػر   يػػػع 

ؾ الملػهف الم ظػـ،  ػؿ إلػو وذل لقهوب ال وجع إلو  هؾ ال ق  ااس ق هؿ مه يؤسس فة ا
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)آؿ الشػػػػيخ،  هػػػؾ الجهػػػ  ال ػػػة  ػػػػة جهػػػ  أرض فهسػػػطيف و يػػػػت المقػػػدس  خصوصػػػهه
 (.ٖٚـ، صٕٙٓٓ

فػػة ملػػ  لػػهف يصػػهة إلػػو  يػػت المقػػدس ويج ػػؿ الل  ػػ   الرسػػوؿ  ولمػػه لػػهف
 ي ع و يف  يت المقدس فهو ر ط م لر  يف  ػه يف القه  ػيف ق ػؿ فرضػي  الصػ ة، و  ػد 

لػػػو  يػػػت إإلػػػو المدي ػػػ  صػػػهو سػػػ   نشػػػر أو سػػػ    نشػػػر شػػػهرا   أف  ػػػهجر ال  ػػػة 
 المقدس، ثـ حولت الق ه    ص القرآف إلو الل   .

 ػػ مر ر ػػع فػػة القهػػوب ال  هػػؽ  هػػذا ال يػػت الػػذ   ػػو المسػػجد  وقػػد أسػػس   ي ػػه 
 ث ت فة الصحيحيف نػف أ ػة  ريػرة  لمهاألقصو الذ   هرؾ اه فيع و هرؾ حولع، 

ال تشــد الرحــال إال إلــى ثالثــة مســاجد: مســجدي ىــذا، ع قػػهؿ: )أ ػػ نػػف رسػػوؿ اه 
(، ل ػهب فضػؿ ٛٛٔٔ، رقػـ ٓٙ/ٕأخرجع ال خػهر  )). (والمسجد الحرام، والمسجد األقصى

وأخرجػػع مسػػهـ  الصػػ ة فػػة مسػػجد ملػػ  والمدي ػػ ،  ػػهب فضػػؿ الصػػ ة فػػة مسػػجد ملػػ  والمدي ػػ .

 . (إا إلو ث ث  مسهجد(، ل هب الحج،  هب ا  شد الرحهؿ ٜٖٚٔ، رقـ ٗٔٓٔ/ٕ)
ذا لػهف لػذلؾ فػإف  ػذه المسػهجد الث ثػ  ومػه حولهػه  ػة مقدسػهت المسػػهميف،  وا 

 فػػػس والػػػدمهئ والممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  لمػػػه أ هػػػه ا  فػػػرط  ػػػؿ   ظػػػـ و  ػػػذؿ لػػػؿ األ
والطهقهت واألمواؿ وجميع مه أنطه ه اه جؿ ونػ ، لمػه أ هػه   ػذؿ ذلػؾ حفهظػه  نهػو 

 ػػػذؿ ذلػػػؾ حفهظػػػه  نهػػػو مسػػػهجد اه جػػػؿ ونػػػ  الث ثػػػ ، المسػػػجد الحػػػراـ دي هػػػه فإ هػػػه  
 والمسجد األقصو. ومسجد ال  ة 
يرجع مدا ا  مهـ الممهل  ال ر ي  الس ودي   هلقضي  الفهسػطي ي  إلػو ذلػؾ لمه 

ال جػػػػه س الػػػػدي ة الػػػػذ  يسػػػػود الشػػػػ ب السػػػػ ود   جػػػػهه المقدسػػػػهت اإلسػػػػ مي  وأرض 
اه  ي هػه و ػيف الممهلػ  ال ر يػ  السػ ودي  فػة أوؿ آيػ  مػف  اإلسرائ والم راج ال ة ر ػط

ــَن اْلَمْســِجِد  ة اإلسػػرائ  قولػػع سػػ حه ع و  ػػهلو "سػػور  ُســْبَحاَن الذــِذي َأْســَرى ِبَعْبــِدِه َلــْياًل مل
ــِميُع اْلَحــَراِم ِإَلــى اْلَمْســِجِد اأَلْقَصــى الذــِذي َباَرْكَنــا َحْوَلــُو ِلُنِرَيــُو ِمــْن تَياِتَنــا ِإنذــُو ُىــ َو السذ

 (.ٔ)سورة اإلسرائ:  . "الَبِصيُر 
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سيهسػػػهت الممهلػػػ  إلػػػو رسػػػوخ الق هنػػػهت الدي يػػػ  فػػػة لمػػػه يرجػػػع  ػػػذا اا  مػػػهـ 
نػػف  ػػذا الموقػػؼ فػػة  -رحمػػع اه –، وقػػد ن ػػر المهػػؾ ن ػػد ال زيػػز ال ر يػػ  السػػ ودي 
دولػ  قويػ  ليهػود  لػويف : "أ ػه ا أن قػد أ ػع سػيلوف  هسػ طهن  اقه    ،  صريحهت لثيرة

، مسػػ  دا  فػػة ذلػػؾ نهػػو مػػه أـ فػػة ملػػهف آخػػر، سػػوائ نهػػو األرض ال ر يػػ  فػػة يػػـو مػػه
ألف القضػػي  الفهسػػطي ي     ػػو اإلسػػ ـ    هغ ػػه مػػف اإلرادة اإللهيػػ  نهػػو لسػػهف ال  ػػة

 .(ٖـ، صٕٔٓٓ)شه يف والفرا ة، أوا " 
نقيػػدة ق ػػؿ  ػػة قضػػي   لهممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي فهلقضػػي  الفهسػػطي ي   هل سػػ    
ظػػػرة الشػػػرني   هػػػؾ ال  -رحمػػػع اه – المهػػػؾ ن ػػػد ال زيػػػز أ  ػػػهئ، ولػػػـ يغيػػػر ةئلػػػؿ شػػػ

فة خطهب  وليع ال ػرش:  -رحمع اه –. فيقوؿ المهؾ فيصؿ لقضي  القدس وفهسطيف
ي ، اف قضػػي  فهسػػطيف المغ صػػ   ليسػػت سيهسػػي  وا اق صػػهدي  . إ هػػه إسػػ مي  وا  سػػه "

إ  ػة أ طهػع أف  ػذا الموقػؼ مقول ػع المشػهورة: " ويػدنـ  "   ة ال ػهلـ اإلسػ مة   سػره
وله ػػػت آخػػػر لهمػػػهت  .المػػػوت" ةأؤد  الصػػػ ة فػػػة المسػػػجد األقصػػػو ق ػػػؿ أف يػػػدرل 

لست فة حهج  إلو أف فة اج مهع نهـ نف القدس قولع " -رحمع اه –المهؾ فيصؿ 
راج أرض الم ػػػ، فه ػػػهؾ سػػػهت للػػػـ  ػػػداس و هػػػهف و هػػػدـ يوميػػػه  أذلػػػرلـ  ػػػ ف   ػػػهؾ مقد

هػو ل ػه جمي ػه  ولػيس ألحػد دوف ، و  هؾ ثهلث الحرميف الشػريفيف فو  هؾ أولو الق ه يف
 (.ٓٚـ ، صٖٜٛٔ)األدغـ ،  "أحد

ـ  ه  ػػػػه  مػػػػف ٖٜٚٔأث ػػػػهئ حػػػػرب  -رحمػػػػع اه –ولػػػػهف موقػػػػؼ المهػػػػؾ فيصػػػػؿ 
ا  مه ػػع الػػدي ة واإلسػػ مة، حيػػث قػػهـ  وقػػؼ إمػػدادات الػػ فط لهػػدوؿ الغر يػػ ، مػػه لػػـ  ػػ ـ 

وار ف ػػت لهجػػ  ال حػػد  وال هديػػد    لهػػدوؿ ال ر يػػ ، و سػػوي  قضػػي  فهسػػطيف، ااسػػ جه
 ػػيف الوايػػهت الم حػػدة األمريليػػ  والمهػػؾ فيصػػؿ إلػػو الدرجػػ  ال ػػة دنػػت المهػػؾ فيصػػؿ 
لهػػػرد نهػػػو   ػػػػر  ليسػػػ جر    ػػػؼ قػػػػه  : "لػػػف  رفػػػػع الحظػػػر نهػػػو شػػػػحف الػػػ فط إلػػػػو 

هيػػع سػػه قه، مػػه لػػـ    ػػع مفهوضػػهت الوايػػهت الم حػػدة، ولػػف   يػػد إ  هج ػػه إلػػو مػػه لػػهف ن
السػػ ـ  ههيػػ   هجحػػ  ي حقػػؽ نهػػو إثر ػػه اا سػػحهب اإلسػػرا يهة اللهمػػؿ مػػف األراضػػة 
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ال ر يػػ  المح هػػ ، وضػػمهف حقػػوؽ الشػػ ب الفهسػػػطي ة". وقػػد شػػدد المهػػؾ فيصػػؿ نهػػػو 
ضرورة إنهدة القدس ال ر ي  إلو ال رب ورفض فلػرة  ػدويؿ القػدس واألمػهلف المقدسػ  

 (.ٖٔٚ، ص ػٕٚٗٔه ، أ و ني ")
سػػ مي  فإ ػػع لػػـ يخػػهلؼ سػه قيع الػػرأ   هل سػػ   إل -رحمػع اه –أمػه المهػػؾ خهلػػد  

 ػػػػػدأ مػػػػػف  قطػػػػػ  ر يسػػػػػي  إف حػػػػػؿ القضػػػػػي  الفهسػػػػػطي ي  يالقضػػػػػي  الفهسػػػػػطي ي  فيقػػػػػوؿ: "
، ن ػػدمه و ي  ونود هػػه إلػػو حهل هػػه السػػه ق ،  حريػػر القػػدس مػػف  ػػراثف الصػػهيوجو ريػػ 

 رؼ فة سمه هه".لهف  يرؽ اإليمهف يرف
م ه  ػػػه  لهقضػػي  الفهسػػطي ي  م ػػػذ أف لػػهف وليػػػه   -رحمػػع اه –لػػهف المهػػؾ فهػػػد و 

له هد، فلهف  ذا اا  مػهـ ي جهػو فػة لثػرة زيهرا ػع واج مهنه ػع ال هريخيػ  حػوؿ القضػي  
 -رحمػػػع اه  –المهػػػؾ فهػػػد نشػػػي   وليػػػع الفهسػػػطي ي ، وحػػػوؿ إيجػػػهد حػػػؿ نػػػهدؿ لهػػػه، و 

ال ػػػة  لهقضػػػي  الفهسػػػطي ي   طرحػػػع م ػػػهدرة السػػػ ـ السػػػ ودي  ه  يسػػػهم الحلػػػـ أطهػػػؽ حػػػ   
ـ(. و ػػػة الم ػػػهدرة الذليػػػ  ال ػػػة    ػػػة فػػػة حػػػهؿ ٜٔٛٔ/ ػ ػػػٔٓٗٔقػػػدمت فػػػة فػػػهس )
ػػه لدولػػ  ال ػػدو الصػػهيو ة المغ صػػ   لحقػػوؽ ال ػػرب والمسػػهميف   ط يػػؽ شػػروطهه  فليل 

 (.ٓٔـ، صٕٚٓٓ)مق ؿ،  فة فهسطيف فة زمف م ظور
فة لهم ع إلو الش ب الم دأ  فسع قػه   :  -رحمع اه –اه وقد ألد المهؾ ن د 

)إف فهسػػطيف  قدسػػهه الشػػريؼ  قطػػ  الم طهػػؽ والهقػػهئ  ػػيف ال ػػرب والمسػػهميف و ػػيف لػػؿ 
ف الم طق  لف   رؼ قرارا  وا اس قرارا  مه لـ ي  رؼ ال دو ق ػؿ  مؤمف  هه نز وجؿ، وا 

ع فػػة  قريػػر مصػػيره، وحقػػع فػػة الصػػديؽ  ػػهلحقوؽ المشػػرون  لهشػػ ب الفهسػػطي ة، حقػػ
لػػو  هػػده، وحقػػع فػػة إقهمػػ  دول ػػع نهػػو  ػػراب وط ػػع المغ صػػب، و ػػذه حقػػوؽ ا إال ػػودة 

 .(ٛ٘ٔـ، صٕٙٓٓمرداد، ) ق ؿ  فهوضه  وا جدا (
قػه    )إف  ػذه الػ  د مهلػه  وحلومػ  وشػ  ه   -حفظػع اه –وأشهر المهؾ سػهمهف 

 قػؼ موقػؼ نقيػدة إسػ مي   ػؤمف  هػه، ا  قؼ مف القضي   قصد إ راز شػ هرات،  ػؿ 
و    ػػر ملػػ  والمدي ػػ  والقػػدس شػػقيقهت ث ثػػه ، وا فػػرؽ  ػػيف الريػػهض و ػػه هس، فػػهلموقؼ 
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 فرضع نرو   ه الصهدق  ويمهيع نهي ه المصير.... إف المحػور األسهسػة لسيهسػ   ػذه 
حمؿ نهػدا  ال  د  و القضي  الفهسطي ي ، فإف نهدي ه فإ  ه   هد  فة س يههه... إ  ة أ

مػػف  ػػذه الػػ  د نهػػد المهػػوؾ السػػه قيف، ونهػػد شػػ ب الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي      ػػه 
 .(ٜ٘ٔـ، صٕٙٓٓمرداد، )رفقهئ مصير ا رفقهئ طريؽ(

الممهلػ  ال ر يػ  ي ض   فهـ أ ع  ااس شههدات السه ق مف خ ؿ يرا ال هحث و  
لقيػػهدة  هػػ  دي يػػه  و هريخيػػه  المؤ ، حيػػث أ هػػه السػػ ودي  لهػػدور الم ػػهط  هػػه  جػػهه فهسػػطيف

هت ودنمهػػػه المسػػػ مر لهجهليػػػ ال ػػػهلـ اإلسػػػ مة مػػػف خػػػ ؿ حراسػػػ هه لألمػػػهلف المقدسػػػ "
 .المسهم  فة ش و  قهع الم مورة

 وحدة األمة اإلسالمية: (ٕ
إف أوؿ مػػػػه ي  ػػػػػهدر لهػػػػػذ ف ن ػػػػد ذلػػػػػر الوحػػػػػدة اإلسػػػػ مي   ػػػػػو أف يلػػػػػوف لألمػػػػػ       

قهد ػػػه أف  ػػػذا لػػػيس  ػػػو لػػػؿ مفهػػػـو الوحػػػدة اإلسػػػ مي  ليػػػهف سيهسػػػة واحػػػد، وفػػػة ان 
ف لػػػهف الليػػػهف السيهسػػػة مظهػػػرا  ضػػػروريه  مػػػف مظػػػه ر الوحػػػدة  اإلسػػػ مي  وم  ػػػهه، وا 

إف الليػػهف السيهسػػة الواحػػد لهمسػػهميف، والدولػػ  اإلسػػ مي   ونػػهم   مهمػػه  فػػة  حقيقهػػه.
ليػػهف الواحػػدة ال ػػة  ظهػػؿ جميػػع أ  ػػهئ اإلسػػ ـ غهيػػ    يهػػ  و ػػدؼ إسػػ مة أصػػيؿ، وال

السيهسػػػػة أثػػػػر ل يػػػػر ومهػػػػـ مػػػػف آثػػػػهر الوحػػػػدة اإلسػػػػ مي  الحقيقيػػػػ   مفهومهػػػػه الواسػػػػع 
الشػػػهمؿ، فهيسػػػت وحػػػدة  هػػػؾ ال ػػػة  ج مػػػع فيهػػػه األ ػػػداف فػػػة الظػػػه ر و خ هػػػؼ القهػػػوب 
وال فػوس فيلػػوف أصػػحه هه أنػػدائ ال ػػهطف، إخػػواف ال هػػف، وليسػػت وحػػدة  هػػؾ ال ػػة  قػػـو 

إف  ل ة  قـو  يف الهصوص وقطػهع الطػرؽ.لجهب مصهح  و  قضة  ه قضه هه ل هؾ ا
الوحػػدة اإلسػػ مي     ػػة شػػي ه  ل يػػرا ، فهػػة أنظػػـ مػػف ال  ػػهوف، وأشػػمؿ مػػف ال ضػػهمف، 
وأنمػػػؽ مػػػف ال لهفػػػؿ والرنهيػػػ  ااج مهنيػػػ ، وا  قػػػهرف  هػػػه األحػػػ ؼ وال لػػػ  ت مهمػػػه 

 .(ٜٛـ، صٕٙٓٓ)أ و صقر،  نظمت وقويت
ل ر ػػة الل يػػر، ووحػػد هه، ونرو  هػػه و هل ػػهلة     ػػر فهسػػطيف جػػزئ مػػف الػػوطف ا

مسػػؤولي  لػػؿ فػػرد نر ػػة مسػػهـ مػػف المحػػيط إلػػو الخهػػيج، وقػػد أخػػذت الممهلػػ  ال ر يػػ  
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الس ودي  نهػو نه قهػه مثػؿ  ػذه المسػؤولي  فػة ألثػر مػف موقػع، وان  ػرت أف إسػرا يؿ 
ليػػػهف مصػػػط ع ُزرع فػػػة أرض فهسػػػطيف لهحيهولػػػ  دوف وحػػػدة األمػػػ  ال ر يػػػ ، و ػػػذا مػػػه 

 –صػػريحهت مهػػوؾ الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  ، و ػػهألخص المهػػؾ ن ػػد ال زيػػز  ؤلػػده  
حػػػػيف قػػػػهؿ: "إف إسػػػػرا يؿ فػػػػة ال ػػػهلـ ال ر ػػػػة  شػػػػ ع السػػػػرطهف فػػػػة الجسػػػػـ  -رحمػػػع اه

ال شرا، وال  ج الوحيد لمثػؿ  ػذا المػرض  ػو ااس  صػهؿ" و ػذا يلػوف   وحيػد األمػ  
 ػػػزاؿ مػػػف  ال ػػػهمهيف والػػػراغ يف دومػػػه   ال ر يػػػ ، فله ػػػت الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي ، ومػػػه

نهػػو جمػػػع لهمػػ  ال ػػػرب، وله ػػت أم يػػػ  المهػػػؾ ن ػػد ال زيػػػز أف يػػرا الجهم ػػػ  ال ر يػػػ  
مج م ػػػ  وم فقػػػ  نهػػػو م ػػػهدئ وأسػػػس قويػػػ  مػػػف شػػػ  هه أف  هػػػد  إلػػػو مػػػه  صػػػ وا إليػػػع 

ثػػـ إيجػػهد حهػػؼ يضػػـ الػػدوؿ ال ر يػػ  لصػػيه   سػػ م هه وح ػػو ا ي  ػػد  ،  األمػػ  ال ر يػػ 
ه، مع  حريـ الق هؿ  يف الػدوؿ ال ر يػ ، وحػؿ الخ فػهت ال ػة قػد   شػب  ي هػه نػف نهيه

ومػػف ثػػـ ال مػػؿ الػػدؤوب إلنػػهدة ُنرو ػػ  ومقدسػػهت فهسػػطيف ، طريػػؽ الوسػػهط  وال حلػػيـ
ـ، ٕٔٓٓ)شػه يف والفرا ػة، المغ ص  ، نهو أف  لوف اللهم  ال هه يػ  أل ػهلة فهسطيف

 .(٘ص
مفهػـو الوحػدة اإلسػ مي  الحقػ   ػو شػ ور   ػ فويرا ال هحث أ ػع ي  غػة القػوؿ 

 هألخوة الحقيقي  الصهدق  فيمه  يف المؤم يف، وال ة    ع مف   هليـ سمهوي   رسػة فػة 
ال فػػػوس قوانػػػد ه   ػػػدمه  حػػػدد حػػػدود ه، و رسػػػـ م هلمهػػػه، و ضػػػع قوا ي هػػػه وضػػػوا طهه 

ــيْ   ػػهلو: ) مثػػؿ قولػػع ــِمُحوا َب ــوَن ِإْخــَوٌة َفَأْص ــا اْلُمْؤِمُن ــَو َلَعمذُكــْم ِإنذَم ــوا المذ َن َأَخــَوْيُكْم َواتذُق
ـــونَ  ومػػػف  ػػػذا الم طهػػػؽ ي جهػػػو ال  ػػػد اإلسػػػ مة فػػػة  (.ٓٔالحجػػػرات: ( )سػػػورة ُتْرَحُم

 ال وجع السيهسة لهممهل  ال ر ي  الس ودي   حو شقيق هه فهسطيف.
 عالقة الجوار التي تربط بين السعودية وفمسطين: (ٖ

 –األردف  –ا مػػه اسػػ ث ي ه دوؿ الطػػوؽ )سػػوريه إذ إف الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي 
ل  ػػػهف( قري ػػػ  جػػػدا   حػػػدود ه مػػػف فهسػػػطيف، فهػػػة   حػػػهذا م هػػػه، وا يفصػػػؿ  –مصػػػر 
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 ي همػػه سػػوا  ضػػػ   ليهػػو م ػػػرات مػػف األراضػػة األرد يػػػ ، و ػػذا الجػػػوار  ػػهلط ع يحػػػ ـ 
أف  لػػػوف لهػػػه سيهسػػػ  واضػػػح  مػػػف ال  همػػػؿ الػػػود ، نهػػػو الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  

أف يػػ ـ ، و طػػرفيف وجيػػع السيهسػػ  ل صػػب فػػة مصػػهح  الأف يػػ ـ ، و ألخػػو  مػػع الجػػواروا
وليؼ إذا لهف  ػذا الجػهر  ػو دولػ  المقدسػهت مد يد ال وف والحهج  لع وقت الحهج ، 

 المح هػػػ ، والشػػػ ب الػػػذ  يػػػ ـ اان ػػػدائ نهيػػػع  هسػػػ مرار، مػػػف ق ػػػؿ المح ػػػؿ الصػػػهيو ة
   .(ٙـ، صٕٔٓٓ)شه يف والفرا ة، 

أشػػد مػػف نمهيػػهت الق ػػؿ وال هجيػػر وال  سػػؼ الػػذ   مهرسػػع قػػوات    ػػهؾولػػيس 
 ااح  ؿ الصهيو ة ضد الش ب الفهسطي ة، وضد مقدسهت المسهميف فة فهسطيف.

ونهيع يرا ال هحث أف الممهلػ  ال ر يػ  السػ ودي  ا ط قػه  مػف  ػذا ال  ػد  حمػؿ 
 ب الفهسػطي ة، نهو نه قهه المسؤولي  فة حؿ القضي  الفهسطي ي ، وفة مسػهندة الشػ

 وفة ال مؿ نهو اس رجهع األرض والمقدسهت المغ ص   مهمه طهؿ الزمف.
 البعد اإلنساني لمقضية الفمسطينية:    (ٗ

ال  ػػػد اإل سػػػه ة ي طهػػػؽ مػػػف م ػػػهدئ اإلسػػػ ـ و  هلميػػػع، ومػػػف ال ػػػ خة و صػػػرة 
المظهػػػـو وم ػػػهدئ الشػػػري   اإلسػػػ مي ، حيػػػث أف  ػػػذا ال  ػػػد يػػػؤثر  ػػػ ثيرا  م هشػػػرا  نهػػػو 

شهنر الس ودييف حلومػ  وشػ  ه . فقػد مػهرس الصػههي   وا زالػوا أ شػع صػور ال  ليػؿ م
 –ـ ٜٛٗٔوالق ؿ ضد الش ب الفهسطي ة، وفرضت الهجرة القسري  نهيهـ  يف نػهمة 

 ـ، و دمت ال يوت واق ه ت األشجهر مف  يف وزي وف وحمضيهت.ٜٚٙٔ
يػػ  السػػ ودي  مل وفػػ  وأمػػهـ لػػؿ  ػػذه الممهرسػػهت ال هزيػػ  لػػـ  قػػؼ الممهلػػ  ال ر  

األيػػد   ػػؿ خهط ػػت الػػدوؿ الل ػػرا سيهسػػػيه  ، وقهمػػت  واج ه هػػه نمهيػػه  فف حػػت أ وا هػػػه 
أمػػػهـ مػػػه  ة ألػػػؼ مهجػػػر فهسػػػطي ة لضػػػيوؼ لػػػراـ، نهػػػو أمػػػؿ ال ػػػودة إلػػػو   د ػػػـ، 

ـ، ٕٔٓٓ)شػػػه يف والفرا ػػػة، وقػػػدمت المسػػػهندات المهليػػػ  وال ي يػػػ   مقػػػهدير ا  حصو
 .  (ٛص
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 ػػذه الحيثيػػػهت وغير ػػػه، له ػػػت داف ػػه  قويػػػه  لهممهلػػػ  ال ر يػػػ   ويػػرا ال هحػػػث  ػػػ ف 
السػػػ ودي  نهػػػو المسػػػ وييف الرسػػػمة والشػػػ  ة لهوقػػػوؼ دومػػػه  إلػػػو جه ػػػب إخػػػوا هـ فػػػة 
ال رو   والديف وفؽ ق هن   هم  فة حقهـ فػة إقهمػ  دولػ  فهسػطي ي  مسػ قه  نهصػم هه 

 ة فهسطيف.القدس الشريؼ، و ذا  هلط ع يحوؿ دوف قيهـ دول  يهودي  ف
 الخطر الصييوني: (٘

يشػػلؿ الليػػهف الصػػهيو ة خطػػرا  يهػػدد وجػػود األمػػ  لههػػه، وي مثػػؿ  ػػذا الخطػػر فػػة 
 :(ٖٛـ، صٕٙٓٓ)أ و صقر،  أشلهؿ ندة م هه

: يدرؾ لؿ ال ق ئ أف الليهف الصهيو ة خطر ي هػدد األمػ  األطماع التوسعية -
يـ ال ػػوراة المحرفػػ .  هاج يػػهح ن ػػدمه    يػػع الفرصػػ  الم هسػػ   ا ط قػػه  مػػف   ػػهل

وفػػػػة ال همػػػػود: )إف حػػػػدود فهسػػػػطيف سػػػػوؼ  م ػػػػد و  سػػػػع لهمػػػػه ازدادت امػػػػ  ئ 
ولثهف (: ويقوؿ وزير الدفهع السه ؽ موشػة ديػهف: )الحػدود فػة م طق  ػه ليسػت 
شػػي ه  مقدسػػه ،  ػػؿ  ػػة دا مػػ  ال غييػػر وال  ػػديؿ، فحي مػػه   حػػدث فػػة )إسػػرا يؿ( 

ال  دي ت سوؼ  جر  فػة واقػع غيػر  نف  غيرات ا  د مف حدوثهه، فإف  ذه
 .(ٖٛـ، صٕٙٓٓ)أ و صقر، ثه ت... واقع م غير( 

 - يهي لمػػػه يػػػرا محسػػػف نػػػوض فػػػة ل ه ػػػع ااسػػػ را يجي  اإلسػػػرا -فهلصػػػهيو ي 
مػف  لهقومي  اليهودي ( ال ة اسػ ردت أرضػهه   ػد ألفػة نػهـليست مجرد س د الشرني  )

شػػ ب الػػذ  لػػـ يلػػف لػػع أرض أرض  ػػ  شػػ ب( لهشػػ هت، وليسػػت مجػػرد صػػؾ مهليػػ  )
ل  ػػػػهئ )أمػػػػ  إسػػػػرا يؿ(، إ مػػػػه  ػػػػة فػػػػة المقػػػػهـ األوؿ رخصػػػػ  ال وسػػػػع وطموحػػػػهت الغػػػػد 
ومس  د الشرني  ألنمهؿ ال  ؼ واإل هدة الجمهني ، و هذا    ػث  جغرافيػ  الم طقػ  لػؿ 

هع ن هػػه( و ػػذا ود آم ػػ ( و ػػذه )حػػدود  هريخيػػ ( و هػػؾ )حػػدود يملػػف الػػدفديػػـو فهػػذه )حػػ
 .(٘ٗ-ٗٗـ، صٜٛٛٔ)نوض،  إلو آخر  ذه المصلولهت الدموي ( ) طهؽ آمف(

ي مثػػػؿ فػػػة إقهمػػػ  دولػػػ  إسػػػرا يؿ  الصػػػهيو ي  قػػػد وضػػػ ت ل فسػػػهه  ػػػدفه  ر يسػػػه  و 
الل ػػرا، فلػػؿ الخطػػط واألنمػػهؿ اإلسػػرا يهي   خػػدـ  ػػذه الغهيػػ  م ػػذ مػػؤ مر  ر ػػزؿ نػػهـ 
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يوف ـ إلػػػػػػو أف اسػػػػػػ لمهت الخطػػػػػػط الحهليػػػػػػ  ال ػػػػػػة وضػػػػػػ هه نهمػػػػػػهئ اسػػػػػػ را يجٜٚٛٔ
 م هصروف فة دول  ال دو الصهيو ة   هخص فة  دفيف:

ـ ويقـو نهو ال مسػؾ  شػدة  مػه حققػع ٜٜٓٔاألوؿ: ويشمؿ المرحه  ح و نهـ  -
 اليهود مف  وسع إقهيمة وفرض الشرني  نهيع.

ـ ومػػػػه   ػػػػد ه، ويقػػػػـو نهػػػػو أسػػػػهس ٜٜٓٔالثػػػه ة: ويشػػػػمؿ المرحهػػػػ  مػػػػف نػػػػهـ  -
م طقػػػػ  اق صػػػػهديه  وسيهسػػػػيه  وثقهفيػػػػه  ال وسػػػػع اإلقهيمػػػػة ال هػػػػه ة والػػػػ حلـ فػػػػة ال

 . ػ(ٜٔٗٔ)الخطيب،  ونسلريه (

 صػػػػهد  قسػػػػيرافقع غػػػػزو ثقػػػػهفة وا ويػػػػرا ال هحػػػػث أف الطمػػػػع اإلسػػػػرا يهة  ػػػػذا
وسيهسػػة، ولػػهف مػػف  ػػدايهت ذلػػؾ مػػه سػػمة  هلشػػرؽ أوسػػطي ، ومحهولػػ  ال سػػهؿ له ػػهلـ 

السػػػيهحة ح ػػػو قػػػهفة و ال ر ػػػة نػػػف طريػػػؽ مػػػؤ مرات ال  ػػػهوف ااق صػػػهد  واا ف ػػػهح الث
 ف الصهيو ة فة جسـ األم  اإلس مي .ي غهغؿ السرطه

م  ؾ ال دو الصهيو ة ل رسػه    ه هػ  مػف ا: لـ ي د سرا  خطر السالح النووي -
إ شػهئ المفهنػؿ ال ػوو   أسهح  الدمهر الشػهمؿ وم ػذ زمػف   يػد، فقػد وقػع اليهػود

ل طػػػوير  ـ وقػػػهموا  محهولػػػ ٜٚ٘ٔسػػػه ت غور ػػػهف( الفر سػػػي  نػػػهـ مػػػع شػػػرل  )
(  ليلػػوف قػػهدرا  نهػػو حمػػؿ رؤوس  وويػػ ، ولػػذلؾ المحهولػػػ  ٔصػػهروخ ) أريحػػه

ـ، واليػػـو  وصػػهت الدولػػ  الصػػهيو ي  ال  ريػػ  إلػػو ٖٜٙٔاألولػػو قػػد  ػػدأت نػػهـ 
( لػـ، وقػد جػرب  ػذا ٓٓٛٗام  ؾ صواريخ نه رة لهقهرات يصػؿ مػدا ه إلػو )

ث ـ حيػػػػػػػث سػػػػػػػقط فػػػػػػػة جزيػػػػػػػرة لريػػػػػػػٜٜٛٔسػػػػػػػ  م ر نػػػػػػػهـ  ٗٔالسػػػػػػػ ح فػػػػػػػة 
 .(ٙٛـ، صٕٙٓٓ و صقر، أ)اليو ه ي 

 مهػؾ السػ ح ال ػوو   -و ػة دولػ   وسػع واسػ يطهف –و لذا أص حت إسػرا يؿ 
و س خدمع فة المجهؿ السهمة وال سلر ، حيث  م هؾ إسػرا يؿ م ػهت الق ه ػؿ ال وويػ ، 

 ـ(.ٕٗٓٓ)ق هة الجزيرة،  وو  المفهنؿ ديمو ه م ذ أف  دأت اإل  هج مف 
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جه ػػػب امػػػ  ؾ إسػػػرا يؿ أللثػػػر مػػػف خمسػػػيف صػػػهروخه   وويػػػه  وقػػػدر الخ ػػػرائ األ
م صػػو   فػػة قريػػ  زلريػػه الفهسػػطي ي  غػػرب مدي ػػ  القػػدس، وقػػد أخفيػػت  ػػذه الصػػواريخ 

ة جهػػ  أخػػرا مػػف األ فػػهؽ خز ػػت فػػداخػػؿ شػػ ل  أ فػػهؽ م طػػورة فػػة الج ػػهؿ القري ػػ ، و 
يػػزنـ سػػيمور و  وفه يػػؿ( فػػة يودفػػهت القري ػػ .ؤوس ال وويػػ  ال ػػة  ػػ  ة مػػف مصػػ ع )الػػر 

(  ػػدفه  ٓٛ-ٓٙ يػػرش أف إسػػرا يؿ  وجػػع م ػػذ السػػ  ي يهت صػػواريخهه ال وويػػ   ه جػػهه )
)أ ػػػو صػػػقر،  وم شػػػ ت  سػػػه  فػػػة الجزا ػػػر و هلسػػػ هف وغير ػػػه ، ي هػػػه ال واصػػػـ ال ر يػػػ 

 .(ٚٛـ، صٕٙٓٓ
 إف الخطػػػػػر ال ػػػػػوو  الصػػػػػهيو ة  ػػػػػهت حقيقػػػػػ   هػػػػػدد الليػػػػػهف ال ر ػػػػػةو لػػػػػذا فػػػػػ

رغـ مػػف وجػػود م هلغػػهت فػػة حجػػـ  ػػذه القػػدرات ال وويػػ  فػػة ال مػػؽ نهػػو الػػ واإلسػػ مة
و  ثير ػػه، وللػػف ال غهضػػة ن هػػه ونػػدـ إخضػػهنهه لهرقه ػػ  واإلشػػراؼ سػػيج ؿ مسػػ ق ه ه 

 محفوفه   هلمخهطر وم طق  ه نرض  لهدمهر فة أ  وقت.
األمػػػر الػػػذ  يج ػػػؿ الخطػػػر الصػػػهيو ة و دانيه ػػػع فػػػة أنهػػػو سػػػهـ األولويػػػهت 

 ، ولهػػدوؿ ال ر يػػ  جمي هػػه، ويمهػػد له مػػؿ م ػػه ، واال فػػهؼ لهسيهسػػ  الخهرجيػػ  السػػ ودي
 حوؿ القضي  الفهسطي ي  وال ة  ة قضي  ال رب والمسهميف األولو. 

أ ػـ  ػ ثيرات ال  ػد اإلسػ مة فػة السيهسػ   يػرا ال هحػث أفوخ ص  لمػه سػ ؽ  
الخهرجيػػ  السػػ ودي   حػػو القضػػي  الفهسػػطي ي  قػػد  جهػػت فػػة إسػػ مي  قضػػي  فهسػػطيف 

وحػد هه القػوة وال ػزة لجميػع  حيػث أف فػةلدرج  األولو، وفة وحدة األم  اإلس مي ،  ه
وال ػػة  ن قػػ  الجػػوار ال ػػة  ػػر ط  ػػيف السػػ ودي  وفهسػػطيفال ػػرب والمسػػهميف، وثهلثػػه : 

يجػػػب أف  لػػػوف  هن  ػػػهر السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  السػػػ ودي ، أضػػػهف  له  ػػػد اإل سػػػه ة حيػػػهؿ 
م سػػػػػة وقهػػػػػر و شػػػػػريد نهػػػػػو يػػػػػد ال ػػػػػدو  الشػػػػػ ب الفهسػػػػػطي ة ومػػػػػه ي  ػػػػػرض لػػػػػع مػػػػػف

الصػػهيو ة، وخهمسػػه  الشػػ ور المشػػ رؾ  ػػيف ال ػػرب جمي ػػه ولػػيس السػػ ودي  وفهسػػطيف 
المسػػهميف، وخهصػػ  ال ػػوو  اإلسػػرا يهة نهػػو  حفقػػط  ػػهلخطر الصػػهيو ة وخطػػر السػػ 

وله ػػػػػه أمػػػػػؿ أف     ػػػػػر  هػػػػػؾ ال ػػػػػ ثيرات ذات ال  ػػػػػد  م هػػػػػه الػػػػػدوؿ المجػػػػػهورة إلسػػػػػرا يؿ،
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طهقػه  لهسيهسػ  الخهرجيػ  السػ ودي ، وأف  لػوف م طهقػه  لمخ هػؼ السيهسػهت اإلس مة م 
وقػػػرار واحػػػد يصػػػب فػػػة  ،  موحػػػدةيػػػالخهرجيػػػ  ال ر يػػػ  ل حظػػػو الػػػدوؿ اإلسػػػ مي   رؤ 

 صهل  قضي  ال رب األولو قضي  فهسطيف.
 ًا: دور العامل الديني في تشكيل السياسة الخارجية لممممكة العربية السعودية:رابع

  ثيرا  م هشرا  فػة خيهرا ػع   ؤثر  أسهسي ه زالفلر السيهسة الس ود  نهو رلير لز 
 :(٘ٗٔ-ٜٖٔـ، صٕٙٓٓ)مرداد، و ة لهل هلة  السيهسي 
 الركيزة األولى: اإلسالم عقيدة وشريعة ونمط حياة. -

 فهقد أص   اإلس ـ مصدر ال شريع األوحد فػة الدولػ  السػ ودي ، والقػرآف دسػ ور ه
ة، ونقيد ة  ػة السػهفي  فإ  ة رجؿ سه: )-رحمع اه –ن د ال زيز ن دمه أنهف المهؾ

ال ػػة أمشػػة  مق ضػػه ه نهػػو الل ػػهب والسػػ  .... وألف ألثػػر مػػه يهم ػػة  ػػو المحهفظػػ  
 .(ٖ٘ٔالقه سة، ب. ت، ص)نهو لهم  ال وحيد(

وسهر أ  هؤه مف   ده نهػو ال قيػدة السػهفي   فسػهه والمػ هج  فسػع وث  ػوا نهيػع حيػث 
، : ) حف دسػ ور ه القػرآف، وشػري   ه شػري    محمػد  -رحمع اه –فيصؿ قرر المهؾ

و ظهم ػػػه  ػػػو قػػػه ـ نهػػػو مصػػػهح  ال هػػػد  مػػػه ا ي  ػػػهرض مػػػع أسػػػس  ػػػذا الػػػديف و ػػػذه 
 .(ٖٔٔـ، صٕٜٚٔ)الم جد،  الشري  (

ـ األسهسػة  هس   صدور ال ظه م -رحمع اه –وفة اللهم  ال ة وجههه المهؾ فهد 
الدول  الس ودي  قهمت نهػو: )م هػهج واضػ  فػة السيهسػ  والحلػـ لو أف إلهحلـ أشهر 

والدنوة وااج مهع..  ذا الم ههج  و اإلس ـ.. نقيدة وشػري  ... ولػ ف له ػت ال قيػدة 
والشػػػػري    ػػػػة األصػػػػوؿ اللهيػػػػ  ال ػػػػة  هضػػػػت نهيهػػػػه  ػػػػذه الدولػػػػ ، فػػػػإف  ط يػػػػؽ  ػػػػذه 

ة والفقػع والػدنوة واألمػر األصوؿ  مثؿ فة ال زاـ الم هج اإلسػ مة الصػحي  ؼ ال قيػد
 ..  ػػػهلم روؼ وال هػػػة نػػػف الم لػػػر وفػػػة القضػػػهئ وفػػػة ال  قػػػ   ػػػيف الحػػػهلـ والمحلػػػـو
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و ذلؾ له ت الدول  الس ودي   موذجه  م ميزا  فة السيهسػ  والحلػـ فػة ال ػهريخ السيهسػة 
 .(ٔ ػ، صٕٔٗٔال ظهـ األسهسة لهحلـ،  )الحديث(

، سػػ مي اإلومصػػدره  ػػو الشػػري   لمػػه ألػػد نهػػو أف: )نمػػهد ال ظػػهـ األسهسػػة 
دا  ػػػػػذا ال ظػػػػػهـ  شػػػػػري   اإلسػػػػػ ـ فػػػػػة  ديػػػػػد ط ي ػػػػػ  الدولػػػػػ . ومقهصػػػػػد ه حيػػػػػث ا  ػػػػػ

ومسػػؤوليه هه و حديػػد ال  قػػ   ػػيف الحػػهلـ والمحلػػـو ال ػػة  قػػـو نهػػو األخػػوة وال  هصػػ  
 .(ٗ ػ، صٕٔٗٔال ظهـ األسهسة لهحلـ،  )(والموااة وال  هوف

ة الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  ليؤلػػػد حقيقػػػ  ووضػػػع ال ظػػػهـ األسهسػػػة لهحلػػػـ فػػػ
ا  مػػهئ الدولػػ  السػػ ودي  وط ي  هػػه. فهلمػػهدة السػػه    مػػف ال ظػػهـ األسهسػػة لهحلػػـ  حػػدد 
أف الحلػػـ فػػة الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  يسػػ مد سػػهط ع مػػف: )ل ػػهب اه   ػػهلو وسػػ   

األسهسػػة ال ظػػهـ ) (و مػػه الحهلمػػهف نهػػو  ػػذا ال ظػػهـ وجميػػع أ ظمػػ  الدولػػ  رسػػوؿ 
. وذلػػػؾ   ليػػػد  ػػػ ف دسػػػ ور الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي   ػػػو (ٛ ػػػػ، صٕٔٗٔلهحلػػػـ، 

 القرآف والس   ال  وي .
حلػـ الدولػ  السػ ودي   ػ ف و هـز المهدة الثهلث  وال شروف مف ال ظهـ األسهسة له

نقيدة اإلسػ ـ، و ط ػؽ شػري  ع و ػ مر  ػهلم روؼ و  هػة نػف الم لػر، و قػـو  حمة: )
 .(ٓٔ ػ، صٕٔٗٔال ظهـ األسهسة لهحلـ،  )( نوة إلو اه واجب الد

 ػػذه الػػروح الم قػػدة له مسػػؾ  هإلسػػ ـ  -رحمػػع اه –وقػػد أجمػػؿ المهػػؾ ن ػػد ال زيػػز 
ذا حهفظ ػه   قولع: )أمه  حف ف  نز ل ه إا  هإلسػ ـ، وا سػ ح ل ػه إا  هل مسػؾ  ػع، وا 

 .(ٕٓالقه سة، ب. ت، ص)نهيع حهفظ ه نهو نز ه وس ح ه( 
غرافي والتـاريخي جرابطة االنتماء العرقي والواإلسالم الركيزة الثانية: العروبة  -

 .ووحدة المصير

ذلػؾ سم  أسهسػي  مػف سػمهت الػ هج السػ ود ، اإلس مة يشلؿ ال هج ال ر ة 
م ػزج  ػهل راث الثقػهفة والفلػر  وااج مػهنة السػه د فػة الجزيػرة الػذ  اس مة اإل هج ال



- 56 - 

 

يهسػػػة السػػػ ود  يؤلػػػد نهػػػو اار  ػػػهط الوثيػػػؽ  ػػػيف ال ػػػراث ال ر ػػػة ال ر يػػػ ، فػػػهلفلر الس
والرسػػهل  اإلسػػ مي ، ولػػذلؾ فقػػد  فهنهػػت القػػيـ ال ر يػػ  مػػع القػػيـ اإلسػػ مي  فػػة ال ظػػهـ 
السيهسػػػػػة السػػػػػ ود ، وأ  جػػػػػت  هجػػػػػه  سػػػػػ وديه  فريػػػػػدا   رجمػػػػػع  ػػػػػهريخ الممهلػػػػػ  ال ر يػػػػػ  

 .(ٓٗٔـ، صٕٙٓٓ)مرداد، الس ودي  ومواقؼ قهد هه
لهف يشدد: )ش   ه ال رب، ف حف مػف ال ػرب  -رحمع اه –مهؾ ن د ال زيز فهل

ليهـ، وخدم  اإلس  ، وخدمػ  شػ   ه وأم  ػه واج ػ  ـ وال ػرب واج ػ  نهي ػه  صػف  نهمػ وا 
 .(ٖٓٔالقه سة، ب. ت، ص)نهي ه  صف  خهص (

ون ػػدمه وضػػع ال ظػػهـ األسهسػػة لهحلػػـ و ظػػهـ مجهػػس الشػػور  و ظػػهـ الم ػػهطؽ 
ال ر ي  الس ودي ، ألد المهؾ فهد    ع قػد  ػـ األخػذ )  ػيف اان  ػهر وضػع  فة الممهل 

الممهلػػػػػ  ال ر يػػػػػ  السػػػػػ ودي  الم ميػػػػػز نهػػػػػو الصػػػػػ يد اإلسػػػػػ مة و قهليػػػػػد ه ونهدا هػػػػػه 
وظروفهه ااج مهني  والثقهفي  والحضهري  ومف ثػـ فقػد جػهئت  ػذه األ ظمػ   ه  ػ  مػف 

    دي  ه الح يؼ(.واق  ه مراني  ل قهليد ه ونهدا  ه ومه زم
  ف: )ال رب  مثه ػ  جسػد واحػد، والجسػد  -رحمع اه –وآمف المهؾ ن دال زيز 

و حف ا  سػ طيع اف  سػير إا  .الواحد ي  ة اا حهد، ونهي ه أف   هض م ضهم يف...
و  له ؼ م هـ.. وا يملػف أل  شػخص  سػر  فػة دمػع روح  ، مسهندة إخوا  ه ال رب

ااج هػػهد لمػػه فيػػع خيػػر  ػػ ده...  حػػف ج ػػود لخدمػػ  المػػوطف ال رو ػػ  أف ي قػػهنس نػػف 
ال ر ة فة لؿ  ق   مف  قهنع،  ش  ه نهو  ذا، وس ظؿ نهػو ذلػؾ ح ػو ي ػهؿ ال ػرب 

 .(ٖٕٛٔ-ٖٕٙٔـ، صٜٚٚٔالزرلهة، )اس ق لهـ جمي ه(
وأ  ػػػػهؤه مػػػػف   ػػػػده إيمه ػػػػه  نميقػػػػه   -رحمػػػػع اه –لقػػػػد آمػػػػف المهػػػػؾ ن ػػػػد ال زيػػػػز 

 ػػيف األمػػ  ال ر يػػ  واألمػػ  اإلسػػ مي ، فرلػػزوا جهػػود ـ نهػػو ضػػرورة  هار  ػػهط الوثيػػؽ 
 حقيؽ ال را ط  يف األم يف ال ر ي  واإلس مي   لػؿ السػ ؿ والوسػه ؿ. وال ػذلير فػة لػؿ 

نهػو نػه ؽ ال ػرب واألمػ  ال ر يػ  فػة  المسػؤولي الم هس هت ال ر يػ  واإلسػ مي    ظػـ 
 ال ضهمف اإلس مة.   هي  الدنوة اإلس مي  وال مؿ نهو  حقيؽ
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 ػػػػػذا ال وجػػػػػع السػػػػػ ود   حػػػػػو ال ضػػػػػهمف  -رحمػػػػػع اه –وضػػػػػمف المهػػػػػؾ فهػػػػػد 
   صػدور ال ظػهـ األسهسػة اإلس مة وال ر ػة فػة لهم ػع إلػو الشػ ب السػ ود   م هسػ

إف الممهلػػػػ  ال ر يػػػػ  السػػػػ ودي  دلػػػػ  نر يػػػػ  إسػػػػ مي  يهمهػػػػه مػػػػه يهػػػػـ ال ػػػػرب لهحلػػػػـ: )
لهمػػ هـ، و سػػهـ  لػػؿ طهقه هػػه فيمػػه ي ػػود  ، و حػػرص نهػػو  ضػػهم هـ وجمػػعوالمسػػهميف

نػػيهـ  ػػهلخير، وقػػد أث  ػػت ااحػػداث والوقػػه ع صػػدؽ مواقفهػػه ووفهئ ػػه  هل زامه هػػه  جػػهه 
ال ظػػػػػهـ األسهسػػػػػة لهحلػػػػػـ، )أم هػػػػػه ال ر يػػػػػ  واإلسػػػػػ مي  وال زامه هػػػػػه الدوليػػػػػ  األخػػػػػرا(

 .(ٙ ػ، صٕٔٗٔ
ف ال ػػرب إلػػو : )إ  ػػة أوجػػع أ ظػػهر إخػػوا ة مػػ-رحمػػع اه –وقػػهؿ المهػػؾ فيصػػؿ

   يػعألف اه سػ حه ع و  ػهلو اخ ػهر  ؛أ هـ مسؤولوف نف  ػذه الػدنوة ألثػر مػف غيػر ـ
وحمههػػػـ أمه ػػػ  إيصػػػهؿ  ػػػذه  ،صػػػهوات اه وسػػػ مع نهيػػػع مػػػ هـ، وأ ػػػزؿ ل ه ػػػع  هسػػػه هـ

الرسػػػػهل  غهػػػػو  قػػػػهع األرض، ولػػػػذلؾ فػػػػإف مسػػػػؤولي  ال ػػػػرب  جػػػػهه الػػػػدنوة اإلسػػػػ مي  
 .(ٙـ، صٜٜٙٔاألسد، )الش وب(مضهنف   هل س   لغير ـ مف 

 –ول  ليػػد  ػػزاوج ال رو ػػ  واإلسػػ ـ فػػة صػػيغ  سػػ ودي  فريػػدة قػػهؿ المهػػؾ فيصػػؿ
: )ومف أ داؼ سيهس  ه الخهرجي  الم روف  ال  هوف إلو أقصو الحػدود مػع -رحمع اه

الػػػدوؿ ال ر يػػػ  الشػػػقيق ... والسػػػير مػػػع الػػػدوؿ اإلسػػػ مي  فػػػة لػػػؿ مػػػه يحقػػػؽ لهمسػػػهميف 
الجه ػػة، )شػػ  هـ، و ؤيػػد ميثػػهؽ جهم ػػ  الػػدوؿ ال ر يػػ  و دنمػػع و سػػ ده(  نػػز هـ ورف ػػ 
 .(ٙٔٔب. ت، ص

 يػػػػ  وحػػػػددت المػػػػهدة األولػػػػو مػػػػف ال ظػػػػهـ األسهسػػػػة لهحلػػػػـ  ويػػػػ  الممهلػػػػ  ال ر 
الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  دولػػػ  نر يػػػ  إسػػػ مي  ذات السػػػ ودي ، وث  ػػػت حقيقػػػ  أف: )

ولغ هه  ة الهغػ   اه   هلو وس   رسولع سيهدة  هم  دي هه اإلس ـ ودس ور ه ل هب 
 .(ٚ ػ، صٕٔٗٔال ظهـ األسهسة لهحلـ، ) ال ر ي (

 يف ال رو   واإلس ـ إا   ليػد  را طومه  رليز ال ظهـ األسهسة نهو نمهي  ال 
لحقيقػػػػػ   هريخيػػػػػ ، وواقػػػػػع ا يملػػػػػف ال  صػػػػػؿ م ػػػػػع، أا و ػػػػػو ار  ػػػػػهط الممهلػػػػػ  ال ر يػػػػػ  
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ـ ار  هطػػه  أزليػػه. و ػػذا مػػه دفػػع المهػػؾ فهػػد له  ليػػد نهػػو أف السػػ ودي   هل رو ػػ  واإلسػػ 
ــن )ل ػػهب اه اللػػريـ الػػذ     ػػو: دسػػ ور الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي ــُل ِم ــِو اْلَباِط اَل َيْأِتي

الػذ   ( وسػ   رسػولع ٕٗفصػهت: ( )َبْيِن َيَدْيِو َواَل ِمْن َخْمِفِو َتنِزيٌل ملْن َحِكيٍم َحِميـدٍ 
الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  فػػة حهضػػر ه لمػػه  ػػة فػػة ...( وأف )ا ي طػػؽ نػػف الهػػوا

مهضػػػػيهه مه زمػػػػ   شػػػػرع اه  ط قػػػػع  لػػػػؿ حػػػػرص وحػػػػـز فػػػػة جميػػػػع شػػػػؤو هه الداخهيػػػػ  
والخهرجيػػ ، وسػػوؼ  ظػػؿ  حػػوؿ اه وقو ػػع مه زمػػ   ػػذلؾ حريصػػ  نهيػػع أشػػد الحػػرص. 

  ػد  يػؿ وحهلمػه   ػذلؾ جػي     ػد ج وإ  ه ثه  وف  حوؿ اه وقو ع نهػو اإلسػ ـ،   واصػ
 .(ٓ٘ٔـ، صٕٙٓٓرداد، م)حهلـ ا يضر ه مف خهلف ه ح و ي  ة وند اه(

و ػػـ  ضػػميف  ػػذا ال وجػػع ال ضػػهمف ال ر ػػة واإلسػػ مة أيضػػه  فػػة مػػواد ال ظػػهـ 
األسهسة لهحلـ. إذ  هػـز المػهدة الخهمسػ  وال شػروف الدولػ  نهػو: ) حقيػؽ آمػهؿ األمػ  

حيػػػػد اللهمػػػػ ... ونهػػػػو  قويػػػػ  ن قه هػػػػه  هلػػػػدوؿ ال ر يػػػػ  واإلسػػػػ مي  فػػػػة ال ضػػػػهمف و و 
المػػػهدة . حيػػػث  لػػػرس  ػػػذه (ٔٔ ػػػػ، صٕٔٗٔال ظػػػهـ األسهسػػػة لهحلػػػـ، ) الصػػػديق (

 ـ الذ  قهمػت نهيػع الممهلػ  ال ر يػ  السػ ودي ، و لػرس مػه  يف ال رو   واإلسرا ط ال 
ف غرسػػػع المهػػػؾ ن ػػػد ال زيػػػػز فػػػة لػػػوف الممهلػػػ  ال ر يػػػػ  السػػػ ودي  جػػػزئا  ا ي جػػػزأ مػػػػ

 ال ر يػ آؿ س ود أل ميػ  موقػع الممهلػ   راألم يف ال ر ي  واإلس مي . و لرس اس ش ه
 الس ودي  ومله  هه  ي همه.

ومػػه ذلػػؾ إا اس شػػ هر مػػف آؿ سػػ ود  ػػ ف األم ػػيف ال ر يػػ  واإلسػػ مي    قػػداف 
ـ نهػػو الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  آمػػها  ل يػػرة، و  طه ػػهف إليهػػه لهقيػػهدة والريػػهدة، ومػػف ثػػ

لػػهف مػػف الضػػرور  أف يػػ  لس ذلػػؾ نهػػو ط ي ػػ  ن قػػهت الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  
  هلدوؿ ال ر ي  واإلس مي .

إلػػو ذلػػؾ فقػػهؿ: )إذا دنو ػػه  حػػف ال ػػرب -رحمػػع اه –وقػد أشػػهر المهػػؾ فيصػػؿ 
مطهقه  مػع الػدنوة لهوحػدة اإلسػ مي ، وفػة ان قهد ػه  ولهوحدة  ال ر ي  فإف ذلؾ ا ي  هف
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واا حػػػػهد ال ر ػػػػة  ػػػػواة لوحػػػػدة إسػػػػ مي  ل ػػػػرا  لػػػػوف لػػػػؿ  ال ر يػػػػ ة لهوحػػػػدة أف الػػػػدنو 
الشػػ وب اإلسػػ مي  مر  طػػ   هػػػه، وا  مػػه  قػػـو نهػػو أسػػػس ثه  ػػ  مدروسػػ   رانػػو فيهػػػه 

 .(ٓٗـ، صٜٜٙٔالخوج ، )مصهح  لؿ ش ب، ويرانو فيهه حؽ لؿ ش ب(
إلسػػػ مة و هػػػـز المػػػهدة ال هسػػػ   وال شػػػروف الدولػػػ  السػػػ ودي   صػػػيه   ال ػػػراث ا

إل سػه ي  ) رنػو الدولػ  ال هػـو وال ر ة، والمسه م  فػة الحضػهرة ال ر يػ  واإلسػ مي  وا
اآلداب والثقهف .. و   و   شجيع ال حث ال همة، و صوف ال راث اإلسػ مة وال ر ػة، و 

ال ظػػػػػهـ األسهسػػػػػة لهحلػػػػػـ، ) و سػػػػػهـ فػػػػػة الحضػػػػػهرة ال ر يػػػػػ  واإلسػػػػػ مي  واإل سػػػػػه ي (
 .(ٔٔ ػ، صٕٔٗٔ

حػػرص آؿ سػػ ود نهػػو  طػػه ؽ خيػػهرات سيهسػػه هـ الداخهيػػ  والخهرجيػػ  وأضػػحو 
فػػة إدارة شػػؤوف الدولػػ  مػػع الػػ هج ال ر ػػة اإلسػػ مة سػػم  مميػػزة مػػف سػػمهت حلمهػػـ، 

 وميزة   فرد  هه الممهل  ال ر ي  الس ودي  فة المج مع السيهسة الدولة الم هصر.
رحمػػػع  –ال زيػػػز وقػػػد   ػػػع  ػػػذا اإلحسػػػهس الل يػػػر  هلمسػػػؤولي  ن ػػػد المهػػػؾ ن ػػػد 

وأ  ه ع، ونظـ األمه   المهقػهة نهػو نػه قهـ  جػهه األم ػيف ال ر يػ  واإلسػ مي  مػف  -اه
 ػػراث أسػػرة آؿ سػػ ود، و هريخهػػه الحهفػػؿ   صػػرة ال ػػرب والمسػػهميف، وقػػد ولػػد ذلػػؾ فػػة 
أنمػػػهقهـ داف ػػػه  ل يػػػرا   ضػػػرورة إلمػػػهؿ مسػػػيرة اآل ػػػهئ واألجػػػداد  حػػػو ال ضػػػهمف ال ر ػػػة 

: )ولػؿ مػه  ػدنو إليػع  ػو جمػع -رحمػع اه –حيػث قػهؿ المهػؾ ن ػدال زيزس مة، اإلو 
لهم  المسهميف وا فهقهـ ليقوموا  ػواج هـ أمػهـ ر هػـ وأمػهـ   د ػـ، والػذ   هػد اه نهيػع 
و حػػف أوسػػطلـ فػػػة اإلسػػ ـ وأوسػػػطلـ فػػة ال رو ػػػ  أ  ػػه مػػػه   ػػهـ ليهػػػ  إا أمػػر جميػػػع 

أمر ـ، ويزنج ه لؿ أمر يدخؿ نهػيهـ م ػع ذؿ المسهميف يهم ه...  هم ه حهل هـ ويهم ه 
مػرداد، )أو خػذاف، أل  ػه  ػرا أ هػـ م ػه و حػف مػ هـ، لمػه  هم ػه جميػع  ػ د المسػهميف(

 .(ٕ٘ٔـ، صٕٙٓٓ
فلػهف دومػه  يولػد: )ن ق  ػه  إخوا  ػه المسػهميف  -رحمػع اه – أمه المهػؾ فيصػؿ

 ػػػة ن قػػػهت األخػػػوة  سػػػوائ لػػػه وا دوا  إسػػػ مي  أو مسػػػهميف فػػػة  هػػػد غيػػػر إسػػػ مة،
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والمح ػػػػػػػػػ ، مػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػ ة ل وطيػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػذه ال  قػػػػػػػػػهت ال ػػػػػػػػػة يفرضػػػػػػػػػهه نهي ػػػػػػػػػه دي  ػػػػػػػػػه 
 .(ٕٗٔـ، صٕٜٚٔالم جد، )وشري   ه(

مقهليػػد الحلػػـ قػػهؿ: )إ  ػػة أشػػ ر   ظػػـ  -رحمػػع اه –وحػػهؿ  ػػولة المهػػؾ فهػػد 
 جػؿ -أف أحمههػه راجيػه  م ػع -سػ حه ع و  ػهلو -المسؤولي  وثقؿ األمه ػ  ال ػة شػهئ اه

أف ي ي  ة نهو حمههػه، وا   ػة أنه ػد اه ثػـ أنه ػدلـ  ػ ف ألػرس لػؿ جهػود   -ون 
ووق ػػػة مػػػف أجػػػؿ ال مػػػؿ نهػػػو راحػػػ لـ و ػػػوفير الرخػػػهئ واألمػػػف وااسػػػ قرار لهػػػذا ال هػػػد 

ألػػػد نهػػػو ثوا ػػػت أف السػػػهط  الدسػػػ وري ، ع ن ػػػد  وليػػػولػػػهف أوؿ قػػػرار صػػػدر  ال زيػػػز.
سػػػ  السيهسػػػ  السػػػ ودي  ظػػػؿ يال ضػػػهمف اإلسػػػ مة مؤلػػػدا  أف مي ه. الخهرجيػػػ  نر ي ػػػه وا 

الدولػػػػ  م ػػػػذ إ شػػػػه هه، وا ي ػػػػدؿ مػػػػف  ػػػػذه السيهسػػػػ    ػػػػدؿ  حجػػػػر األسػػػػهس فػػػػة سيهسػػػػ 
 .(ٕ٘ٔـ، صٕٙٓٓمرداد، )(األصوؿ الظروؼ وا  غير
البعـــد اإلســـالمي فـــي صـــنع القـــرار السياســـي الخـــارجي  اعتمـــادالركيـــزة الثالثـــة: 

 السعودي:
و هجػع  -رحمػع اه –سػ مي  لهمهػؾ ن ػد ال زيػز ن دمه شلهت القيـ ال ر يػ  اإل

ال ر ػػة اإلسػػ مة الفلػػر السيهسػػة له ظػػهـ السػػ ود ،  ػػرجـ ال ظػػهـ السيهسػػة السػػ ود  
 ػػػػذه القػػػػيـ، و هػػػػور  ػػػػذا الػػػػ هج فػػػػة نمهيػػػػ  فريػػػػدة لصػػػػ ع القػػػػرار السيهسػػػػة الخػػػػهرجة. 

سػػػػػة وا  لسػػػػػت الرؤيػػػػػ  ال ر يػػػػػ  اإلسػػػػػ مي  نهػػػػػو السيهسػػػػػهت الخهرجيػػػػػ  له ظػػػػػهـ السيه
السػػػػ ود  فػػػػة ال وجػػػػع والمضػػػػموف، ونهػػػػو طروحػػػػهت الدلػػػػ  السيهسػػػػي  والد هومهسػػػػي . 
وأضػػػػحت ال رو ػػػػ  واإلسػػػػ ـ أ ػػػػـ الم طهقػػػػهت ال ػػػػة  ػػػػؤثر فػػػػة نمهيػػػػ  صػػػػ ع السيهسػػػػ  

 الخهرجي  الس ودي  وا  راز ه.
وأصػػ    طػػه ؽ خػػط السيهسػػ  الخهرجيػػ  له ظػػهـ السيهسػػة السػػ ود  مػػع الػػ هج 

ضح  ومهموس  مف واقع ممهرس  الممهل  ال ر يػ  السػ ودي  ال ر ة اإلس مة حقيق  وا
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اخ صهصػػه هه و شػػهطه هه الداخهيػػ  والدوليػػ  ، سػػوائ فػػة ال شػػري هت أـ اإلجػػرائات أـ 
 .(ٙٗـ، صٜٙٛٔالق هع، )المواقؼ أـ السيهسهت

لػػػو ذلػػػؾ أشػػػهر المهػػػؾ فيصػػػؿ   قولػػػع: ) حػػػف م ػػػذ أسػػػس  ػػػذه  -رحمػػػع اه –وا 
ز قػػد أث   ػػه فػػة المجػػهؿ الػػدولة إيمه  ػػه  هلسػػ ـ ال ػػهلمة... الدولػػ ... المهػػؾ ن ػػد ال زيػػ

 ػػوحة ف   ػػهليـ دي  ػػه و قهليػػد ه ال ر يػػ  األصػػيه ، و حػػف  ؤيػػد...  ػػزع السػػ ح و ج ػػب 
ال شري  مخهطر األسهح  الف هل ، و دنو إلو حري   قرير المصير للػؿ الشػ وب وحػؿ 

ومف أ داؼ سيهسػ  ه  ،لحؽ وال دؿالم هزنهت الدولي   هلوسه ؿ السهمي  المر لزة نهو ا
الخهرجيػػ  الم روفػػ  ال  ػػهوف إلػػو أقصػػو الحػػدود مػػع الػػدوؿ ال ر يػػ  الشػػقيق ... والسػػير 
مػػع الػػدوؿ اإلسػػ مي  فػػة لػػؿ مػػه يحقػػؽ لهمسػػهميف نػػز ـ ورف ػػ  شػػ  هـ ، و ؤيػػد ميثػػهؽ 
جهم ػػػ  الػػػدوؿ ال ر يػػػ  و دنمػػػع و سػػػ ده، و ؤيػػػد ميثػػػهؽ  ي ػػػ  األمػػػـ الم حػػػدة ومقػػػررات 

 مرات ) ه دو ج( ودوؿ ندـ اا حيهز، و س و  لػؿ مػه أو ي ػه مػف قػوة إلػو أف يسػود مؤ 
 .(ٖٔٔـ، صٕٜٚٔالم جد، )ال هلـ س ـ نهدؿ وحري  حقيقي  وطم  ي   دا م (

وظػػػؿ  ػػػذا المػػػ هج اسػػػ را يجي    محػػػور حولهػػػه لػػػؿ سيهسػػػهت الدولػػػ . وي جهػػػو 
الخػهرجة السػ ود  ألثػر مػه    ثير ال رو   واإلسػ ـ فػة نمهيػ  صػ ع القػرار السيهسػة

ي جهػو فػػة سيهسػهت ال ضػػهمف ال ر ػة اإلسػػ مة، وال  قػ   ػػيف ال ػرب والمسػػهميف، إذ 
 حمػػػؿ السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  السػػػ ودي  فػػػة طيه هػػػه مفهػػػـو ال ضػػػهمف ال ر ػػػة اإلسػػػ مة 

 (ٖ٘ٔـ، صٕٙٓٓمرداد، )  مؽ وقوة شديد يف.
سهسػػي  مػػف مر لػػزات فقػػد ج ػػؿ آؿ سػػ ود ال ضػػهمف ال ر ػػة اإلسػػ مة رليػػزة أ

نمهيػػػ  صػػػ ع القػػػرار السيهسػػػة الخػػػهرجة السػػػ ود  ف   ػػػوا الػػػدفهع نػػػف قضػػػهيه األم ػػػيف 
إف أحػػب األمػػور إلي ػػه أف : )-رحمػػع اه –ال ر يػػ  واإلسػػ مي . قػػهؿ المهػػؾ ن ػػد ال زيػػز

يجمػػػع اه لهمػػػ  المسػػػهميف فيؤلػػػؼ  ػػػيف قهػػػو هـ، ثػػػـ   ػػػد ذلػػػؾ أف يجمػػػع لهمػػػ  ال ػػػرب 
القه سػػة، )هصػػد ـ ليسػػيروا فػػة طريػػؽ واحػػد يػػورد ـ مػػوارد الخيػػر(فيوحػػد غهيػػه هـ ومق

 .(ٕٜب.ت، ص
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وحفػػػػػؿ  ػػػػػهريخ الممهلػػػػػ  ال ر يػػػػػ  السػػػػػ ودي   ػػػػػهل رليز نهػػػػػو ال ضػػػػػهمف ال ر ػػػػػة 
 –اسػ مرارا  لػ هج المهػؾ ن ػد ال زيػز -رحمػع اه –اإلس مة. فشػهد نهػد المهػؾ سػ ود 

سػػػػػ مة وخدمػػػػػ  قضػػػػػهيه ـ ، و شػػػػػهطه  واسػػػػػ ه   حػػػػػو ال ضػػػػػهمف ال ر ػػػػػة اإل-رحمػػػػػع اه
: )المسػػػهموف إخوا  ػػه أي مػػػه حهػػػوا و زلػػػوا، -رحمػػػع اه –وا  مهمػػه هـ. قػػػهؿ المهػػػؾ سػػ ود

وال ػػػػػرب أ هو ػػػػػه أ ػػػػػة ار حهػػػػػوا وحيػػػػػث لػػػػػه وا،  سػػػػػ و لخيػػػػػر ـ جمػػػػػي هـ وفػػػػػة سػػػػػه ر 
الميػػهديف... ولقػػد نهػػـ القهصػػة والػػدا ة  ػػذا  الشػػ ور المشػػ رؾ  ي  ػػه... و ػػذه ال زيمػػ  

السػير فيهػه، ومػف أجػؿ ذلػؾ  رجػو مػف اه أف ي ػيف الجميػع ليرجػع  ال ة صػمم ه نهػو
 .(ٙ٘ٔـ، صٕٙٓٓمرداد، )لهمسهميف نز ـ وسؤدد ـ وله رب أوطه هـ و  د ـ(

م ػػذ حرصػػت الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي   يػػرا ال هحػػث مػػف خػػ ؿ مػػه سػػ ؽ أفو 
حهرسػػػه  أف  لػػػوف نهػػػو    ػػػة ال  ػػػد اإلسػػػ مة فػػػة سيهسػػػه هه الخهرجيػػػ ، ورأت  شػػػ  هه 

قه دا  ورمزا  لوحدة ال ػرب أف  لوف ، و وأ مهه قضي  فهسطيف أمي ه  لهمقدسهت اإلس مي 
والمسػػهميف و طه ػػه هـ، والمػػدافع األوؿ نػػف قضػػهيه ال ػػرب المسػػهميف. واسػػ طهنت أف 
 مػػهرس دورا   هريخيػػه  مهمػػه  فػػة  رسػػيخ مفهػػومة ال ضػػهمف: ال ر ػػة واإلسػػ مة،     يهػػه 

ل ر ػػة واإلسػػ مة، ودفهنهػػه المسػػ ميت نػػف ال رو ػػ  واإلسػػػ ـ، لسيهسػػهت ال ضػػهمف ا
وسػػ يهه  الحثيػػث إلػػو  وحيػػد صػػؼ األم ػػيف ال ر يػػ  واإلسػػ مي  وجمػػع لهمػػ هـ ودنػػـ 
قضػػهيه ـ فػػة جميػػع المجػػهات ح ػػو ج هػػت مػػف ال ضػػهمف ال ر ػػة واإلسػػ مة حقيقػػ  

 واق  .
هرجيػ  فػة ال ظػهـ ن دمه حددت الممهل  ال ر ي  الس ودي  أ داؼ سيهسػ هه الخو 

السيهسػػػػػػة الػػػػػػدولة، ج هػػػػػػت ال ضػػػػػػهمف ال ر ػػػػػػة واإلسػػػػػػ مة  لػػػػػػؿ أ  ػػػػػػهده السيهسػػػػػػي ، 
وااق صػػهدي ، وال سػػلري  وااسػػ را يجي  والثقهفيػػ  أحػػد أ ػػـ  هػػؾ األ ػػداؼ، ل  ميػػز  ػػذلؾ 
نػػػػف  قيػػػػ  دوؿ ال ػػػػهلـ. وأصػػػػ   ال ضػػػػهمف ال ر ػػػػة اإلسػػػػ مة محػػػػور ار لػػػػهز الػػػػ هج 

يه ال ػهلميف ال ر ػة واإلسػ مة، السيهسػي  وااق صػهدي  الس ود  فػة ال  همػؿ مػع قضػه
 وال قه دي  وااج مهني  والثقهفي .
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قضػػػػي  فهسػػػػطيف يق صػػػػر دور الممهلػػػػ  ال ر يػػػػ  السػػػػ ودي  فػػػػة دنػػػػـ  ـلػػػػو هل ػػػػهلة     
القضهيه ال ر ي  واإلس مي ، و صرة الدوؿ والش وب ال ر ي  واإلس مي  نهػو الجهػود و 

فقػػػػػػط،  ػػػػػػؿ يغطػػػػػػة دور ػػػػػػه أ  ػػػػػػهدا  م  ػػػػػػددة  شػػػػػػمؿ ال ػػػػػػواحة الد هومهسػػػػػػي  وال سػػػػػػلري  
 ااق صهدي  والثقهفي  والدي ي  وال قه دي .

 :لممممكة العربية السعوديةتحديات السياسة الخارجية خامسًا: 
الم طيػػهت ال ػػة  سػػ  د نهيهػػه السيهسػػي  الخهرجيػػ  السػػ ودي  يقه ههػػه  حػػديهت  إف

، ومػف  ػذه ال حػديهت مػه يهػة هسػي  السػ ودي لثيرا مه  حد مػف خيػهرات وفهنهيػ  الد هوم
 ـ(:ٕٔٔٓ)الحهوة، 

 التحدي المؤسسي: (ٔ

أوؿ  ػػػذه ال حػػػػديهت ال حػػػد  المؤسسػػػػة؛ فقػػػد رفػػػػع ال طػػػور المػػػػذ ؿ فػػػة حقػػػػؿ 
ال  قهت الدولي   حديه غير مس وؽ لجههز ص ع السيهس  الخهرجي  فة جميػع الػدوؿ، 

زة الحلوميػ  ال ػة  سػهـ فػة صػ ع وم هه الممهل  ال ر يػ  السػ ودي . فقػد   ػددت األجهػ
و  فيذ السيهس  الخهرجي  لهدوؿ، ح و إ  ه  جد أف   ض األجهزة الحلومي  أص   لهػه 
ا صػػػهؿ يػػػومة م هشػػػر مػػػع ال ػػػهلـ الخػػػهرجة قػػػد ا يقػػػؿ نػػػف ا صػػػهؿ وزارة الخهرجيػػػ ، 
و لهمهت مصهل  الدوؿ و شه لت، ممه غّير مف مضموف ومفهػـو المصػهح  الوط يػ ، 

ور المػػػػػواطف ال ػػػػػهـ فػػػػػة مػػػػػدخ ت القػػػػػرار الخػػػػػهرجة، سػػػػػوائ مػػػػػف خػػػػػ ؿ لمػػػػػه  ػػػػػرز د
المؤسسػػهت المد يػػ  والسيهسػػي  أو الػػرأ  ال ػػهـ، وجػػهئت الثػػورة فػػة وسػػه ؿ اا صػػهات 
و ق يػػ  الم هومػػهت و مػػه ف ح ػػع مػػف آفػػهؽ جديػػدة فػػة ال واصػػؿ  ػػيف الشػػ وب ل  قػػد مػػف 

جديػػػػػدة مػػػػػف  نمهيػػػػػ  صػػػػػ ع القػػػػػرار الخػػػػػهرجة، يضػػػػػهؼ إلػػػػػو مػػػػػه سػػػػػ ؽ ظهػػػػػور أ مػػػػػهط
الد هومهسي   زاحـ الد هومهسي  ال قهيدي ، مثؿ: د هومهسي  القمـ، والد هومهسػي  الموازيػ ، 
والد هومهسػػػػي  ال رلمه يػػػػ ، والد هومهسػػػػي  الشػػػػ  ي ، والممهلػػػػ  ال ر يػػػػ  السػػػػ ودي  ليسػػػػت 

 اس ث هئ مف  ذه ال طورات فة نهلـ السيهس  الخهرجي .
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لػػػػ  ال ر يػػػػ  السػػػػ ودي  ل سػػػػ جه   لهػػػػذه ولقػػػػد سػػػػ ت وزارة الخهرجيػػػػ  فػػػػة الممه
ال حديهت،  يد أف اس جه  هه له ػت محػدودة أمػهـ قػوة ال حػديهت و  ونهػه، و مثهػت  ػذه 
ااسػػ جه   فػػة إنػػهدة  يلهػػ  الػػوزارة  مػػه ي  ػػـ  مػػط ال  قػػهت الدوليػػ  الم هصػػرة، الػػذ  

هت صػػ ع  ػػرز فيػػع دور الم ظمػػهت اإلقهيميػػ  والدوليػػ ،  يػػد أف مػػه  ػػو مطهػػوب مػػف جهػػ
السيهسػػي  الخهرجيػػ   هلممهلػػ ، خصوصػػه فػػة  ػػذه المرحهػػ ،  ػػو   زيػػز مسػػه دة القػػرار 
الخػػػػهرجة و رشػػػػيد مدخ  ػػػػع مػػػػف خػػػػ ؿ نمػػػػػؿ مؤسسػػػػة، و مػػػػه يػػػػ  ئـ مػػػػع مسػػػػػ وا 
 ال حػػديهت ال ػػة  واجههػػه السيهسػػ  الخهرجيػػ  السػػ ودي  فػػة محيطيهػػه اإلقهيمػػة والػػدولة

 .(ٔٙ-ٓٙـ، صٕٓٔٓ)إسمهنيؿ، 
   :الدولي جتمعسق المالتغير في ن (ٕ

لقػػد أدت  ههيػػ  الحػػرب ال ػػهردة ثػػـ ظهػػور الوفػػهؽ الػػدولة ومػػه  ػػ ه مػػف ا هيػػهر 
لهم سػػػػلر ااشػػػػ رالة إلػػػػو  غيػػػػر جػػػػذر  فػػػػة  سػػػػؽ الم ػػػػ ظـ الػػػػدولة، فقػػػػد  حػػػػوؿ  ػػػػذا 
الم ػػػػ ظـ مػػػػف م ػػػػ ظـ ث ػػػػه ة القط يػػػػ  إلػػػػو م ػػػػ ظـ أحػػػػهد  ا فػػػػردت الوايػػػػهت الم حػػػػدة 

أف  ػذا ال حػوؿ لػيس فػة صػهل  دوؿ المج مػع الػدولة،  األميرلي   قيهد ع، وا شؾ فة
 وم هه الممهل ، إذ إ ع حّد مف خيهرا هه فة ل    ال واز هت الدولي .

ولقد س ت الد هومهسي  الس ودي  إلػو  وسػيع قهنػدة ن قه هػه ااسػ را يجي  مػف 
مػف خ ؿ اا جهه شرقه  حو الصيف واله د ولػذلؾ روسػيه اا حهديػ ، وذلػؾ  غيػ  الحػد 

 ػػػ ثير ال غيػػػر فػػػة  سػػػؽ الم ػػػ ظـ السيهسػػػة الػػػدولة،  يػػػد أف الفػػػراغ الػػػذ  خهفػػػع ا هيػػػهر 
اا حػػهد السػػوفيه ة ا يػػزاؿ قه مػػه فػػة الوقػػت الحهضػػر وفػػة المسػػ ق ؿ القريػػب، ذلػػؾ أف 
ملو ػػهت القػػوة ليسػػت القػػوة ااق صػػهدي  أو نػػدد السػػلهف فحسػػب، وا  مػػه   ػػهؾ ن هصػػر 

ه د وروسيه اا حهدي  فة الوقت الحهضػر. لػذا فػإف أخرا  ف قر لهه لؿ مف الصيف وال
الد هومهسػػي  السػػ ودي   واجػػع م ضػػه  ال غيػػر فػػة  سػػؽ الم ػػ ظـ الػػدولة، و ػػذا رفػػع لهػػه 
  حػػػػديه؛ إذ ج ههػػػػه ر ي ػػػػ  ل ي ػػػػ  دوليػػػػ  قػػػػد ا  قػػػػدـ أفضػػػػؿ خيػػػػهر لهمصػػػػهلح  الوط يػػػػ 

 .ـ(ٕٔٔٓ)الحهوة، 
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 :تراكم األزمات اإلقميمية (ٖ
ف الممهل  فة نيف ال واصؼ واألزمهت اإلقهيمي . فخػ ؿ لقد شهئ اه أف  لو  
ـ نصػػػفت  هلم طقػػػ  اللثيػػػر مػػػف ال حػػػوات واألزمػػػهت ٕٔٔٓ - ٜٜٚٔ ػػػيف  الف ػػػرة مػػػه

الل را، ال ػة رف ػت  حػديه غيػر مػ لوؼ لصػه ع القػرار السػ ود . ومػف  ػذه ال حػوات 
 ه هه القضػػػػػي  الفهسػػػػػطي ي    شػػػػػ  واألزمػػػػػهت  ػػػػػذلر، نهػػػػػو سػػػػػ يؿ المثػػػػػهؿ ا الحصػػػػػر:

السيهسػػػي  واإل سػػػه ي ، الثػػػورة اإليرا يػػػ  ومػػػه رف  ػػػع مػػػف  حػػػديهت سيهسػػػي  وأم يػػػ  لػػػدوؿ 
اإليرا ي  و دانيه هه اإلقهيميػ ، احػ  ؿ ال ػراؽ لدولػ   -الخهيج ال ر ي ، الحرب ال راقي  

اللويت ومه جسده مف  حد سهفر لم ظوم  األمف ال ر ة، ااح  ؿ األميرلة له ػراؽ، 
ا قوة فة ال هلـ فج ة نهو الحدود الشمهلي  لهممهل ، وأدخػؿ ال ػراؽ فػة الذ  ج ؿ أقو 

مس  قع الحرب األ هي ، مسهنة إيراف ام  ؾ قػدرات  وويػ  و ظػهـ إرسػهؿ صػهروخة 
م طػػور قػػهدر نهػػو حمػػؿ الػػرؤوس ال وويػػ ،  ػػدخؿ إيػػراف فػػة الشػػؤوف الداخهيػػ  ال ر يػػ ، 

صومهؿ، وأخيرا الزلػزاؿ السيهسػة الػذ  األزمهت المزم   فة لؿ مف اليمف، ول  هف، وال
ـ وأدا إلػو  غيػر فػة   يػ    ػض األ ظمػ  ٕٔٔٓضرب ال هلـ ال ر ة فة مطهع نهـ 

)إسػمهنيؿ،  ال ر ي  وا  هػهئ حهلػ  ااسػ ث هئ ال ر ػة مػف موجػ  ال غييػر السيهسػة الل ػرا
 .(ٔٙـ، صٕٓٔٓ

 وؽ نهػو  ذا ال رالـ له حوات واألزمهت شلؿ ن  ه غيػر مسػويرا ال هحث أف 
صػػه ع القػػرار السػػ ود  ونهػػو اإلمله ػػهت السػػ ودي . و ػػذه ال حػػوات واألزمػػهت يػػزداد 
مف ولهه يومه   د يـو  ظػرا ل  قيػدا هه المحهيػ ، واإلقهيميػ ، والدوليػ  ممػه ي  ػة أف آليػ  
صػ ع القػػرار الخػػهرجة السػػ ود  مق هػػ  ألثػػر مػف أ  وقػػت مضػػو نهػػو  حػػديهت ل يػػرة 

 ة.مصدر ه ال  ـز اإلقهيم
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 الظواىر في المجتمع الدولي:  (ٗ
ا سػػمت ال قػػود األخيػػرة   ػػروز ظػػوا ر دوليػػ  أثػػرت فػػة  شػػليؿ السيهسػػهت الدوليػػ ، 

أ ػػػرز  ػػػذه الظػػػوا ر ظػػػه رة ال ولمػػػ  فػػػة و  وم هػػػه سيهسػػػ  الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي .
أ  هد ه المخ هف ، خصوصه   د ه السيهسة، الذ  لهف لع دور ل ير فػة  شػليؿ القػيـ 

فػػه يـ الدوليػػ  الم هصػػرة. لقػػد أدا سػػقوط اا حػػهد السػػوفيه ة وا هيػػهر حػػه ط  ػػرليف والم
إلػػو  قهقػػر فػػة دور اآليػػديولوجيه فػػة  شػػليؿ السيهسػػهت الدوليػػ ، وحػػؿ محههػػه مشػػ رؾ 
دولػػػة يرلػػػػز نهػػػو   زيػػػػز حقػػػوؽ اإل سػػػػهف ومشػػػهرل  الشػػػػ وب مػػػف خػػػػ ؿ مؤسسػػػػه هه 

ول  نف  ذه ال حػديهت و  ثيرا هػه نهػو ال مثيهي  فة ص ع القرار، ولـ  لف الممهل  م ز 
 .(ٖٙـ، صٕٓٔٓ)إسمهنيؿ،  سيهس هه الخهرجي 

 الربيع العربي: (٘
 يػػد أف ال حػػد  األل ػػر  ػػو ذلػػؾ الزلػػزاؿ السيهسػػة الل يػػر الػػذ  ضػػرب ال ػػهلـ 
ال ر ػػػة فػػػة مطهػػػع ال ػػػهـ الحػػػهلة، وأطهػػػؽ نهصػػػف  سيهسػػػي  و  ػػػهت شػػػ  ي   ػػػدأت مػػػف 

 ههيػػ  ااسػػ ث هئ » ػػػ ةأدا  ػػذا الزلػػزاؿ إلػػو مػػه سػػم ػػو س  ه جػػهه المشػػرؽ ال ر ػػة. لقػػد 
لهد هومهسػػػػي   جديػػػػدا   مػػػػف موجػػػػ  ال حػػػػوات السيهسػػػػي  الل ػػػػرا، ورفػػػػع  حػػػػديه  « ال ر ػػػػة

السػػ ودي ، حيػػث وضػػ هه  ػػيف سػػ داف مطهلػػب ااسػػ قرار السيهسػػة و مهسػػؾ الليه ػػهت 
ذه ال طػورات ال ر ي  ومطرق  اا  فهضهت الش  ي  ال ر ي  ومطهل هه السيهسي ، ومثؿ  ػ

المفهج ػػػ   فػػػرض نهػػػو صػػػه ع القػػػرار السػػػ ود  أخػػػذ الحيطػػػ  والحػػػذر فػػػة مػػػػدخ ت 
 .  ـ(ٕٔٔٓ)الحهوة،  القرار، وذلؾ لضمهف أفضؿ نه د سيهسة لمخرجه ع

 صدام الثقافات: (ٙ
 ػػرزت ظػػه رة صػػداـ الثقهفػػهت ل شػػلؿ طرحػػه جديػػدا فػػة ال  قػػهت  ػػيف األمػػـ، 

وااق صػهد   األيػديولوجةقػهفة  ػدي  لهصػداـ وجهئ  ذا المفهـو ليج ؿ مف الصداـ الث
( ـٜٜٜٔ،  ػوفجالقه ـ فة المج مع الدولة، فوفقػه لم ظِّػر  ػذا المفهػـو )صػهمويؿ     
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ف « الخطػػوط الفهصػػه   ػػيف الحضػػهرات سػػ لوف خطػػوط الم ػػهرؾ فػػة المسػػ ق ؿ»فػػإف  وا 
 «.والغرب صداـ حضهرات ال فهنؿ  يف اإلس ـ»

القيهد  فة ال هلـ اإلسػ مة  صػدت لهػذا الطػرح و حلـ مله   الممهل  ودور ه 
الػػػذ  يوجػػػد ال ػػػداوة وال غضػػػهئ  ػػػيف الشػػػ وب،  طػػػرح  ػػػديؿ ي مثػػػؿ  ػػػهلحوار  ػػػيف أ  ػػػهع 

جهػودا  -رحمػع اه –األديهف  غي    زيز قيـ المح ػ  والسػ ـ. فقػد قػهد المهػؾ ن ػد اه 
قهيميػػ  ودوليػػ  ل شػػر و  زيػػز الحػػوار  ػػيف أ  ػػهع األديػػهف،  مثهػػت  ػػذه الجهػػود  محهيػػ  وا 

  دائ مل  الملرم  ثـ  مػؤ مر مدريػد و وجػت  هقػهئ قمػ  فػة األمػـ الم حػدة، وقػد سػ و 
المهؾ ن د اه مف خ ؿ  ذه الجهود لف   صفح  جديدة فة  ػهريخ ال شػري  يحػؿ فيهػه 
المح ػػػ  والو ػػػهـ محػػػؿ ال ػػػو ر وال ػػػدائ، وال رليػػػز نهػػػو المشػػػ رؾ اإل سػػػه ة  ػػػيف أ  ػػػهع 

ثقهفػهت، وا  ػراز القػيـ ال  يهػ  فػة لػؿ ديػف، مػع اح ػراـ خصوصػي  لػؿ م  قػد األديهف وال
 .(ٖٔٔـ، صٕٕٔٓ)الصهل ،  وثقهف 

ـ وجػػدت الممهلػػ   فسػػهه فجػػ ة ٕٔٓٓوم ػذ الحػػهد  نشػػر مػػف سػػ  م ر )أيهػػوؿ( 
أمهـ ظه رة جديدة  مثهت فة اإلر ػهب الػدولة، ونه ػت الممهلػ  مثػؿ غير ػه مػف الػدوؿ 

لحقت األذا المهد  وال د ة فة لثير مػف الػدوؿ، ونػه و م هػه مف  ذه الظه رة ال ة أ
اللثيػػػر مػػػػف الشػػػ وب. وممػػػػه أثػػػػهر قهػػػؽ القيػػػػهدة السػػػػ ودي  والشػػػ ب السػػػػ ود   ػػػػو أف 

ثوب اإلس ـ ن د   فيذ أنمهلهه الشريرة، ممه ج ػؿ الممهلػ    ه ستال  هصر اإلر ه ي  
 مثػػؿ فػػة الػػدفهع نػػف  وثقهفيػػه   مثػػؿ فػػة ال مػػؿ اإلر ػػه ة،  : مهديػػه   واجػػع  حػػديه مزدوجػػه  

 ع. ـ ومه ُ سب إليع مف أنمهؿ شريرة، و   هفو مع قيماإلس 
 ػػػذه الم طيػػػهت وال حػػػديهت   مػػػؿ السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  ويػػػرا ال هحػػػث أ ػػػع مػػػف 

 لفهئة وقدرة مس مدة مف أصػهل  الم ػدأ، وصػ    األرض ال ػة  قػؼ نهيهػه،  الس ودي 
 .  ه ال  يدة وخهص   جهه القضي  الفهسطي ي و  طهؽ م هه مواقفهه الثه   ، وريه 
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 الفصل الرابع
استجالء البعد اإلسالمي في السياسة الخارجية السعودية تجاه 

 القضية الفمسطينية

o .تمييد 

o  أواًل: البعــد اإلســالمي فــي السياســة الخارجيــة الســعودية تجــاه القضــية
 الفمسطينية من خالل المواقف واألحداث.

o :اإلسـالمي فـي السياسـة الخارجيـة السـعودية تجـاه القضـية  البعد ثانيًا
 الفمسطينية من خالل التبرعات والمساعدات.

o  :فـي سياسـات المممكـة تجـاه القضـية الفمسـطينية البعد اإلسالمي ثالثًا
 . من خالل رابطة العالم لإلسالمي والندوة العالمية لمشباب اإلسالمي
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 الفصل الرابع
المي في السياسة الخارجية السعودية تجاه القضية استجالء البعد اإلس

 الفمسطينية
 تمييد:

واجهػػػت القضػػػي  الفهسػػػطي ي  فػػػة ال صػػػؼ الثػػػه ة مػػػف القػػػرف المهضػػػة أحػػػداثه  
 شػلؿ أو  ػ خر    ه جهػه أثػرت وقػدله ت الممهل  ال ر ي  الس ودي  طرفه  أسهسػيه  فيهػه، 

ر يػػػ . مػػػف لػػػؿ مػػػه  قػػػدـ، فػػػة الموقػػػؼ السػػػ ود  والمرلػػػز السػػػ ود  فػػػة الم طقػػػ  ال 
ويمل  ػػه القػػوؿ إف موقػػؼ الممهلػػ  مػػف القضػػي  الفهسػػطي ي  فػػة  هػػؾ الف ػػرة لػػهف ي ميػػز 
 درجػػػػػػ  مر ف ػػػػػػ  مػػػػػػف الوضػػػػػػوح، وم ػػػػػػ ثرا   هل  ػػػػػػد اإلسػػػػػػ مة ونوامهػػػػػػع  حػػػػػػو القضػػػػػػي  
الفهسػػػطي ي ، لػػػذلؾ له ػػػت الممهلػػػ  دا مػػػه  دانمػػػه  مهليػػػه  لهفهسػػػطي ييف ومؤيػػػدا  لحقهػػػـ فػػػة 

هسػػػػطي ي  مسػػػػ قه  نهصػػػػم هه القػػػػدس،  حيػػػػث يلػػػػوف المسػػػػجد األقصػػػػو إقهمػػػػ  دولػػػػ  ف
 هػػؾ الدولػػ  المسػػ ق هي ، فموقػػؼ الممهلػػ  مػػف  مػػف واألمػػهلف اإلسػػ مي  المقدسػػ  جػػزئا  

ال  ػػػد اإلسػػػ مة، ا ط قػػػه  مػػػف قدسػػػي  المسػػػجد القضػػػي  الفهسػػػطي ي  لػػػهف يغهػػػب نهيػػػع 
 األقصو، وم زل  دول  فهسطيف الدي ي . 

مـن  السياسة الخارجية السعودية تجاه القضية الفمسطينيةسالمي في البعد اإلأواًل: 
 :خالل المواقف واألحداث

يمل  ػػه  حهيػػؿ ال  ػػد اإلسػػ مة فػػة  وجهػػهت السيهسػػ  الخهرجيػػ  السػػ ودي   جػػهه 
القضػػػػي  الفهسػػػػطي ي  مػػػػف خػػػػ ؿ اسػػػػ  راض األحػػػػداث والقضػػػػهيه ال ػػػػة قهمػػػػت الممهلػػػػ  

مػػػف أجػػػؿ القضػػػي  الفهسػػػطي ي ، ومػػػف أ ػػػرز  هػػػؾ  ال ر يػػ  السػػػ ودي      يهػػػه، أو طرحهػػػه
 األحداث مه يهة:
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 مشروع الممك فيد لمسالم: 

ال حوؿ فة الموقؼ ال ر ة ال هـ الػذ  لػهف يػرا أف  ػدؼ ال ظػهـ ال ر ػة  ل ؿّ 
لغه ـ  ػػػدأ ي ضػػػهئؿ مػػػع اخػػػ  ؼ ٜٚٙٔ ػػػه مػػػف الوجػػػود   ػػػد نػػػهـ ئو صػػػفي  إسػػػرا يؿ وا 

، دولػ  الق وؿ  هلدول  ال  ري   شلؿ آخرـ نهو ولهف الموقؼ الجديد يقو ، موازيف القوة
هفهسػػػطي ييف مسػػػهلم  مسػػػ  دة لهق ػػػوؿ  ػػػهلحقوؽ ال ر يػػػ  وال خهػػػة نػػػف سيهسػػػ  اإل ػػػهدة ل

ر ػػهب جيرا هػػه ال ػػرب ، والرغ ػػ  فػػة سػػ ـ شػػهمؿ نػػهدؿ يسػػ ظؿ  ظهػػع الجميػػع ويػػري  وا 
، وقػػد  يػػ ال ػػدخ ت األج ، ويج  هػػه مخػػهطر لم طقػػ  مػػف ال ػػو ر والقهػػؽ والحػػروبأ ػػؿ ا

، حيػػث ظهػػرت  طػػهؽ الفلػػر السيهسػػة الفهسػػطي ةفػػة ثػػؿ رافػػؽ  ػػذا ال حػػوؿ  حػػوؿ ممه
قهمػػ  دولػػ   دنػوات فهسػػطي ي  م هديػ    جريػػد دولػ  الصػػههي   مػف  زانه هػػه الصػهيو ي  وا 

ومػػػف   ػػػه قػػػدمت . ه األديػػػهف الث ثػػػ  ج  ػػػه  إلػػػو ج ػػػبنهمه يػػػ  ديمقراطيػػػ     ػػػهيش فيهػػػ
حيػػث لػػهف ال مهيػػد ، ة نرفػػت  م ػػهدرة المهػػؾ فهػػد لهسػػ ـل ػػالممهلػػ  م هدرا هػػه لهسػػ ـ وا

مشروع المهؾ فهد لهس ـ فة مؤ مر القم  ال ر ة الذ  نقد فة مدي   فػهس المغر يػ  ل
ـ ووافقت نهيػع الػدوؿ ال ر يػ  وأصػ   أسهسػه  لهمشػروع ال ر ػة لهسػ ـ لمػه ٕٜٛٔنهـ 

 ػػد غػػزو إسػػرا يؿ  "، و" ـٜٜٔٔله ػػت  ػػذه الم ػػهدرة أسهسػػه  لمػػؤ مر السػػ ـ فػػة مدريػػد 
، فصػه ؿ الفهسػطي ي  وم ظمػ  ال حريػر، ومحهول هػه القضػهئ نهػو الـٜٔٛٔله  هف نػهـ 

، ـٕٜٛٔالمغر ي  فة أيهػوؿ نػهـ قررت الدوؿ ال ر ي  نقد قم  نر ي  فة مدي   فهس 
ق ؿ ا  قهد المؤ مر قهـ الوفػد الػدا ـ لهممهلػ  لػدا جهم ػ  الػدوؿ ال ر يػ    قػديـ الم ػهدرة 

مشروع المهؾ فهد لهس ـ الو األمه   ال هم  لهجهم   إلدراجهه نهػو   هسـل ة ُنرفت ا
 .(ٜ٘ص ـ،ٕٕٔٓ،صهل )  د فهسطيف فة جدوؿ أنمهؿ المؤ مر 

أسهسػػه  لهمشػػروع ال ر ػػة  وأصػػ  نهػػو  ػػذا المشػػروع "وافقػػت الػػدوؿ ال ر يػػ  وقػد 
 "ـٜٜٔٔر مدريػد نػهـ السػ ـ فػة مػؤ ممه له ت  ذه الم هدرة أسهسػه  لمػؤ مر لهس ـ ل

 .(ٜٙص ـ،ٕٕٔٓ،إسمهنيؿ)



- 71 - 

 

 ويتكون ىذا المشروع من المبادئ التالية :
ـ  مػػه فيهػػه ٜٚٙٔنػػهـ  ا سػػحهب إسػػرا يؿ مػػف جميػػع األراضػػة ال ر يػػ  المح هػػ  -ٔ

 .مدي   القدس

إزالػػػػػ  المسػػػػػ  مرات ال ػػػػػة أقهم هػػػػػه إسػػػػػرا يؿ فػػػػػة األراضػػػػػة ال ر يػػػػػ    ػػػػػد نػػػػػهـ  -ٕ
 ـ.ٜٚٙٔ

جميػػع األديػػهف فػػة األمػػهلف  هه الشػػ ه ر الدي يػػ  لضػػمهف حريػػ  ال  ػػهدة وممهرسػػ -ٖ
 .المقدس 

   ليد حؽ الش ب الفهسطي ة فة ال ودة و  ويض مف ا يرغب ال ودة. -ٗ

 خضػػع الضػػف  الغر يػػ  وقطػػهع غػػزة لف ػػرة ا  قهليػػ   حػػت إشػػراؼ األمػػـ الم حػػدة  -٘
 ولمدة ا  زيد نف  ض   أشهر .

 قيهـ الدول  الفهسطي ي  ونهصم هه القدس. -ٙ

 حؽ دوؿ الم طق  فة ال يش  س ـ.   ليد -ٚ

هئ فيهػػػػػه  ضػػػػػمهف   فيػػػػػذ  هػػػػػؾ  قػػػػػـو األمػػػػػـ الم حػػػػػدة أو   ػػػػػض الػػػػػدوؿ األنضػػػػػ -ٛ
 .(ٕٖٙص ـ،ٕٔٓٓ ،)يهغةالم هدئ

 :إعالن الدولة الفمسطينية واعتراف المممكة بيا
أث  ػػت م ظمػػ  ال حريػػر الفهسػػطي ي  مواقػػؼ م  دلػػ  ن ػػدمه أنهػػف يهسػػر نرفػػهت 

 .ٕٕٗدول  الفهسطي ي  واان راؼ  هلقرار ـ إن ف الٜٛٛٔفة  وفم ر 
فله ػػت الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  فػػة طهي ػػ  الػػدوؿ ال ػػة ان رفػػت  قيػػهـ الدولػػ  

، فقػػد رح ػػت الممهلػػ   قػػرار قيػػهـ الدولػػ  الفهسػػطي ي  الفهسػػطي ي  المسػػ قه  فػػور إن  هػػه
فػػػػة و هرل ػػػػع، حيػػػػث  جهو ػػػػت الممهلػػػػ  ال ر يػػػػ  السػػػػ ودي  مػػػػع أحهسػػػػيس الفهسػػػػطي ييف 

األرض المح هػػػ  والثػػػه ريف فػػػة لػػػؿ ملػػػهف نهػػػو ااحػػػ  ؿ الصػػػهيو ة وال  ليػػػؿ الػػػذ  
شػػ  ع إسػػرا يؿ نهػػو أشػػقه  ه فػػة فهسػػطيف فله ػػت اا ط قػػ  الل ػػرا فػػة إنػػ ف دولػػ  )
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فهسطيف، ونهو الفور لهف   ييد وان راؼ الممهل  ال ر ي  الس ودي   هلدول  الفهسػطي ي  
 .(ٜٕٔـ، صٕٕٓٓالس ي ة، )ـ(ٜٛٛٔان رافهه ال هـ فة  وفم ر 

 ػ مػه يهػة ٜٓٗٔ/ٗ/ٙحيث أنهف مصدر مسؤوؿ لولهل  األ  هئ الس ودي  فة 
) ه  ػػػت الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي   ه  مػػػهـ  ػػػهل  اج مهنػػػهت الػػػدورة الطهر ػػػ  لهمجهػػػس 
الػػػوط ة الفهسػػػطي ة الم  قػػػد فػػػة الجزا ػػػر، و رحػػػب الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي   قػػػرار 

الفهسػػطي ة إنػػ ف قيػػهـ الدولػػ  الفهسػػطي ي  المسػػ قه  و ػػرا فػػة  ػػذه المجهػػس الػػوط ة 
الخطػػوة ومػػه رافقهػػه   زيػػزا  لهشػػرني  الدوليػػ  ولقػػرارات القمػػ  ال ر يػػ ، والممهلػػ  ال ر يػػ  
السػػ ودي  إذ   هػػف   ييػػد ه ال ػػهـ لهػػذه الخطػػوة ،   هػػف فػػة الوقػػت ذا ػػع ان رافهػػه اللهمػػؿ 

 .(ٕٕٓـ، صٕٕٓٓي ة، الس ) هلدول  الفهسطي ي  المس قه (
 ػػػ   ػػث خػػهدـ الحػػرميف الشػػريفيف المهػػؾ فهػػد  ػػف ن ػػد ال زيػػز ٜٓٗٔ/ٗ/ٚوفػػة 

 رقيػػ   ه  ػػ  لػػر يس الهج ػػ  ال  فيذيػػ  لم ظمػػ  ال حريػػر الفهسػػطي ي  القه ػػد  -رحمػػع اه –
ال هـ لقوات الثورة الفهسطي ي  السيد يهسر نرفهت  م هس   القرار ال هريخة الػذ  أنه ػع 

 وط ة الفهسطي ة  إن ف قيهـ الدول  الفهسطي ي  .المجهس ال
 وفيمه يهة  ص  رقي  خهدـ الحرميف الشريفيف:

ر ػيس الهج ػ  ال  فيذيػ  لم ظمػ  ال حريػر الفهسػطي ي  القه ػد : األخ يهسر نرفهت 
 ال هـ لقوات الثورة الفهسطي ي :

ف قيػهـ  م هس   القرار ال هريخة الػذ  أنه ػع المجهػس الػوط ة الفهسػطي ة  ػإن 
الدولػػػػ  الفهسػػػػطي ي  يسػػػػر ة أف أ  ػػػػث للػػػػـ وألنضػػػػهئ المجهػػػػس الػػػػوط ة  هسػػػػـ شػػػػ ب 
سػػمة شخصػػيه   ه    ػػه القه يػػ  و م يه  ػػه الطي ػػ   وحلومػػ  الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  ، وا 
مؤلػػدا  نهػػو   ييػػد الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  لهػػذه الخطػػوة الم هرلػػ  ، ودنمهػػه الػػدا ـ 

لفهسػػػطي ة الشػػػقيؽ ح ػػػو   حقػػػؽ أ دافػػػع وأمه يػػػع المشػػػرون ، والثه ػػػت لهشػػػ ب ال ر ػػػة ا
 راجيه  مف اه أف يمد  ذا الش ب ويمدلـ جمي ه    و ع و وفيقع، واه يرنهلـ.
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وقػػػػػدمت الممهلػػػػػ  ال ر يػػػػػ  السػػػػػ ودي  م  ػػػػػو السػػػػػفهرة الفهسػػػػػطي ي  فػػػػػة ال هصػػػػػ  
رة ـ، اف  ػػػػػهح السػػػػػفهٜٜٛٔالريػػػػػهض  ديػػػػػ  لهشػػػػػ ب الفهسػػػػػطي ة، و ػػػػػـ فػػػػػة أوؿ ي ػػػػػهير 

وأ   ػػػت الممهلػػػ   هػػػؾ اإلجػػػرائات  جهػػػود  الفهسػػػطي ي  فػػػة الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي .
نهو الص يد الدولة حيث حثت اامـ الم حدة نهو اان راؼ  قيهـ الدول  الفهسػطي ي  

نطه هه صف  مراقب فة الم ظم  الدولي .  المس قه  وا 
مػف  ػذا الحػدث حػث لمػه يػرا ال هفة الموقؼ السػ ود   البعد اإلسالميوأمه نف 

لفصػيؿ الممهل  ال ر ي  الس ودي  حؽ م ظمػ  ال حريػر الفهسػطي ي  فقد  جهو فة   ييد 
فػػػة المشػػػهرل  فػػػة جميػػػع المػػػداوات إسػػػ مة مقه ػػػؿ، ومػػػدافع نػػػف حقوقػػػع ومقدسػػػه ع 

الم  هقػػػ   هلشػػػرؽ األوسػػػط نهػػػو قػػػدـ المسػػػهواة مػػػع األطػػػراؼ األخػػػرا  وصػػػفهه ممػػػث   
،  حيػػث يلػػوف وجػػود الم ظمػػ  فػػة المػػداوات إلشػػراؾ ي هسػػطي شػػرنيه  وحيػػد لهقضػػي  الف

وقػد  . صْوره نر يه   ػدوف دور فهسػطي ة الفهسطي ييف  هلحؿ السهمة الذ  مف الص ب
"ُلهِّػػػؼ السػػػفير السػػػ ود  األميػػػر   ػػػدر  ػػػف سػػػهطهف لػػػدا الوايػػػهت الم حػػػدة األمريليػػػ  

ه ػػػػػػب المفػػػػػػهوض ل ػػػػػػذليؿ ال ق ػػػػػػهت ال ػػػػػػة    ػػػػػػرض المحهدثػػػػػػهت السػػػػػػهمي  والوقػػػػػػوؼ  ج
شػػلَّهت الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  وا  ػػذلؾ ، و  ة   ييػػدا  لمسػػيرة السػػ ـ ال ػػهدؿالفهسػػطي

 .(ٖٛ٘ص ،ٕٔٓٓ،)يهغة فة ال فهوض"  ااس را يجة زاؿ ال مؽ 
الممهلػػ  لػف يهػػدأ لهػه  ػػهؿ فػة أف حسػب رؤيػػ  ال هحػث  البعــد اإلســالميلمػه  جهػو 

جػهئت لهمػ  المهػؾ فهػد  ػػف وقػد . مسػهميفح ػو ي ػود المسػجد األقصػو الم ػهرؾ إلػو ال
فة اف  هح الدورة الثهلث  والث ثيف لهمجهس ال  سيسػة لرا طػ   -رحمع اه –ن د ال زيز 

. ال ػػة أنهػػف فيهػػه مػػف أف الممهلػػ  لػػف يهػػدأ لهػػه ـٖٜٜٔ ال ػػهلـ اإلسػػ مة فػػة ديسػػم ر
الممهلػػ   ػػهؿ ح ػػو ي ػػود المسػػجد األقصػػو الم ػػهرؾ إلػػو المسػػهميف ل ؤلػػد مػػف جديػػد أف 

ال ر ي  الس ودي  ال ة ج هػت مػف قضػي  القػدس الشػريؼ قضػي  لػؿ مسػهـ لػف  رضػو 
، وأ ػع إذا س  ونود هػه إلػو أصػحه هه الشػرنييفإا  إزال  لؿ ال دواف نف المدي   المقد
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لػػػـ  حػػػرر القػػػدس فمػػػه مػػػف نر ػػػة أو مسػػػهـ سيشػػػ ر  هػػػدوئ الػػػ فس والضػػػمير ل شػػػلؿ 
)السػػػػػ ي ة،  يػػػػػ  والراسػػػػػخ  إزائ قضػػػػػي  القػػػػػدسا سػػػػػجهمه  مػػػػػع مواقػػػػػؼ الممهلػػػػػ  ال هريخ

 .(ٕٕٕـ، صٕٕٓٓ
  المنطقة العربية منذ انتياء الحرب الباردةوضع 

مػػع  دايػػ  نقػػد ال سػػ ي هت مػػف القػػرف ال شػػريف له ػػت الم طقػػ  ال ر يػػ  و سػػ ب و 
مهي ة ألثر مف أ  وقػت مضػو ل حقيػؽ مشػهريع له ت األوضهع الدولي  واإلقهيمي  أف 

فدوليه  لهف  فلؾ اا حهد السوفي ة، ومػه لػهف يمثهػع مػف أحػد قط ػة  ال سوي  السيهسي ،
ال ػػػوازف الػػػدولة والحهيػػػؼ الػػػر يس لػػػ  ض الػػػدوؿ ال ر يػػػ  فػػػة صػػػرانهه اإلقهيمػػػة مػػػع 

 .(ٚٗٔ، صٕٜٜٔإسرا يؿ. )سهيـ، 

ـ، ٕ٘ٓٓ ) أ ػػو مػػرزوؽلمػػه يصػػؼ  ػػذا ال فلػػؾ فػػة القػػوا الدوليػػ  وااقهيميػػ  
يهت الم حدة  صورة غير مس وق  فػة م طقػ  الشػرؽ إ راز دور الوافة ( أسهـ ٜٛص

غيػػػهب . لمػػػه أف األوسػػػط  سػػػ ب مػػػف غيػػػهب م هفسػػػيف لهوايػػػهت الم حػػػدة فػػػة الم طقػػػ 
اا حػػهد السػػوفي ة قهػػص مػػف  ػػهمش حريػػ  الحرلػػ  الم هحػػ  أمػػهـ   ػػض الػػدوؿ ال ر يػػ  

زفػػ  مػػف الم هديػػ  إلسػػرا يؿ وفػػة الوقػػت ذا ػػع زاد مػػف ااسػػ  داد األمريلػػة له هػػـ والمجه
دوف ال خػوؼ مػػف ردود الف ػؿ السػػوفي ة السػػه ي  أو مػف قػػدرة السػوفييت نهػػو اسػػ غ ؿ 

 (ٖٕ٘-ٕٕ٘ـ، صٕٕٓٓاألوضهع نهو حسهب المصهل  األمريلي . )ن د اه، 

   هرة أخرا قهد  ذا ال فلؾ إلو  فرد الوايهت الم حػدة األمريليػ   قيػهدة ال ظػهـ 
 ػػذه المرحهػػ  الوايػػهت الم حػػدة مػػف رسػػـ م ػػهلـ ال ػػهلمة الجديػػد، و هل ػػهلة فقػػد مل ػػت 

ومسػػهرات مفهوضػػػهت ال سػػػوي  لخدمػػ  أ ػػػدافهه ومصػػػهلحهه ااسػػ را يجي  فػػػة الم طقػػػ . 
 (ٜٗـ، صٜٜ٘ٔ)المخ هر، 
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، فقد شلهت ال ي   اإلقهيمي   ي   م هس   لدفع نمهي  ال سوي    د الحػرب إقهيميه  
ل ػػػة لػػػهف مػػػف أ ػػػـ   ه جهػػػه (، وأٔ، صـٜٜٜٔ)جػػػواد،  ـٜٜٔٔنهػػػو ال ػػػراؽ نػػػهـ 

ونػػودة ال ػػوازف ال ػػونة لصػػهل  إسػػرا يؿ، فقػػد  ،اخػػ  ؿ ال ػػوازف اإلقهيمػػة فػػة الم طقػػ 
 نمهيػػ  لػػدفع الم حػػدة لهوايػػهت  هل سػػ   الم هسػػ   الفرصػػ  ال ػػراؽ نهػػو الحػػرب شػػلهت
 أيهػوؿ مػف نشػر الثهمف فة  وش جورج األمريلة الر يس قهؿ فقد، األمهـ إلو ال سوي 
 مػف  صػه   إلو اس م ت لو اليـو إسرا يؿ وأمف األوسط الشرؽ سيلوف أيف: )ٕٜٜٔ
 نراقػػه   سػػ واجع ل ػػه) أجػػهب ثػػـ ال راقػػة الػػر يس أواجػػع ولػػـ الخهػػيج أزمػػ  خػػ ؿ ا  قػدو ة

 (.ٖٗـ، صٕٕٓٓاألوسط( )ال ه ة،  الشرؽ فة ومهيم ه    وويه  

هرجيػػ  األمريليػػ  مسػػؤوؿ مهػػؼ الشػرؽ األوسػػط فػػة وزارة الخ -ويػرا مػػهر ف أ ػػد يؾ    
وأف  ،ـ سػػػػهند نهػػػػو نقػػػػد مػػػػؤ مر مدريػػػػدٜٜٔٔإف ال جػػػػهح فػػػػة حػػػػرب الخهػػػػيج نػػػػهـ "

الوايهت الم حدة  ش هه حرب الخهيج الثه ي ، قد حققت الشطر الثه ة مف اسػ را يجي هه 
ل دمير القوة ال سلري  ال راقي  ال ة له ت  مثؿ مػف وجهػ   ظر ػه الخطػر األل ػر نهػو 

 األوسػط، الشػرؽ دراسهت . )مرلز"ه ونهو مصهلحهه فة الم طق أمف إسرا يؿ ووجود 
   (٘٘ٔـ، صٜٜٜٔ

ف وضػػػػػ ت حػػػػػرب الخهػػػػػيج الثه يػػػػػ  أوزار ػػػػػه ح ػػػػػو أنهػػػػػف الػػػػػر يس أوف ػػػػػ   فمػػػػػه 
جػؿ إيجػهد فػرص أـ م هدر ع القهضي   ضرورة ال مؿ مػف ٜٜٔٔآذار  ٙاألمريلة فة 

 :(ٖٚٓـ، صٕٕٔٓصهل ، )جديدة لهس ـ. وال ة  قـو نهو خمس  م هدئ

 مقهيض  األرض  هلس ـ. -ٔ

 ا فهقيهت أم ي  مش رل . -ٕ

 اان راؼ  إسرا يؿ. -ٖ

 حفظ الحقوؽ السيهسي  الشرني  لهفهسطي ييف. -ٗ
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ال مػػؿ نهػػو إرسػػهئ السػػ ـ وااسػػ قرار فػػة الشػػرؽ األوسػػط نهػػو أسػػهس قػػرار   -٘
 (.ٖٖٛ( و) ٕٕٗمجهس األمف )

ؿ واقفػػػت نهػػػو نقػػػد وقػػػد   هي ػػػت ردود األف ػػػهؿ إزائ الػػػدنوة األمريليػػػ ، فإسػػػرا ي
 -المػػػؤ مر  حػػػت رنهيػػػ  الوايػػػهت الم حػػػدة واا حػػػهد السػػػوفي ة شػػػريط  انػػػهدة األخيػػػر

 (ٕٚ٘ـ، صٕ٘ٓٓاا حهد السوفي ة ن قه ع مع إسرا يؿ. )زيهدة، 

أمػػه نػػف الموقػػؼ ال ر ػػة مػػف الػػدنوة األمريليػػ ، فيمل  ػػه القػػوؿ إف   ػػه ج حػػرب 
لق ػوؿ  ا  يمػة ال ر ػة ج ه هػه ألثػر اسػ  دادالخهيج ومه س   ع مػف  فلػؾ فػة ال ظػهـ اإلقه

 نػػف  خهػػو قػػد السػػوفي ة اا حػػهد لػػهف فقػػد ذلػػؾ نػػف الرؤيػػ  األمريليػػ  له سػػوي ، فضػػ 
 الخطػػػوات مػػػف سهسػػػه  وا خػػػذ اإلسػػػرا يهة -ال ر ػػػة الصػػػراع  جػػػهه م هد ػػػع مػػػف اللثيػػػر
  ممهرسػػػػ ع الصػػػػهيو ي  لهم ظمػػػػهت لهلسػػػػمهح اإلسػػػػرا يهة -السػػػػوفي ة له قػػػػهرب مهػػػػدت

 الد هومهسػػي  ن قه هػػه  طػػوير نهػػو واإلقػػداـ السػػوفي ة اا حػػهد داخػػؿ ال ه يػػ  هطه هه شػػ
 (.  ٙٓٔـ، صٜٜٛٔإسرا يؿ )ل  هر،  مع

لمػػػػ هج سيهسػػػػة شػػػػهمؿ يػػػػدنو  ا  الطريػػػػؽ إلػػػػو ال سػػػػوي  لػػػػهف يمثػػػػؿ إفػػػػراز ل ػػػػّؿ و 
الواق يػػػػ ، وله ػػػػت م ظمػػػػ  ال حريػػػػر الفهسػػػػطي ي  قػػػػد رح ػػػػت  هلم ػػػػهدرة نهػػػػو الػػػػرغـ مػػػػف 

ـ، ٕ٘ٓٓرا يؿ لق ػػػػػػػوؿ المػػػػػػػؤ مر اسػػػػػػػ   هد مشػػػػػػػهرل  الم ظمػػػػػػػ  )زيػػػػػػػهدة، اشػػػػػػػ راط إسػػػػػػػ
 (.ٕٛ٘ص

ــد اإلســالمي ويػػرا ال هحػػث أف موقػػؼ الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  مػػف فػػة  البع
أ  الميػػؿ إلػػو  -ال ػػهـاإلسػػ مة موقفهػػه مػػع الخػػط ال ر ػػة ي  هػػور فػػة نمهيػػ  ال سػػوي  
لقػػرف ال شػػريف ن ػػدمه طػػرح وقػػد  وضػػ  ذلػػؾ م ػػذ الثمه ي ػػهت مػػف ا –ال سػػوي  السػػهمي  

لهسػػػ ـ، وفػػػة مطهػػػع ال سػػػ ي هت له ػػػت الوايػػػهت  عمشػػػرون -رحمػػػع اه – األميػػػر فهػػػد
الم حػػدة قػػػد اسػػػ غهت  طهػػػع الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  إليجػػػهد ااسػػػ قرار فػػػة الم طقػػػ  

اإلسػػرا يهة فهقػػد ألػػد  -وال ػػة  سػػ دنة  هلضػػرورة إحػػ ؿ ااسػػ قرار فػػة ال ػػزاع ال ر ػػة
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سػ ود  فػة الوايػهت الم حػدة األمريليػ  األميػر   ػدر  ػف سػهطهف أف الممهلػ  السفير ال
ال ر ي  الس ودي  س طهؽ و  يد الحيهة لم ػهدرات السػ ـ ال ر يػ  واإلسػرا يهي ، وال  ػهوف 

ـ، ٕٕٔٓصػهل ، )ضمف سيهس  أم ي   قود ه الوايهت الم حدة األمريلي  فة الم طق  
 .(ٜٖٓص

 :مؤتمر مدريد لمسالم 

فػة ال يػت األ ػيض ضػـ  هإلضػهف   ،  ـ نقد اج مهعـٜٜٔٔوفة أيهر نهـ    
مػػف األميػػر   ػػدر  ػػف سػػهطهف سػػفير الممهلػػ   إلػػو الػػر يس األمريلػػة جػػورج  ػػوش لػػ   

وزير الخهرجي  األمريلة جيمس  يلر مف أجػؿ إق ػهع و ال ر ي  الس ودي  فة واش طف، 
 إسرا يهة. -الممهل    قد مؤ مر س ـ نر ة

 CNN -الػػػػػػف صػػػػػرح األميػػػػػر   ػػػػػدر لمحطػػػػػ  أالممهلػػػػػ  نهػػػػػو ذلػػػػػؾ ولػػػػػهف رد 
الفضػػه ي  األمريليػػ  قػػه  : )أنػػدلـ  ػػهف الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  سػػ  مؿ مػػه  وسػػ هه 

 (.ٜٖٓـ، صٕٔٓٓإلح ؿ الس ـ فة م طق  الشرؽ األوسط( )صهل ، 

وي هػػؽ الله ػػب اإلسػػرا يهة يوسػػؼ الفػػر نهػػو موقػػؼ الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  
   : )إف السػػػػ ودييف أ ػػػػدوا خػػػػ ؿ اا صػػػػهات ال ػػػػة أجرو ػػػػه مػػػػع وزيػػػػر الخهرجيػػػػ  قػػػػه

األمريلة جيمس  يلر اللثير مف ال ردد فيمه ي  هؽ   رجم   ػذه السيهسػ  الجديػدة إلػو 
مصػػػطهحهت حسػػػف  يػػػ  جو ريػػػ ، لػػػذلؾ  ػػػردد السػػػ وديوف أوؿ مػػػرة فػػػة اا خػػػراط فػػػة 

مجهػػػػس ال  ػػػػهوف الخهيجػػػػة لمراقػػػػب مػػػػؤ مر مدريػػػػد، واسػػػػ  دلوا ذلػػػػؾ  إرسػػػػهؿ سػػػػلر ير 
ـ، ٜٜٚٔوأنر ػػػػػػوا نػػػػػػف اسػػػػػػ  داد ـ له ػػػػػػب دور ف ػػػػػػهؿ فػػػػػػة مراحػػػػػػؿ احقػػػػػػ . )الفػػػػػػر، 

 (ٕٗٙص
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ونهػػػو الػػػرغـ مػػػف الصػػػ و هت الشػػػهق  ال ػػػة رافقػػػت السػػػ ة إلػػػو ا  قػػػهد مػػػؤ مر 
مدريد لهس ـ، وط قه  له صورات ال ة وضػ  هه الوايػهت الم حػدة مػع األطػراؼ الم  يػ  

 لي  ال سوي   وزنت نهو المراحؿ اآل ي : هل سوي ، فهف آ

المرحهػػ  األولػػو: يػػ ـ اسػػ   هد فلػػرة المػػؤ مر الػػدولة الم م ػػع  صػػ حيهت لهمهػػ   - أ
( ٖٖٛ( و)ٕٕٗوالم قػػػود  ػػػدنوة األمػػػـ الم حػػػدة و رنهي هػػػه ل ط يػػػؽ القػػػراريف )

والق ػػوؿ  ػػػ )مػػؤ مر سػػ ـ(  لػػوف فيػػع األمػػـ الم حػػدة مػػدنوة ا دانيػػ ، و صػػيف  
، لمه إف  ذا المؤ مر ا يمهؾ )سػهط  فػرض حهػوؿ نهػو األطػراؼ مراقب فقط

وي قد جهسهت اف  هحي  فقط ل س مهع إلو خطه هت، وي فض   ػد ه، وا يملػف 
 الدنوة إلو نقده مرة أخرا إا  موافق  جميع األطراؼ.

فهسطيف  مفهوضهت م هشرة  -المرحه  الثه ي : ق وؿ سوريه ول  هف واألردف - ب
حدة مع إسرا يؿ له وصؿ إلو س ـ حقيقة نهو أسهس ث ه ي  لؿ نهو 

 ( )مفهوضهت ث ه ي (.ٖٖٛ( و )ٕٕٗ)وليس  ط يؽ( القراريف )

المرحهػػػ  الثهلثػػػ : ق ػػػوؿ الػػػدوؿ ال ر يػػػ  األخػػػرا المشػػػهرل  فػػػة مفهوضػػػهت  -ج
م  ػػػددة األطػػػراؼ مػػػع إسػػػرا يؿ له حػػػث فػػػة القضػػػهيه اإلقهيميػػػ  لهلرقه ػػػ  نهػػػو ال سػػػه  

ال ي ػػػ  واألمػػػف وغير ػػػه، )مفهوضػػػهت م  ػػػددة األطػػػراؼ(. )خهيفػػػ ، وقضػػػهيه ال ج ػػػيف و 
 (.  ٜـ، صٜٜٛٔ(؛ )الشهفة، ٗٙٔـ، صٜٜٔٔ

 ٖٓومػػػػع  هػػػػؾ الشػػػػروط المجحفػػػػ  فػػػػإف المػػػػؤ مر اسػػػػ طهع أف يػػػػرا ال ػػػػور فػػػػة 
و ه  قػػهده أصػػ    قطػػ   حػػوؿ فهصػػه  فػػة مسػػهر الصػػراع  ـٜٜٔٔ شػػريف األوؿ نػػهـ 

ذا لػػهف لثيػػروف قػػد ا  قػػدوا مػػؤ مر مدريػػد اإلسػػرا يهة نهػػو صػػيغ  الحػػرب،  -ال ر ػػة وا 
مػػف الطػػرفيف ال ر ػػة واإلسػػرا يهة فإ ػػع فػػة جػػو ره قػػد خهػػؽ واق ػػه  جديػػدا  ي لػػس ط ي ػػ  

 (.ٖٓٓـ، صٜٜٙٔ ،ال حوات الدولي  القه م  )رو   رغ
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 ( ٖٜٜٔاتفاقية أوسمو:)م 

وفة الوقت الذ  له ت فيع المفهوضػهت ال ػة ا  ثقػت نػف مػؤ مر مدريػد   شػط 
ه ػػه  و   ثػػر فػػة أحيػػهف أخػػرا، فوج ػػت أواسػػط سيهسػػي  نػػدة  ػػهإلن ف، نػػف ا فػػهؽ أحي

ـ، ٕٕٔٓإسػػػػػرا يهة أثػػػػػر مفهوضػػػػػهت سػػػػػري  جػػػػػرت فػػػػػة أوسػػػػػهو )صػػػػػهل ،  -فهسػػػػػطي ة
 (.ٖٔٔص

ـ ُوقػػػػع فػػػػة ال يػػػػت األ ػػػػيض فػػػػة ال هصػػػػم  ٖٜٜٔأيهػػػػوؿ  ٖٔفػػػػة  ػػػػع إحيػػػػث 
نهػػػو اان ػػػراؼ األمريليػػػ  ا فػػػهؽ  ػػػيف الطػػػرفيف اإلسػػػرا يهة والفهسػػػطي ة والػػػذ  يػػػ ص 

" ولػػهف ذلػػػؾ   يجػػػ  لمفهوضػػػهت سػػػري   لم  ػػهدؿ  ػػػيف الطػػػرفيف "الفهسػػػطي ة، اإلسػػػرا يؿا
"لقػػػػػد  ػػػػػص ا فػػػػػهؽ )أوسػػػػػهو(  ػػػػػيف الفهسػػػػػطي ييف . وجػػػػػرت فػػػػػة أوسػػػػػهو  ػػػػػيف الطػػػػػرفيف

واإلسػػرا يهييف نهػػو   ػػود مفهوضػػهت الوضػػع ال هػػه ة مػػف أجػػؿ  سػػوي  دا مػػ   ر لػػز فػػة 
( نهػػػو أف ا ي جػػػهوز ٖٕٛ،  ٕٕٗولة رقػػـ )األسػػهس نهػػػو قػػرار  مجهػػػس األمػػف الػػػد

 دايػػػػ  ال ػػػػهـ الثهلػػػػث مػػػػف السػػػػ وات الخمػػػػس ال ػػػػة  ػػػػـ  حديػػػػد ه لف ػػػػرة لهحلػػػػـ الػػػػذا ة 
لهفهسطي ييف وي ـ ال  فيػذ نهػو مراحػؿ و  جيػؿ القضػهيه الحسهسػ  إلػو مفهوضػهت الحػؿ 

ـ مػػف ٜٛٗٔ، حػػؽ ال ج ػػيف الفهسػػطي ييف ، المسػػ وط هتال هػػه ة مثػػؿ )مسػػ ل  القػػدس
 (    ٘٘-ٖ٘ص ،ـٕٚٓٓ، الحدود( )مق ؿ  ودة لديهر ـ ولذلؾ مس ل ال

               ،  ه فهقيػػػػػػ  إنػػػػػػ ف الم ػػػػػػهدئ، و  ضػػػػػػمف ـٖٜٜٔوقػػػػػػد سػػػػػػميت ا فهقيػػػػػػ  أوسػػػػػػهو 
 مه ي  ة:

الفهسطي ي  ضمف إطهر والمجهػس الم  خػب  -إف  دؼ المفهوضهت اإلسرا يهي  -ٔ
ا  قهليػػ  ا    ػػدا خمػػس لهفهسػػطي ييف فػػة الضػػف  الغر يػػ  وقطػػهع غػػزة لمرحهػػ  

سػػػ وات، و ػػػؤد  إلػػػو  سػػػوي   هه يػػػ  م  يػػػ  نهػػػو أسػػػهس قػػػرار  مجهػػػس األمػػػف 
 (.ٖٖٛ( و )ٕٕٗ)
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 شمؿ واي  المجهس الضف  الغر يػ  وقطػهع غػزة  هسػ ث هئ قضػهيه يػ ـ ال فػهوض  -ٕ
نهيهػػػه فػػػة مفهوضػػػهت الوضػػػع ال هػػػه ة، ي ظػػػر الطرفػػػهف غهػػػو الضػػػف  الغر يػػػ  

 احدة يحهفظ نهو وحد هه خ ؿ الف رة اا  قهلي .وقطهع غزة لوحدة جغرافي  و 

  ػػدأ مرحهػػ  الخمػػس سػػ وات اا  قهليػػ  فػػور اا سػػحهب مػػف قطػػهع غػػزة وم طقػػ   -ٖ
 أريحه.

فور دخوؿ إن ف الم هدئ  ذا حيز ال  فيذ، واا سحهب مف قطهع غػزة وأريحػه  -ٗ
صػح ،    قؿ السػهط  إلػو الفهسػطي ييف فػة المجػهات اآل يػ : ال  هػيـ، الثقهفػ  ال

الضػػػػػػرا ب، السػػػػػػيهح  ويشػػػػػػرع الجه ػػػػػػب الفهسػػػػػػطي ة فػػػػػػة   ػػػػػػهئ قػػػػػػوة الشػػػػػػرط  
 الفهسطي ي .

يشػػػػػلؿ المجهػػػػػس الػػػػػوط ة الم  خػػػػػب المؤسسػػػػػهت اآل يػػػػػ : سػػػػػهط  إدارة لهر ػػػػػهئ  -٘
فهسػػطي ي ، سػػهط  مي ػػهئ  حػػر  فػػة غػػػزة،   ػػؾ   ميػػ  فهسػػطي ة،  ي ػػ   شػػػجيع 

ي ، سػػهط  سػػهط    يػػ  فهسػػطي ي ، سػػهط  أراضػػة فهسػػطي  -صػػهدرات فهسػػطي ي 
 إدارة فهسطي ي ، وأ  سهطهت ي فؽ نهيهه.

   د إ شهئ المجهس س حؿ اإلدارة المد ي  و   خب الحلوم  اإلسرا يهي . -ٙ

 واصػػػػػؿ إسػػػػػرا يؿ  حمػػػػػؿ مسػػػػػؤولي  الػػػػػدفهع ضػػػػػد اإلخطػػػػػهر الخهرجيػػػػػ  ولػػػػػذلؾ  -ٚ
مسػػػؤولي  األمػػػف ال ػػػهـ لإلسػػػرا يهييف مػػػف اجػػػؿ حمهيػػػ  أمػػػ هـ الػػػداخهة وال ظػػػهـ 

 ال هـ.

 -إنػػ ف الم ػػهدئ حيػػز ال  فيػػذ، يػػ ـ  شػػليؿ لج ػػ  ار  ػػهط فهسػػطي ي  فػػور دخػػوؿ -ٛ
 إسرا يهي  مش رل  لم هلج  قضهيه   طهب ال  هوف.
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 لويف لج   م ه     قرر مف خ ؿ اا فػهؽ، مػه  ػة صػيغ  دخػوؿ األشػخهص  -ٜ
 واسػػػػط   ، م ػػػػه  ٜٚٙٔالػػػػذيف شػػػػردوا مػػػػف الضػػػػف  الغر يػػػػ  وقطػػػػهع غػػػػزة نػػػػهـ 

 لفوضو والخهؿ.اإلجرائات الضروري  لم ع ا

  ػػػد دخػػػوؿ إنػػػ ف الم ػػػهدئ حيػػػز ال  فيػػػذ، ولػػػيس ا  ػػػد مػػػف نشػػػي  ا  خه ػػػهت  -ٓٔ
المجهػػػس، سػػػ  ـ إنػػػهدة ا  شػػػهر القػػػوات اإلسػػػرا يهي  فػػػة الضػػػف  الغر يػػػ  وقطػػػهع 

 غزة.

يػػػػػدخؿ إنػػػػػ ف الم ػػػػػهدئ حيػػػػػز ال فيػػػػػذ   ػػػػػد شػػػػػهر نهػػػػػو  وقي ػػػػػع. )خهيفػػػػػ ،  -ٔٔ
   (  ٚٛٔ-ٔٛٔـ، صٜٜ٘ٔ

 نػػػػدة اا فهقيػػػػ   ػػػػذه نػػػػف   أوسػػػػهو،  مخضػػػػتوقػػػػد   هي ػػػػت اآلرائ  شػػػػ ف ا فهقيػػػػ
 ٗ فػػة وق ػػت وال ػػة(، ٔ)   وسػػهو سػػميت وال ػػة القػػه رة ا فهقيػػ  أولهػػه أخػػرا ا فهقيػػهت

 أسسػت وال ػة الم ػهدئ إنػ ف ا فػهؽ مف األولو لهمرحه   فصي   وصفهه ٜٜٗٔ أيهر
 سػميت ل ػةوا( ٕ/أوسػهو) طه ػه ا فهقيػ  الثه يػ  واا فهقيػ ( أوا أريحػه -غزة) قهندة نهو

 وال ػػة غػػزة وقطػػهع الغر يػػ  الضػػف  حػػوؿ المرحهيػػ  الفهسػػطي ي  – اإلسػػرا يهي   ها فهقيػػ 
    (ٖٕٓـ، صٜٜ٘ٔ)خهيف ، .ـٜٜ٘ٔ أيهوؿ فة واش طف فة نهيهه ال وقيع جرا

مف الخيهرات الم هحػ   ػؿ  أمه ال رب فم هـ مف رأا إف المشهرل  لـ  لف خيهرا  
مػػوازيف القػػوا وصػػراع اإلرادات اإلقهيميػػ  والدوليػػ ،  أ هػػه له ػػت ممػػرا  إج هريػػه" فرضػػ ع

أصحهب  ذا الرأ  أيدوا اا فهقي ، وم هـ الممهل  ال ر ي  الس ودي  فقد له ػت الممهلػ  
قػػػد أنه ػػػت  رحي هػػػه   وقيػػػع ا فهقيػػػ  إنػػػ ف الم ػػػهدئ  ػػػيف م ظمػػػ  ال حريػػػر الفهسػػػطي ي  

سػػرا يؿ نهػػو أسػػهس ا ػػع خطػػوة أولػػو نهػػو طريػػؽ ال وصػػؿ إلػػو حػػؿ نػػهدؿ وشػػهمؿ  وا 
اإلسػػػػرا يهة إسػػػ  هدا  إلػػػػو قػػػرار  مجهػػػػس األمػػػػف  -لهقضػػػي  الفهسػػػػطي ي  وال ػػػزاع ال ر ػػػػة
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( وم ػدأ األرض مقه ػؿ السػ ـ، و حقيػؽ اا سػحهب اإلسػرا يهة اللهمػؿ ٖٖٛ( و)ٕٕٗ)
 ـ(.ٕٓٓٓس ال  هوف، ه)السيهس  الخهرجي  لمج مف جميع األراضة ال ر ي .

ــد اإلســال ويػػرا ال هحػػث أف فػػة موقػػؼ الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  مػػف  ميالبع
 هػػو الػػرغـ مػػف ال رحيػػب السػػ ود  ا فهقيػػ  أوسػػهو فػػة رفضػػهه ال ط يػػع مػػع إسػػرا يؿ، ف

رفضػػػػت ال ػػػػدئ  ػػػػ    ط يػػػػع له  قػػػػهت مػػػػع  –أ  الممهلػػػػ   - ه فهقيػػػػ  أوسػػػػهو إا أ هػػػػه
 .إسرا يؿ

لػػػؾ )فػػػة الجولػػػ  الخهمسػػػ  مػػػف المفهوضػػػهت الم  ػػػددة األطػػػراؼ وقػػػد  وضػػػ  ذ
 شػػ ف  ػػزع السػػ ح( فػػة الدوحػػ  وال ػػة أ همػػت فيهػػه الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي    رقهػػ  
مفهوضػػهت السػػ ـ الم  ػػددة األطػػراؼ فػػة الشػػرؽ األوسػػط،  سػػ ب الموقػػؼ السػػ ود  

سػرا يؿ  الذ  حهؿ دوف    ة وثيق  سيهسي    ص نهو إرسهئ  ػدا ير ثقػ   ػيف ال ػرب وا 
 .(ٖٖ٘ ػ، صٕٚٗٔ)الرواؼ، ـٜٜٗٔفة أيهر 

فيهػػه اس سػػ مه   اخػػر فقػػد وجػػع ا  قػػهدات لثيػػرة إلػػو اا فهقيػػ  ورأأمػػه الػػرأ  اآل
حسػػب  -ل يػػرا  لق ولهػػه  هلشػػروط اإلسػػرا يهي  و ػػو مػػه ذ  ػػت إليػػع سػػوريه إذ أدا اا فػػهؽ

 يه  أمػهـ الضػػغوط غهػو وضػع سػػوريه فػة موقػؼ صػػ ب  سػ -ان قػهد الحلومػ  السػػوري 
إسػػػرا يهة  شػػػ ف الجػػػواف نهػػػو وفػػػؽ شػػػروط  -األمريليػػػ  ال حقػػػ  ل قػػػد ا فػػػهؽ سػػػور 

 ضمف إلسرا يؿ األمف و  يػد إلػو سػوريه  ضػ   الجػواف م زونػ  السػ ح اسػيمه واف 
سػػػرويه له ػػػت    ػػػع سيهسػػػ  المراوغػػػ  ال ػػػة  قػػػـو  هلطهػػػب نهػػػو  حقيػػػؽ  قػػػدـ مػػػواز فػػػة 

ه  ه يػػ  لشػػرط مسػػ ؽ ل وقيػػع اا فهقيػػ ، ومػػف أجػػؿ اسػػ غ ؿ المفهوضػػهت الفهسػػطي ي  وال
 .(ٖٕٔ، صـٜٜٗٔ)فهروؽ،  ذلؾ فة  حسيف شروط ال سوي  الخهص   هلجواف
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  المصري(: –السوري  –مؤتمر القاىرة )السعودي 

اق ػػػرح الػػػر يس  -أ  و  ػػػد  قهػػػص مسػػػهح  الم ػػػهورة السػػػوري  -و  ػػػهئ نهػػػو ذلػػػؾ
نقػػد مػػؤ مر قمػػ  ث ثػػة فػػة مصػػر  شػػهرؾ فيػػع إلػػو السػػور  الراحػػؿ حػػهفظ األسػػد فلػػرة 

جه  هػػػه مصػػػر والممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي ، ولػػػـ  جػػػد الػػػدوؿ المػػػدنوة ضػػػيرا  مػػػف نقػػػد 
ا  قػػػػد مػػػػؤ مر القمػػػػ  الث ثػػػػة فػػػػة  ٜٜٗٔالمػػػػؤ مر، وفػػػػة أواخػػػػر  شػػػػريف األوؿ نػػػػهـ 

   ػػة اإلسػػل دري ، وأ ػػهف ا  قػػهده سػػهد رأ  فػػة ال ػػهلـ ال ر ػػة مفػػهده إف قمػػ  اإلسػػل دري
 (.ٕٙٗـ، صٜٜٙٔ) يلؿ،   داي  يقظ  نر ي  جديدة

   :ووفقه ألطرافع فقد جهئ  ذا الهقهئ ل حقيؽ  دفيف

ألف  وقفهػه سػيحدث  ػزات نميقػ  فػة الحيػهة  ؛هي  السهمي مضمهف اس مرار ال  -ٔ
 ال ر ي  واسيمه فة وضع األ ظم  ال ر ي .

الصػػهيو ي   -محهولػػ   حسػػيف شػػروط أوسػػهو للسػػر نقػػدة المفهوضػػهت السػػوري  -ٕ
 ول خفيػػػػػؼ حػػػػػدة الم هرضػػػػػ  ال ر يػػػػػ  و خفيػػػػػؼ الضػػػػػغط نهػػػػػو ال ظػػػػػهـ ال ر ػػػػػة

 .(٘ـ، صٜٜ٘ٔ)نهوش، 

له ػػػػػت إسػػػػػرا يؿ قػػػػػد شػػػػػ ت  جومػػػػػه  نهػػػػػو ااج مػػػػػهع الث ثػػػػػة و هلػػػػػذات نهػػػػػو و 
الد هومهسي  المصري  إلصرار ه نهو إف  حقيػؽ السػ ـ الشػهمؿ واللهمػؿ للػؿ األقطػهر 

سرا يؿ.ال ر ي  شرط مس ؽ أل  خطوات ل  ه  هوف ااق صهد   يف ال رب وا 

له ػػت لهمػػ  الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  أمػػهـ مجهػػس ـ( ٜٜ٘ٔا ال ػػهـ )وفػػة  ػػذ
لسيهسػ  الممهلػ   البعد اإلسـالمياألمف حوؿ األراضة المقدس  والقدس الشريؼ   رز 

اليػـو ي ػود مجهػس ، حيػث قػهؿ م ػدوب الممهلػ  فػة لهم ػع: " حوؿ القضػي  الفهسػطي ي 
ف لي هقش مف جديد قضي  القدس الشريؼ أولو الق ه يف وثهلػث الحػرميف الشػريفيف األم

فػػة إطػػهر سهسػػه  القضػػهيه ال ػػة   ػػه ة م هػػه الػػدوؿ ال ر يػػ  فػػة األرضػػة المح هػػ  م ػػذ 
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ف ـ ٜٚٙٔنػهـ  المج مػػع الػدولة قػػد أجمػع نهػػو الم ػهدئ الر يسػػي  ل سػوي  شػػهمه  .. وا 
  المح هػ   مػه فيهػه ؿ مػف األرضػة ال ر يػفة الشرؽ األوسط  ضم ت اا سحهب اللهمػ

ممػػه يػػدنو لألسػػؼ أف السػػهطهت اإلسػػرا يهي  مػػه زالػػت  قػػـو القػػدس الشػػريؼ... وللػػف 
 ػػإجرائات غيػػر شػػرني   سػػ هدؼ مصػػهدرة المزيػػد مػػف األرضػػة الفهسػػطي ي ، ومحهولػػ  

لقػػػد شػػػهرلت الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  إلػػػو جه ػػػب ... ضػػػـ مدي ػػػ  القػػػدس الشػػػرقي  
هه الدوؿ ال ر ي  فة دنـ مسيرة الس ـ وا  جهحهػه ل ملػيف سػهطهت الحلػـ الػذا ة شقيقه 

 ػػ ص إحػػدا .... و الفهسػػطي ي  مػػف  رسػػيخ قوانػػد ه والمضػػة قػػدمه  فػػة مسػػيرة السػػ ـ 
سرا يؿ نهو أف المحهدثػهت   صوص إن ف الم هدئ  يف م ظم  ال حرير الفهسطي ي  وا 

  مػػف  دايػػ  ف ػػرة المرحهػػ  ال مهيديػػ  نهػػو  شػػ ف القػػدس الشػػريؼ   ػػدأ فػػة السػػ   الثهلثػػ
  جػع أ ظػهر ال ػهلـ ال ر ػػة واإلسػ مة إلػو  ػذا المجهػس المػوقر له  ليػػد ... لػذا األلثػر

نهػػػػػو الحقػػػػػوؽ ال ر يػػػػػ  واإلسػػػػػ مي  فػػػػػة القػػػػػدس مطهل ػػػػػ  إيػػػػػهه إنػػػػػ ف نػػػػػدـ شػػػػػرني  
رغػػػػػهـ إسػػػػػرا يؿ نهػػػػػو وقػػػػػؼ  رامجهػػػػػه وخططهػػػػػه  اإلجػػػػػرائات والقػػػػػرارات اإلسػػػػػرا يهي  وا 

. و حػف   مػؿ أف يقػـو المجهػس  هل زامه ػع ...س يطه ي  فة األرضػة ال ر يػ  المح هػ اا
، و ػػ  ـ م طقػػ  الشػػرؽ األوسػػط، أسػػوة لحقػػوؽ ال ر يػػ  واإلسػػ مي  أل ههػػهح ػػو   ػػود ا

ـ، ٕٕٓٓ")السػػ ي ة،  غير ػػه مػػف الم ػػهطؽ فػػة ال ػػهلـ،  هلرفه يػػ  وااسػػ قرار واازد هر
 (.ٕٕ٘ص

وال ػػػػة فػػػػهز  هػػػػه  ٜٜٙٔأيػػػػهر  ٜٕاإلسػػػػرا يهي  فػػػػة  و  ػػػػد إجػػػػرائ اا  خه ػػػػهت 
، (ٔٔ٘ـ، صٕ٘ٓٓ)زيػػهدة،   ػػة األصػػولةي   يػػه و زنػػيـ حػػزب الهيلػػود وا   فػػع اليم

حػرب  سػ ب مػف محهول ػع  قػض ا فهقيػ   سػ ـ والػ  دخهت الم طق  فػة حهلػ  مػف الػ 
يقهفهػػه ه و إق ػػهع فهقػػد اسػػ طهع   يػػهميف    يػػ، أوسػػهو و هل ػػهلة   طيػػؿ نمهيػػ  ال سػػوي  وا 

قطهنػػهت واسػػ   مػػف الجمهػػور اإلسػػرا يهة    ػػع قػػهدر نهػػو إف يحقػػؽ إلسػػرا يؿ شػػروطه  



- 85 - 

 

 أفضؿ ل حقيػؽ السػ ـ الػذ  يضػمف المصػهل  اإلسػرا يهي  وخهصػ  فػة موضػوع األمػف
 .(ٗٔـ، صٜٜٛٔ)ال جرمة، 

 ( ٜٜٙٔقمة القاىرة)م 

ففػػػػة الوقػػػػت    هي ػػػػت ردود الف ػػػػؿ ال ر يػػػػ  إزائ الحلومػػػػ  اإلسػػػػرا يهي  الم  خ ػػػػ ،
   يػه و لزيػهرة نمػهف   ػد فػوزه  -مهػؾ األردف -الذ  دنه فيع المهؾ الحسيف  ف طػ ؿ

فػػػة اا  خه ػػػهت، اسػػػ ق ؿ الػػػر يس السػػػور  حػػػهفظ األسػػػد فػػػة دمشػػػؽ لػػػ  مػػػف الػػػر يس 
المصػػر  م ػػهرؾ وولػػة ال هػػد السػػ ود  األميػػر ن ػػد اه  فػػة لقػػهئ أصػػ   يطهػػؽ نهيػػع 

 ر يػػ  المصػػغرة(، اق رحػػوا فيهػػه الػػدنوة إلػػو قمػػ  نر يػػ  فػػة الصػػحهف  ال ر يػػ  )القمػػ  ال
)زيػهدة،  موس    شمؿ جميع الػدوؿ ال ر يػ  الم ضػوي  فػة إطػهر جهم ػ  الػدوؿ ال ر يػ 

 .(ٙٔ٘ـ، صٕ٘ٓٓ

ـ   ػػػػد ٜٜٙٔحزيػػػػراف  ٖٕ-ٕٔو هلف ػػػػؿ نقػػػػد مػػػػؤ مر القمػػػػ  فػػػػة القػػػػه رة لهمػػػػدة مػػػػف 
همة )إف ال ػػرب قػػد ا خػػذوا مشػػهورات ملثفػػ  وا صػػهات ملوليػػ  لػػ  هف فػػة  يه هػػه الخ ػػ

لهػػػػـ(، مػػػػع الػػػػر ط  ػػػػيف نمهيػػػػهت ال ط يػػػػع الد هومهسػػػػة  اسػػػػ را يجيه   مػػػػف السػػػػ ـ خيػػػػهرا  
، أحمػػػػػد)وااق صػػػػػهد  وخطوا هػػػػػه   مهيػػػػػ  ال فػػػػػهوض  ػػػػػيف إسػػػػػرا يؿ واألطػػػػػراؼ ال ر يػػػػػ 

 .(ٖٜ، صـٜٜٚٔ ،وآخروف

 ولـ يق صر موقؼ الممهل  ال ر ي  الس ودي  نهو حضػور مػؤ مر قمػ  القػه رة"
 ػػػؿ طهل ػػػت الممهلػػػ  فػػػة ال يػػػهف الخ ػػػهمة لهمجهػػػس األنهػػػو لػػػدوؿ مجهػػػس ال  ػػػهوف فػػػة 

 ٜ-ٚالػػػدورة السػػػه    نشػػػر الم قػػػودة لهف ػػػرة مػػػف ـ، خػػػ ؿ ٜٜٙٔلػػػه وف األوؿ نػػػهـ 
 الحلوم  اإلسرا يهي   مه ي  ة:ـ، ٜٜٙٔله وف األوؿ 

هسػػطي ي  الوفػػهئ  هل زامه هػػه الخهصػػ   ها فهقػػهت الم رمػػ  مػػع السػػهط  الوط يػػ  الف -
 واس   هؼ مفهوضهت الوضع الدا ـ  مصداقي   هم  مع الجهب الفهسطي ة.
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اا سػػػحهب ااسػػػرا يهة اللهمػػػؿ مػػػف القػػػدس الشػػػريؼ واللػػػؼ نػػػف سيهسػػػ   ػػػدـ  -
جػػػرائات  لػػػػريس ااحػػػػ  ؿ فػػػػة األرض  الم ػػػهزؿ و غييػػػػر الم ػػػػهلـ اإلسػػػػ مي  وا 

 ال ر ي .

 يػػ  المشػػرون  وحقػػع  ملػػيف الشػػ ب الفهسػػطي ة مػػف ممهرسػػ  لهمػػؿ حقوقػػع الوط -
 فة إقهم  دول ع المس قه .

اسػػػ   هؼ المفهوضػػػهت نهػػػو المسػػػهر السػػػور  مػػػف حيػػػث ا  هػػػت إليػػػع الجػػػوات  -
السػػه ق ، واا سػػحهب اإلسػػرا يهة اللهمػػؿ مػػف الجػػواف ال ر ػػة السػػور  المح ػػؿ 

 .ٜٚٙٔإلو خط الحدود ال ة له ت قه م  فة الرا ع مف حزيراف نهـ 

نهدة األراضػة اا سحهب اإلسرا يهة ال - لهمؿ مف ج وب ل  هف و قهنع الغر ة وا 
 .ٕ٘ٗالمح هػػػػ  لهفػػػػ  إلػػػػو السػػػػيهدة اله  ه يػػػػ ، وفقػػػػه  لقػػػػرار مجهػػػػس األمػػػػف رقػػػػـ 

 (ٓٔـ، صٕٓٓٓ)السيهس  الخهرجي  لمجهس ال  هوف، 

  مٜٜٚٔالندوة العالمية لشؤون القدس في روما 

ل ػػدوة ال هلميػػػ  ا  جهػػو ال  ػػد اإلسػػ مة فػػة سيهسػػػهت الممهلػػ  الخهرجيػػ  خػػ ؿ
وال ػػة شػػهرلت فيهػػه الممهلػػ  ـ ٜٜٚٔلشػػ وف القػػدس ال ػػة نقػػدت فػػة رومػػه فػػة مػػهرس 

أف الممهلػػػ   -رحمػػػع اه – ألػػػد المهػػػؾ فهػػػد  ػػػف ن ػػػد ال زيػػػز حضػػػور ه ورأيهػػػه، حيػػػث 
ال ر يػػ  السػػ ودي  دا مػػه  فػػة موقػػع األحػػداث فػػة لػػؿ مػػه ي  هػػؽ  قضػػي  القػػدس الشػػريؼ 

و الق ه ػيف وثهلػث الحػرميف الشػريفيف لمػه لهػه مػف قدسػي  والمسجد األقصو الم هرؾ أولػ
مػف ملػ  إلػو  يػت المقػدس  إليهػه رسػوؿ اه  اخهص ، حيث  ة األرض ال ة أسر 

، وقػد أنػرب خػهدـ الحػرميف الشػريفيف نهيع الص ة والس ـ إلػو السػمهئ وم هه م راجع
أسهسػػػهت  يؿ مػػػف فػػػ    فػػػؽ نهػػػو طػػػوؿنػػػف قهػػػؽ الممهلػػػ  ال ػػػهل  لمػػػه قهمػػػت  ػػػع إسػػػرا 

يقدـ دلي   جديدا  نهػو قيهمهػه  هل مػؿ نهػو  هويػد مدي ػ  القػدس،  مسجد األقصو ممهال



- 87 - 

 

األمػػر الػػذ    ػػهفو مػػع الواقػػع الػػديموغرافة لمدي ػػ  القػػدس الشػػرقي  ال ػػة  ػػة جػػزئ مػػف 
 ـ.ٜٚٙٔاألراضة ال ر ي  ال ة اح ه هه إسرا يؿ نهـ 

ارا   هن  ػػػػهر مدي ػػػػ  ـ قػػػػر ٜٜٚٔن ػػػػدمه ا خػػػػذ اللػػػػو جرس األمريلػػػػة فػػػػة يو يػػػػو و 
القدس نهصم  موحدة إلسرا يؿ و خصيص مه ػ  مهيػوف دوار ل قػؿ السػفهرة األمريليػ  
مػػف  ػػؿ أ يػػب غهػػو القػػدس، أنه ػػت الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  م هرضػػ هه لهػػذا القػػرار 
وان  ػػػرت  ػػػذا القػػػرار ا حيػػػهز واضػػػحه ضػػػد  رسػػػيخ أسػػػس السػػػ ـ فػػػة الم طقػػػ  وفػػػؽ 

 .(ٜٕٕـ، صٕٕٓٓ)الس ي ة،  ش طفمرج ي  مدريد واسهو ووا
 المممكة تدين قرار الحكومة اإلسرائيمية توسيع حدود مدينة القدس المحتمة 

ـ ٜٜٛٔن دمه أقدمت الحلوم  اإلسػرا يهي   ر هسػ    يػهميف   ي يػه و فػة يو يػو 
نهػػو ا خػػهذ قػػرار   وسػػيع حػػدود مدي ػػ  القػػدس المح هػػ  و وسػػيع سػػهطهت  ػػدلي هه أدا ػػت 

لخطػػوة وان  ػػرت  ػػذا القػػرار غيػػر شػػرنة وغيػػر قػػه و ة ويشػػلؿ ا  ههلػػه  الممهلػػ   ػػذه ا
، وأدا ػػػت مػػػه ا خذ ػػػع السػػػهطهت اإلسػػػرا يهي  مػػػف ا  لهم ه ػػػدات واا فهقػػػهت الدوليػػػ خطيػػػر 

جرائات  هدؼ إحػداث  غييػرات سػله ي  ومؤسسػي  مػف شػ  هه  هويػد القػدس  سيهسهت وا 
ة والحضػػػهر  لهػػػه، ودنػػػت الممهلػػػ  ال ر يػػػ  و غييػػػر الواقػػػع القػػػه و ة وال ػػػهريخة والػػػدي 
، السػػػػ ـ وال ػػػػدؿ لهقضػػػػي  الفهسػػػػطي ي مجهػػػػس األمػػػػف الػػػػدولة ل حمػػػػؿ مسػػػػ وليه ع  جػػػػهه 

وخهصػػ   حػػو الموقػػؼ الخطيػػر فػػة مدي ػػ  القسػػد واا  ههلػػهت ال ػػة  واصػػههه سػػهطهت 
ـ، ٕٕٓٓ)السػػػػػ ي ة،  ااحػػػػ  ؿ  جه هػػػػػه، ممػػػػه يهػػػػػدد الم طقػػػػ  لههػػػػػه   فػػػػدح ال واقػػػػػب

 .(ٖٕٓص
  مٕٓٓٓ األقصىانتفاضة 

فػة ال وصػؿ إلػو ا فػهؽ  ـٕٓٓٓ  د فشؿ مفهوضػهت لهمػب ديفيػد الثه يػ  نػهـ 
حػػػوؿ القضػػػهيه األسهسػػػي   ػػػيف إسػػػرا يؿ والفهسػػػطي ييف، ومػػػع نػػػودة الوفػػػديف الفهسػػػطي ة 

شفه  وإف الوضع فة األراضة الفهسطي ي  نه واإلسرا يهة مف لهمب ديفيد  دا واضحه  
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س الػػوزرائ اإلسػػرا يهة  ػهراؾ الجه ػػب الفهسػػطي ة فػػة اا فجػهر، خهصػػ    ػػدمه خيػر ر ػػي
لهمب ديفيػد ) ػيف اا فػهؽ الشػهمؿ أو المواجهػ ، مؤلػدا  اف ال ػديؿ مػف اا فػهؽ الشػهمؿ 

 .(ٖ٘ٔـ، صٕٕٔٓ)صهل ،  سيلوف أسوأ  لثير مف الوضع القه ـ(

نف فشػؿ  أنهف  ص ال يهف الث ثة األمريلة الفهسطي ة اإلسرا يهة رسميه  وقد 
 ، ولقػػػػػد   هي ػػػػت اآلرائ  شػػػػػهف أسػػػػ هب فشػػػػػؿ القمػػػػ  فهلمشػػػػػهرلوف فػػػػة القمػػػػػ  مػػػػػف القمػػػػ

اإلسػػرا يهييف واألمػػريلييف ارج ػػوا األسػػ هب إلػػو القمػػ  ذا هػػه فػػة أ هػػه ر  ػػت نهػػو نجػػؿ 
و هل ػػهلة غه ػػت ن هػػه م طه ػػهت ال جػػهح مػػف إنػػداد جيػػد وا فػػهؽ  ،مػػف الػػر يس األمريلػػة

يلػػهف فقػػد أرج ػػوا أسػػ هب الفشػػؿ غهػػو  شػػدد م لػػر، إمػػه المراق ػػوف اإلسػػرا يهيوف واألمر 
نرفػػهت ورفضػػػع الوصػػػوؿ غهػػػو حػػػؿ وسػػػط، إمػػػه السػػػهط  الفهسػػػطي ي  فهقػػػد رأت إف مػػػه 

)جػػػػهد،  يق ػػػػؿ  ػػػػع أ  مػػػػف الفهسػػػػطي ييف وي رضػػػػع اإلسػػػػرا يهيوف  ػػػػو دوف أ  حػػػػد أد ػػػػ
 .(ٔٗـ، صٕٗٓٓ

وفػة خطػػوة محسػػو   مػػف جه  ػػع، وافػػؽ ر ػػيس الػػوزرائ اإلسػػرا يهة نهػػو السػػمهح 
 زيػػهرة المسػػجد األقصػػو فػػة الثػػهمف وال شػػريف مػػف  -أريػػؿ شػػهروف -يـ الم هرضػػ لػػزن

إف سػمهح  ػهراؾ  هلزيػهرة جػهئ  و دا واضحه   ،(ٓ٘ـ، صٖٕٓٓـ ) شهرة، ٕٓٓٓأيهوؿ 
نمػػػه يفجػػػر الموقػػػؼ  فػػػة سػػػيهؽ مخططػػػع ال صػػػ يد  ضػػػد السػػػهط  الفهسػػػطي ي   حثػػػه  

طي ي  ال ػػة رفضػػت خط ػػع فػػة و هل ػػهلة القيػػهـ  ػػرد نسػػلر  ا  قهمػػه  مػػف السػػهط  الفهسػػ
لهمب ديفيد، وف ػ  فقػد ا ػدل ت ا  فهضػ  شػ  ي  فهسػطي ي  ردا  نهػو مػه نػدوه اسػ فزازا  

 إسرا يهيه م  مدا  لمقدسه هـ، و جه    مس مر لحقوقهـ المشرون .

حظيػػػت ا  فهضػػػ  األقصػػػو لمػػػه أصػػػ   يطهػػػؽ نهيهػػػه  ػػػدنـ نر ػػػة رسػػػمة وقػػػد 
هضػػػ  السػػػه ق ، ففػػػة الحػػػهد  وال شػػػريف مػػػف وشػػػ  ة غيػػػر مسػػػ وؽ لػػػـ  حػػػظ  ػػػع اا  ف

قمػػ  األقصػػو" وال ػػة "نقػػدت فػػة القػػه رة القمػػ  ال ر يػػ  الطهر ػػ  ـ ٕٓٓٓ شػػريف األوؿ 
خصصػػت لػػدنـ اا  فهضػػ ، وقػػد طػػرح فػػة القمػػ  ضػػرورة إف ي يػػد ال ػػرب ال فليػػر فػػة 
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)جػػػػهد،  السػػػػ ـ خيػػػػهرا  اسػػػػ را يجيه  لهػػػػـ(لػػػػذ  ا خػػػػذوه والقػػػػه ـ نهػػػػو ان  ػػػػهر )خيػػػػهر ـ ا
 .(٘ٗـ، صٕٗٓٓ

لسيهسهت الممهلػ  مػف اا  فهضػ  الفهسػطي ي   البعد اإلسالمي يرا ال هحث أفو 
أصدر خػهدـ الحػرميف الشػريفيف  وجيهه ػع  إرسػهؿ طػه رات اإلخػ ئ الط ػة حيف  جهو 

الػػو مػػدي  ة نمػػهف وال ػػريش ل قػػؿ خمسػػيف مػػف المصػػه يف الفهسػػطي ييف ل  جهػػـ فػػة 
رسػهؿ فريػؽ ط ػة سػ ود  م خصػص، الػو الضػف  مس شفيهت الممهلػ ، وأمػر لػذلؾ  إ

وقػد  الغر ي  وقطهع غزه لهمسه م  فة نػ ج المصػه يف و قػديـ المسػهندة الط يػ  لهػـ.
أصػػػدرت وزارة الخهرجيػػػ  فػػػة الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي   يه ػػػه  أدا ػػػت فيػػػع الممهرسػػػهت 

الفهسػػػطي ة  ال دوا يػػػ  الغهشػػػم  اليػػػت  قػػػـو  هػػػه القػػػوات اإلسػػػرا يهي  وق ػػػؿ أ  ػػػهئ الشػػػ ب
وقػػػد حمػػػؿ ال يػػػهف الحلومػػػ  اإلسػػػرا يهي  لهفػػػ   األنػػزؿ نهػػػو مػػػرأا ومسػػػمع مػػػف ال ػػػهلـ.

  ػػه ج  ػػذه الممهرسػػهت الػػ  إ سػػه ي  ضػػد الشػػ ب الفهسػػطي ة، وال ػػة ألػػدت مػػف جديػػد 
  لر إسرا يؿ لهقػه وف الػدولة وا فهقيػ  ج يػؼ الرا  ػ ، وضػر هه نػرض الحػه ط  م ػهدئ 

وطهل ػػػت  وسػػػط ممػػػه يهػػػدد األمػػػف والسػػػ ـ فػػػة الم طقػػػ .نمهيػػػ  السػػػ ـ فػػػة الشػػػرؽ األ
حلوم  الممهل  ال ر ي  الس ودي  المج مع الػدولة ومجهػس األمػف وأنضػهئه الػدا ميف، 
وا سػػيمه الوايػػهت الم حػػدة األمريليػػ    حمػػؿ مسػػ وليه هه وا خػػهذ لهفػػ  ال ػػدا ير ال زمػػ  

  سه ع. موجب أحلهـ ميثهؽ األمـ الم حدة  مه فة ذلؾ الفصؿ ال

وقػػػد وصػػػؿ نػػػدد مػػػف جرحػػػو اا  فهضػػػ  الفهسػػػطي ي  الػػػو مس شػػػفيهت الممهلػػػ  
وقهـ صهحب السمو المهلػة  ،له  ج نهو طه رات اإلخ ئ الط ة مف ال ريش ونمهف

األميػػر ن ػػد اه  ػػف ن ػػد ال زيػػز ولػػة ال هػػد   فقػػد الجرحػػو، وقهػػد ـ وسػػهـ المهػػؾ ن ػػد 
ـ، ٕٕٓٓ)السػػػ ي ة،  هـ ال ضػػػهلي  وال طوليػػػ ال زيػػػز مػػػف الدرجػػػ  الثهلثػػػ   قػػػديرا  لمػػػواقف

   .(ٖٕٔص
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لػػؿ )ولػػهف أميػػرا  آ ػػذاؾ(  -رحمػػع اه –ن ػػد اه  ػػف ن ػػد ال زيػػز مهػػؾ و هشػػد ال
هلػػػ  ال ر يػػػ  إ سػػػهف سػػػ ود  ونر ػػػة ومسػػػهـ ومحػػػب لهسػػػ ـ وال ػػػدؿ نهػػػو أرض المم

ـ مػف ة لحظ ع  ذه  مسه دة أشقه  ه فة فهسطيف ال رو ػ  واإلسػ الس ودي  أف ي هدر ف
خػػػ ؿ ال  ػػػرع مهديػػػه  و ػػػو أ سػػػط مػػػه يملػػػف أف يقػػػدـ نمػػػ   ا قػػػوا  أو شػػػ هرا  دنمػػػه  لهػػػـ 

مة  مثهػػػػع أف الػػػػوطف ال ر ػػػػة واإلسػػػػ  -رحمػػػػع اه –وأضػػػػهؼ  ولقضػػػػي  ه المشػػػػ رل .
واإلرادة ال ر يػػ    طهػػؽ  لػػؿ وضػػوح فػػة ا  فهضػػ  اشػػقه  ه  ،فهسػػطيف فػػة لحظه هػػه  ػػذه

وا أ ه  وا أنظـ مف    ير رافض سهخط  أدوا ع حجػر فة األراضة ال ر ي  المح ه  
  ؿ ح فهه  لؿ إيمػهف واق ػدار ونػزهفة لؼ طفؿ، وصرخ  مف ق ؿ امرأة وصدور  س ق

وأصػػدر المهػػؾ  ولػػف يضػػيع حػػؽ ورائه مطهلػػب. ،سػػ يه  الػػو الفػػوز  هلشػػههدة أو ال صػػر
    ػػػػػهب  وجيهه ػػػػػع    ميػػػػػد أمػػػػػرائ الم ػػػػػهطؽ لفػػػػػ -رحمػػػػػع اه –فهػػػػػد  ػػػػػف ن ػػػػػد ال زيػػػػػز 

وقػػد  ال  رنػػهت، ل قػػديـ لػػؿ نػػوف ومسػػهندة لشػػ ب فهسػػطيف فػػة ا  فهضػػ هـ الم هرلػػ .
( مهيػػوف لاير و  ػػرع األميػػر ٖٓ م هػػ  ) -رحمػػع اه –  ػػرع المهػػؾ فهػػد  ػػف ن ػػد ال زيػػر 

 ، و  ػػرع األميػر سػػهطهف  ػف ن ػػد ال زيػػز( مهيػػوف لايرٓٔ م هػ  ) -رحمػػع اه –ن ػد اه 
 ٓ٘ٔوقػػػػد  هغػػػػت جمهػػػػ  ال  رنػػػػهت ألثػػػػر مػػػػف  مهيػػػػوف لاير.( ٓٔ م هػػػػ  ) -رحمػػػػع اه–

ط ػػػػه  مػػػػف األدويػػػػ   ٖٓهلػػػػ  مهيػػػػوف لاير لصػػػػهل  ا  فهضػػػػ  القػػػػدس، لػػػػذلؾ سػػػػهمت المم
 ( سػػػػػيهرة إسػػػػػ هؼ مجهػػػػػزة  مسػػػػػ هزمه هه لػػػػػوزارة الصػػػػػح  الفهسػػػػػطي ي ٕٓ)السػػػػػ ودي ، و
 .(ٕٖٕـ، صٕٕٓٓ)الس ي ة، 

نهػػو  ػػذا فحسػػب  صػػر لػػـ يقموقػػؼ الممهلػػ  مػػف اا  فهضػػ  يػػرا ال هحػػث أف و 
فهقػػد طهل ػػت الممهلػػ  )فػػة القمػػ  ال ر يػػ  ال هسػػ   لم ظمػػ  المػػؤ مر اإلسػػ مة الم قػػودة 

(  وقػػؼ جميػػع إشػػلهؿ ال ط يػػع ٕٓٓٓفػػة الدوحػػ  فػػة الثػػه ة نشػػر مػػف  شػػريف الثػػه ة 
مع إسػرا يؿ وخهصػ  الػدوؿ ال ػة  قػيـ ن قػهت اق صػهدي  ود هومهسػي  م هػه ح ػو  قػـو 

 مـ الم حدة الخهص   هلقدس وفهسطيف.   فيذ قرارات األ
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  ٕٓٓٓمؤتمر القمة اإلسالمي التاسع في الدوحة 

مؤ مر القم  اإلس مة ال هسع فة ال هصم  القطري  الدوح  فة الف رة مف نقد 
 –أنهػػػػف صػػػػهحب األميػػػػر ن ػػػػد اه  ػػػػف ن ػػػػد ال زيػػػػز  ـ، وقػػػػدٕٓٓٓ ػػػػوفم ر  ٖٔ-ٕٔ

مح هػػػػ  أمه ػػػػ  فػػػػة أن ػػػػهؽ القػػػػهدة أف مصػػػػير مدي ػػػػ  القػػػػدس واألراضػػػػة ال -رحمػػػػع اه
ذا المػؤ مر  هألف ػهؿ ق ػؿ ، وي  ظر الفهسطي يوف أف يخرج  مهئ ال رب والمسهميفوالزن

  قػػػػؿ  ، وألػػػػد سػػػػموه نهػػػػو ضػػػػرورة قطػػػػع ال  قػػػػهت الد هومهسػػػػي  مػػػػع أ  دولػػػػ األقػػػػواؿ
، و ػػػوفير لػػػؿ وسػػػه ؿ الػػػدنـ لألخػػػوة الفهسػػػطي ييف و    ػػػ  سػػػفهر هه إلػػػو القػػػدس المح هػػػ 

و هي ػػػػ  المؤسسػػػػهت المهليػػػػ  وااق صػػػػهدي  ل مويػػػػؿ مشػػػػهريع يلػػػػوف  ػػػػدفهه  ،ه ػػػػهتاإلمل
              الحفػػػػػػػػػػهظ نهػػػػػػػػػػو الهويػػػػػػػػػػ  ال ر يػػػػػػػػػػ  وااسػػػػػػػػػػ مي  لهقػػػػػػػػػػدس والحيهولػػػػػػػػػػ  دوف طمسػػػػػػػػػػهه

 .(ٕٕٚـ، صٕٕٓٓ ة،  ي)الس
أف لسيهسػ  الممهلػ  حيػث ان  ػرت  البعـد اإلسـالمي يػرا ال هحػث أفومف ذلؾ 

محوريػػػ  ال ػػػة  مثػػػؿ نمػػػؽ ال  ػػػد الروحػػػة لػػػدا الممهلػػػ  قضػػػي  القػػػدس  ػػػة القضػػػي  ال
 ال ر ي  الس ودي  وا  هه    ة فة مقدمهت مر لزات السيهس  الخهرجي  لهممهل .

  مٕٓٓٓالقمة العربية الطارئة بالقاىرة 

فػػػػػػػػة جػػػػػػػػهئ الموقػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػ ود  خػػػػػػػػ ؿ القمػػػػػػػػ  ال ر يػػػػػػػػ  الطهر ػػػػػػػػ   هلقػػػػػػػػه رة 
  القػدس، ال ػػة ا  فضػػت فػػة لػػدنـ ا  فهضػػ ـٕٓٓٓ/ٓٔ/ٕٔ ػػ الموافػػؽ ٕٔٗٔ/ٚ/ٕٗ

، فػػة ال  ػػهطة مػػع القضػػي  الفهسػػطي ي  سػػ مةال ػػهـ  فسػػع، ليرسػػة ثوا ػػت الموقػػؼ اإل
ميػػر ن ػػد اه أل ػػدنـ  ضػػهؿ  ػػذا الشػػ ب، مػػف خػػ ؿ اا  فهضػػ  الشػػ  ي  حيػػث اق ػػرح ا

إ شػهئ صػ دوؽ يحمػؿ اسػـ صػ دوؽ األقصػو يخصػص  -رحمػع اه – ف ن د ال زيػز 
ل مويػػػػؿ مشػػػػهريع  حػػػػهفظ نهػػػػو الهويػػػػ  ال ر يػػػػ  واإلسػػػػ مي   مهيػػػػوف دوار( ٓٓٛلػػػػع )

لهقػػدس، والحيهولػػ  دوف طمسػػهه، و ملػػيف ااخػػوة الفهسػػطي ييف مػػف الفلػػهؾ مػػف ال   يػػ  
مهيػوف دوار( وقػد  ٕٓٓوص دوؽ آخر لدنـ اا  فهضػ   م هػ  ) ل ق صهد اإلسرا يهة.
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صص لهذيف الصػ دوقيف، أنهف أف الممهل  ال ر ي  الس ودي  س سهـ  ر ع الم ه  المخ
 سي لفؿ  دنـ ألؼ أسرة فهسطي ي ، مػف أسػر شػهدائ وجرحػو ا  فهضػ  األقصػو.الذ  
قضػػػي  نر يػػػ  إسػػػ مي ،  أف القػػػدس الشػػػريؼ -رحمػػػع اه – لػػػد ااميػػػر ن ػػػد اهأوقػػػد 

حػػواؿ ال خهػػة ن هػػه، وقػػد وا يملػػف  ػػ   حػػهؿ مػػف األ غيػػر قه هػػ  له  ػػهزؿ أو المسػػهوم ،
ر يػػػ  إقػػػرار مق ػػػرح الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  فػػػة دنػػػـ اا  فهضػػػ ، اخ  مػػػت القمػػػ  ال 

 .(ٕٗٚ-ٖٕٚـ، صٕٕٓٓ)الس ي ة،  والحفهظ نهو الهوي  ال ر ي  لهقدس
 ػهدرت   حيف لقمفة  هؾ السيهسهت الممهل   البعد اإلسالمي يرا ال هحث أفو 

دوؽ الممهلػػػػ  ال ر يػػػػ  السػػػػ ودي  فػػػػة المػػػػؤ مر  ػػػػهق راح إ شػػػػهئ صػػػػ دوقيف  هسػػػػـ "صػػػػ 
صػػ دوؽ ا  فهضػػ  األقصػػو"  رأسػػمهؿ ( مهيػػوف دوار و"ٓٓٛرأسػػمهؿ قػػدره )األقصػػو"  

مهيػػػوف دوار( لمػػػه أنه ػػػت الممهلػػػ  نػػػف   رنهػػػه  ر ػػػع الم هػػػ  المخصػػػص  ٕٓٓقػػػدره )
 لهذيف الص دوقيف.

موقػػؼ حلومػػ  الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  فػػة  البعــد اإلســالمي ػػذا ويملػػف إيجػػهز 
 هآل ة: هؾ الف رة  فة 

  ػػدـ السػػ ة  حػػو إقهمػػ  أ  ن قػػهت واإلسػػ مي  هولػػ  إق ػػهع الػػدوؿ ال ر يػػ  مح -ٔ
مػػع إسػػرا يؿ فػػة ظػػؿ الظػػروؼ الرا  ػػ    يجػػ  لمواقػػؼ إسػػرا يؿ الم  لػػرة ل مهيػػ  

 الس ـ.

اسػػػ مرار الػػػدنـ المػػػهلة مػػػف ق ػػػؿ الػػػدوؿ ال ر يػػػ  لصػػػ دوقة القػػػدس واا  فهضػػػ   -ٕ
 وذلؾ لمسهندة الش ب الفهسطي ة فة مح  ع.

مشػػػػهرل  فػػػػة المفهوضػػػػهت الم  ػػػػددة األطػػػػراؼ مػػػػه لػػػػـ يػػػػ ـ إحػػػػراز  قػػػػدـ نػػػػدـ ال -ٖ
مهموس نهو ص يد المفهوضهت الث ه ي  ال ة   ػد الرليػزة األسهسػي  فػة مسػيرة 

 .، ونودة المقدسهت ألصحه ههالس ـ فة الشرؽ األوسط
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دراسػ  إمله يػ  قطػع ال  قػػهت مػع الػدوؿ ال ػة   قػػؿ سػفهرا هه لػدا إسػرا يؿ مػػف  -ٗ
 .الشريؼ و القدس ؿ أ يب إل

حث الوايهت الم حدة وروسػيه واا حػهد األور ػة نهػو القيػهـ  ػدور ألثػر فهنهيػ   -٘
الحقػػوؽ ال ر يػػ  المقدسػػهت الفهسػػطي ي ، و فػػة نمهيػػ  السػػ ـ  مػػه يضػػمف نػػودة 

 ي .لنهو أسهس قرارات الشرني  الدو 

ال ػػػػػػذلير دومػػػػػػه   ػػػػػػ ف القػػػػػػدس لهمسػػػػػػهميف وأ هػػػػػػه نهصػػػػػػم  لهدولػػػػػػ  الفهسػػػػػػطي ي   -ٙ
 هميف.ولهمس

 مٕٕٓٓمبادرة الممك عبد اهلل لمسالم: 

 جحػػت ال ػػدخ ت اإلقهيميػػ  والدوليػػ  فػػة إق ػػهع السػػهط  الفهسػػطي ي   هل جػػهوب 
مػػػع طهػػػب  ػػػهراؾ  ػػػدخوؿ مفهوضػػػهت ملثفػػػ   هػػػدؼ إظهػػػهر قػػػرب ال وصػػػؿ إلػػػو ا فػػػهؽ 

  ػػػودة الهػػػدوئ سػػػري ه إلػػػو األراضػػػة  لفػػػي    األمػػػرإشػػػهن   ػػػذا  لػػػهف سػػػوي  سيهسػػػي ، و 
ـ ٕٔٓٓلػػػه وف الثػػػه ة  ٜٕ-ٖٕي  لػػػذلؾ له ػػػت مفوضػػػهت طه ػػػه فػػػة الف ػػػرة الفهسػػػطي 
  ث  نشر يومه (.)ق يؿ اا  خه هت اإلسرا يهي   ث (ٜٙـ، صٖٕٓٓ) شهرة، 

ف    هػػة المفهوضػػهت دوف  سػػجيؿ مػػه  ػػـ ال وصػػؿ إليػػع وحػػرص  ػػهراؾ نهػػو أ
ي  مػػف مػػف  فه مػػهت، فمػػه لػػهف يريػػده  ػػو فقػػط  هد ػػ  شػػهمه  وونػػود لهسػػهط  الفهسػػطي 

ف مػػيف اإلسػػرا يهة مػػه قهلػػع اليسػػهر  ػػ وفػػة  ػػذا السػػيهؽ اسػػ ثمر الي أجػػؿ إنػػهدة ا  خه ػػع.
خػػػػذ يؤلػػػػد إف أاا  فهضػػػ  جػػػػهئت ردا  نهػػػػو نػػػػرض سػػػػخة و  ػػػػهزات غيػػػػر مسػػػػ وق ، و 

اا  فهضػػ  قػػد لشػػفت نػػف حقيقػػ  وجػػود رفػػض فهسػػطي ة لهسػػ ـ مػػع إسػػرا يؿ ، ولػػهف 
  نػػػف فػػػوز شػػػهروف  هلم صػػػب   غه يػػػ  غيػػػر ف  سػػػفر اا  خه ػػػهت اإلسػػػرا يهيأ م طقيػػػه  

 ػػػػع ا  خػػػػب مػػػػف اجػػػػؿ اسػػػػ خداـ القػػػػوة أنقػػػػهب ا  خه ػػػػع أدرؾ شػػػػهروف أوفػػػػة  مسػػػػ وق .
ال سػػػػلري  لوقػػػػؼ اا  فهضػػػػ  أو القضػػػػهئ نهػػػػو ال مهيػػػػهت اا  حهريػػػػ  ال ػػػػة يقػػػػـو  هػػػػه 

  ػػػد ث ثػػػ  أشػػػهر مػػػف و   .(٘ٗـ، صٕٗٓٓ)جهد، الشػػػ هب الفهسػػػطي ة داخػػػؿ إسػػػرا يؿ
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أخػػػػذت المواجهػػػػ  اإلسػػػػرا يهي  الفهسػػػػطي ي  أ  ػػػػهدا  جديػػػػدة   يجػػػػ   فػػػػهقـ  سػػػػهمع السػػػػهط  
 .مس ويهت ال  ؼ  صورة غير مس وق 

دفػع  هلممهلػ  ال ر يػ  الم رد  لهوضع ال ر ة والقضي  الفهسػطي ي   ذا الوضع 
الس ودي  إلو ال دخؿ  شلؿ م هشر فة جهػود ال سػوي  السػهمي   طرحهػه م ػهدرة األميػر 

، ويملػػػػف ٕٕٓٓ/آذار /ٕٛ-ٕٚ ػػػػهئ قمػػػػ   يػػػػروت الم قػػػػدة فػػػػة الف ػػػػرة ثأن ػػػػد اه فػػػػة 
ـ، ٕٕٔٓ)صػػػػػهل ، : و مػػػػػه إرجػػػػػهع أسػػػػػ هب ال ػػػػػدخؿ السػػػػػ ود  إلػػػػػو سػػػػػ  يف مهمػػػػػيف

 (ٖٛٔص

أولهمه:  فهقـ مس ويهت ال  ؼ ومػه ي  يػع ذلػؾ ضػم ه مػف ا سػداد سػ ؿ ال سػوي   -
ع السهمي  ح و صهرت القضي  المحوري   ة وقؼ ال  ؼ وليس  سوي  الصػرا

سيهسػػػػػػيه، و ػػػػػػو األمػػػػػػر الػػػػػػذ  يمثػػػػػػؿ مػػػػػػف  هحيػػػػػػ  إضػػػػػػرار  ػػػػػػهلحقوؽ ال ر يػػػػػػ  
 والفهسطي ي .

ثه يهمػػػه:  زايػػػد حػػػدة اا  قػػػهدات األمريليػػػ  له ظػػػهـ السيهسػػػة السػػػ ود ، ضػػػمف  -
 .ٕٔٓٓأ ظم  أخرا،   يج  أحداث الحهد  نشر مف أيهوؿ 

 و قـو الم هدرة الس ودي  نهو أسهس:

ضػػة ال ر يػػ  المح هػػ   مػػه فػػة ذلػػؾ الجػػواف ا سػػحهب إسػػرا يؿ اللهمػػؿ مػػف األرا -ٔ
واألراضة ال ة مه زالػت مح هػ   ٜٚٙٔالسور  وح و الخط الرا ع مف حزيراف 

 فة ج وب ل  هف.

ال وصػػؿ إلػػو حػػؿ نػػهدؿ لمشػػله  ال ج ػػيف الفهسػػطي ييف ي فػػؽ نهيػػع وفقػػه لقػػرار  -ٕ
 (.ٜٗٔالجم ي  ال هم  لألمـ الم حدة رقـ )

ه  ذات سػػػػيهدة نهػػػػو األراضػػػػة الفهسػػػػطي ي  ق ػػػػوؿ قيػػػػهـ دولػػػػ  فهسػػػػطي ي  مسػػػػ ق -ٖ
فػػػػة الضػػػػف  الغر يػػػػ  وقطػػػػهع غػػػػزة،  ـٜٚٙٔالمح هػػػػ  م ػػػػذ الرا ػػػػع مػػػػف حزيػػػػراف 
 .و لوف نهصم هه القدس الشرقي 
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 ون د ذ  قـو الدوؿ ال ر ي   مه ي  ة:

اإلسػػرا يهة م  هيػػه والػػدخوؿ فػػة ا فهقيػػ  سػػ ـ  ي هػػه و ػػيف  -نػػد ال ػػزاع ال ر ػػة - أ
 ف لجميع دوؿ الم طق .إسرا يؿ مع  حقيؽ األم

إ شػػهئ ن قػػهت ط ي يػػ  مػػع إسػػرا يؿ فػػة إطػػهر  ػػذا السػػ ـ الشػػهمؿ، وضػػمهف  - ب
رفض لؿ إشلهؿ ال وطيف الفهسطي ة الذ  ي  هفو والوضع الخػهص فػة الػدوؿ 

 ال ر ي  المضيف .

وقد صهدؽ المؤ مر  هإلجمػهع نهػو الم ػهدرة السػ ودي  ال ػة أصػ حت   ػد  هػؾ 
 الس ـ ال ر ي .المصهدق   سمو  م هدرة 
ؿ   حػػظ اا  مػػهـ  هل  ػد اإلسػػ مة لموقػػؼ الممهلػػ  مػػف خػػ وفػة قػػرائة أوليػػ  

 ػػػؿ الػػػو مػػػع إسػػػرا يؿ، ف الم ػػػهدرة لػػػـ  شػػػر الػػػو لهمػػػ  ) ط يػػػع( إ  ػػػذه الم ػػػهدرة، حيػػػث
، )ن قهت ط ي ي ( لمه لػـ  ل ػؼ  ػػ)حؿ لقضػي  ال ج ػيف(  ػؿ حػددت نػودة ال ج ػيف

 – اه لهدولػػ  الفهسػػطي ي . ومػػف ن ػػهرات المهػػؾ ن ػػد و حريػػر القػػدس الشػػريؼ نهصػػم 
إف ال  يجػ  الوحيػدة المق ولػ  الم  رة نػف ال  ػد الػدي ة فػة الم ػهدرة قولػع: "  -رحمع اه

ل مهي  الس ـ  ة اا سحهب اإلسرا يهة اللهمؿ مػف جميػع األراضػة ال ر يػ  المح هػ ، 
ق ػػرح أف   قػػدـ الجهم ػػ  وأ.. .وقيػػهـ دولػػ  فهسػػطي ي  مسػػ قه  نهصػػم هه القػػدس الشػػريؼ

ال ر يػػ   مشػػروع نر ػػة جمػػهنة واضػػ  الػػو مجهػػس األمػػف، مشػػروع يقػػـو نهػػو أمػػريف 
سهسػػػييف ال  قػػػهت الط ي يػػػ  واألمػػػف إلسػػػرا يؿ مقه ػػػؿ اا سػػػحهب اللهمػػػؿ مػػػف جميػػػع أ

األراضػػة ال ر يػػ  المح هػػ  واان ػػراؼ  هلدولػػ  الفهسػػطي ي  المسػػ قه  ونهصػػم هه القػػدس 
.." و  حظ فة لهمهت الم هدرة ال رليز نهػو ال  ػد اإلسػ مة ال ج يف الشريؼ ونودة

 لهقضي  الفهسطي ي ، ونهو نودة القدس الشريؼ له رب والمسهميف.
وقػػػػد قو هػػػػت الم ػػػػهدرة ال ر يػػػػ   هس حسػػػػهف غر ػػػػة ألف ال ػػػػرب قػػػػدموا م ػػػػهدر هـ 

قػد رفضػت  الشهمه  لهس ـ ألوؿ مرة فة صرانهـ مع إسػرا يؿ، أمػه األخيػرة فقػد له ػت
الم ػػػػػػػػهدرة وجػػػػػػػػهئ رد ػػػػػػػػه سػػػػػػػػري ه  وحهسػػػػػػػػمه  فػػػػػػػػة اليػػػػػػػػـو ال ػػػػػػػػهلة ا  هػػػػػػػػهئ القمػػػػػػػػ  فػػػػػػػػة 
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 هج يهح ااراضة الواق    حت سيطرة السػهط  الوط يػ  الفهسػطي ي   ـٕٕٓٓ/آذار/ٜٕ
الػػػػدرع الػػػػواقة" فضػػػػ  نػػػػف محهصػػػػر هه الػػػػر يس أطهػػػػؽ نهيهػػػػه فيمػػػػه   ػػػػد " فػػػػة نهميػػػػ 
اسػػػ  هحت إسػػرا يؿ لثيػػػرا  مػػف المػػػدف ، و سػػر نرفػػػهت فػػة مقػػػره فػػة راـ اههالفهسػػطي ة ي

والمخيمهت الفهسطي ي  وار ل ت مجهزر فة ج يف و ه هس، ممه دفع مجهس األمػف إلػو 
( والم ضػػمف المطهل ػػ   ه سػػحهب القػػوات اإلسػػرا يهي  مػػف ٕٓٗٔإصػػدار قػػراره المػػرقـ )

ممهلػ  ممػه دفػع ال. األراضة الفهسػطي ي ، ودنػوة الطػرفيف إلػو وقػؼ إطػ ؽ ال ػهر فػورا  
ال ر يػػ  السػػ ودي  إلػػو اسػػ غ ؿ  فوذ ػػه لػػدا الوايػػهت الم حػػدة لهضػػغط نهػػو حلومػػ  

 إسرا يؿ لفؾ حصهر الر يس الفهسطي ة.
 ػػػزامف الضػػػغط السػػػ ود  مػػػع الرغ ػػػ  األمريليػػػ  فػػػة ال ػػػدخؿ م هشػػػرة فػػػة وقػػػد 

 ػػػة  قػػػـو نهػػػو )وقػػػؼ الال ػػػزاع  طرحهػػػه الورقػػػ  األم يػػػ  أو مػػػه  سػػػمو "وثيقػػػ     ػػػت"، و 
ؼ ووقؼ إطػ ؽ ال ػهر(، ومػف اجػؿ ا  ػزاع الموافقػ  الفهسػطي ي  نهػو  ػذه الخطػ ، ال  

صػ  فقد اضطرت الوايهت الم حدة للسر الحصهر نف الر يس الفهسػطي ة  إ هحػ  الفر 
أ  ػػػػػػػػػو ة زي ػػػػػػػػػة( لهقػػػػػػػػػهئ يهسػػػػػػػػػر نرفػػػػػػػػػهت فػػػػػػػػػة مل  ػػػػػػػػػع المحهصػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػة لم  وثهػػػػػػػػػه )

  لهشػروط اإلسػرا يهي  طرح زي ػة وثيق ػع ال ػة  ػة  سػخ  م دلػـ، وقد ٕٕٓٓ/ يسهف/٘
( مػػػػػف ٘ٓٔالقهضػػػػػي     فيػػػػػذ المرحهػػػػػ  األولػػػػػو مػػػػػف خطػػػػػ     ػػػػػت والمطهل ػػػػػ    سػػػػػهيـ )

المطهو يف الفهسطي ييف، و و األمػر الػذ  مػف شػ  ع أف يفػ    ه ػه ا ػداع حػرب أ هيػ  
 .(ٕٜٕـ، ٖٕٓٓ)ن د الخهلؽ، فهسطي ي   -فهسطي ي 

الم حدة، وقد   ػيف ذلػؾ فػة  أثهر رفض الر يس الفهسطي ة اس يهئ الوايهتوقد 
إف الػػػر يس ن ػػػدمه قػػػهؿ: ) ٕٕٓٓسػػػه ع مػػػف  يسػػػهف  صػػػري  الػػػر يس األمريلػػػة فػػػة ال

الفهسػػطي ة يهسػػر نرفػػهت المحهصػػر فػػة مقػػره خيػػب ظ ػػة  وضػػوح، ولػػـ يػػؼ  ونػػوده، 
وقػػهؿ ا ػػع سػػػيلهف  اإلر ػػهب ولػػـ يف ػػػؿ، نهيػػع أف يػػ لهـ،  وضػػػوح  هلهغػػ  ال ر يػػ ، إلػػػو 

 .(ٕٖٓـ، صٕٕٔٓ)صهل ،  ف لؿ ال مهيهت اإلر ه ي (ف يديأش وب الم طق  و 
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ن ػدمه  ٕٕٓٓ وض  ذلؾ فة خطهب الر يس األمريلة  وش فػة حزيػراف وقد 
هػو قهؿ: إف الس ـ فة الشرؽ األوسط مر هف  يد حف ػ  مػف اإلر ػه ييف.. واف ال قػدـ ن

 . د مف  غيير قيهدا هـ  ع اأطريقع مس حيؿ دوف اج ثهثهـ و 

سػػ يهئ ومػػه رافقػػع مػػف ضػػغوط إسػػرا يهي  نهػػو اإلدارة األمريليػػ ، و  يجػػ  لهػػذا اا
 :مه يهة أنه ت الوايهت الم حدة

 ر ط الم و هت لهفهسطي ييف  مدا  جهحهـ فة ملهفح  اإلر هب. -ٔ

المسه دة األمريلي  إلسرا يؿ، حيث قػدـ مجهػس الشػيوخ مشػرونه   هسػـ الحػز يف  -ٕ
ضػهؿ مشػ رؾ مػع الوايػهت ي رب نف ال ضهمف مػع إسػرا يؿ ال ػة  شػهرؾ فػة  

الم حدة ضد اإلر هب ويديف ال فجيػرات اا  حهريػ  ويؤلػد ال ػزاـ مجهػس الشػيوخ 
 مسػػه دة حػػؽ إسػػرا يؿ فػػة الػػدفهع نػػف الػػ فس، ويحػػض جميػػع الػػدوؿ ال ر يػػ ، 

وجػػػػػع الخصػػػػػوص مصػػػػػر والممهلػػػػػ  ال ر يػػػػػ  السػػػػػ ودي ، نهػػػػػو إنػػػػػ ف  وونهػػػػػ
 م هرض هه القهط   ألشلهؿ اإلر هب لهف .

د الر يس الفهسػطي ة نرفػهت نػف مرلػز الثقػؿ فػة صػ ع القػرار نػف طريػؽ إ  ه -ٖ
 (.٘ٛـ، صٕ٘ٓٓ)أحمد، إجرائ إص حهت ديمقراطي  فة السهط  الفهسطي ي 

ولػػػـ  ق صػػػر المسػػػه دة األمريليػػػ  إلسػػػرا يؿ نهػػػو  ػػػذا فحسػػػب، ف  ػػػدمه شػػػرنت 
اسػػػ يهئ ه    ػػهئ الجػػدار ال ػػػهزؿ لػػـ   ػػد الوايػػهت الم حػػدة  ٕٕٓٓإسػػرا يؿ فػػة حزيػػراف 

نهػػػػو الػػػػرغـ مػػػػف  صػػػػري  الػػػػر يس األمريلػػػػة فػػػػة الرا ػػػػع وال شػػػػريف مػػػػف الشػػػػهر ذا ػػػػع 
)صػػػػهل ،  : )رؤيػػػه   ػػػة لػػػدول يف   يشػػػهف ج  ػػػه  إلػػػو ج ػػػب فػػػة سػػػ ـ وأمػػػف(ٕٕٓٓ
 .(ٕٖٔـ، صٕٕٔٓ

ـــد اإلســـالمييمثػػػؿ أمػػػه الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  فقػػػد لػػػهف موقفهػػػه  مػػػف  البع
إسػػػرا يؿ    ػػػهئ الجػػػدار ال ػػػهزؿ الػػػذ  ضػػػـ أراضػػػة إذ أدا ػػػت قيػػػهـ القضػػػي  الفهسػػػطي ي  

اح جػػػهج لمحلمػػػ  ال ػػػدؿ الدوليػػػ  فػػػة ا ػػػه   ةمػػػذلر ، وقهمػػػت   قػػػديـ فهسػػػطي ي  واسػػػ  
صػدر قػرار المحلمػ  رقػـ حيػث ،  ديف فيهه قيهـ إسرا يؿ    هئ جدار الفصؿ ال  صػر 
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 ػػػع (   ػػػدـ شػػػرني   ػػػذا القػػرار وطهلػػػب إسػػػرا يؿ  إزالٕٗٓٓ/ٚ/ٜ(   ػػهريخ ٕٗٓٓ/ٕٛ)
 ـ(.ٕٗٓٓ)قرار محلم  ال دؿ الدولي ، 

ولػػػـ يق صػػػر الموقػػػؼ السػػػ ود  نهػػػو ذلػػػؾ، فهقػػػد أقػػػدمت الممهلػػػ  فػػػة  شػػػريف 
( مهيػػوف دوار لصػػ دوقة ٕٔنهػػو  قػػديـ دنػػـ مػػهلة  هػػ  مقػػداره ) ٕٕٓٓالثػػه ة نػػهـ 

نف ذلؾ فقد له ت الممهلػ  ال ر يػ  قػد أقػدمت نهػو  فض   ، القدس وا  فهض  األقصو
مػػؤ مر شػػ  ة لمقهومػػ  ال ط يػػع مػػع إسػػرا يؿ فػػة الخهػػيج مػػع  قيػػ  دوؿ  نقػػد نهػػو نقػػد

 حػػت شػػ هر ) حػػو آليػػهت شػػ  ي  نهميػػ   ٕٕٓٓأيػػهر  ٖٔ-ٖٓالخهػػيج ال ر يػػ  يػػومة 
 ، وقد ا  ثؽ نف المؤ مر لج  هف دا م هف:(لمقهوم  ال ط يع ودنـ اا  فهض 

 لج   دنـ اا  فهض  والصمود الفهسطي ة. -ٔ
)صػػػػػػػحيف  الشػػػػػػػرؽ األوسػػػػػػػط، ل ط يػػػػػػػع مػػػػػػػع إسػػػػػػػرا يؿ. لج ػػػػػػػ  مقهومػػػػػػػ  ا -ٕ
 ـ(. ٕٕٓٓ

 :خطة خارطة الطريق 

و  ػد مػػرور مػه يقػػهرب ال ػهـ نهػػو خطػهب الػػر يس األمريلػة جػػورج  ػوش حػػوؿ 
، ا  ثػػؽ نػػف  ػػذه الرؤيػػ  األمريليػػ  مػػه ي ػػرؼ ٕٕٓٓحػػؿ مر قػػب لهصػػراع فػػة حزيػػراف 

ول ػػيف دا م ػػيف  ػػو: رسػػـ خهرطػػ  لطريػػؽ يػػؤد  إلػػو إقهمػػ  د، و  خطػػ  خهرطػػ  الطريػػؽ
ال ة أند هه الهج ػ  الر هنيػ  الملو ػ  مػف األمػـ الفهسطي ة.  -لحؿ الصراع اإلسرا يهة

الم حػػػػػدة والوايػػػػػهت الم حػػػػػدة األمريليػػػػػ  واا حػػػػػهد األور ػػػػػة وروسػػػػػيه، وأنهػػػػػف الػػػػػر يس 
 األمريلػػػة إف  ػػػ ده مه زمػػػ    ط يػػػؽ الخهرطػػػ  وصػػػوا إلػػػو سػػػ ـ شػػػهمؿ فػػػة الم طقػػػ 

 .(ٜٛـ، صٕٗٓٓ) رادلة، 

و ر لػػز خهرطػػ  الطريػػؽ نهػػو األدائ و سػػ ة إلػػو  حقيػػؽ الهػػدؼ ن ػػر مراحػػؿ 
وواج هت وجداوؿ زم ي  وموانيد محددة  شلؿ م هلـ نهو الطريؽ و جسد ال قدـ الػذ  
ي ـ ن ر خطوات م  هدل  يخطو ه الطرفهف وذلؾ مف اجؿ  حقيػؽ  سػوي   هه يػ  شػهمه  
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 ث مراحػػػػؿ محػػػػددة   ػػػػواريخ رسػػػػمت خهرطػػػػ  الطريػػػػؽ ثػػػػوقػػػػد  .ـٕ٘ٓٓ حهػػػػوؿ نػػػػهـ 
 :وواج هت و   ق   يف األ داؼ وال  ه ج

 المرحه  األولو، و  ضمف: 

  صفي  اا  فهض . . أ

 اس   هؼ ال  هوف األم ة  يف الطرفيف. . ب

إجرائ إص ح سيهسة شهمؿ إنداد لهدول  فض  نف وضع مسودة دس ور  . ج
قهمػػػػػ  ا  خه ػػػػػهت حػػػػػرة و زيهػػػػػ  حهب إسػػػػػرا يؿ مػػػػػف الم ػػػػػهطؽ مقه ػػػػػؿ ا سػػػػػ فهسػػػػػطي ة وا 

نػػػف  جميػػػد   ػػػهئ المسػػػ وط هت ونػػػدـ  أيهػػػوؿ فضػػػ    ٕٛالفهسػػػطي ي  ال ػػػة اح ه هػػػه فػػػة 
 د الفهسطي ييف.ضال حريض 

المرحهػػػػػ  الثه يػػػػػ : و  صػػػػػب نهػػػػػو إقهمػػػػػ  دولػػػػػ  فهسػػػػػطي ي  ذات حػػػػػدود مؤق ػػػػػ  
 ومواصفهت سيهدة.

نومػ   مػؤ مر المرحه  الثهلث :   دأ المفهوضػهت فيهػه  ػيف إسػرا يؿ وفهسػطيف مد
دولػػة وذلػػؾ  هػػدؼ ال وصػػؿ إلػػو ا فهقيػػ  الوضػػع ال هػػه ة ال ػػة  شػػمؿ الحػػدود والقػػدس 

غػ ؽ مهػؼ الصػػراع  هه يػهت فػة نػهـ  ـ )نػػهرور ، ٕ٘ٓٓوال ج ػيف والمسػ وط هت وا 
 (.ٖ٘-ٖٗـ، صٕٙٓٓ

 ػـ  سػهيـ خطػ  خهرطػ  الطريػؽ مػف ق ػؿ  ـٖٕٓٓوفة الحهد  نشر مػف أيػهر 
ولف  ػػهوؿ إلػػو ر ػػيس الػػوزرائ اإلسػػرا يهة شػػهروف، ور ػػيس وزيػػر الخهرجيػػ  األمريلػػة لػػ

 .(ٖٕٖـ، صٕٕٔٓ)صهل ، الوزرائ الفهسطي ة محمود ن هس

، أنهػف ـٖٕٓٓمحمود ن هس فة السه ع نشر مف أيهر  -وخ ؿ لقهئ شهروف
ا خػػػػذت  ٖٕٓٓفػػػػة الخػػػػهمس وال شػػػػريف مػػػػف أيػػػػهر ، فشػػػػهروف موافق ػػػػع نهػػػػو الخطػػػػ 
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مصػػػهدق  نهػػػو خهرطػػػ  الطريػػػؽ الػػػذ  ي  ػػػة إقهمػػػ  دولػػػ  الحلومػػػ  اإلسػػػرا يهي  قػػػرارا   هل
فهسػػطي ي  إلػػو جه ػػب دولػػ  إسػػرا يؿ، وقػػهؿ ر ػػيس الحلومػػ  أريػػؿ شػػهروف  هل سػػ   إلػػو 
 ذا يـو ص ب، الدول  الفهسطي ي  ليست حهـ حيه ة وللف فة ال ظر إلو األمهـ لػيس 

ت الموافقػػ  وللػػف له ػػمهيػػوف فهسػػطي ة،  (٘.ٖ) نػػهدا  وا صػػحيحه  مواصػػه  الػػ حلـ ب
 ـ(.ٕ٘ٓٓ)ش  هف، والمسهمة،  شرط إدخهؿ أر    نشر   دي   نهو المشروع 

 وال  دي ت  ة: 
ح ػػػػهط ال مهيػػػػهت وحػػػػؿ ال  ػػػػة  -ٔ أف ي مػػػػؿ الفهسػػػػطي يوف نهػػػػو م ػػػػع )اإلر ػػػػهب( وا 

 ال ح ي  لإلر هب(.

ا  فػػػرض السػػػهط  الفهسػػػطي ي  قيػػػودا  نهػػػو  شػػػهطهت الجػػػيش اإلسػػػرا يهة ضػػػد  -ٕ
 )اإلر هب(.

ـ فة  ط يؽ الخط  لف يلوف إا وفقػه ألدائ الطػرفيف، ولػيس وفقػه لجػداوؿ ال قد -ٖ
 زم ي .

الدولػ  الفهسػػطي ي  سػ قـو فػػة حػدود مؤق ػػ  فقػػط  ه فػهؽ مػػع إسػرا يؿ، وفقػػط   ػػد  -ٗ
 الوقؼ المطهؽ )لإلر هب(.

  غيير القيهدة الفهسطي ي . -٘

 الدول  الفهسطي ي  س لوف مجردة  مهمه مف الس ح. -ٙ

دولػػ  يهوديػػ  )و لػػػذا ي  ػػهزلوف نػػف حػػػؽ  ف إسػػػرا يؿ  ػػة  ػػ ي هػػف الفهسػػطي يوف -ٚ
 ال صريحهت اا  دا ي  لهطرفيف. وف  هغأال ودة( و 

إ هػػػػهئ المسػػػػيرة  ه فػػػػهؽ دا ػػػػـ يػػػػؤد  غهػػػػو إ هػػػػهئ ال ػػػػزاع ووضػػػػع حػػػػد لهمطهلػػػػب  -ٛ
 الم  هدل .

 لؿ  سوي    حقؽ فة مفهوضهت م هشرة  يف الطرفيف. -ٜ

 هؽ الدا ـ.لف يلوف   هؾ  دخؿ خهرجة فة مسه ؿ اا ف -ٓٔ
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ط، ( فقػػػٖٖٛ( و)ٕٕٗالخطػػػ  سػػػ قـو نهػػػو أسػػػهس قػػػرار  مجهػػػس األمػػػف ) -ٔٔ
ال ػػػة  ػػػدنو إلػػػو ا سػػػحهب إسػػػرا يؿ مػػػف لػػػؿ ولػػػيس نهػػػو الم ػػػهدرة السػػػ ودي  )

 الم هطؽ(.

 السهط  الفهسطي ي   ج هز إص حه شهم . -ٕٔ

 الجيش اإلسرا يهة ي  شر خهرج م هطؽ السهط  ووفقه  لهظروؼ األم ي . -ٖٔ

ـ، ٕٕٔٓ سػػػػهند المسػػػيرة و  مػػػؿ ضػػػػد )اإلر ػػػهب( )صػػػػهل ، الػػػدوؿ ال ر يػػػ   -ٗٔ
 (.ٕٖٗص

مهمهػػه، أأمػػه السػػهط  الفهسػػطي ي  فقػػد رح ػػت  هلمشػػروع وذلػػؾ ا  ػػداـ الخيػػهرات 
فهلوايػػػهت الم حػػػدة طرحػػػت المشػػػروع فػػػة وقػػػت اسػػػ ثمرت فيػػػع  ػػػدانيهت الحػػػرب نهػػػو 

هضػػغط نهػػو ال ػػراؽ والم مثهػػ   هل شػػ ت ال ر ػػة وحهلػػ  اإلح ػػهط ال ػػة نمػػت الم طقػػ  ل
 األ ظم  ال ر ي  لق ولهه  هلمشروع األمريلة ل سوي  القضي  الفهسطي ي .

أمػػػػه مواقػػػػؼ الػػػػدوؿ ال ر يػػػػ  مػػػػف خهرطػػػػ  الطريػػػػؽ فقػػػػد   هي ػػػػت  ػػػػيف ال رحيػػػػب 
والػػػ حفظ، فمصػػػر له ػػػت قػػػد أنه ػػػت  رحي هػػػه  خهرطػػػ  الطريػػػؽ، أمػػػه سػػػوريه فقػػػد قر ػػػت 

 موافق هه  موافق  الش ب الفهسطي ة.

مهل  ال ر ي  الس ودي ، ف هػو الػرغـ مػف ق ولهػه لهحهػوؿ السيهسػي  أمه موقؼ الم
 شػػػػلؿ نػػػػهـ نهػػػػو أسػػػػهس الشػػػػرني  الدوليػػػػ ، إا إف موقفهػػػػه مػػػػف المشػػػػروع لػػػػـ ي  هػػػػور 
 وضوح ولل هه ألدت فة الوقت  فسع نهو ضػرورة ال وصػؿ إلػو سػ ـ نػهدؿ وشػهمؿ 

ألػدت الممهلػ  ا ػع ا ػد  يف الفهسػطي ييف واإلسػرا يهييف نهػو أسػهس الشػرني  الدوليػ ، و 
 .(ٕٖٗ، صـٕٕٔٓ ، صهل) مف اان مهد نهو الطرفيف فة إ جهح خط  الس ـ

( المجحفػ   حػؽ الشػ ب ال ر ػة الفهسػطي ة ٗٔولـ  ل ؼ إسرا يؿ  هلشروط الػ)
ل ط يؽ خهرط  الطريؽ، وا  مه خ ؿ المؤ مر الم قود فة ال يت األ ػيض  ػيف الوايػهت 

سػػػرا  يؿ والسػػػهط  الفهسػػػطي ي  فػػػة الخػػػهمس وال شػػػريف مػػػف  مػػػوز الم حػػػدة األمريليػػػ  وا 
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 ـٖٕٓٓ)و  ػػػػػد إنػػػػػ ف فصػػػػػه ؿ المقهومػػػػػ  الفهسػػػػػطي ي   ههيػػػػػ  شػػػػػهر حزيػػػػػراف ـٖٕٓٓ
اسػػ  داد ه لوقػػؼ أنمػػهؿ ال  ػػؼ ضػػد إسػػرا يؿ إذا مػػه ال زمػػت األخيػػرة  وقػػؼ نمهيه هػػه 

ة إسػػرا يؿ مػػع الوايػػهت الم حػػد تطهل ػػو  (،ٙـ، صٖٕٓٓ)حػػرب،  ضػػد الفهسػػطي ييف(
  فليؾ م ظم ة حمهس والجههد اإلسػ مة ق ػؿ ال قػدـ  ػ   خطػوات فػة ا جػهه خهرطػ  

 الطريؽ.

أنه ػػت الحلومػػ  اإلسػػرا يهي  نػػف   فيػػذ  ـٖٕٓٓوفػػة الحػػهد  نشػػر مػػف أيهػػوؿ 
( )ال ة له ت قػد اق رح هػه ل سػهس لق ولهػه خهرطػ  الطريػؽ( ن ػدمه ٗٔحد شروط الػ )أ

 يهسر نرفهت وذلؾ  هدؼ نزلع قسرا . ار  ت ضرورة إ  هد الر يس الفهسطي ة

ونهػػػػو أثػػػػر ذلػػػػؾ، طهل ػػػػت جهم ػػػػ  الػػػػدوؿ ال ر يػػػػ ، الػػػػدوؿ ال ػػػػة  قػػػػيـ ن قػػػػهت 
د هومهسػػػػي  مػػػػع إسػػػػرا يؿ  قطػػػػع ن قه هػػػػه م هػػػػه وطػػػػرد سػػػػفرائ إسػػػػرا يؿ مػػػػف ال واصػػػػـ 

 ال ر ي .

أمػػه الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  فهػػـ يخ هػػؼ موقفهػػه نػػف  قيػػ  الػػدوؿ ال ر يػػ ،  ػػؿ 
حيػػث حػػذر وزيػػر الخهرجيػػ  السػػ ود  ااميػػر سػػ ود الفيصػػؿ مػػف إف  ، قػػه لػػعجػػهئ مطه

طػػرد ر ػػيس السػػهط  الفهسػػطي ي  يهسػػر نرفػػهت سػػيلوف  مثه ػػ  الضػػر   القهضػػي  ل مهيػػ  
سػػمهر  ػػع سػػيلوف )الموسػػط، وأضػػهؼ أ ػػع إذا مػػه حصػػؿ ذلػػؾ فإالسػػ ـ فػػة الشػػرؽ األ

 .(ٕٖٙـ، صٕٕٔٓ)صهل ،  األخير فة   ش نمهي  الس ـ(

و  ػذا فحسػب، ففػة ـ يق صر الموقؼ السػ ود  مػف القضػي  الفهسػطي ي  نهػول
 زيػػػػهرة لػػػػؿ مػػػػف الوايػػػػهت الم حػػػػدة  -رحمػػػػع اه – ميػػػػر ن ػػػػد اهقػػػػهـ األ ٕٗٓٓنػػػػهـ 

و ريطه يػه وفر سػه لػدنـ القضػي  الفهسػطي ي ، حيػث ألػد فػة لقه ػع مػع قػهدة  ػذه الػدوؿ: 
ات أو سيهسػػػهت أو أنمػػػهؿ  مػػػس )رفػػػض الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  ال ػػػهـ أل  إجػػػرائ

مدي ػػ  القػػدس و غييػػر  وي هػػه ال ر يػػ  واف مػػه  قػػـو  ػػع إسػػرا يؿ فػػة مدي ػػ  القػػدس مػػف 
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أنمػػػهؿ ل هويػػػد المدي ػػػ  المقدسػػػ  و غييػػػر م هلمهػػػه  ػػػو ام ػػػداد له مػػػؿ اإلجرامػػػة لحػػػرؽ 
المسػػجد األقصػػو مؤلػػدا فػػة الوقػػت ذا ػػع وقػػوؼ الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  إلػػو جه ػػب 

رضػػه وشػػ  ه اسػػ رداد لهمػػؿ حقوقهػػه وفػػة طهي  هػػه إقهمػػ  الدولػػ  الفهسػػطي ي  فهسػػطيف أ
 المس قه  نهو ال راب الوط ة الفهسطي ة ونهصم هه القدس الشريؼ(

 :وصول حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( إلى السمطة 

و  ػػػد وفػػػهة الػػػر يس الفهسػػػطي ة يهسػػػر نرفػػػهت فػػػة  ٕ٘ٓٓوفػػػة لػػػه وف الثػػػه ة 
، أجريػػػػػػت (ٚٛـ، صٕ٘ٓٓـ )أحمػػػػػػد، ٕٗٓٓف الثػػػػػػه ة الحػػػػػػهد  نشػػػػػػر مػػػػػػف  شػػػػػػري

اا  خه ػػػػػهت الفهسػػػػػطي ي  ال ػػػػػة أسػػػػػفرت نػػػػػف فػػػػػوز محمػػػػػود ن ػػػػػهس لػػػػػر يس لهسػػػػػهط  
الفهسطي ي ، وقد مثؿ ا  خه ع  داي  مرحه  جديدة فػة  طػورات القضػي  الفهسػطي ي  فهػو 
يحػػػض  ق ػػػوؿ إسػػػرا يؿ والوايػػػهت الم حػػػدة وذلػػػؾ أل ػػػع يػػػؤمف  ضػػػرورة اان مػػػهد نهػػػو 

سػػػػػهليب السػػػػػهمي  فػػػػػة  حقيػػػػػؽ األ ػػػػػداؼ الفهسػػػػػطي ي  وي ػػػػػهرض مػػػػػه يسػػػػػمو نسػػػػػلرة األ
اا  فهض ، و ذا الموقؼ أدخؿ مزيدا مف ن هصر ندـ ااس قرار فة السهح  الداخهيػ  
 عالفهسػػػػطي ي ،  ظػػػػػرا  اف فصػػػػػه ؿ المقهومػػػػ  المسػػػػػهح  أصػػػػػ حت أقػػػػوا مػػػػػف أف  همشػػػػػ

 .(ٕٖٚـ، صٕٕٔٓ)صهل ، 

ه ػػػػهت المجهػػػػس ال شػػػػري ة الفهسػػػػطي ة ال ػػػػة  ػػػػذا الوضػػػػع أظهر ػػػػع   ػػػػه ج ا  خ
وال ػػػػة أدت الػػػػو فػػػػوز حرلػػػػ  المقهومػػػػ  اإلسػػػػ مي   ٕٙٓٓأجريػػػػت فػػػػة لػػػػه وف الثػػػػه ة 

 )حمهس(.

وقػػػػػد   هي ػػػػػت المواقػػػػػػؼ الدوليػػػػػ  واإلقهيميػػػػػ  وح ػػػػػػو الداخهيػػػػػ  مػػػػػف اا  خه ػػػػػػهت 
و  ه جهػػػه، دوليػػػه فقػػػػد شػػػ ت وزيػػػػرة الخهرجيػػػ  األمريليػػػػ  لو ػػػداليزا رايػػػػس حمهػػػ  ل    ػػػػ  

ا حػػهد األور ػػة واألمػػـ الم حػػدة لػػدف هـ الػػو  هديػػد الفهسػػطي ييف  ػػهلخ ؽ المػػهلة مػػهلـ ا
 هج  حمهس الم  خ   ديمقراطيػه  إلػو   ػديؿ ميثهقهػه و   ػرؼ  حػؽ إسػرا يؿ فػة الوجػود 
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 و هقة س حهه و و مه ي هقض الذ  يشػدد نهػو حػؽ شػ ب فهسػطيف فػة لهمػؿ أرضػع
 .(٘٘ـ، صٕٙٓٓ)نهرور ، 

ال ر ي  الس ودي  فقد طهل ت  ق وؿ   ه ج اا  خه ػهت ال ػة جػهئت  أمه الممهل  
اسػػ جه   لمطهلػػب مػػف أطػػراؼ دوليػػ  مهمػػ ، فضػػ   نػػف إ هػػه    ػػر نػػف اإلرادة الحػػرة 
لهشػػ ب الفهسػػطي ة و هل ػػهلة ضػػرورة ال  همػػؿ م هػػه  شػػلؿ موضػػونة وحلػػيـ و ج ػػب 

نػف أمههػه  ػت الممهلػ  األحلهـ المس ق  والمواقؼ المس  جه ، فض  نف ذلػؾ فقػد أنر 
)وزارة  فػػػة قيػػػهـ حمػػػهس   شػػػليؿ حلومػػػ   حفػػػظ لهشػػػ ب الفهسػػػطي ة حقوقػػػع المشػػػرون 

 .ـ(ٕٙٓٓالخهرجي  الس ودي ، 

إمػػػػه إسػػػػرا يؿ فقػػػػد صػػػػرح  ه ػػػػب الهيلػػػػود ور ػػػػيس لج ػػػػ  الخهرجيػػػػ  واألمػػػػف فػػػػة 
الل يسػت قػه  : )لػهف يجػب م ػع  ػذه اا  خه ػهت( و ػدأت إسػرا يؿ   ونػد الفهسػػطي ييف 

 .ـ(ٕٙٓٓ)ن د ال هيـ،  دفع ثمف  ه ض اخ يهر ـ 

، فيمل  ػػػه القػػػوؿ أوا إف  فشػػػة ال طهلػػػ  و فػػػهقـ الفقػػػر قػػػد أسػػػهـ فػػػة أمػػػه داخهيػػػه  
  زيػػز مواقػػع حمػػهس، حيػػث  ػػدانيهت األوضػػهع ااق صػػهدي  وااج مهنيػػ ، أمػػه حرلػػ  

ـ ( إ هػػػه لػػػٕٙٓٓفػػػ   في ػػػدو )و  ػػػد ا  خه ػػػهت الخػػػهمس وال شػػػريف مػػػف لػػػه وف الثػػػه ة 
 س سػػ   زيم هػػه فػػة الم هفسػػ  الديمقراطيػػ  أواف   ػػزؿ  ػػإرادة نهليػػ  أمػػهـ رغ ػػ  غهل يػػ  
الش ب فة اخ يهر  خ   سيهسي  غير ه ل مثيههه فة المجهػس ال شػري ة، ويملػف  همػس 

 ذلؾ فة:

رفضػػهه المشػػهرل  فػػة الحلومػػ  الفهسػػطي ي  الجديػػدة ال ػػة لهػػؼ  هػػه إسػػمهنيؿ  -ٔ
نػػػدـ ان ػػراؼ حمػػػهس  م ظمػػ  ال حريػػػر   سػػ ب -حسػػب ادنه هػػػه -  يػػ  وذلػػػؾ

 الفهسطي ي  لمرج ي  ولممثؿ شرنة ووحيد لهش ب الفهسطي ة.
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الضػػػغط نهػػػو الحلومػػػ   وسػػػه ؿ غيػػػر سيهسػػػي  ونػػػف طريػػػؽ إطػػػ ؽ حهلػػػ  مػػػف  -ٕ
ااح جػػػهج المسػػػه :  ػػػهرة  ػػػدنوا  ػػػ خر صػػػرؼ الروا ػػػب وأخػػػرا  ػػػدنوا نػػػدـ 

ط مػػف الضػػغوط ي جػػهوز اإلدمػػهج فػػة األجهػػزة األم يػػ ، و هل  ليػػد فػػهف  ػػذا الػػ م
المؤسسهت وقواند السيهس  مف جه  ويهدد  حرؼ الس ح الوط ة الفهسػطي ة 
نف أ دافع الوط ي  والزج  ع فة م  هقضهت سيهسي  داخهي  فض  نػف  حويػؿ 

 األج ح  ال سلري  لهفصه ؿ إلو مهيشيهت مف جه  أخرا.

نهػػو الثه يػػ  ال وسػػؿ  موقػػع الر هسػػ  لهضػػغط نهػػو الحلومػػ ،   حػػريض األولػػو  -ٖ
ودف هػػػػه  شػػػػ و الوسػػػػه ؿ إلػػػػو مصػػػػهدرة سػػػػهط هه أو فػػػػرض شػػػػلؿ مػػػػف أشػػػػلهؿ 
الوصهي  نهيهه، و هل  ليد فهف  ذا الضغط ي قض الشرني  الفهسػطي ي  ويػ قض 
نهيهه، ول يع فهف إجرائات ر يس السهط  ضد الحلوم  ا  سػ  د إلػو الشػرني  

 الفهسطي ي .

ف الػػػػر يس محمػػػػود ن ػػػػهس السػػػػهنة فػػػػة إلػػػػو ااسػػػػ غراب إ  ػػػػة  ػػػػدنواوالمفهرقػػػػ  ال
 حصػػيؿ سػػهطهت وصػػ حيهت لهر هسػػ  نػػف طريػػؽ مصػػهدر هه مػػف الحلومػػ   ػػو  فسػػع 

مػػف الر هسػػ   -مػػع القػػوا الل ػػرا -الػػذ  أسػػهـ فػػة ا  ػػزاع  هػػؾ السػػهطهت والصػػ حيهت
ولـ يق صر األمر نهػو  ػذا فحسػب، لحلوم  فة نهد الر يس يهسر نرفهت، لصهل  ا

 شػػ هؿ حػػرب أ هيػػ   ػػيف القطػػهع األل ػػر مػػف الشػػ ب الفهسػػطي ة.فقػػد ا همػػت الحرلػػ   إ
الفهسػػػطي ة والػػػذ  وصػػػؿ إلػػػو حػػػد  -لػػػؿ ذلػػػؾ دفػػػع إلػػػو  صػػػهند الخػػػ ؼ الفهسػػػطي ة

 .(ٕٖٛـ، صٕٕٔٓ)صهل ،  ااق  هؿ الداخهة

لقػػػد اسػػػ مرت الممهلػػػ  فػػػة دنمهػػػه لهفهسػػػطي ييف فقػػػد وضػػػ ت ن قه هػػػه الدوليػػػ  
 ـ يضػػمف  حقيػػؽ مطهلػػب الشػػ ب الفهسػػطي ة ووز هػػه الػػدولة ورائ جهػػود  حقيػػؽ السػػ

فة لهمػ  إلػو حجػهج   -رحمع اه -و ملي ع مف اس رداد حقوقهـ وقد ن ر المهؾ فهد 
لمػػه له ػت حقػػوؽ الشػػ ب ـ  قولػع "ٜٜٚٔ يسػػهف إ ريػػؿ ٔ يػت اه الحػػراـ فػة م ػػو يػـو 



- 116 - 

 

رة الفهسػػػطي ة  ػػػة أسػػػهس ال ػػػزاع ال ر ػػػة اإلسػػػرا يهة ولقػػػد شػػػه د ه جمي ػػػه  خػػػ ؿ الف ػػػ
الػذ   المهضي  مه  ذلع الش ب الفهسطي ة مف جهود جهدة وم واصه  فة س يؿ السػ ـ

، وفػػة الفهسػػطي ة مػػهزاؿ ُيحػػـر مػػف حقوقػػع ، فػػإف الشػػ بال زمػػت  ػػع األطػػراؼ الم  يػػ 
ي ي  مقدمػػ  ذلػػؾ ال  ػػد  نهػػو أرضػػع    ػػهئ المسػػ وط هت فػػة المػػدف واألراضػػة الفهسػػط

، و  مػؿ   اسػ  لره ال ػهلـ و سػ  لره جمي ػهلذ، األمر انهمع، وفة القدس  صف  خهص 
اف  س مر جهود الدوؿ المح   لهس ـ فة ال صد  ل  ػهئ المسػ وط هت ان  هر ػه  حػديه  

 (ٚٚٔص ،ٕٕٗٔ، رات الدولي . )السمهر  والجه ةسهخرا  للؿ المواثيؽ والقرا
 ن لمحوار في مكة المكرمة:يدعوة المممكة األشقاء الفمسطيني 

قػػدـ، دنػػت الممهلػػ  ال ر يػ  السػػ ودي  حرل ػػة فػػ   وحمػػهس إلجػػرائ ونهػو أثػػر مػػه  
محهدثػػػػهت طهر ػػػػ  فػػػػة ملػػػػ  الملرمػػػػ  لوضػػػػع حػػػػد لهمواجهػػػػهت الداميػػػػ  ال ػػػػة  شػػػػهد ه 
األراضػػة الفهسػػطي ي  وم هقشػػ  أمػػور الخػػ ؼ  يػػ هـ دوف  ػػدخؿ أ  طػػرؼ آخػػر، فقػػد 

: قػه     ٕٚٓٓ فػة لػه وف الثػه ة -رحمػع اه –صرح ال ه ؿ الس ود  المهؾ ن د اه 
)ادنوا أشقه ة مف الش ب الفهسطي ة الشقيؽ ممثهيف فة قهد ع  وضع حػد فػور  لهػذه 

ا فػػرؽ  ػػيف طػػرؼ وآخػػر إلػػو لقػػهئ نهجػػؿ فػػة  الم سػػهة وال ػػزاـ الحػػؽ، وادنػػو ـ جمي ػػه  
وطػػ هـ الشػػقيؽ الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي ، وفػػة رحػػهب  يػػت اه الحػػراـ ل حػػث أمػػور 

صػػحيف  الحيػػهة، لػػه وف )ديػػ  دوف  ػػدخؿ مػػف أ  طػػرؼ آخػػر(الخػػ ؼ  يػػ هـ  لػػؿ حيه
 .(ـٕٚٓٓ ،الثه ة

: )إف ااق  ػػػػهؿ الػػػػداخهة قػػػػد ي ػػػػرض جهػػػػود إقهمػػػػ  دولػػػػ  فهسػػػػطيف وأضػػػػهؼ قػػػػه    
لهخطػر، وقػهؿ إف الخػ ؼ  ػيف األشػقهئ ا يح مػؿ مػه يحػدث واف لػـ يضػع لػع ال قػػ ئ 

الم جػػزات ال ضػػهلي   حػػدا حهسػػمه  فوريػػه  فسػػوؼ يسػػ  زؼ لػػؿ طهقه  ػػه ليقضػػة نهػػو لػػؿ
قهمػ   الفهسطي ي  وسيحـر الش ب الفهسطي ة مف لؿ أمػؿ فػة  فػض جحػيـ ااحػ  ؿ وا 

 دول  فهسطيف الحرة المس قه .
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وأضػػهؼ )إف مػػه يحػػدث فػػة ارض فهسػػطيف ا يخػػدـ غيػػر أنػػدائ األمػػ  اإلسػػ مي  
ل دالػ  وال ر ي ، ويضع ألؼ ن م  اس فههـ أمهـ المج مع الػدولة الػذ  ي ظػر  ػهح راـ 

قضي  ه( و ه ع )إ  ػه فػة الممهلػ  ال ر يػ  السػ ودي  ليػدمة قهو  ػه مػه يحػدث فػة أرضػ ه 
الفهسػػػػطي ي  الشػػػػقيق  مػػػػف أف ػػػػهؿ اسػػػػ هدؼ األخ فيهػػػػه أخػػػػهه ف ريقػػػػت الػػػػدمهئ وسػػػػفلت 

 الحيهة(.

رحب ر يس المل ب السيهسة لحرل  حمػهس خهلػد مشػ ؿ  ػدنوة ال ه ػؿ السػ ود  
 . ق وؿ الدنوةصرح مصدر مسؤوؿ فة الر هس  لمه  رض الحرميف.ألهقهئ فة 

و  هئ نهو مه  قدـ فقد جرت حوارات الوفهؽ واا فهؽ الفهسطي ة فة مل  الملرمػ  
وال ػػة  ػػـ فيهػػه اا فػػهؽ  ٕٚٓٓشػػ هط  ٛ-ٙ ػػيف حرل ػػة حمػػهس وفػػ   فػػة المػػدة مػػف 

 نهو مه ي  ة:

هفػػ ، ال ػػة ال  ليػػد نهػػو  حػػريـ دـ الفهسػػطي ة، وا خػػهذ اإلجػػرائات وال ر ي ػػهت ل -ٔ
 حػػوؿ دوف إراق ػػع مػػػع ال  ليػػد نهػػػو أ ميػػ  الوحػػدة الوط يػػػ ، ل سػػهس لهصػػػمود 
الػػػوط ة وال صػػػد  ل حػػػ  ؿ، و حقيػػػؽ األ ػػػداؼ الوط يػػػ  المشػػػرون  لهشػػػ ب 
الفهسػػطي ة، وان مػػهد لغػػ  الحػػوار ل سػػهس وحيػػد لحػػؿ الخ فػػهت السيهسػػي  فػػة 

 السهح  الفهسطي ي .

حلومػػػ  وحػػػدة وط يػػػ  فهسػػػطي ي ، وفػػػؽ اا فػػػهؽ و صػػػورة  هه يػػػ  نهػػػو  شػػػليؿ  -ٕ
ا فػػػهؽ  فصػػػيهة م  مػػػد  ػػػيف الطػػػرفيف، والشػػػروع ال هجػػػؿ فػػػة ا خػػػهذ اإلجػػػرائات 

 الدس وري  ل شليههه.

ص ح م ظم  ال حريػر الفهسػطي ي   -ٖ المضة قدمه فة إجرائات  ف يؿ و طوير وا 
 و سػػريع إجػػرائات نمػػؿ الهج ػػ  ال حضػػيري ، اسػػ  هدا ل فه مػػهت القػػه رة ودمشػػؽ

   .ـ(ٕٚٓٓة  ة  ة سة، )ق ه
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لمػػػػه أنه ػػػػت صػػػػيغ   لهيػػػػؼ الػػػػر يس محمػػػػود ن ػػػػهس ر ػػػػيس السػػػػهط  الوط يػػػػ  
ل  ػػػه ج  الفهسػػػطي ي  إلسػػػمهنيؿ   يػػػ   ر هسػػػ  مجهػػػس الػػػوزرائ الفهسػػػطي ة وذلػػػؾ   ويجػػػه  

 الهقهئ الذ  دنه إليع خهدـ الحرميف الشريفيف.

ـ  ػػػػػذؿ المهػػػػػؾ ٕٚٓٓف رايػػػػػر أ ػػػػػع فػػػػػة " (ٜٜٔص ،ـٖٕٔٓ) اوغهػػػػػةويػػػػػذلر 
جهودا  مضي   إلق هع حرل ة حمهس وفػ    ق ػوؿ  -رحمع اه –ن داه  ف ن دال زيز 

سػػفر نػػف ذلػػؾ  شػػليؿ حلومػػ  وحػػدة وط يػػ  ـ اا فػػهؽ نهيػػ  فػػة )إنػػ ف ملػػ ( وأ ػػ مػػه
 ـٕٚٓٓفهسطي ي  فة مهرس 

إا اف األوضػػهع قػػد نػػهدت له ػػد ور مػػف جديػػد نهػػو الػػرغـ مػػف  شػػليؿ حلومػػ  
مػػف  -رحمػػع اه –ال ه ػػؿ السػػ ود  ن ػػداه  ػػف ن ػػدال زيز   ذلػػع الوحػػدة الوط يػػ  ومػػه

 ـٕٚٓٓجهود ل يره لحؿ ال زاع  يف الفريقيف فة يو ي  نهـ 

ولـ   وقؼ جهود الممهل  ال ر ي  الس ودي  نهو  ذا فحسب، ف  د اس ضػهف هه 
، ٕٚٓٓمػػػػؤ مر وزرائ الخهرجيػػػػ  ال ػػػػرب  مدي ػػػػ  الريػػػػهض )قمػػػػ  الريػػػػهض( فػػػػة آذار 

 ػػػع لفيصػػػؿ وزيػػػر الخهرجيػػػ  السػػػ ود : )أ  ونهػػػو لسػػػهف األميػػػر سػػػ ود اأنه ػػػت الممهلػػػ
سػػرا يؿ فػػة األمػػـ الم حػػدة   لػػوف ليجػػر   سػػجيؿ الم ػػهدرة ال ر يػػ  لهسػػ ـ  ػػيف ال ػػرب وا 

صػػري  فػػة المػػؤ مر ، وجػػهئ ال األسػػهس والمرج يػػ  لهسػػ ـ فػػة م طقػػ  الشػػرؽ األوسػػط(
لجهم ػػػ  الػػػدوؿ ال ر يػػػ  الصػػػحفة المشػػػ رؾ الػػػذ  نقػػػده نمػػػرو موسػػػو األمػػػيف ال ػػػهـ 

وسػػػ ود الفيصػػػؿ وزيػػػر الخهرجيػػػ  السػػػ ود  فػػػة خ ػػػهـ أنمػػػهؿ وزرائ الخهرجيػػػ  ال ػػػرب 
 .ٕٚٓٓ/ٖ/ٕٙ مدي   الريهض فة 

نػػػف ذلػػػؾ فقػػػد له ػػػت الممهلػػػ  قػػػد وجهػػػت ا  قهد ػػػه إلسػػػرا يؿ لوضػػػ هه  فضػػػ   
رة شروطه  مس ق  أمهـ إجرائ محهدثهت س ـ  هلشرؽ األوسط، وحث هه نهو ق وؿ الم ػهد

وم هقشػػػ  ال فهصػػػيؿ فيمػػػه   ػػػد. وقػػػهؿ  ٕٕٓٓال ر يػػػ  ال ػػػة اق رحػػػت أوؿ مػػػرة فػػػة نػػػهـ 
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وزير الخهرجي  السػ ود  األميػر سػ ود الفيصػؿ: ) حػف ا  سػمع مػف إسػرا يؿ إا نػف 
شػػػروط حػػػوؿ لػػػؿ شػػػةئ للػػػف ا  سػػػمع نػػػف ق ػػػوؿ، يق هػػػوف الم ػػػهدرة ثػػػـ ي حػػػدثوف نػػػف 

هقشػهت أو ح ػو ق ػؿ ق ػوؿ المق ػرح(. وضع شروط مس ق  مق ول  ق ػؿ ال فػهوض أو الم 
 ـ(ٕٚٓٓ)الهي   ال هم  ل س   مهت، 

مػػػف لػػػؿ مػػػه  قػػػدـ يمل  ػػػه أف  صػػػؿ إلػػػو حقيقػػػ  إف القضػػػي  الفهسػػػطي ي   شػػػلؿ 
حػػػػدا ثوا  هػػػػه األسهسػػػػي   محػػػػورا أسهسػػػػيه مػػػػف محػػػػهور السيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ  السػػػػ ودي  وا 

ويح ػـر حقػوؽ الشػ ب  الداني  إلو اقهم  س ـ نهدؿ يفضة الػو اقهمػ  دولػ  فهسػطيف
 الفهسطي ة فة اطهر اا فهقيهت الدولي .

 :مٕٕٔٓ-ٕٛٓٓ ب غزةو حر االنقسام الفمسطيني، و 

أظهرت حهل  اا قسهـ الفهسطي ة  ونه  مػف الضػ ؼ فػة الموقػؼ الموحػد  جػهه 
لهصػه ، والموقػؼ السػ ود   -رحمع اه –إسرا يؿ، ولـ  ؤد  م هدرات المهؾ ن د اه 

ف األخػػوة، والحػػد مػػف اا قسػػهـ الفهسػػطي ة إلػػو  حقيػػؽ ذلػػؾ الموقػػؼ لػػرأب الصػػدع  ػػي
الموحد لهقػوا الفهسػطي ي  وال ر يػ   جػهه القضػي  الفهسػطي ي ، و ػ ج نػف ذلػؾ أف قهمػت 
 إسرا يؿ  هاس فراد  هلفهسطي ييف لؿ حدة، و فذت نمهيه هه ال سلري  فة قطهع غزة. 

، ٕٛٓٓديسػػػػم ر  ٕٚ فػػػػذت إسػػػػرا يؿ نمهيػػػػ  نسػػػػلري  ضػػػػد غػػػػزة، فػػػػة حيػػػػث 
طػػػه رة حر يػػػ  إسػػػرا يهي   ٓٛأسػػم هه "الرصػػػهص المصػػػ وب"، وشػػػ ت فػػة يومهػػػه األوؿ 

سهسػػه  غػػهرات نهػػو نشػػرات المقػػهر األم يػػ  والحلوميػػ  الفهسػػطي ي ، فػػة آف واحػػد، مػػه 
فهسػػطي ة  هلهجمػػ  الجويػػ  األولػػو، غػػهل ي هـ مػػف ن هصػػر  ٕٓٓأسػػفر نػػف اس شػػههد 

وجػػهئت  ػػذه ال مهيػػ   مػػدير ه ال ػػهـ الهػػوائ  وفيػػؽ ج ػػر.الشػػرط  الفهسػػطي ي ،  مػػف فػػيهـ 
ال سػػلري  ال ػػة أطهقػػت نهيهػػه "حمػػهس" اسػػـ "حػػرب الفرقػػهف"،   ػػد خػػرؽ إسػػرا يؿ ا فػػهؽ 
 هد ػػػ  م ػػػـر مػػػع فصػػػه ؿ المقهومػػػ ، وفػػػة مقػػػدم هه "حمػػػهس"، واسػػػ مرت سػػػ   أشػػػهر، 
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ـ، ٕٛٓٓ ػػوفم ر  ٗ رنهيػػ  مصػػري ،  هغ يػػهؿ سػػ   مسػػهحيف مػػف ل ه ػػب القسػػهـ، فػػة 
وردت ل ه ػػػػب القسػػػػهـ واألج حػػػػ  ال سػػػػلري  لهمقهومػػػػ  الفهسػػػػطي ي ، نهػػػػو ال مهيػػػػ  وقػػػػد 

ال سػػػػػػػلري ،  ػػػػػػػإط ؽ م ػػػػػػػهت القػػػػػػػذا ؼ والصػػػػػػػواريخ محهيػػػػػػػ  الصػػػػػػػ ع نهػػػػػػػو ال هػػػػػػػدات 
 والمس وط هت ج و ة إسرا يؿ، رغـ ال حهيؽ الملثؼ لهطيراف اإلسرا يهة.

األمػػـ الم حػدة إلغهثػػ  ولػـ  سػهـ م ػػهزؿ ومسػهجد ومػدارس ومرالػػز  ه  ػ  لولهلػ  
و شػػػغيؿ ال ج ػػػيف الفهسػػػطي ييف )أو ػػػروا(، مػػػف قصػػػؼ الطػػػه رات اإلسػػػرا يهي  الحر يػػػ  
والمروحيػػػ ،  هإلضػػػهف  إلػػػو اسػػػ هدؼ المس شػػػفيهت والمقػػػهر الصػػػحي ،  شػػػلؿ مخػػػهلؼ 

و  ػػػد مػػػرور ثمه يػػػ  أيػػػهـ نهػػػو قصػػػؼ الجػػػيش اإلسػػػرا يهة الملثػػػؼ،  لهقػػػه وف الػػػدولة.
يهي  قرار ا  شف نمهي  نسلري   ري  نهو قطػهع غػزة،  مشػهرل  ا خذت الحلوم  اإلسرا 

 سػػػ ح المدف يػػػ  وج ػػػود المشػػػهة والػػػد ه هت وسػػػط  حهيػػػؽ ملثػػػؼ لهطيػػػراف فػػػة األجػػػوائ.
واس خدمت إسػرا يؿ أسػهح  غيػر  قهيديػ  ضػد الفهسػطي ييف ال ػزؿ لػهف أ رز ػه الفسػفور 

 هػػػو، وفػػػؽ  قػػػهرير األ ػػػيض، واليورا يػػػـو المخفػػػؼ الػػػذ  ظهػػػر نهػػػو أجسػػػهد   ػػػض الق
 صهدرة نف خ رائ ومرالز حقوقي  ومؤسسهت أورو ي .

وأنهف ر يس الوزرائ اإلسرا يهة آ ذاؾ، أيهود أولمرت، نف وقؼ إطػ ؽ ال ػهر 
ػػػه مػػػف  ػػػدئ نمهيػػػ   ٖٕمػػػف جه ػػػب واحػػػد، دوف اا سػػػحهب مػػػف قطػػػهع غػػػزة،   ػػػد  يوم 

طي ي   د ػػ  لمػػدة "الرصػػهص المصػػ وب"،  ػػ ه فػػة اليػػـو ال ػػهلة إنػػ ف الفصػػه ؿ الفهسػػ
 أس وع، لمهه  ا سحهب الجيش اإلسرا يهة مف القطهع.

و حسب إحصهئات لج ػ   وثيػؽ الحقػه ؽ ال ه  ػ  لهحلومػ  الفهسػطي ي  والجهػهز 
المرلز  لإلحصهئ الفهسطي ة؛ فقد أدت نمهيػ  "الرصػهص المصػ وب"، إلػو اس شػههد 

مسػػف،  ٓٓٔو حػػو   سػػهئ ٗٓٔأطفػػهؿ و ٓٔٗفهسػػطي ي ه  يػػ هـ  حػػو  ٖٙٗٔألثػػر مػػف 
صػػه   ألثػػر مػػف  إصػػه   خطيػػرة،  صػػفهـ مػػف  ٓٓٗآخػػريف  يػػ هـ ألثػػر مػػف  ٓٓٗ٘وا 

صػه    ٓٔإسػرا يهيه  يػ هـ  ٖٔوان رفػت السػهطهت اإلسػرا يهي   مق ػؿ  األطفهؿ. ج ػود وا 
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ج ػػػد   ٓٓٔآخػػػريف، إا أف المقهومػػػ  الفهسػػػطي ي   حػػػدثت نػػػف ق ػػػؿ ألثػػػر مػػػف  ٖٓٓ
 ـ(.ٕ٘ٔٓ)موقع  وف  وست،  إسرا يهة.

ولػػػهف الموقػػػػؼ السػػػػ ود  واضػػػػحه  فػػػػة ال مػػػػؿ نهػػػػو وقػػػػؼ الحػػػػرب، و حرلػػػػت 
الد هومهسػػي  السػػ ودي  مػػع لهفػػ  دوؿ ال ػػهلـ وأصػػحهب القػػرار لوقػػؼ  هػػؾ الحػػرب، وقػػد 

، مجهػػس الػػوزرائ نهػػو مجمػػؿ اا صػػهات والمشػػهورات رحمػػع اهالمهػػؾ ن ػػد اه  اطهػػع
وزنمهئ ال هلـ حوؿ األوضهع فػة  ال ة أجرا ه خ ؿ األيهـ المهضي  مع ندد مف قهدة

قطػػهع غػػزة، واسػػ مرار اان ػػدائات واا  ههلػػهت اإلسػػرا يهي  نهػػو الشػػ ب الفهسػػطي ة، 
ومه  ق ضيع األوضهع اإل سه ي    هؾ مف  دخؿ دولة حهسـ لوضع حد لهذه اللهرثػ ، 
لػػػػزاـ إسػػػػرا يؿ  هاسػػػػ جه   لقػػػػرار مجهػػػػس األمػػػػف األخيػػػػر حػػػػوؿ وقػػػػؼ إطػػػػ ؽ ال ػػػػهر  وا 

وقػػػوؼ الممهلػػػ  نهػػػو جميػػػع الصػػػُ د وأّلػػػد  القػػػوات اإلسػػػرا يهي  مػػػف القطػػػهع. وا سػػػحهب
د نهػػو أف فػػة الػػذود نػػف ليػػه هـ والمطهل ػػ   حقػػوقهـ، وشػػدّ « مػػع اإلخػػوة الفهسػػطي ييف»

حػػػػرب اإل ػػػػهدة ال ػػػػة  شػػػػ هه إسػػػػرا يؿ نهػػػػو الشػػػػ ب الفهسػػػػطي ة فػػػػة غػػػػزة  جػػػػرد القػػػػهدة 
 «هؼ سيهسػهت اإل ػهدة ال  صػري اإلسرا يهييف مف إ سػه ي هـ و ضػع سيهسػه هـ فػة مصػ

 ،  د ا  قػهد مػؤ مر اللويػت ااق صػهد و  فس الوقت  قرر مف ق ؿ الجه ب الس ود  
 ـ(.ٜٕٓٓ)صحيف  الشرؽ األوسط،  مهيهر دوار إلنهدة أنمهر قطهع غزة (ٔ)م   

، شػػف الجػػيش اإلسػػرا يهة نمهيػػ  نسػػلري  نهػػو غػػزة، ٕٕٔٓ ػػوفم ر  ٗٔوفػػة 
و ػدأت إسػرا يؿ  ػذه ال مهيػ ، ال ػة اسػ مرت ثمه يػ   السحهب".أطهؽ نهيهه اسـ "نمود 

أيػػػهـ،  هغ يػػػهؿ  ه ػػػب القه ػػػد ال ػػػهـ لل ه ػػػب نػػػز الػػػديف القسػػػهـ، أحمػػػد الج  ػػػر ، ن ػػػر 
وأنه ػػػػت المقهومػػػػ   اسػػػػ هداؼ سػػػػيهرة لػػػػهف يسػػػػ قههه  رفقػػػػ  مرافقػػػػع وسػػػػط مدي ػػػػ  غػػػػزة.
ات والمسػػػ وط هت الفهسػػػطي ي  نقػػػب اغ يػػػهؿ الج  ػػػر  حهلػػػ  ااسػػػ  فهر، وقصػػػفت ال هػػػد

وأسػفرت  هػؾ ال مهيػ  ال سػلري  ال ػة أطهقػت  اإلسرا يهي    شػرات القػذا ؼ والصػواريخ.
فهسػطي ي ه  ٕٙٔنهيهه المقهوم  الفهسطي ي  اسـ م رل  "حجهرة السجيؿ"، نف اس شػههد 
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صػػػػػه    حػػػػػو  ٔٔطفػػػػػ   و ٕٗ يػػػػػ هـ  آخػػػػػريف  حسػػػػػب وزارة الصػػػػػح   ٖٓٓٔسػػػػػيدة، وا 
آخػريف، م ظمهػػـ  ػػ"الههع"،  حسػػب  ٕ٘ٙإسػرا يهي ه وأصػػيب  ٕٓالفهسػطي ي ، فيمػه ق ػػؿ 
   وسه ؿ إن ـ إسرا يهي .

 ٓٓ٘ٔم زؿ  شلؿ لهمؿ، خػ ؿ  ػذه ال مهيػ ، ودمػرت  ٕٓٓو دمت إسرا يؿ 
م زؿ  شلؿ جز ة، إضهف  إلو  ضرر نشػرات المسػهجد ونػدد مػف المقػه ر والمػدارس 

وقػػػهؿ الجػػػيش اإلسػػػرا يهة إ ػػػع  والجهم ػػػهت والم ػػػه ة والمؤسسػػػهت والمله ػػػب الصػػػحفي .
 فق ػػه أرضػػي ه ل هريػػب  ٓٗٔم صػػ  صػػهروخي  موجهػػ   حػػت األرض، و ٜٓٛاسػػ هدؼ 

غرفػػػ   ٕٗ فق ػػػه لهمقهومػػػ  الفهسػػػطي ي . إضػػػهف  إلػػػو اسػػػ هداؼ  ٙٙال ضػػػه ع واألفػػػراد، و
وأنه ػػت  موق ػػه ل صػػ يع الصػػواريخ والقػػذا ؼ المحهيػػ . ٕٙنمهيػػهت  ه  ػػ  لػػػ"حمهس" و

قذيفػػػػ   ٖٚ٘ٔهػػػػه  مل هػػػػه مػػػػف ضػػػػرب مواقػػػػع و هػػػػدات إسػػػػرا يهي   ػػػػػ ل ه ػػػػب القسػػػػهـ حي 
صػػػهروخي  واسػػػ هدفت طػػػه رات و ػػػوارج حر يػػػ  ومػػػدف يهت إسػػػرا يهي ، واسػػػ خدمت ألوؿ 

)موقػػع  مػػرة صػػواريخ   يػػدة المػػدا وصػػهت إلػػو " ر سػػيهيه" و ػػؿ أ يػػب والقػػدس المح هػػ 
 .ـ(ٕ٘ٔٓ وف  وست، 

لحػػػػػروب الهمجيػػػػ  نهػػػػػو وقػػػػد لػػػػػهف الموقػػػػؼ السػػػػػ ود  حهسػػػػمه   ػػػػػرفض  ػػػػذه ا
صرح س ود الفيصؿ وزير الخهرجي  لمجهس األمف الدولة قػه   :    ػع و   الفهسطي ييف،

 –. و لهػػـ المهػػؾ ن ػػد اه "إذا لػػـ  لػػف   ػػهؾ  سػػوي  نهدلػػ  فسػػوؼ  ػػدير للػػـ ظهور ػػه"
نػػف لػػؿ ال ػػهلـ اإلسػػ مة فػػة قمػػ  اللويػػت قػػه   : "أ ػػع  ػػهلرغـ مػػف وجػػود  -رحمػػع اه

)لوردسػػػػمهف،  ـ نهػػػػو الطهولػػػػ ، إا أ هػػػػه لػػػػف   قػػػػو لوقػػػػت طويػػػػؿ   ػػػػهؾ"م ػػػػهدرة السػػػػ 
 ـ(.ٜٕٓٓ

مػػف ويمل  ػػه  وضػػي  ال  ػػد اإلسػػ مة فػػة الموقػػؼ السػػ ود  مػػف حػػروب غػػزة، 
م ػػػػػدوب السػػػػػ ودي  فػػػػػة األمػػػػػـ خػػػػػ ؿ  صػػػػػريحهت مسػػػػػؤوليف سػػػػػ ودييف، و صػػػػػريحهت 
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السػ ود  هوقػوؼ نهػو   ػض مر لػزات الموقػؼ ل، الم حدة، ومف خ ؿ سهوؾ الممهل 
 :لمه يهة مف األحداث فة غزة

 .، ووقؼ الحروبالجهود الممل   ل هد   األوضهعلؿ  ذؿ قيهـ الممهل    -ٔ

الشػػػػ ب إلػػػػزاـ إسػػػػرا يؿ  ػػػػهل وقؼ نػػػػف ال ػػػػدواف نهػػػػو  حػػػػث المج مػػػػع الػػػػدولة نهػػػػو -ٕ
 .الفهسطي ة

  سػػػػيؽ الجهػػػػود مػػػػع م ػػػػدو ة الػػػػدوؿ اإلسػػػػ مي  وال ر يػػػػ  ل   ػػػػة مواقػػػػؼ السػػػػهط   -ٖ
 األمـ الم حدة. الفهسطي ي  فة

  هل وجع لج يؼ.الفهسطي ي  ااس  داد لدنـ خطوات السهط   -ٗ

 .الفهسطي ي  وضع جميع اإلمله هت  حت  صرؼ السهط  -٘

 الدنوة اس   هؼ ال مهي  السهمي  نهو أسهس وقؼ ااس يطهف. -ٙ

إسرا يؿ  مهرس الخداع، و دفهه مف ال دواف  و  ػدمير حلومػ  الوفػهؽ  وضي  أف  -ٚ
 الفهسطي ي .

)موقػػػػػػع السػػػػػػلي  ،  مهليػػػػػػ  نهجهػػػػػ  لههػػػػػػ ؿ األحمػػػػػػر الفهسػػػػػطي ة ات قػػػػػديـ مسػػػػػػهند -ٛ
 .ـ(ٕٗٔٓ

موقػػؼ  ػػهريخة  -رحمػػع اه –المهػػؾ ن ػػد اه لػػهف لخػػهدـ الحػػرميف الشػػريفيف و 
فة مؤ مر القم  ال ر ي  ااق صهدي  وال  موي  وااج مهني  )قم  ال ضػهمف مػع الشػ ب 

ـ حيػػث أنهػػف ٜٕٓٓفػػة شػػهر ي ػػهير  الفهسػػطي ة فػػة غػػزة( ال ػػة نقػػدت فػػة اللويػػت
حفظػػع اه نػػف  جػػهوز مرحهػػ  الخ فػػهت  ػػيف ال ػػرب وأسػػس ل دايػػ  مرحهػػ  جديػػدة فػػة 
مسػػػيرة ال مػػػؿ ال ر ػػػة المشػػػ رؾ  قػػػـو نهػػػو قػػػيـ الوضػػػوح والمصػػػهرح  والحػػػرص نهػػػو 

وأنهػػف خػػهدـ الحػػرميف فػػة  ال مػؿ الجمػػهنة فػػة مواجهػػ   حػػديهت الحهضػػر والمسػػ ق ؿ.
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الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي   م هػػ  مهيػػهر دوار إلنػػهدة إنمػػهر غػػزة   هػػؾ القمػػ  نػػف   ػػرع
وشػػدد نهػػػو أ ميػػػ  وحػػػدة الفهسػػػطي ييف فػػػة  ػػػذه المرحهػػػ  المهمػػػ ، لمػػػه   ػػػع حفظػػػع اه 
الليهف اإلسرا يهة إلػو أف الخيػهر  ػيف الحػرب والسػ ـ لػف يلػوف مف وحػه فػة لػؿ وقػت 

)جريػػػػدة  الطهولػػػػ  إلػػػػو األ ػػػػدوأف م ػػػػهدرة السػػػػ ـ ال ر يػػػػ  المطروحػػػػ  لػػػػف   قػػػػو نهػػػػو 
 . ػ(ٖٔٗٔالريهض: 

 السياســة الخارجيــة السـعودية تجــاه القضــية الفمســطينيةالبعــد اإلســالمي فـي  ثانيـًا:
 من خالل التبرعات والمساعدات:

 رافقت المواقؼ السيهسي  لهممهل  ال ر ي  السػ ودي  مػع المواقػؼ اإل سػه ي  فػة 
 سطي ة.دنـ القضي  الفهسطي ي  ودنـ الش ب الفه

سػػ مة فػػة الموقػػؼ السػػ ود  ي جهػػو فػػة نػػدـ ال وقػػؼ أو و جػػد أف ال  ػػد اإل
الممهلػ    مويػؿ  ر ػهمج ال وا ة نف  قديـ المسهندات لهش ب الفهسطي ة، فقػد   هػدت 
( مهيػػوف دوار يهػػ ـ ٖٓٓإ مػػه ة نػػف طريػػؽ الصػػ دوؽ السػػ ود  له  ميػػ   هػػ  حجمػػع )

نػػػ ف ن ػػػع فػػػة مػػػؤ مرات الػػػدوؿ المه حػػػ   قطهنػػػهت الصػػػح  وال  هػػػيـ واإلسػػػلهف  ػػػـ اإل
ـ.  هإلضػػػهف  إلػػػو اإلنفػػػهئات الجمرليػػػ  لهسػػػهع ٜٜٜٔ-ٜٚ-ٜ٘-ٜٗخػػػ ؿ األنػػػواـ 

 والم  جهت الفهسطي ي . 

نهو ص يد آخر، أوفت الممهل   لهمؿ مسه مه هه المقررة حسب قم   يػروت و 
الشػيخ  ـ( لػدنـ ميزا يػ  السػهط  الفهسػطي ي ، ومػه ألػدت نهيػع قمػ  شػـرٕٕٓٓ)مهرس 
ـ(   جديػػػػد اال ػػػػزاـ ال ر ػػػػة  هػػػػذا الػػػػدنـ، حيػػػػث قهمػػػػت   حويػػػػؿ لهمػػػػؿ ٖٕٓٓ)مػػػػهرس 

ـ. ٕٗٓٓ-ٖ-ٖٓـ ػ ٕٕٓٓ-ٗ-ٔ( مهيػػوف دوار لهف ػػرة مػػف 8ٛٗٛٔاال ػػزاـ وقػػدره )
ـ( الخهصػػػػ  ٕٗٓٓلمػػػػه أوفػػػػت  لهمػػػػؿ ال زامه هػػػػه المقػػػػررة حسػػػػب قمػػػػ   ػػػػو س )مػػػػهيو 

( ٔفهسػػطي ي  لسػػ   أشػػهر   ػػدأ مػػف ) هسػػ مرار وصػػوؿ الػػدنـ المػػهلة لمواز ػػ  السػػهط  ال
( ٕ.ٙٗـ، حيػػث قهمػت   حويػؿ لهمػػؿ الم هػ  وقػػدره )ٕٗٓٓأ ريػؿ ح ػو  ههيػػ  سػ  م ر 
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مهيػػػػوف دوار. وي   ػػػػر دنػػػػـ الممهلػػػػ  لهسػػػػهط  الفهسػػػػطي ي  األل ػػػػر مػػػػف  ػػػػيف مسػػػػه م  
 المه حيف ال رب لهسهط . 

 ػػػهق راح ـ( ٕٓٓٓ ػػػهدرت الممهلػػػ  فػػػة مػػػؤ مر القمػػػ  ال ر ػػػة فػػػة القػػػه رة )لمػػػه 
 رأسمهؿ قدره « ا  فهض  القدس»وص دوؽ « األقصو»إ شهئ ص دوقيف  هسـ ص دوؽ 
الػػػػذ  ي هػػػػ  « األقصػػػػو»( مهيػػػػوف دوار لصػػػػ دوؽ ٕٓٓمهيػػػػهر دوار و  رنػػػػت  م هػػػػ  )

ا  فهضػ  »( مهيػوف دوار لصػ دوؽ ٓ٘( مهيػوف دوار، و  رنػت  م هػ  )ٓٓٛرأسمهلع )
دوار. ا  مػػػت حلومػػػ  الممهلػػػ   مشػػػله   ( مهيػػػوفٕٓٓالػػػذ  ي هػػػ  رأسػػػمهلع )« القػػػدس

ال ج ػػػػػيف الفهسػػػػػطي ييف، حيػػػػػث قػػػػػدمت المسػػػػػهندات اإل سػػػػػه ي  ل ج ػػػػػيف الفهسػػػػػطي ييف 
م هشػرة أو نػػف طريػػؽ الولػػهات والم ظمػػهت الدوليػ  ال ػػة    ػػو  شػػؤوف ال ج ػػيف مثػػؿ 

ؾ األ روا، وم ظم  اليو سلو، والص دوؽ ال ر ة لإل مهئ ااق صهد  وااج مهنة وال  ػ
 الدولة، وال  ؾ اإلس مة. 

الممهلػػػػ  م  ظمػػػػ  فػػػػة دفػػػػع حصػػػػ هه المقػػػػررة لولهلػػػػ  األمػػػػـ الم حػػػػدة  جػػػػد أف و 
إلغهثػػػػ  و شػػػػغيؿ ال ج ػػػػيف الفهسػػػػطي ييف )األ ػػػػروا( الم مثهػػػػ  فػػػػة مسػػػػه مه هه السػػػػ وي  

( مهيػػػػػوف ومػػػػػه  ة ألػػػػػؼ دوار لميزا يػػػػػ  الولهلػػػػػ ، وقػػػػػدمت لهػػػػػه ٓٓٓ.ٕٓٓ.ٔال هلغػػػػػ  )
وأر  مه ػ  ألػؼ دوار،  ( سػ يف مهيو ػه  ٓٓٓ.ٓٓٗ.ٓٙ هغػت حػوالة )  رنهت اس ث ه ي  

ل غطيػػػ  ال جػػػز فػػػة ميزا ي هػػػه و  فيػػػذ  رامجهػػػه الخهصػػػ   هلفهسػػػطي ييف. لمػػػه خصصػػػت 
( مهيػػوف دوار ضػػمف م حػػ  الممهلػػ  لهفهسػػطي ييف وال هلغػػ  ٖٗالممهلػػ  لأل ػػروا م هػػ  )

 ٜٗوؿ المه حػ  لألنػواـ )( مهيوف دوار، ال ة أنه ػت ن هػه خػ ؿ مػؤ مرات الػدٖٓٓ)
 ـ(.ٕٔٔٓ)المفوز، جريدة الجزيرة،  ـ(ٜٜٜٔ - ٜٚ -ٜٙ -

ولهف ال  د اإلس مة فة السيهس  الس ودي  ي جهو فة  قديـ ال وف والمسهندة 
لألشػػػػقهئ الفهسػػػػطي ييف  هسػػػػ مرار، ودوف  وقػػػػؼ، حيػػػػث يوضػػػػ  الجػػػػدوؿ ال ػػػػهلة حجػػػػـ 

 المسهندات المهدي  ال هجه  لهشغب الفهسطي ة:
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 (ٔدول رقم )ج

 المباشر الذي قدمتو المممكة العربية السعودية لمشعب الفمسطيني المادي الدعم يوضح 

 م(ٕٓٔٓ-ٜٜٗٔخالل األعوام )

 السنوات المبمغ م

 ٜٜٚٔ-ٜٜٗٔ يف األنواـ  مهيوف دوار ٗٛ ٔ

 ٜٜٛٔنهـ  ألفه   ٕٓ٘مهيوف و ٕ

 ٜٜٜٔنهـ  مهيوف دوار ٘.ٕ٘ ٖ

 ٕٓٓٓنهـ  مهيو ه ٕٔ ٗ

 ٕٔٓٓنهـ  مهيوف دوار ٕٓٙ ٘

 ٕٕٓٓنهـ  مهيوف دوار ٖٗٔ ٙ

 ٖٕٓٓنهـ  مهيوف دوار ٛٛ ٚ

 ٕٗٓٓنهـ  مهيوف دوار ٓٛ ٛ

 ٕ٘ٓٓنهـ  مهيوف دوار ٓ٘ ٜ

 ٕٙٓٓنهـ  مهيوف دوار ٗٛ ٓٔ

 ٕٚٓٓنهـ  مهيوف دوار ٕٛٔ ٔٔ

 ٕٛٓٓنهـ  مهيوف دوار ٖٕ٘ ٕٔ

 ٜٕٓٓنهـ  مهيوف دوار ٕٓٗ ٖٔ

 ٕٓٔٓنهـ  مهيوف دوار ٙٗٔ ٗٔ

 -م ٕٔٔٓيونيـو  ٕٛ -ىـ  ٕٖٗٔرجب  ٕٙالثالثاء ىـ(، ٕٖٗٔالمصدر: جريدة الرياض )
 ٜٓٚ٘ٔالعدد 
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مهيػػوف دوار  ٓٓٙ حػػو مهيػػهر وو  حػػظ أف حجػػـ الم ػػهل  المهليػػ  ي هػػ  
يضهؼ الو ذلػؾ ال  رنػهت ال ػة قػدم هه الممهلػ  نػف طريػؽ ال  ػؾ الػدولة، ولـ 

 .ةنديد وق وات أخرا

 .ىـٕٔٗٔ المجنة السعودية إلغاثة شعب فمسطين

( ٖٙٙٛ ػ صدر األمػر السهمػػة اللػريـ رقػـ )ٕٔٗٔرجب  ٛٔفة يػـو 
القهضػػػة   شػػػليؿ لج ػػػ  نهيػػػه  إشػػػراؼ صػػػهحب السػػػمو المهلػػػة وزيػػػر الداخهيػػػ  
لوضػػع الضػػوا ط والػػ ظـ لجمػػع ال  رنػػهت وم ه  ػػ  وصػػولهه إلػػو مسػػ حقيهه فػػة 

 مف  ذه الهج    ة: األ داؼوله ت  طي ة.فهسطيف إلغهث  الش ب الفهس

 ال مؿ نهو إيصهؿ ال  رنهت ال ي ي  وال قدي  لهش ب الفهسطي ة -

حػػػػػث ال ػػػػػهس  لػػػػػؿ ف ػػػػػه هـ نهػػػػػو اس شػػػػػ هر واجػػػػػ هـ  جػػػػػهه المقدسػػػػػهت  -
 اإلس مي  و صرة القضي  الفهسطي ي 

المسػػه م  فػػة  ه يػػ  حهجػػ  األرامػػؿ واألي ػػهـ والم ػػهقيف والمرضػػو ول ػػهر  -
 قرائ والمح هجيف فة فهسطيفالسف والف

، ودنػػػػػـ الجوا ػػػػػب فػػػػػة  خفيػػػػػؼ م ه ػػػػػهة الشػػػػػ ب الفهسػػػػػطي ةالمسػػػػػه م   -
 .الصحي  وال  هيمي  وااج مهني  وال  موي 

إيضػػهح حجػػـ الم ه ػػهة ال ػػة يقهسػػيهه إخوا  ػػه المسػػهميف فػػة فهسػػطيف مػػف  -
 ق ؿ ال دواف اإلسرا يهة

اإل سػه ي  ل قػديـ ال واصؿ مع المؤسسهت الفهسطي ي  والم ظمهت الدولي   -
)موقػػػػػع الهج ػػػػػ  السػػػػػ ودي  إلغهثػػػػػ  الشػػػػػ ب  الػػػػػدنـ لهشػػػػػ ب الفهسػػػػػطي ة

 ـ(.ٕ٘ٔٓالفهسطي ة، 
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الهج ػػػ  السػػػ ودي  إلغهثػػػ  ال ػػػرامج والمشػػػرونهت ال ػػػة  قػػػدمهه ومػػػف أ ػػػـ 
 . ػ( مه يهةٕٔٗٔالش ب الفهسطي ة م ذ إ شه هه نهـ )

 (ٕجدول رقم )
 ة السعودية إلغاثة الشعب الفمسطينيالمجنالتي تقدميا  البرامج الغذائيةيوضح 
  

 التكمفة باللاير الجية المنفذة البرامج الغذائية الرقم

 ٓٓ.8٘ٓٓ8ٕٓٓٓ٘ وزارة الش وف ااج مهني   ػٕٕٗٔ ر همج  وزيع الس ؿ الغذا ي   ٔ

 ٓٓ.8ٙٔٚ8ٖٓٛ٘ٗ وزارة الش وف ااج مهني   ػٕٗٗٔ ر همج  وزيع الس ؿ الغذا ي   ٕ

 ٓٓ.8ٕٜ٘8ٕٚٗٔٔ وزارة الش وف ااج مهني   ػٕ٘ٗٔيع الس ؿ الغذا ي   ر همج  وز  ٖ

 ٓٓ.WFP ٘8ٜٕ٘8ٓٓٓ  ػٕٙٗٔ ر همج  وزيع الس ؿ الغذا ي   ٗ

 ٓٓ.WFP ٔٚ8ٚٚ٘8ٓٓٓ  ػٕٚٗٔ ر همج  وزيع الس ؿ الغذا ي   ٘

 ٓٓ.8ٕٔ٘8ٖٓٓٓٔ الحلوم  الفهسطي ي   ر همج  وزيع رغيؼ الخ ز ٙ

 ٓٓ.8ٕٖٓ8ٗٙٛٔ وزارة األوقهؼ والش وف الدي ي  ٕٗٗٔـ األضهحة ل هـ  ر همج   هيب لحو  ٚ

 ٓٓ.8ٚٙٓ8ٖٓٓٓ وزارة الش وف ااج مهني   ػٕٗٗٔ ر همج شرائ و وزيع أضحي  ال يد ل هـ  ٛ

 ٓٓ.ICRC ٛٓٓ8ٓٓٓ مشروع مسهندات غذا ي  فة الخهيؿ ٜ

ٔٓ 
 وزيع مسهندات غذا ي  نهو الم ضرريف 

 زةالفهسطي ييف فة قطهع غ
UNRWA ٔٔ8ٕ٘ٓ8ٓٓٓ.ٓٓ 

 ٓٓ.WFP ٜ8ٚ٘ٓ8ٓٓٓ مشروع  وزيع س ؿ غذا ي  ٔٔ

 ٓٓ.2ٜٜٕ2ٕٜ٘ٓٚٔ اإلجمالي

 مه   وس  وف مهيو ه  و س مه   واث هف و س وف ألفه  ومه  هف وخمس  و س وف ريها

  

   مٕ٘ٔٓموقع المجنة السعودية إلغاثة الشعب الفمسطيني،  المصدر:  

  

 (ٖجدول رقم )
 المجنة السعودية إلغاثة الشعب الفمسطينيالبرامج اإلغاثية التي تقدميا يوضح 

 

 التكمفة باللاير الجية المنفذة البرامج اإلغاثية الرقم

 ٓٓ.8ٛٚ٘8ٓٓٓٚ وزارة الش وف ااج مهني   ر همج  وزيع  طه يهت الش هئ ٔ

 ٓٓ.8ٔٗٔ8ٛٓٓٓ٘ وزارة الش وف ااج مهني   ر همج  وزيع الم  س وال  رنهت ال ي ي  ٕ

 ٓٓ.8ٖٖٓ8ٜٖٚ٘ وزارة الش وف ااج مهني  ال رامج الم  ون  ٖ

 ٓٓ.2ٓ٘ٓ2ٜ٘٘ٔٙ اإلجمالي

 واحد وس وف مهيو ه  وخمسوف ألفه  وخمسمه   و س   وخمسوف ريها
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 (ٗجدول رقم )
 المجنة السعودية إلغاثة الشعب الفمسطينيالتي تقدميا  ةجتماعيالبرامج االيوضح 

 التكمفة باللاير الجية المنفذة برامج االجتماعيةال الرقم

 ٓٓ.8ٕٙٙ8ٕٚٚٗٙ وزارة الش وف ااج مهني  مسهندة األسر ال ة فقدت م يههه ٔ

 ٓٓ.8ٕٚٓ8ٖٓٓٓٓ وزارة الش وف ااج مهني  مسهندة األسرا ٕ

 ٓٓ.8ٕٜ٘8ٕ٘ٓٓ وزارة الش وف ااج مهني  مسهندة دور األي هـ ٖ

 ٓٓ.8ٓٙٓ8ٖٓٓٓٙ وزارة الش وف ااج مهني  والم هزؿ المهدم مسهندة أصحهب المزارع  ٗ

 ٓٓ.8ٛٓٓ8ٓٓٓٔ وزارة الش وف ااج مهني   ر همج دنـ المؤسسهت ااج مهني  ٘

 ٓٓ.8ٕٚٙ8ٕٙٛٗ ا حهد ال مهؿ الفهسطي ة  شغيؿ ال مهؿ الفهسطي ييف ٙ

 ٓٓ.8ٚٗ٘8ٜٓٓٓٛ وزارة الش وف ااج مهني  لفهل  األسر الفهسطي ي  ٚ

 ٓٓ.2ٕٜٛ2ٜٕ٘ٙٓٓ إلجماليا

 مهيو ه  وثمه مه   و س   ونشروف ألفه  و س مه   وس   وخمسوف ريها همه  

  

 (٘جدول رقم )
 المجنة السعودية إلغاثة الشعب الفمسطينيالتي تقدميا  طبيةالبرامج اليوضح 

 التكمفة باللاير الجية المنفذة البرامج الطبية الرقم

 ٓٓ.8ٖٚٓ8ٜٖٚٛٛ وزارة الصح   ر همج مسهندة المرضو ٔ

 ٓٓ.8ٜٜٚ8٘ٓٚٙ وزارة الصح   ر همج مسهندة ذو  ااح يهجهت الخهص  ٕ

 ٓٓ.8ٜٕٚ8ٖٕٛٛ وزارة الصح   ر همج مسهندة المرضو الذيف  ـ ن جهـ  هلممهل  ٖ

 ٓٓ.8ٗ٘ٛ8ٖٙٚٔ وزارة الصح   ر همج دنـ جم ي  اله ؿ األحمر الفهسطي ة ٗ

 ٜ٘.8٘ٗٙ8ٜٕٚٛٙ وزارة الصح  همس شفيهت الفهسطي ي   هلضف  وقطهع غزة ر همج  وريد أدوي  ل ٘

 ٓٓ.8٘ٓٓ8ٜٓٓٓٔ وزارة الصح    هئ مرلز األوراـ فة مدي   غزة ٙ

 ٓٓ.8ٓٙٔ8ٛٚ٘ٗٔ وزارة الصح  سيهرة إس هؼ مجهزة ٕٖٔ  ميف ندد  ٚ

 ٓٓ.UNICEF ٔٔ8ٕ٘ٓ8ٓٓٓ مشروع   ميف لقهحهت الحص   وال لهؼ ٛ

ٜ 
  ومس هزمهت ط ي  نهو مخيمهت الفهسطي ييف فة  وزيع أدوي

 ل  هف
UNRWA ٖ8ٚ٘ٓ8ٓٓٓ.ٓٓ 

ٔٓ 
  ميف أجهزة ولراسة ومس هزمهت غسيؿ اللهو و رلي هه فة 
 المس شفيهت والمرالز الط ي  فة الضف  الغر ي  وقطهع غزة

UNRWA ٙ8٘ٓٛ8ٖٓٚ.ٓٓ 

ٔٔ 
  وزيع أدوي  ومس هزمهت ط ي  نهو الم ضرريف الفهسطي ييف فة

 قطهع غزة
UNRWA ٖ8ٚ٘ٓ8ٓٓٓ.ٓٓ 

 ٘ٚ.UNRWA ٔ8ٗٓ٘8ٖٙ٘   ميف أدوي  ومواد ط ي  ٕٔ

 ٓٓ.8٘ٓٓ8ٖٓٓٓٗ وزارة الصح    ميف أجهزة لمرلز األمير  هيؼ ل  ج األوراـ  غزة ٖٔ

 ٓٚ.2ٕٓٚ2ٕٙٔٔٚٔ اإلجمالي

 وف  هه مه   وواحد وس  وف مهيو ه  وس    ونشروف ألفه  ومه  هف وواحد وس وف ريها  وس  
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 (ٙجدول رقم )
 المجنة السعودية إلغاثة الشعب الفمسطينيالبرامج التعميمية التي تقدميا يوضح 

 

 التكمفة باللاير الجية المنفذة البرامج والمشروعات التعميمية الرقم

 ٓٓ.8ٕ٘ٓ8ٓٓٓٛ وزارة ال  هيـ ال هلة الفهسطي ي  (ٔ ر همج دنـ الجهم هت الفهسطي ي  ) ٔ

ٕ 
ـ الرسـو الدراسي  لهطه   والطهل هت فة مشروع دن

 (ٔالجهم هت الفهسطي ي  )
 ٓٓ.8ٜٗٓ8ٕٖٕٚٗ وزارة ال  هيـ ال هلة الفهسطي ي 

ٖ 
مشروع دنـ الرسـو الدراسي  لطه   وطهل   لهيهت 

 ( ٔالمج مع )
 ٓٓ.8ٖٖٙ8ٗٙٔٙ وزارة ال  هيـ ال هلة الفهسطي ي 

 ٓٓ.8ٖٚٔ8ٜٙ٘٘ وزارة ال  هيـ ال هلة الفهسطي ي  اه ر همج دنـ رسوـ طه   المهجس ير والدل ور  ٗ

 ٓ٘.UNDP ٘8ٕٖٓ8٘ٗٛ إ شهئ مرلز حهسب آلة ل  مي  المج مع ) لدار ( ٘

 ٓ٘.UNDP ٛ8ٙ٘ٚ8ٛٛٚ مشروع    يؿ ش ل  الميهه واللهر هئ فة  ه هس ٙ

 ٓٓ.UNESCO ٛ8ٕ٘ٓ8ٓٓٓ ( ٕمشروع دنـ الجهم هت الفهسطي ي  ) ٚ

ٛ 
لدراسي  لهطه   والطهل هت فة مشروع دنـ الرسـو ا

 ( ٕالجهم هت الفهسطي ي  )
UNESCO ٕٗ8ٗٓٓ8ٓٓٓ.ٓٓ 

ٜ 
مشروع دنـ الرسـو الدراسي  لطه   وطهل   لهيهت 

 ( ٕالمج مع )
UNESCO ٙ8ٖٖٙ8ٕٗٙ.ٓٓ 

 ٓٓ.UNICEF ٕ8ٕ٘ٓ8ٓٓٓ مشروع  وفير الحقه ب المدرسي  لطه   المدارس ٓٔ

ٔٔ 
 ٘ٗرجة ل دد  مويؿ  ر همج م   اا   هث الخه

 طهلب
UNESCO ٖ8ٙ٘ٛ8ٕٔ٘.ٓٓ 

 ٓ٘.UNESCO ٔٓ8ٜٜٙ8ٕٕٕ ( مل     هلجهم هت الفهسطي ي ٕٔإ شهئ ندد ) ٕٔ

 ٓ٘.2ٕٙٗ2ٜٖ٘ٛ٘ٔ اإلجمالي

 وخمسمه   وثمه ي  و س وف ريها وخمسوف  هه  مه   وث ث  وخمسوف مهيو ه  وس مه   واث هف وأر  وف ألفه  

 

 
 (ٚجدول رقم )

 المجنة السعودية إلغاثة الشعب الفمسطينيالتي تقدميا  اإلسكان مشروعاتيوضح 
 

 التكمفة باللاير الجية المنفذة مشروعات اإلسكان الرقم

 ٓٓ.UNRWA ٖ8ٕٛٔ8ٕ٘ٓ مسلف ٖٕ٘ٗمشروع  رميـ الم ه ة السل ي  ندد  ٔ

 ٘ٚ.UNDP ٜ٘8ٛٚ٘8ٜٖٛ وحدة سل ي  فة مدي   رف  ٖٓٓمشروع   هئ  ٕ

 ٓٓ.UN HABITAT ٕٖ8ٕٙ٘8ٓٓٓ وحدة سل ي   هلخهيؿ ٓٓٔمشروع إ شهئ  ٖ

 ٘ٚ.2ٖٕٕ2ٕٖٖٚٛ اإلجمالي

 س    وثمه وف مهيو ه  وث ثمه   واث هف ونشروف ألفه  ومه  هف وث ث  وث ثوف ريها  وخمس  وس  وف  هه 

   مٕ٘ٔٓموقع المجنة السعودية إلغاثة الشعب الفمسطيني،  المصدر:
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ا طهقػػػت مػػػف إلغهثػػػ  الشػػػ ب الفهسػػػطي ة  و  حػػػظ أف الهج ػػػ  السػػػ ودي 
رغ ػػ  سيهسػػي  م ػػززة ال  ػػد اإلسػػ مة فػػة ال ػػ خة و صػػرة الشػػ ب الفهسػػطي ة، 

   ػر نػف روح ال لػه ؼ اإلسػ مة وحمهي  المقدسهت فػة فهسػطيف، و ػة  ػذلؾ 
 ػػػػػيف الشػػػػػ ب السػػػػػ ود  والشػػػػػ ب الفهسػػػػػطي ة، حيػػػػػث أف الشػػػػػ ور اإلسػػػػػ مة 

 ال ذؿ  صرة لألشقهئ فة فهسطيف.األخو   و المحرؾ األوؿ له طهئ، و 
مــن خــالل فــي سياســات المممكــة تجــاه القضــية الفمســطينية ثالثــًا: البعــد اإلســالمي 
 :والندوة العالمية لمشباب اإلسالميرابطة العالم لإلسالمي 

   رابطة العالم اإلسالمي: (ٔ

اسػػ مر دنػػـ شػػ ب فهسػػطيف مػػف ق ػػؿ السيهسػػ  الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  نػػف 
مػػهت اإلسػػ مي ، والهجػػهف الشػػ  ي  لػػدنـ القضػػي  الفهسػػطي ي ، فقػػد قهمػػت طريػػؽ الم ظ

 ذه الهجػهف والم ظمػهت  جهػود مشػهود ومشػلورة فػة دـ شػ ب فهسػطيف و قػديـ ال ػوف 
لػػػو جه ػػػب الهجػػػهف ال ػػػة  المػػػهلة لػػػع،  هإلضػػػهف  إلػػػو لج ػػػ  دنػػػـ مجه ػػػد  فهسػػػطيف. وا 

سػػطي ة ودنػػـ قضػػي  فهسػػطيف أ شػػ  هه الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  لمسػػهندة الشػػ ب الفه
  هم  ومدي   القدس  خهص ، قهمت جهود ش  ي  حققت ال لهمؿ مع جهود الدولػ  فػة 
ذا لهف ال طهئ الش  ة فة الممهل  ال ر ي  السػ ودي  قػد  ػدأ  مسه دة ش ب فهسطيف، وا 
نفويه   دفع  ع ال واطؼ األخوي  والمشهنر الدي يػ ، فػإف  ػذا ال طػهئ دخػؿ فػة مرحهػ  

الههدؼ الم ظـ ن دمه قهمت مؤسسهت إسػ مي  شػ  ي  لإلغهثػ  وال مػؿ الخيػر  الجهد 
نهػػو أرض الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  مثػػؿ  ي ػػ  اإلغهثػػ  اإلسػػ مي  ال هلميػػ  ال ه  ػػ  
لرا طػػػػ  ال ػػػػهلـ اإلسػػػػ مة، وال ػػػػدوة ال هلميػػػػ  لهشػػػػ هب اإلسػػػػ مة، ومؤسسػػػػ  اإل ػػػػرا يـ 

  ملػػػػ  الملرمػػػػ  الخيريػػػػ ، وغير ػػػػه مػػػػف الخيريػػػػ ، ومؤسسػػػػ  الوقػػػػؼ الخيريػػػػ ، ومؤسسػػػػ
المؤسسهت ال ة نمدت إلو   سػيؽ الجهػود فيمػه  ي هػه، و شػليؿ لجػهف مشػ رل  له مػؿ 

يػػؤ ة ألػػ   يه  ػػ  فػػة مجػػهؿ  -  ػػوف اه ثػػـ   شػػجيع الدولػػ  لػػع -الخيػػر  الػػذ  صػػهر
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 حقيؽ أ داؼ الخير وال ر وال ضهمف وال لهفػؿ مػع الشػ وب المسػهم  ال ػة  ح ػهج إلػو 
و  حػدث نػف (. ٕٛٔ ػػ، صٕٚٗٔ ،ال رلة)مسهندة وفة مقدم هه ش ب فهسطيف. ال

   ض  هؾ الم ظمهت لمه يهة:

 :رابطة  العالم اإلسالمينشأة  -
نهػػػو أرض الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  قهمػػػت را طػػػ  ال ػػػهلـ اإلسػػػ مة لخدمػػػ  

سػه دة اإلس ـ والدفهع ن ع، و صرة الش وب اإلسػ مي ، والػدفهع نػف قضػهيه األمػ  وم
 ػػ  ػذلؾ الرا طػ  جهػودا  ل يػرة ٖٔٛٔش و هه، وم ػذ قيهمهػه فػة أحضػهف أـ القػرا نػهـ 

ـــدليِن مػػػف أجػػػؿ قضػػػي  فهسػػػطيف ومسػػػه دة شػػػ  هه و صػػػر ع: ) ـــي ال ِن اْسَتنَصـــُروُكْم ِف َواِ 
 (.ٕٚ( )األ فهؿ: َفَعَمْيُكُم النذْصرُ 

دي ، شػمهت  ػذه لقد لقيت الرا ط  رنهي  لهمهػ  مػف قػهدة الممهلػ  ال ر يػ  السػ و 
 سػػػيؽ والػػػدنـ المػػػهلة والم  ػػػو ، فقػػػد خصصػػػت حلومػػػ  الممهلػػػ  ال ر يػػػػ   الرنهيػػػ  ال

الس ودي  إنه   مهلي  س وي  لهرا ط  لإل فػهؽ نهػو قضػهيه الػدنوة والشػ وب اإلسػ مي  
وم هه قضي  فهسػطيف، وقػد وقػؼ شػ ب الممهلػ  ال ر يػ  السػ ودي  إلػو جه ػب الرا طػ  

والمؤسسػػهت ال ه  ػػ  لهػػه الػػدنـ وال ػػوف ممػػه مل هػػه مػػف إ جػػهز  وقػػد لهمجػػهلس والهي ػػهت
مشرونه هه و حقيؽ أ دافهه فػة مسػهندة المسػهميف ونػو هـ، وفػة الػدفهع نػف اإلسػ ـ 

 ػػػػػػ، ٕٚٗٔ ،ال رلػػػػػة)ومقدسػػػػػه ع وفػػػػػة مقػػػػػدم هه المقدسػػػػػهت اإلسػػػػػ مي  فػػػػػة فهسػػػػػطيف
 .(ٕٛٔص

 منطمق الرابطة في موقفيا من قضية فمسطين ومساندة شعبيا: -
  طهػػػؽ را طػػػ  ال ػػػهلـ اإلسػػػ مة فػػػة صػػػيهغ  موقفهػػػه مػػػف قضػػػي  فهسػػػطيف ومػػػه 
يحدث فيهه مف  طورات وأزمهت وم  طفهت مف م طهؽ إسػ مة، و ػو الم طهػؽ  فسػع 
الػػػذ    طهػػػؽ م ػػػع فػػػة مواقفهػػػه  جػػػهه لػػػؿ قضػػػي  إسػػػ مي ، فهػػػة   ػػػذؿ جهود ػػػه و قػػػدـ 

المسػػهم  مػػف قهنػػدة  مسػػهندا هه و سػػه د شػػ ب فهسػػطيف وغيػػره مػػف الشػػ وب واألقهيػػهت
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ال  قػػػػػ  اإليمه يػػػػػ  ال ػػػػػة  مثػػػػػؿ  ػػػػػرا ط المسػػػػػهميف فيمػػػػػه  يػػػػػ هـ و حػػػػػ ـ نهػػػػػيهـ ال  ػػػػػهوف 
َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُيْم َأْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِبـاْلَمْعُروِف وال  هصر وال لهفػؿ: )

اَلَة وَ  ُيْؤُتوَن الزذَكـاَة َوُيِطيُعـوَن الّمـَو َوَرُسـوَلُو ُأْوَلِئـَك َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصذ
المسـمم أخـو المسـمم ) . وقػهؿ ( ٔٚو ػ :  ( )الَسَيْرَحُمُيُم الّمُو ِإنذ الّمَو َعِزيـٌز َحِكـيمٌ 

 .(.ٖٔٔ/ٕرواه أحمد:  )(ال يظممو وال يخذلو وال يحقره

و قػػػديـ ال ػػػوف لػػػع، و ػػػذا الم طهػػػؽ اإليمػػػه ة يق ضػػػة مسػػػه دة شػػػ ب فهسػػػطيف، 
غػػػهث ، وذلػػػؾ مػػػف أصػػػوؿ  حقيػػػؽ  هـوال  ػػػهطؼ مػػػع المح ػػػهجيف مػػػف أ  ه ػػػع وصػػػه هـ، وا 

مثــل المــؤمنين فــي تــوادىم وتــراحميم ) لمػػه ورد فػػة حػػديث الرسػػوؿ وحػػدة األمػػ : 
وتعــاطفيم مثــل الجســد إذا اشــتكى منــو عضــو تــداعى لــو ســائر الجســد بالســـير 

 .(.ٕٙٛ٘رقـ  ٜٜٜٔ -ٗرواه مسهـ: )(والحمى

 قضية فمسطين في برامج الرابطة: -
لقد أولػت را طػ  ال ػهلـ اإلسػ مة قضػي  فهسػطيف أ ميػ  ل ػرا، و   ػت األمه ػ  
ال هم  لهرا ط  قضي  فهسطيف وسه دت ش  هه، وقدمت لع ال وف السيهسػة واإلن مػة 
 والمػػػهد  ن ػػػر ال واصػػػؿ الم هشػػػر مػػػع لجه ػػػع وم ظمه ػػػع، ون ػػػر المػػػؤ مرات وال ػػػدوات،

سػػػػ مي  مثػػػػؿ: جهم ػػػػ  الػػػػدوؿ ال ر يػػػػ ، وم ظمػػػػ  ر الم ظمػػػػهت ال ر يػػػػ  واإلولػػػػذلؾ ن ػػػػ
المؤ مر اإلس مة،  هإلضػهف  إلػو جهود ػه ن ػر الم ظمػهت الشػ  ي  والم ظمػهت غيػر 
الحلوميػ  فػة السػهح يف اإلسػ مي  وال هلميػ ، ولػػذلؾ ن ػر مػه   ػده مػف مػذلرات، ومػػه 

  صدره مف  يه هت ول ب وصحؼ ومج ت.

لرا طػ  إمله ه هػه فػة  ي ػ  األمػـ الم حػدة  صػف هه نضػوا  مراق ػػه  سػخرت الػذلؾ 
فػػة المجهػػس ااق صػػهد  وااج مػػهنة مػػف أجػػؿ خدمػػ  قضػػي  فهسػػطيف، وقهمػػت  جهػػد 
ل يػػػر فػػػػة خدمػػػ   ػػػػذه القضػػػػي  مػػػف خػػػػ ؿ نضػػػوي هه فػػػػة لػػػػؿ مػػػف م ظمػػػػ  المػػػػؤ مر 
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ه فيمػػػه اإلسػػػ مة، والمجهػػػس اإلسػػػ مة ال ػػػهلمة لهػػػدنوة واإلغهثػػػ ، حيػػػث أنه ػػػت رأيهػػػ
أحداث، ومه ي ه ة أ ههه مف مشل ت وم س واضػطههد وق ػؿ  يجر  فة فهسطيف مف

وطػػػرد و هجيػػػر، ومػػػه أصػػػهب مػػػد هه ومقدسػػػه هه مػػػف إحػػػداثهت خطيػػػرة غيػػػرت الم ػػػهلـ 
الجغرافي  لفهسطيف، وفة   همههه السيهسة واإلن مة مػع  ػذه القضػي  ألػدت الرا طػ  

 :(ٗٛٔ ػ، صٕٚٗٔ ،ال رلة)مف خ ؿ جميع وسه ههه مه ي  ة

 إسالمية قضية فمسطين والقدس: (ٔ
رأت الرا طػػ  أف قضػػي  فهسػػطيف قضػػي  إسػػ مي  ل ػػرا لمػػه لهػػه مػػف مله ػػ  فػػة 
قهػػوب المسػػهميف جمي ػػه ، وذلػػؾ ألسػػ هب نقديػػ  وأسػػ هب  هريخيػػ ، و   همػػؿ الرا طػػ  مػػع 

مػف قضي  فهسطيف وش  هه والمقدسهت اإلس مي  فيهػه ونهػو رأسػهه المسػجد األقصػو 
م ظػػػػػهر إسػػػػػ مة شػػػػػرنة يرانػػػػػة األصػػػػػؿ ال ر ػػػػػة لهػػػػػه واار  ػػػػػهط الػػػػػدي ة لهمسػػػػػهميف 
 مقدسػػػه هه، م ه ػػػػ  أمػػػهـ ال ػػػػهلـ لهػػػع أف فهسػػػػطيف أرض نر يػػػ  إسػػػػ مي  مهمػػػه حػػػػهوؿ 

لقػػػد ألػػػدت جميػػػع و  اليهػػػود المغ صػػػ وف  غييػػػر م هلمهػػػه و زويػػػر ال ػػػهريخ اغ صػػػه هه.
ث ثػػػوف دورة، والػػػدورات ال ػػػة الػػػدورات ال ػػػة نقػػػد ه المجهػػػس ال  سيسػػػة و ػػػة سػػػت و 

نقػػػد ه المجهػػػس األنهػػػو ال ػػػهلمة لهمسػػػهجد و ػػػة  سػػػع نشػػػرة دورة أف فهسػػػطيف أرض 
نر يػػػ  مسػػػهم ، و ػػػة مهػػػؾ لجميػػػع المسػػػهميف، واف قضػػػي هه قضػػػي  إسػػػ مي ، وليسػػػت 
قضػػي  قوميػػ  أو إقهيميػػ  أو دوليػػ   خػػص شػػ ب فهسػػطيف وحػػده، وألػػدت لػػذلؾ واجػػب 

ة الوقػػوؼ إلػػو جه ػػب شػػ  هه ومسػػه د ع و قػػديـ ال ػػوف لػػع جميػػع المسػػهميف فػػة ال ػػهلـ فػػ
لحػػؿ مشػػل  ع، ودنػػت إلػػو اج مػػهع األمػػ  المسػػهم  نهػػو موقػػؼ واحػػد إل قػػهذ فهسػػطيف 

 وا  قهذ مدي   القدس واس رداد ه إلو حوزة المسهميف.

و   قػػػػد را طػػػػ  ال ػػػػهلـ اإلسػػػػ مة أ ػػػػع مػػػػف الضػػػػرور   ػػػػذؿ الجهػػػػود اإلسػػػػ مي  
جميػػع الق ػػوات الدوليػػ  والوسػػه ؿ اإلن ميػػ  فػػة ال ػػهلـ لػػدحض السيهسػػ  والثقهفيػػ  ن ػػر 

 .ااف رائات اإلسرا يهي  ال ة  دنة أف القدس مدي   ن را ي 
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و ػػػػػرا الرا طػػػػػ  لػػػػػذلؾ أ ػػػػػع مػػػػػف الضػػػػػرور    ريػػػػػؼ جميػػػػػع الشػػػػػ وب والػػػػػدوؿ 
والم ظمهت الدولي   مخ هؼ الوسه ؿ الم هحػ   هل  قػ  ال قديػ   ػيف المسػهميف والقػدس، 

ضػػهه يوجػػد المسػػجد األقصػػو أولػػو الق ه ػػيف، وثهلػػث المسػػهجد ال ػػة  شػػد إليهػػه ف هػػو أر 
مف المسػجد الحػراـ، لمػه أ ػع م طهػؽ م راجػع لهقػهئ  و و موقع إسرائ ال  ة  الرحهؿ،

وقد نمهت الرا ط  نهو   مػيـ ال صػور اإلسػ مة حػوؿ قضػي  فهسػطيف والقػدس . ر ع
ة  مهلهػه ممػه أسػهـ فػة  وحيػد ال صػور مف خ ؿ جميع الم ه ر والق وات والوسه ؿ ال ػ

لػػدا شػػ وب األمػػ  ووحػػدة الموقػػؼ الرسػػمة والشػػ  ة فػػة ال ػػهلـ اإلسػػ مة مػػف قضػػي  
فهسػػػطيف ا ط قػػػه  مػػػف أ هػػػه قضػػػي  إسػػػ مي  نهمػػػ   ح ػػػؿ المله ػػػ  ااولػػػو  ػػػيف قضػػػهيه 
الش وب المسهم  ار  هطهه   قيدة المسػهميف ممػه ج ههػه  م ػزج   ػواطفهـ، وقػد ن ػرت 

وب اإلسػػػ مي  مػػػف خػػػ ؿ م ه   هػػػه لقضػػػي  فهسػػػطيف ومسػػػه دة شػػػ  هه وم ه   هػػػه الشػػػ 
لقضي  القدس نف ا  مهـ إس مة صهدؽ   يد نف الشػ هرات القوميػ  أو اإلقهيميػ  أو 

-٘ٛٔ ػػ، صٕٚٗٔ ،ال رلػة)المحهي  الضػيق  مسػ جي   لموقػؼ الرا طػ  الػدانة إلػو
ٔٛٚ): 

أرضػػهه، و مػػه يحػػدث يجػػر  نهػػو  وجػػوب ا  مػػهـ جميػػع المسػػهميف  مػػه -ٔ
 فيهه مف ندواف نهو ش  هه ونهو لمقدسهت الموجودة فيهه.

ضػػرورة وقػػوؼ األمػػ  المسػػهم  حلومػػهت وشػػ و ه  فػػة صػػؼ واحػػد يقػػدـ  -ٕ
 ال صرة ال زم  لقضي  فهسطيف.

ر ػػط شػػ ب فهسػػطيف   قيد ػػع اإلسػػ مي  و قػػديـ ال ػػوف الػػ ـز لهمسػػهجد  -ٖ
 أ حهئ فهسطيف.والمدارس والم ه د والجهم هت اإلس مي  فة 

 وحيد الصؼ الفهسطي ة نهػو م ػهدئ اإلسػ ـ والمسػهندة نهػو  صػفي   -ٗ
الخ فػػهت ال ػػة  حػػدث  ػػيف فصػػه هع وا جه ه ػػع وا   ػػهده نمػػه يههيػػع نػػف 

 جههده ونف دفهنع نف  فسع ونف المقدسهت اإلس مي ..
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نقػػػػد  ػػػػدوات ومػػػػؤ مرات إسػػػػ مي  إلحيػػػػهئ قضػػػػي  فهسػػػػطيف فػػػػة  فػػػػوس  -٘
ب ال ػػػػػهلـ ودولػػػػػع وم ظمه ػػػػػع  ػػػػػهلحؽ ال ر ػػػػػة المسػػػػػهميف و  ريػػػػػؼ شػػػػػ و 
 واإلس مة فة فهسطيف.

مواجهػػػػػػ  اان ػػػػػػدائات اليهوديػػػػػػ  نهػػػػػػو المسػػػػػػجد األقصػػػػػػو وغيػػػػػػره مػػػػػػف  -ٙ
 المسهجد، وان  هر ذلؾ ندوا ه  نهو جميع المسهميف فة ال هلـ.

الحث نهػو   يػيف األ مػ  والػدنهة والونػهظ والمدرسػيف لهػدنوة وال ػدريس  -ٚ
 س مي  فة فهسطيف.فة المسهجد والمدارس اإل

دنػػـ إ شػػهئ لجػػهف إسػػ مي  ل صػػرة شػػ ب فهسػػطيف و ملي ػػع مػػف مواجهػػ   -ٛ
 ال دواف نهيع و قديـ ال وف المهلة واإلغهثة لع  خفيفه  ن ع فة مح  ع.

مؤسسػػػػػهت إسػػػػػ مي  دنويػػػػػ   –وه الحمػػػػػد  -وقػػػػػد قهمػػػػػت فػػػػػة أ حػػػػػهئ فهسػػػػػطيف
نهػػػػو  شػػػػر الػػػػونة واج مهنيػػػػ    واصػػػػؿ مػػػػع را طػػػػ  ال ػػػػهلـ اإلسػػػػ مة، و ػػػػة   مػػػػؿ 

اإلس مة م   رة شػ ب فهسػطيف جػزئا  مػف أمػ  اإلسػ ـ، وأف قضػي  فهسػطيف والقػدس 
 قضي  إس مي  نهم .

 دعم جياد شعب فمسطين:( ٕ
 ػػرا الرا طػػ  أف مػػف الواجػػب نهػػو األمػػ  المسػػهم  دنػػـ جهػػهد شػػ ب فهسػػطيف 

ه ه هػه وقػرارات و  ييد وقوفع فة مواجه  اليهود الغهصػ يف، وقػد أث ػت فػة ال ديػد مػف  ي
 مجهلسػػػهه نهػػػو ث ػػػهت شػػػ ب فهسػػػطيف فػػػة وجػػػع ال ػػػدواف، وحيػػػت جهػػػهده ودن ػػػع إلػػػو
مواصػػػه   ػػػذا الجهػػػهد الم ػػػهرؾ، وقػػػد طهل ػػػت فػػػة ال ديػػػد مػػػف قػػػرارات مجهلسػػػهه األمػػػ  

 .المسهم  أف   د ال دة ال زم  لمواجه  ال دواف نهيهه ونهو فهسطيف وش  هه

 مواجية االنتياكات اإلسرائيمية: ( ٖ
 ه  ػػت الرا طػػ   زايػػد  جػػرة اليهػػود إلػػو فهسػػطيف نقػػب الحػػرب ال هلميػػ  الثه يػػ ، 
و  ػػػػرض مدي ػػػػ  القػػػػدس ل   ههلػػػػهت المسػػػػ مرة. فهقػػػػد مهرسػػػػت سػػػػهطهت إسػػػػرا يؿ م ػػػػذ 
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اح  لهػػػه لهقػػػدس صػػػ وؼ ال ػػػدواف وأشػػػلهلع نهيهػػػه، حيػػػث أحػػػدث اليهػػػود فيهػػػه أحػػػداثه  
سػػػ مي  و جػػػروا م ظػػػـ أ ههػػػه وأحهػػػوا خطيػػػرة، وغيػػػروا لثيػػػرا  مػػػف م هلمهػػػه ال ر يػػػ  واإل

ملػػه هـ الصػػههي   المسػػ وط يف، وواصػػهوا إجػػرائ الحفريػػهت و  فيػػذ األ فػػهؽ  حػػت أسهسػػه 
أ ػػع قهمػػه  حػػدثت لجػػهف  -لمػػه احظػػت الرا طػػ  -المسػػجد األقصػػو الم ػػهرؾ. وال جػػب

حقوؽ اإل سهف ومؤسسػه هه الدوليػ  نػف  ػذه اا  ههلػهت،  هإلضػهف  إلػو مػه يحػيط  هػه 
   يـ إن مة دولة، والواجب الذ  س ت الرا طػ  له مػؿ  ػع  ػو أف ي ػرؼ ال ػهلـ مف 

ومؤسسه ع مه  هؿ  ذا المسجد ال ظيـ مف ان دائات ومه يرسـ لع مػف خطػط فػة ظػؿ 
الحلومػػػهت اإلسػػػرا يهي .. فم ػػػذ ااسػػػ ي ئ اإلسػػػرا يهة نهػػػو مدي ػػػ  القػػػدس   ػػػد الحػػػرب 

 ػػدأت فػػة   فيػػذ سيهسػػ  ثه  ػػ   ػػدفهه  ـ ٜٚٙٔال ػػة شػػ  هه إسػػرا يؿ نهػػو ال ػػرب نػػهـ 
ال هه ة اان دائ نهو المسجد األقصو ضهر    مشهنر مسػهمة ال ػهلـ جمي ػه  نػرض 
الحػػه ط، فقػػد  هشػػرت أوا    نمػػهؿ الحفػػر  ح ػػع نهػػو  طػػهؽ واسػػع  هػػدؼ ظػػه ر   ػػو 
 عال حث نف آثهر ن را ي ، أمه الهدؼ الحقيقة فهو  صديع أسهسهت المسجد و  ريضػ

و  ػػػهؾ أمثهػػػ  لثيػػػرة نهػػػو  وقػػػد  ه  ػػػت الرا طػػػ  مػػػه  خهػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف أحػػػداث.لهسػػػقوط، 
اان ػػدائات اإلسػػرا يهي  المسػػ مرة نهػػو المسػػجد األقصػػو ونهػػو الم شػػ ت والمؤسسػػهت 
ال ر يػػػ  اإلسػػػ مي  فػػػة مدي ػػػ  القػػػدس مث  ػػػ  فػػػة ال يه ػػػهت والصػػػحؼ والمجػػػ ت ال ػػػة 

 .(ٚٛٔ ػ، صٕٚٗٔ ،ال رلة) صدر ه الرا ط 

 ردع إسرائيل:لبتطبيق القانون الدولي  المطالبة (ٗ
 ه  ت را ط  ال هلـ اإلس مة مواقؼ المج مع الدولة مف سه ر األحػداث ال ػة 
جػػرت فػػة فهسػػطيف ووجػػدت مػػه يػػردع إسػػرا يؿ فػػة   ػػض القػػرارات ال ػػة ا خػػذ هه  ي ػػ  
األمػػػػػـ الم حػػػػػدة ومجهػػػػػس األمػػػػػف الػػػػػدولة   ػػػػػهئ نهػػػػػو شػػػػػلهوا رف  هػػػػػه الػػػػػدوؿ ال ر يػػػػػ  

ضد إسرا يؿ ال ة  مػهرس أشػلهؿ ااضػطههد ضػد شػ ب فهسػطيف، و  مػؿ  واإلس مي 
نهػػو إلغػػهئ  وي ػػع، و مزيػػؽ وحد ػػع، و ف يػػػت  را ػػع، و قسػػيـ أراضػػيع، و هجيػػر أ  ه ػػػع، 
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حػػػػ ؿ المسػػػػػ وط يف  هإلضػػػػهف  إلػػػػػو نػػػػػدوا هه نهػػػػو المسػػػػػهجد والمقدسػػػػػهت  ملػػػػػه هـ، وا 
ع الدولة إلػو ضػرورة   فيػذ اإلس مي  ون ثهه  مدي   القدس، وقد دنت الرا ط  المج م

 مه ي  هؽ م هه  مدي   القدس.  هؾ القرارات لردع إسرا يؿ وا سيمه

فقد أصدر مجهس األمف الدولة نددا  مف القػرارات  شػ ف  ػذه المدي ػ  المقدسػ  
ـ  م ػػع إسػػرا يؿ مػػف ٜٚٙٔوغير ػػه مػػف األراضػػة ال ر يػػ  ال ػػة اح ه هػػه إسػػرا يؿ نػػهـ 

لقػػد دأ ػػت . و ييػػر فػػة جغرافي هػػه أو ا خهذ ػػه نهصػػم  لهػػهالمسػػهس  مدي ػػ  القػػدس وال غ
 هذه القرارات ال ة  ةالرا ط  نهو  ذلير قهدة األم  المسهم  ومؤسسهت المج مع الدول

 رفض إسرا يؿ   فيذ ه، وطهل ت قهدة ال رب فة مػذلرة رف  هػه إلػو مػؤ مر قمػ  الػدوؿ 
ث ال  ػه ج الخطػرة لرفضػهه ال ر يػ   هلقػه رة أف يسػجهوا قضػي  جديػدة ضػد إسػرا يؿ ل حػ

ااسػػ جه   لقػػرارات مجهػػس األمػػف و ط يػػؽ قػػوا يف الػػردع الدوليػػ  نهيهػػه وفػػؽ مػػه ط قػػع 
المج مػػػع الػػػدولة مػػػف ردع ضػػػد نػػػدد مػػػف الحلومػػػهت ال ػػػة رفضػػػت اا صػػػيهع إلرادة 

 .(ٜٛٔ ػ، صٕٚٗٔ ،ال رلة)المج مع الدولة

لـ اإلسػػ مة  جػػهه ي ضػػ  ال  ػػد اإلسػ مة ل مػػؿ را طػػ  ال ػهواسػ فهدة ممػػه سػ ؽ 
 القضي  الفهسطي ي  مف خ ؿ ال هلة:

الرا طػػػ  ن ػػػر أمه  هػػػه ال همػػػ  جهػػػودا  ل يػػػرة فػػػة   ػػػذلت ث ي ػػػه  لهحػػػؽ اإلسػػػ مة  -ٔ
السػػػػهح يف اإلسػػػػ مي  والدوليػػػػ  دفهنػػػػه  نػػػػف مدي ػػػػ  القػػػػدس والمسػػػػجد األقصػػػػو 
والمقدسػػػهت اإلسػػػ مي ، وذلػػػؾ ن ػػػر المػػػؤ مرات وال ػػػدوات وال يه ػػػهت والصػػػحؼ 

 . ؿ اإلن ـ الم  ون  ووسه
سػػػ مي هه ونراق هػػػه ال  ي ػػػت الرا طػػػ   -ٕ يخيػػػ  ومله  هػػػه هر نرو ػػػ  مدي ػػػ  القػػػدس وا 

يخ حيث لهف أوؿ سله هه الل  ػه يوف وال وسػ يوف هر  وأ هه ن ر ال  المهم  ال ة 
 ال رب ق ؿ حوالة س   آاؼ س  .
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صػػػو ار  ػػػهط مشػػػهنر المسػػػهميف  مدي ػػػ  القػػػدس والمسػػػجد األقأ ػػػرزت الرا طػػػ   -ٖ
ار  هطػػه  وثيقػػه  حيػػث ذلػػر فػػة القػػرآف اللػػريـ وفػػة األحهديػػث ال  ويػػ  الصػػحيح  
وله ػػت ق هػػ  المسػػهميف األولػػو، و ػػة محضػػف المسػػجد األقصػػو الم ػػهرؾ الػػذ  

 . أسرا إليع  هلرسوؿ 

محػػػهوات إسػػػرا يؿ ضػػػـ القػػػدس إليهػػػه وان  هر ػػػه مدي ػػػ  قه هػػػت  ػػػهلرفض القػػػهطع  -ٗ
ادنػػهئ  ػػ ف القػػدس نهصػػم  الدولػػ  ال  ريػػ  ريخ واهن را يػػ ، ورفػػض  زويػػر ال ػػ

 م ذ ث ث  آاؼ نهـ.

ال صػػػػد  لمحػػػػهوات الحلومػػػػ  اإلسػػػػرا يهي   قػػػػؿ سػػػػفهرات الػػػػدوؿ األج  يػػػػ  إلػػػػو  -٘
 القدس  وصفهه نهصم  لدول  إسرا يؿ.

م ه  ػػػػ  محػػػػهوات السػػػػهطهت اإلسػػػػرا يهي   غييػػػػر م ػػػػهلـ المدي ػػػػ  المقدسػػػػ  و ػػػػدـ  -ٙ
   ي  طمس األثر اإلس مة  هدؼ  هويد ه. ريخي  فيهههاآلثهر والشوا د ال 

حػ ؿ  -ٚ ال صد  ل مهيػهت  هجيػر المػواط يف الفهسػطي ييف مػف المدي ػ  المقدسػ  وا 
المسػػػػػػ وط يف اليهػػػػػػود فػػػػػػة ديػػػػػػهر ـ   ػػػػػػد ااسػػػػػػ ي ئ نهػػػػػػو  يػػػػػػو هـ وان صػػػػػػهب 

 أراضيهـ.

ال صد  ل ن دائات اإلسرا يهي  الم لررة نهو المسجد األقصو الم ػهرؾ وق ػؿ  -ٛ
يذا هـ ومحهوا هـ الم لررة  قسيمع  ػيف المسػهميف واليهػود نهػو المصهيف  فيع وا 

 غرار مه ف هوه  هلمسجد اإل را يمة فة مدي   الخهيؿ.

فض  محهوات اليهود ال ة  رمة إلو   فيػذ خطػ  إلزالػ  األقصػو و  ػهئ  يلػؿ  -ٜ
 سهيمهف المزنـو مله  .

سػػهت المسػػجد ال صػػد  لهمحػػهوات اإلسػػرا يهي  فػػة حفػػر األ فػػهؽ  حػػت أسه -ٓٔ
 .هاألقصو ممه قد يؤد  إلو ا هيهر 

رفع الشلهو  لههي هت الدولي  ل يهف مخهلفهت إسرا يؿ فة القػدس و جهوزا هػه  -ٔٔ
 الخطيرة نهو السهـ واألمف فة الم طق  ال ر ي  لههه.
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اإلصرار نهو اس  هدة القدس الشريؼ وم هه المسػجد األقصػو إلػو الحػوزة  -ٕٔ
 ف المس قه  إف شهئ اه.يطسدول  فه س مي  ل لوف نهصم اإلال ر ي  

وقػػد له ػػت السيهسػػ  الخهرجيػػ  السػػ ودي  حهيفػػه  قويػػه ، وسػػ دا  دا مػػه  لرا طػػ  ال ػػهلـ 
اإلسػػػ مة فػػػة جميػػػع المحهفػػػؿ والم ػػػه ر الدوليػػػ ، لػػػذلؾ له ػػػت دانمػػػه  لهػػػه اق صػػػهديه  
ح ػػهط مخططه ػػع و حرله ػػع لضػػـ القػػدس  لهوقػػوؼ فػػة وجػػع المخططػػهت اإلسػػرا يهي  وا 

 اان دائ نهو المقدسهت.و 
 الندوة العالمية لمشباب لإلسالمي (ٕ

لػػػػػػـ يق صػػػػػػر الموقػػػػػػؼ السػػػػػػ ود  فػػػػػػة دنمػػػػػػع ومسػػػػػػه د ع لهفهسػػػػػػطي ييف نهػػػػػػو 
ال صػػريحهت المجػػردة، وااسػػ  لهر، وال  ديػػد والشػػجب لهممهرسػػهت اإلسػػرا يهي  الظهلمػػ ، 
ط وا  مه   ع ذلؾ وصهح ع مواقؼ شجهن ، ودنـ مػهد  وم  ػو ، وسػ ة دؤوب لهضػغ

نهو القوا الم  فذة ا خهذ مواقؼ  خدـ القضػي ، و ػدنـ صػمود األشػقهئ فػة فهسػطيف 
 المح ه .

وألف السيهسػػ  السػػ ودي  قهمػػت م ػػذ القػػدـ نهػػو م ػػهدئ اإلحسػػهف ومػػد يػػد ال ػػوف 
لإلخػػوة المسػػهميف فػػة لػػؿ ملػػهف، فقػػد لػػهف لههي ػػهت والمؤسسػػهت والجم يػػهت والهجػػهف 

لسيهس ، و هور هػه فػة صػور  لهفهيػ  فهنهػ ، ومواقػؼ الخيري  دور  هرز فة   فيذ  ذه ا
ومف  يف  ذه المؤسسهت الخيري  ال ػة ان مػدت مػ هج المسػه دة لهقضػي   خيري  مميزة.

الفهسطي ي  وش  هه، وأخذت نهو نه قهه حمؿ أمه   الدنـ األخو  لهش ب الفهسػطي ة 
 المضطهد، ال دوة ال هلمي  لهش هب اإلس مة.

الضػػػػػػوئ نهػػػػػػو   ػػػػػػض المواقػػػػػػؼ السيهسػػػػػػي ،   سػػػػػػهطنهػػػػػػو مػػػػػػه سػػػػػػ ؽ سئ   ػػػػػػهو 
وال صػػػػريحهت الرسػػػػمي ، ومظػػػػه ر الػػػػدنـ المػػػػػهد  والم  ػػػػو  ال ػػػػة  شػػػػير إلػػػػو مػػػػػدا 

الممهلػػػ  ال ر يػػػ   قػػػهدة ومهػػػوؾاا  مػػػهـ الػػػذ  حػػػهزت نهيػػػع القضػػػي  الفهسػػػطي ي  لػػػدا 
 الس ودي  فة المهضة والحهضر.
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 نشأة الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي: -
يػػػ  ال هلميػػػ  لهشػػػ هب اإلسػػػ مة ل لػػػوف أوؿ  ي ػػػ  إسػػػ مي  نهلمأ شػػػ ت ال ػػػدوة 

،  قػػـو نقيد ػػع وفلػػره وسػػهولع، و    ػػو قضػػهيهه، م خصصػػ  فػػة شػػؤوف الشػػ هب المسػػهـ
و  ػػرؼ   مهلػػع وآامػػع، و دنمػػع و ػػؤازره و واسػػيع ن ػػد ال ػػوازؿ، و  يػػد إحيػػهئ الم ػػه ة 

لميػػػ  لهشػػػ هب اإلسػػػ مة، )ال قريػػػر السػػػ و  له ػػػدوة ال ه السػػػهمي  له ضػػػهمف اإلسػػػ مة.
  ػ(.ٛٔٗٔ

وال ػػدوة ال هلميػػ  لهشػػ هب اإلسػػ مة ليػػهف ثقػػهفة  ر ػػو  إغػػهثة  ػػرز نهػػو أرض 
الواقػػػع مػػػف ق ػػػؿ ثمه يػػػ  ونشػػػريف نهمػػػه ، وله ػػػت ال ػػػدوة أوؿ  ي ػػػ  شػػػ ه ي  م خصصػػػ  

وقػػد  ا طهقػػت مػػف أرض الحػػرميف الشػػريفيف، وام ػػد  شػػهطهه ليشػػمؿ قػػهرات الػػد يه لههػػه.
ألسهسػة له ػدوة نػف  وي هػه، حيػث  ػص نهػو أ هػه إ مػه جػهئت مػف أجػؿ ن ر ال ظػهـ ا

 الش هب  سد حهجه ع، و ص ع  ع ومف خ لع مس ق ؿ األم . 
إيمه ػػه   هلػػدور المرجػػو مػػف شػػ هب اإلسػػ ـ ومػػه وجػػهئ فػػة ال ظػػهـ األسهسػػة له ػػدوة )   

ي ػيف  يواجهع مف  حديهت نقدي  وفلري  واج مهني  وأخ قي ، ولحهجػ  األمػ  غهػو مػف
لهـ الطريؽ المسػ قيـ  ػيف  هػؾ ال حػؿ الضػهل  واألفلػهر الهدامػ  أ شػ ت ال ػدوة ال هلميػ  

 .(ٜٕٕ ػ، صٕٚٗٔ)الجه ة،  لهش هب اإلس مة(
وقد ولدت ال دوة ال هلمي  لهش هب اإلس مة ثمرة مف ثمرات أوؿ مؤ مر ش ه ة 

السػػػ ودي   ـ،  إشػػػراؼ وزارة الم ػػػهرؼٕٜٚٔ ػػػػ/ٜٖٗٔمػػػف  ونػػػع نقػػػد  هلريػػػهض نػػػهـ 
وصدر مرسػـو مهلػة  إ شػه هه أصػدره المهػؾ فيصػؿ  ػف ن ػد ال زيػز رحمػع اه، وحػدد 

 ي ػػػػ  إسػػػػ مي  نهلميػػػػ  مسػػػػ قه  ومه قػػػػو سهسػػػػة له ػػػػدوة  ويػػػػ  ال ػػػػدوة    هػػػػه )ال ظػػػػهـ األ
إس مة، يدع مجهػود ال ػهلميف فػة م ظمػهت الشػ هب اإلسػ مة فػة ال ػهلـ وجم يػه هـ 

المػػػهدة الثه يػػػ : مقػػػر سهسػػػة: )ة الثه يػػػ  مػػػف ال ظػػػهـ األلمػػػه حػػػددت المػػػهد و جم ػػػه هـ(.
 ال ػػدوة ال هلميػػ  لهشػػ هب اإلسػػ مة مدي ػػ  الريػػهض نهصػػم  الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي ،
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)موقع ال ػدوة ال هلميػ  ولهه ف   فروع ومله ب داخؿ الممهل  ال ر ي  الس ودي  وخهرجهػه
 .ـ(ٕ٘ٔٓلهش هب اإلس مة، 

ريضػػ ، واأل ػػداؼ الواضػػح  ال ػػة رسػػم هه ال ػػدوة   ػػهئ نهػػو  ػػذه الخطػػوط ال و 
ال هلميػػ  لهشػػ هب اإلسػػ مة، لػػهف لهقضػػي  الفهسػػطي ي  مله ػػ   ػػهرزة فػػة أ شػػط  ال ػػدوة 
المخ هف  وف هليه هه الم  ون ، وجهئ ذلؾ نهو قهندة م ي   وأسػهس قػو ، حيػث أ شػ ت 

قيػػؽ أ ػػداؼ لج ػػ  شػػ هب فهسػػطيف ضػػمف الهجػػهف الم  ػػددة فػػة ال ػػدوة، وذلػػؾ ل قػػـو   ح
ال ػػػدوة الراميػػػ  إلػػػو دنػػػـ القضػػػي  وشػػػ ه هه وجم يه هػػػه ضػػػمف سيهسػػػ  الممهلػػػ  ال ر يػػػ  

 الس ودي .
 لجنة شباب فمسطين بالندوة العالمية لمشباب اإلسالمي -

   التعريف:
لج ػػػ  شػػػ هب فهسػػػطيف  ػػػة إحػػػدا لجػػػهف ال شػػػهط الشػػػ ه ة ال همهػػػ  فػػػة ال ػػػدوة 

لػػػػػػدنـ شػػػػػػ هب فهسػػػػػػطيف وقضػػػػػػي هـ ال هلميػػػػػػ  لهشػػػػػػ هب اإلسػػػػػػ مة، ضػػػػػػمف سيهسػػػػػػ هه ا
 اإلس مي  مف م طهؽ ال  هوف نهو ال ر وال قوا.

 أىداف المجنة:
 ال  ريؼ  هلقضي  الفهسطي ي  و  ليد إس مي هه. -ٔ

  قديـ الدنـ وال وف لهش ب الفهسطي ة فة الداخؿ والخهرج. -ٕ

  صػػير المسػػهميف   خطػػهر الهجمػػ  اليهوديػػ  نهػػو األرض الفهسػػطي ي  وآثهر ػػه  -ٖ
 ة فة األم  اإلس مي .المدمر 

  ر ي  الش هب المسهـ فة الخهرج لي حمؿ مسؤولي ع  جهه قضي  فهسطيف. -ٗ

 وسائل المجنة لتحقيق أىدافيا:
 ال  ريؼ  هلقضي  الفهسطي ي   هلصحؼ ووسه ؿ اإلن ـ. -ٔ

 جمع ال  رنهت لهقضي  الفهسطي ي  نهم  والش هب الفهسطي ة خهص . -ٕ
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  سهند نهو صمود الش ب الفهسطي ة.إقهم  المشرونهت اإل  هجي  ال ة  -ٖ

  لويف مرلز م هومهت نف فهسطيف ي ه ع مه يجر  حوؿ القضي . -ٗ

 ال  سيؽ  يف الجهم هت اإلس مي  اس ي هب الش هب الفهسطي ة. -٘

 إقهم  الم هرض والم هس هت والمشهرل  فة الم هس هت الممهثه . -ٙ

  ريػػػػػؼ  هلقضػػػػػي  إ  ػػػػػهج المػػػػػواد اإلن ميػػػػػ  المقػػػػػروئة والمسػػػػػمون  والمر يػػػػػ  له -ٚ
 الفهسطي ي .

 لفهل  األي هـ داخؿ فهسطيف وخهرجهه. -ٛ

 لفهل  الطه   الفهسطي ييف فة داخؿ فهسطيف وخهرجهه. -ٜ

)موقػػع ال ػػدوة ال هلميػػ   دنػػـ المخيمػػهت الفهسػػطي ي  فػػة الػػداخؿ والخػػهرج -ٓٔ
 ـ(.ٕ٘ٔٓلهش هب اإلس مة، 

 أىم مشروعات المجنة:
األسػر المح هجػ  والفقيػرة،  وزيػع لحػـو  لفهل  األي هـ ودنـ دور رنػهي هـ، إنه ػ 

األضهحة،  فطير الصه ميف،   هئ المسهجد،  دي  ال يػد لهطفػؿ الفقيػر، لفهلػ  الػدنهة، 
لسوة الش هئ، لفهل  طهلب ال هـ، دنـ مرالز  حفػيظ القػرآف، نمػهرة المسػجد األقصػو، 

هندة الجرحػػو  وزيػػع لحػػـو ال قػػه ؽ وأمػػواؿ لفػػهرة اليمػػيف نهػػو الفقػػرائ والمح ػػهجيف، مسػػ
 .(ٕٕٙ ػ، صٕٚٗٔ)الجه ة،  والم هقيف والم  قهيف

 مشروعات المجنة في فمسطين:
لفهل  طهلب ال هـ: ويهدؼ المشروع إلػو مسػهندة الطهلػب الفهسػطي ة المح ػهج  -ٔ

  ػػد المرحهػػ  الثه ويػػ  مهديػػه  وم  ويػػه  وخصوصػػه  أ  ػػهئ األرض المح هػػ ، و ػػوفير 
اسػي  لهطه ػ  المح ػهجيف والمػؤ هيف مػف أ  ػهئ فرض ال  هيـ المخ هفػ  والمػ   الدر 

فهسػػػػطيف، و ونيػػػػ  الطه ػػػػ  الفهسػػػػطي ييف  قضػػػػي هـ و ػػػػهلخطر الصػػػػهيو ة نهػػػػو 
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األمػػػ  ال ر يػػػ  واإلسػػػ مي  ، و وثيػػػؽ ال  ػػػهوف وال  سػػػيؽ مػػػع الجهم ػػػهت ال ر يػػػ  
 واإلس مي  اس ي هب الش هب الفهسطي ة.

ئ، حقي ػػػ  المدرسػػػ ، نيديػػػ  لفهلػػػ  األي ػػػهـ: ويشػػػمؿ  ػػػذا المشػػػروع لسػػػوة الشػػػ ه -ٕ
( لاير ٓٓ٘ٔالي ػػػيـ، دنػػػـ دور األي ػػػهـ. ويقػػػدر م هػػػ  اللفهلػػػ  لهسػػػ   الواحػػػدة  ػػػػ)

  رسؿ دف   واحدة س ويه  أو نهو شلؿ دف هت شهري .

  ػػهئ المسػػهجد: مػػف أ ػػـ المشػػرونهت ال ػػة  ػػدنمهه الهج ػػ    ػػهئ  يػػوت اه فػػة  -ٖ
و  ػػػػػدمير المسػػػػػهجد فهسػػػػػطيف، لمواجهػػػػػ  الهجمػػػػػ  الصػػػػػهيو ي  ال ػػػػػة  رمػػػػػة إلػػػػػ

ومحو ػػػػه. ومػػػػف األمثهػػػػ  نهػػػػو مشػػػػرونهت الهج ػػػػ  مسػػػػجد ال قػػػػوا الػػػػذ    ػػػػواه 
( ألػػػؼ ٕٗجم يػػػ  الصػػػ ح اإلسػػػ مي  فػػػة قطػػػهع غػػػزة و  هػػػ   لػػػهليؼ   ه ػػػع )

دوار، وقد شػهرفت أنمػهؿ ال  ػهئ نهػو اا  هػهئ ، وغيػر ذلػؾ مػف المسػهجد فػة 
 مخ هؼ م هطؽ فهسطيف.

مػػع ام ػػداد الصػػحوة اإلسػػ مي   فهسػػطيف ا  شػػرت  مرالػػز  حفػػيظ القػػرآف اللػػريـ: -ٗ
مرالػػز  حفػػيظ القػػرآف اللػػريـ، فغػػدت م ػػهرات  ضػػي لألجيػػهؿ طريقهػػه، وال حػػؽ 
األطفػػهؿ والشػػ هب  هػػه لي ههػػوا مػػف ل ػػهب اه   ػػهلو، ويقػػدر نػػدد مرالػػز  حفػػيظ 

( مرلػػز  ح ػػهج لهػػدنـ والم و ػػ  ٓٓٗالقػػرآف فػػة فهسػػطيف المح هػػ   ػػ لثر مػػف )
 جع المضهيقهت اإلسرا يهي  والمحهوات الرامي  إلو إيقهفهه.لهصمود فة و 

 فطيػػر الصػػه ـ:  قػػـو الهج ػػ  لػػؿ سػػ    حمهػػ  لجمػػع ال  رنػػهت لصػػهل  مشػػروع  -٘
 فطيػػػر الصػػػه ـ خػػػ ؿ شػػػهر رمضػػػهف الم ػػػهرؾ، و رسػػػؿ ال  رنػػػهت نهػػػو الفػػػور 
ل  فيػػذ المشػػروع نهػػو شػػلؿ إفطػػهرات جمهنيػػ  فػػة المسػػهجد، أو إرسػػهؿ طػػرود 

 ألسر الفقيرة.غذا ي  ل

لسػػػػػػوة الشػػػػػػ هئ:   يجػػػػػػ  لم ه ػػػػػػهة لثيػػػػػػر مػػػػػػف الفهسػػػػػػطي ييف مػػػػػػف الفقػػػػػػر، ونػػػػػػدـ  -ٙ
اسػػ طهن هـ  ػػ ميف لسػػوة لهشػػ هئ أو دثػػهر يقػػيهـ ال ػػرد، وخهصػػ  فػػة المخيمػػهت، 
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رسػهلهه  فقد رات الهج     فيذ مشروع لسوة الش هئ، نف طريؽ جمع ال  رنهت وا 
 جيف.لشرائ لسوة لهش هئ  وزع نهو الفقرائ والمح ه

األضهحة:  قـو الهج    جمع قيم  األضهحة مف المحسػ يف لػؿ نػهـ، و رسػؿ  -ٚ
األمواؿ إلو فهسطيف لشػرائ األضػهحة، حيػث  ػذ   و ػوزع نهػو مسػ حقيهه فػة 

 فهسطيف وفة المخيمهت الفهسطي ي   هألردف ول  هف وسوري .

ا  دي  ال يد: يهدؼ المشروع إلو إدخهؿ السػرور نهػو قهػوب أول ػؾ الػذيف فقػدو  -ٛ
آ هئ ـ أو ا يجػدوف المػهؿ مػف الفهسػطي ييف ليسػ دوا لغيػر ـ فػة األنيػهد ال ػة 
شػػرنهه اه   ػػهلو لهمسػػهميف. و ػػو ن ػػهرة نػػف م هػػ  يجمػػع مػػف المحسػػ يف ق ػػؿ 

 ال يد ثـ يرسؿ إلو فهسطيف ليوزع   هؾ.

لفهلػػػ  الػػػدنهة: إف  ر يػػػ  الشػػػ هب  ر يػػػ  إسػػػ مي   سػػػ دنة أف يقػػػـو  هػػػه رجػػػهؿ  -ٜ
نػػػهمهوف يػػػدنوف غهػػػو اه نهػػػو  صػػػيرة م فػػػرغيف لهػػػذا ال مػػػػؿ  ألفػػػهئ ونهمػػػهئ

الجهيػػؿ م  قهػػيف مػػف ملػػهف إلػػو آخػػر أو مقيمػػيف فػػة أمػػهلف مخصصػػ  لهػػدنوة، 
 لهلمسهجد والمرالز اإلس مي .

دنػػػػـ المرالػػػػز الصػػػػيفي  والمخيمػػػػهت الشػػػػ ه ي :   ػػػػد المرالػػػػز الصػػػػيفي   -ٓٔ
 ػػػهدئ اإلسػػػ مي ، والمخيمػػػهت الشػػػ ه ي  وسػػػيه  مهمػػػ  ل ر يػػػ  الشػػػ هب نهػػػو الم

واألخػػػػػ ؽ الحميػػػػػدة، و قويػػػػػ  أ ػػػػػدا هـ، ومػػػػػف   ػػػػػه جػػػػػهئ ا  مػػػػػهـ الهج ػػػػػ   ػػػػػدنـ 
المخيمهت الش ه ي  والمرالز الصيفي  فة فهسطيف ل  ش   الش هب  شػ ة سػهيم ، 

، ـ(ٕ٘ٔٓ)موقػػػع ال ػػػدوة ال هلميػػػ  لهشػػػ هب اإلسػػػ مة،  و ػػػر ي هـ  ر يػػػ  قويمػػػ .
 (ٕٙٙ-ٖٕٙ ػ، صٕٚٗٔ)الجه ة، 

 إ جػػهزات لج ػػ  شػػ هب فهسػػطيف خػػ ؿ ا  فهضػػ  األقصػػو  وؿ ال هليػػاجػػدوضػػ  الو 
 فة مجها هه المخ هف :
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 (ٛجدول رقم )
 إنجازات لجنة شباب فمسطين خالل انتفاضة األقصى

 اإلعانات اإلنسانيةفي مجال  ىـٕٕٗٔ/ٕىـ حتى تاريخ ٕٕٗٔ -ٕٔٗٔعام 

 المبمغ باللاير نوع اإلعانة الرقم
 8ٕٓٓ8ٓٓٓٔ األقصو ع  فهضاسر شهدائ وجرحو ا ٔ
 8ٓٙ٘8ٕٓٓٓ أسر الم  قهيف واألسر المح هج  ٕ
 8ٓٓٓٓ٘ٗ مواد ط ي  لصهل  الم ضرريف ٖ
 8ٕٓٓٓٗ جرحو اا  فهض  فة الريهض ٗ
 8ٕٙ٘8ٕ٘ٓٓ إنه   الجم يهت الخيري  فة فهسطيف ٘
 8ٜٕٓٓٓٓ مسهندات لألي هـ ٙ

 لاير ٓٓ٘.8ٙ٘ٗٙ لمجموعا
 (ٜجدول رقم )

 ت لجنة شباب فمسطين خالل انتفاضة األقصىإنجازا
 المساعدة التعميميةىـ في مجال ٕٕٗٔ/ٕىـ حتى تاريخ ٕٕٗٔ -ٕٔٗٔعام 

 المبمغ باللاير نوع المساعدة الرقم
 2ٓٓٓٓٓٔ مدرس  روض  المجمع اإلس مة  غزة ٔ
 2ٕ٘ٓٓٔٗ ألهديمي  القرآف اللريـ   ه هس ٕ
 2ٓٓٓٙ إنه هت ط  ي  ٖ
 ٓٓٓ.ٕٓ٘  هئ مدارسإنه   فة   ٗ
 2ٖٓٓ٘ٚ الجهم   اإلس مي   غزة ٘
 2٘ٓٓٚٙٔ دنـ حهقهت القرآف اللريـ ٙ
 لاير 2ٖٔٔ2ٓٓٓٔ المجموع 

 
 (ٓٔجدول رقم )

ىـ في مجال ٕٕٗٔ/ٕىـ حتى تاريخ ٕٕٗٔ -ٕٔٗٔعام  إنجازات لجنة شباب فمسطين خالل انتفاضة األقصى
 عًا(ية اإلعالمية )إنتاجًا وتوزيمصروفات التوع

 الم ه   هللاير  وع ال شهط الرقـ
( م رض  هل  هوف مع المدارس ومرالز  حفيظ القرآف والجهم هت واللهيهت والمرالز ال سه ي  ٖٓٓالمشهرل  فة إقهم  ) ٔ

 مخ هف  م هطؽ الممهل  ال ر ي  الس ودي . مح ويهت الم رض: صور نف اا  فهض  والمسجد األقصو وق   الصخرة، 
 ديو ولهسيت ول ي هت مخ هف  نف فهسطيف والمسجد األقصو واليهود وااس يطهف.وأشرط  في

 

 8ٕٓٓٓٗإصدار  شرة  ومي  و وزي هه  هسـ حراس األقصو  ح و  نهو آخر أخ هر اا  فهض  ومهؼ أس ونة  هسـ ا  فهض   ٕ



- 137 - 

 

 (  سخ  للؿ م همه.ٕٓ٘ااقصو وذلؾ  م دؿ )
 8ٕٕ٘ٓٙ إ  هج شريط فيديو نف اا  فهض . ٖ
(  سخ ، 8ٓٓٓٓٗ(  سخ  ، ل هب المسجد األقصو )8ٓٓٓٓ٘ط هن  لؿ مف الل ي هت اآل ي  و وزي هه: ل هب اليهود ) ٗ

 (  سخ .8ٓٓٓٓٗ(  سخ ، ل هب األرض الم هرل  )8ٕٓٓٓٓ(  سخ  ، ل هب الخهيؿ )8ٓٓٓٓٗل هب القدس الشريؼ )
ٕٖٓ8ٓٓٓ 

 8ٖ٘ٓٓٚ ر المح هج  فة فهسطيف.ط هن  مواد إن مي  و وزي هه   حدث نف األس ٘
 ٓٓٛ (  سخ  و وزي هه مف ل ه ة )ن دمه   لهـ الدمهئ(، و ) مهضوف رغـ الجراح(.ٓٓٗشرائ ) ٙ
ط هن  أشرط  الفيديو و ي هه و وزي هه: م ذف فة وجع الدمهر، القدس وند السمهئ،  يهف مف م ذف القدس، دمهئ فة  ٚ

 سخ .(  8ٛٓٓٙٔمحراب إ را يـ، اا  فهض  )
ٕٔٛ8ٗٔٗ 

 8ٓٓٓ٘ (  سخ .8ٓٓٓ٘ط هن  مهصقهت و ي هه و وزي هه: المسجد األقصو، ومسجد ق   الصخرة، وسهح  المسجد األقصو ) ٛ
 لاير 8ٜٙٗٔٗ٘ المجموع
 لاير 8ٜٔٚ8ٜٗٙٗ اإلجمالي

 ٕٚٚ-ٕٙٚىـ(. صٕٚٗٔالمصدر: الجيني، مانع بن حماد )

فػػة سيهسػػ  الممهلػػ  ال ر يػػ   ال  ػػد اإلسػػ مة يوضػػ  ال هحػػثمػػف خػػ ؿ مػػه سػػ ؽ 
 الس ودي  نف طريؽ الم ظمهت والهجهف الدنوي  واإلغهثي  فة ال قهط ال هلي :

أوا :    مػػد الممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  سيهسػػ  الػػدنـ والمسػػه دة لهشػػ ب الفهسػػطي ة  -
وح ػو نهػود أ  ه ػع المهػوؾ واألمػرائ فػة  -رحمػع اه -م ذ نهد المهػؾ ن ػد ال زيػز

 ، وطرؽ مخ هف .مجهات ش و

ثه يه :  مثؿ سيهس  الممهل  الدنـ الس ود  لهش ب الفهسػطي ة وقضػي ع فػة صػور  -
 م  ون  مف أ مهه:

 الدنـ المهلة الم واصؿ. -ٔ

الػػػدنـ السيهسػػػة  م هصػػػػرة القضػػػي  فػػػػة المحهفػػػؿ الدوليػػػ  ومػػػػؤ مرات القمػػػ ، وفػػػػة  -ٕ
يف فػػػة الهقػػػهئات ال ػػػة   قػػػد مػػػع زنمػػػهئ ال ػػػهلـ، ومػػػف خػػػ ؿ ال صػػػريحهت لهمسػػػؤول

 مخ هؼ المواؽ.

 المسه دة الم  وي     ييد جههد الش ب الفهسطي ة وحقع نهو الصمود والث هت. -ٖ

 الدنـ الصحة  إرسهؿ األجهزة والمواد الط ي . -ٗ

 الدنـ ااق صهد    وفير مجهات ال مؿ المخ هف  أل  هئ الش ب الفهسطي ة. -٘
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 ػػػػهت الممهلػػػػ  الػػػػدنـ الثقػػػػهفة، حيػػػػث درس نػػػػدد ل يػػػػر مػػػػف الفهسػػػػطي ييف فػػػػة جهم -ٙ
ال ر ي  الس ودي ، و خرجوا فيهه، و قهوا نهومهـ المخ هفػ  غهػو شػ  هـ، حيػث  جػد 
 اللثيريف ممف ي مهوف فة الجهم هت الفهسطي ي  قد  خرجوا فة جهم هت الممهل .

ثهلثػػه : يػػزداد ال مسػػؾ  م ػػدأ دنػػـ القضػػي  الفهسػػطي ي  مػػع مػػرور الػػزمف، نهػػو الػػرغـ  -
 ؿ الش ب الفهسطي ة وقضي ع نف  ذا ال  ييد.مف محهوات نديدة جرت لفص

را  ه : يوجد فة الممهل  ال ر ي  الس ودي  نػدد مػف المؤسسػهت الخيريػ  ال ػة  ػدنـ  -
األ شػػػط  الخيريػػػػ  فػػػة فهسػػػػطيف المح هػػػ ، مثػػػػؿ الهجػػػهف الشػػػػ  ي  لمسػػػه دة الشػػػػ ب 

 ، الفهسػػطي ة، والهج ػػ  ال هيػػه لم هصػػرة ا  فهضػػ  األقصػػو، و ي ػػ  اإلغهثػػ  اإلسػػ مي
 وال دوة ال هلمي  لهش هب اإلس مة، وغير ه.

خهمسه : وقؼ نهمػهئ الممهلػ  ال ر يػ  السػ ودي  إلػو جه ػب الشػ ب الفهسػطي ة فػة  -
مح ػػ هـ نػػف طريػػؽ إصػػدار الف ػػهوا الدانيػػ  ل صػػر هـ ، أو المحهضػػرات وال ػػدوات 
نف فهسطيف ومه    ػرض لػع مػف مػؤامرات، أونػف طريػؽ الخطػب لحػث المسػهميف 

   مهـ  هلقضي  الفهسطي ي  ودنمهه ومسه د هه.نهو اا

سهدسه : ي م ع الش ب الس ود    هطف  جيهش   جهه قضي  فهسطيف، وي هدر دا مػه   -
إلو مد يد ال وف والمسهندة إذا دنة لذلؾ، و  ػيش القضػي  المقدسػ  فػة وجدا ػع، 
ع وقػػػد أشػػػهر إلػػػو ذلػػػؾ مواقػػػؼ لثيػػػرة، مػػػف أ رز ػػػه ذلػػػؾ اإلق ػػػهؿ الشػػػديد نهػػػو ال  ػػػر 

 لهفهسطي ييف أث هئ ا  فهض  األقصو.

سه  ه :   د الممهل  ال ر ي  الس ودي  حلوم  وش  ه  س دا  قويه  لهشػ ب الفهسػطي ة،  -
 وردئا  صهدقه  ي يف فة ال وا ب، ويسهند نهو الصمود والث هت.

ثهم ه :   د ال دوة ال هلمي  لهش هب اإلس مة ممثه   هج   شػ هب فهسػطيف مػف أ ػرز  -
 لدنـ والمسه دة لقضي  فهسطيف فة الممهل  ال ر ي  الس ودي .مظه ر ا

 هسػػػػ ه :   ػػػػد مواقػػػػؼ الممهلػػػػ  ال ر يػػػػ  السػػػػ ودي  مػػػػف القضػػػػي  صػػػػفحهت  هصػػػػ    -
 سيسجههه ال  ريخ ويخهد ه لحلومهت وش ب الممهل  ال ر ي  الس ودي .
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 الفصل الخامس
 خالصة نتائج الدراسة وتوصياتيا ومقترحاتيا

ي ضػػمف  ػػذا الفصػػؿ خ صػػ  ال  ػػه ج ال ػػة  ػػـ ال وصػػؿ إليهػػه خػػ ؿ الدراسػػ ،  
و قػديـ المق رحػهت لدراسػهت مسػ ق هي     هػؽ  موضػوع  ،الدراس   وصيهتولذلؾ  قديـ 

 الدراس .
   خالصة الدراسة.أواًل: 

  ضم ت الدراس  خمس  فصوؿ لمه يهة: 
، مقدم  الدراس ، و ضمف مشله  الدراس  وأ  هد هالفصؿ األوؿ    واف: 

حدود ، و أ مي  الدراس ، و أ داؼ الدراس ، و  سهؤات الدراس ، و مشله  الدراس و 
 ال هلة: وقد  حددت أ داؼ الدراس  فة مفه يـ ومصطهحهت الدراس .، و الدراس 

 الس ودي لهسيهس  الخهرجي  لهممهل  ال ر ي   األسهسي  رف  المر لزات م. 
 المؤثرة فة السيهس  الخهرجي  لهممهل  ال ر ي  الس ودي  دراس  ال وامؿ. 
 فػػػػة السيهسػػػػ   قػػػػرارالصػػػػ ع  م رفػػػػع ليػػػػؼ شػػػػّلؿ ال همػػػػؿ الػػػػدي ة   ػػػػدا  ر يسػػػػيه فػػػػة

 .الس ودي الخهرجي  لهممهل  ال ر ي  
 ثير ال  ػػد اإلسػػ مة فػػة السيهسػػ  الخهرجيػػ  لهممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي اسػػ ج ئ  ػػ  

 نهو مس ق ؿ القضي  الفهسطي ي . 
والفصػػؿ الثػػه ة    ػػواف: مػػ هج الدراسػػ ، و ضػػمف الم ظػػور، واألد يػػهت السػػه ق  

الم هجيػ  والطرا ػؽ واألسػهليب الم   ػ  فػة الدراسػ  حيػث  ػـ اسػ خداـ المػ هج والرؤي  و 
 هوب الم حظ .ال هريخة، وأس

السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  لهممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي  وأمػػػه الفصػػػؿ الثهلػػػث،    ػػػواف: 
ثه يػػه :  أوا : مر لػػزات السيهسػػ  الخهرجيػػ  السػػ ودي .، وقػػد  ضػػمف والقضػػي  الفهسػػطي ي 

ثهلثػػه :  حػػديهت السيهسػػ  الخهرجيػػ   ال وامػػؿ المػػؤثرة فػػة السيهسػػ  الخهرجيػػ  السػػ ودي .
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را  ػػه : دور ال همػػؿ الػػدي ة فػػة  شػػليؿ السيهسػػ  الخهرجيػػ   السػػ ودي .لهممهلػػ  ال ر يػػ  
خهمسػػػػه :  ػػػػ ثير ال  ػػػد اإلسػػػػ مة فػػػة السيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ   لهممهلػػػ  ال ر يػػػػ  السػػػ ودي .

 لهممهل  ال ر ي  الس ودي  نهو القضي  الفهسطي ي .
 ػ ثير ال  ػد اإلسػ مة فػة السيهسػ  الخهرجيػ   اسػ ج ئوالفصؿ الرا ػع    ػواف: 

، وقػػد  ضػمف ال  هصػػر ال هليػ : أوا : ال  ػػد اإلسػ مة فػػة السيهسػ  الخهرجيػػ  السػ ودي 
ثه يػػػػػه : ال  ػػػػػد  السػػػػػ ودي   جػػػػػهه القضػػػػػي  الفهسػػػػػطي ي  مػػػػػف خػػػػػ ؿ المواقػػػػػؼ واألحػػػػػداث.

اإلسػػػػ مة فػػػػة السيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ  السػػػػ ودي   جػػػػهه القضػػػػي  الفهسػػػػطي ي  مػػػػف خػػػػ ؿ 
را طػػػػػ  ال ػػػػػهلـ سػػػػػ مة مػػػػػف خػػػػػ ؿ قػػػػػرارات ثهلثػػػػػه : ال  ػػػػػد اإل ال  رنػػػػػهت والمسػػػػػهندات.

 .  لإلس مة وقضي  فهسطيف
، خ صػػ    ػػه ج الدراسػػ  و وصػػيه هه ومق رحه هػػهأمػػه الفصػػؿ الخػػهمس    ػػواف: 

 وله ت أ ـ ال  ه ج مف خ ؿ اإلجه   نهو  سهؤات الدراس  لمه يهة:
 خالصة النتائج:

خارجيــة لممممكــة العربيــة لمسياســة ال األساســيةمــا المرتكــزات إجابــة الســؤال األول: 
 ؟السعودية

 :أ ـ مر لزات السيهس  الخهرجي  الس ودي   ةا ض  أف 

الممهلػػػػ  و ػػػػهقة دوؿ الخهػػػػيج  إيمػػػػهف و  ضػػػػ  مػػػػف خػػػػ ؿالــــدائرة الخميجيــــة:  (ٔ
 هلقواسـ المش رل   ي همه ورغ   م هه فة  وحيد و  سػيؽ السيهسػيهت المشػ رل  

ف شػػػ  ع الوصػػػوؿ إلػػػو صػػػيهغ  وأ مهػػػه األم يػػػ  والدفهنيػػػ  ل حقيػػػؽ لػػػؿ مػػػه مػػػ
 لهمهيػػػػ    هو يػػػػ   حقػػػػؽ لػػػػؿ رغ ػػػػهت وطموحػػػػهت دوؿ المجهػػػػس السػػػػت نهػػػػو 

 –األم يػػػػػ   –المسػػػػػ وا الرسػػػػػمة والشػػػػػ  ة نهػػػػػو لػػػػػؿ األصػػػػػ دة )السيهسػػػػػي  
 (إلخ...  –الثقهفي   –ال همي   –ااج مهني   –ااق صهدي  
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 يػ   ر لػز نهػػو السيهسػ  الخهرجيػ  السػػ ودي  فػة دا ر هػه ال ر الـدائرة العربيـة:  (ٕ
 م هدئ وأسس  ذلر م هه:

 .ح مي  ال را ط  يف ال رو   واإلس ـ 
 .ضرورة ال ضهمف ال ر ة 
   الواق يػػ  وال  ػػد نػػف الشػػ هرات والمزايػػدات ونػػدـ ال ػػدخؿ فػػة الشػػ وف الداخهيػػ

 لهدوؿ ال ر ي .
 . اال زاـ  م دأ اإلخوة ال ر ي 
 ودي  فػػػػػػة الػػػػػػدا رة حيػػػػػػث أف السيهسػػػػػػ  الخهرجيػػػػػػ  السػػػػػػ الــــــدائرة اإلســــــالمية: (ٖ

 اإلس مي   س و ل حقيؽ األ داؼ ال هلي :
 .حقيؽ ال ضهمف اإلس مة الشهمؿ  
 . ف   أفهؽ جديدة له  هوف ااق صهد   يف الدوؿ اإلس مي 
 .ف يؿ دور الدوؿ اإلس مي  فة ظؿ ال ظهـ ال هلمة الجديد  
 .قديـ الدنـ وال صرة لألقهيهت المسهم  فة جميع دوؿ ال هلـ  
 يـ الصورة المشرق  والحقيقي  لهديف اإلس مة. قد 
السيهس  الخهرجيػ  السػ ودي  فػة المجػهؿ الػدولة  سػ  د نهػو الدائرة الدولية:   (ٗ

 أسس وم هدئ مس قرة وواضح  م هه:
o .حرص الممهل  نهو ال فهنؿ مع المج مع الدولة 
o . ال زاـ الممهل    دـ اس خداـ القوة فة ال  قهت الدولي 
o قرار أسواؽ ال فط ال هلمي .الحرص نهو اس  
o . ص   السيهس  الخهرجي  الس ودي   ص غ  أخ قي 
o . اح راـ م دأ السيهدة وندـ ال دخؿ فة الش وف الداخهي  ألي  دول 
o .ال مؿ مف أجؿ الس ـ وال دؿ الدولييف ورفض اس خداـ القوة وال  ؼ 
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o اال زاـ  قواند القه وف الدولة والم ه دات والمواثيؽ الدولي.  
o  . الدفهع نف القضهيه ال ر ي  اإلس مي  فة المحهفؿ الدولي 
o .ندـ اا حيهز و  ذ المحهور واألح ؼ ال ة  خؿ  هألمف والسهـ الدولييف 

السياســـة الخارجيــة لممممكــة العربيــة  يالمــؤثرة فــ عوامــلمــا الإجابـة الســؤال الثــاني: 
 السعودية ؟

الخهرجي  الس ودي    حصػر فػة  ال وامؿ ال ة  ؤثر فة السيهس ا ض  أف أ ـ 
 اآل ة:

ال همػؿ الجغرافػػة:   ػُرز أ ميػػ  الم غيػر الجغرافػػة مػف خػػ ؿ حجػـ الدولػػ  وموق هػػه  (ٔ
وحػػػػدود ه فضػػػػ   نػػػػف ط وغرافي هػػػػه وم هخهػػػػه وموارد ػػػػه الط ي يػػػػ ، مثػػػػؿ: الموقػػػػع، 

 والمسهح .

نة ال همؿ السله ة: حيث أف ندد السلهف و ػوني هـ ومسػ وا ـ ال  هيمػة وااج مػه (ٕ
 ودرج   طور ـ  ؤثر نهو السيهس  ال هم  أل  دول  مف الدوؿ.

ال ػػػهمؿ ااق صػػهد : و ػػو مػػف الم غيػػرات الدي هميػػ  ال ػػة  ػػؤثر فػػة صػػ ع السيهسػػ   (ٖ
الخهرجي  إذ ي ػد لمقػـو أسهسػة لهدولػ  فػة ان مػهد سيهسػ هه الخهرجيػ  و مػه ي وافػؽ 

  را يجة.مع ال سؽ الثه ت أل داؼ الدول  ال هيه ذات الطه ع ااس

ة مػػػػف أ ػػػػرز الم غيػػػػرات المػػػػؤثرة فػػػػة دي ي   ػػػػر ال همػػػػؿ الػػػػحيػػػػث : دي ةال همػػػػؿ الػػػػ (ٗ
  شػ ة وقيػهـ الدولػ  السػ ودي  نهػو مػ هج ال وحيػد، و يػر  ط السيهسي  الخهرجيػ ، و ػ

 .و ط يؽ الشري   اإلس مي 
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تتحـدد  تحديات السياسة الخارجية لممممكة العربيـة السـعوديةكما اتضح أن أىم 
 الي:في الت

o ال حد  المؤسسة 

o  ال غير فة  سؽ الم  ظـ الدولة 

o  رالـ األزمهت اإلقهيمي . 

o مس جدات الظوا ر فة المج مع الدولة.  

o الر يع ال ر ة  . 

o .صداـ الثقهفهت 

 لفػهئة   يف  ذه الم طيهت وال حديهت   مؿ السيهس  الخهرجي  الس ودي و لذا 
. ال ػػة  قػػؼ نهيهػػه، و  طهػػؽ م هػػهوقػػدرة مسػػ مدة مػػف اصػػهل  الم ػػدأ، وصػػ    األرض 

 رشيد السيهس  الخهرجي ، مػف  ر مه المطهوب فة ظؿ  ذه ال حديهت ال مؿ نهوللف و 
يزيػػد مػػف اح مػػهات ال جػػهح، ويقهػػؿ مػػف الػػثمف األمػػر خػػ ؿ   ميػػؽ   ػػد ه المؤسسػػة، 

 السيهسة والمهلة ل حقيؽ األ داؼ الخهرجي .

القــرار صــنع  يني بعــدًا رئيســيا فــيشــّكل العامــل الــدكيــف إجابــة الســؤال الثالــث: 
 ؟السعوديةة السياسة الخارجي

، شػػّلؿ ال همػػؿ الػػدي ة   ػػدا  ر يسػػيه فػػة صػػ ع القػػرار السيهسػػ  الخهرجيػػ  السػػ ودي ي
ير لػػز الفلػػر السيهسػػة السػػ ود  نهػػو رلػػه ز أسهسػػي   ػػؤثر  ػػ ثيرا  م هشػػرا  فػػة  حيػػث 

 خيهرا ع السيهسي  و ة لهل هلة:

  ـ نقيدة وشري   و مط حيهة.الرليزة األولو: اإلس -
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الرليػػزة الثه يػػ : ال رو ػػ  واإلسػػ ـ را طػػ  اا  مػػهئ ال رقػػة والجغرافػػة وال ػػهريخة  -
 ووحدة المصير.

الرليػػػزة الثهلثػػػ : ان مػػػهد ال  ػػػد اإلسػػػ مة فػػػة صػػػ ع القػػػرار السيهسػػػة الخػػػهرجة  -
 الس ود .

يـــة لممممكـــة دور البعـــد اإلســـالمي فـــي السياســـة الخارج مـــاإجابـــة الســـؤال الرابـــع: 
 ؟العربية السعودية حيال القضية الفمسطينية

  ض  نوامؿ ال  د اإلس مة فة السيهس  الخهرجي  لهممهل  ال ر ي  السػ ودي  
 نهو القضي  الفهسطي ي  مف خ ؿ ندة  قهط  وضحهه لمه يهة:

موقػؼ   الموقؼ السيهسة وال همة مف القضي  الفهسطي يإس مي  القضي : -ٔ
رحمػػع  -ا موقػػؼ السهسػػ  والقيػػهدة مػػف نهػػد المهػػؾ ن ػػد ال زيػػزاال ػػزاـ، و ػػذ

ولػػذلؾ موقػػؼ  -حفظػػع اه -إلػػو نهػػد المهػػؾ سػػهمهف  ػػف ن ػػد ال زيػػز -اه
 نهمهئ الممهل  ال ر ي  الس ودي  جمي هـ.

    ػػػػر فهسػػػػطيف جػػػزئ مػػػػف الػػػػوطف ال ر ػػػػة حيػػػث  وحػػػدة األمػػػػ  اإلسػػػػ مي : -ٕ
ر ػة مسػهـ مػف المحػيط إلػو الل ير، ووحد هه، ونرو  هه مسؤولي  لؿ فرد ن

الخهػػػػيج، وقػػػػد أخػػػػذت الممهلػػػػ  ال ر يػػػػ  السػػػػ ودي  نهػػػػو نه قهػػػػه مثػػػػؿ  ػػػػذه 
المسػػؤولي  فػػة ألثػػر مػػف موقػػع، ومػػف  ػػذا الم طهػػؽ ي جهػػو ال  ػػد اإلسػػ مة 

 فة ال وجع السيهسة لهممهل  ال ر ي  الس ودي   حو شقيق هه فهسطيف.

إف الممهلػػػ  ال ر يػػػ  ن قػػػ  الجػػػوار ال ػػػة  ػػػر ط  ػػػيف السػػػ ودي  وفهسػػػطيف:  -ٖ
الس ودي  قري   جدا   حدود ه مف فهسطيف، فهػة   حػهذا م هػه، وا يفصػؿ 
 ي همػػػػه سػػػػوا  ضػػػػ   ليهػػػػو م ػػػػرات مػػػػف األراضػػػػة األرد يػػػػ ، و ػػػػذا الجػػػػوار 
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 هلط ع يح ـ نهو الممهل  ال ر ي  الس ودي  أف يػ ـ  وجيػع السيهسػ  ل صػب 
 فة مصهح  الطرفيف. 

سػػػطي ي : ال  ػػػد اإل سػػػػه ة ي طهػػػؽ مػػػف م ػػػػهدئ ال  ػػػد اإل سػػػه ة لهقضػػػػي  الفه -ٗ
اإلسػػػػػػ ـ و  هلميػػػػػػع، ومػػػػػػف ال ػػػػػػ خة و صػػػػػػرة المظهػػػػػػـو وم ػػػػػػهدئ الشػػػػػػػري   
اإلس مي ، حيث أف  ذا ال  د يؤثر  ػ ثيرا  م هشػرا  نهػو مشػهنر السػ ودييف 

 حلوم  وش  ه . 

الخطر الصهيو ة: يشلؿ الليهف الصهيو ة خطرا  يهدد وجػود األمػ  لههػه،  -٘
األطمػػػهع ال وسػػػ ي ، وخطػػػر  الخطػػػر فػػػة أشػػػلهؿ نػػػدة م هػػػه:وي مثػػػؿ  ػػػذا 

الس ح ال وو . األمر الذ  يج ؿ الخطػر الصػهيو ة و دانيه ػع فػة أنهػو 
سػػػػهـ األولويػػػػهت لهسيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ  السػػػػ ودي ، ولهػػػػدوؿ ال ر يػػػػ  جمي هػػػػه، 
ويمهػػد له مػػؿ م ػػه ، واال فػػهؼ حػػوؿ القضػػي  الفهسػػطي ي  وال ػػة  ػػة قضػػي  

 األولو. ال رب والمسهميف 

أمػػه اسػػ ج ئ ال  ػػد اإلسػػ مة فػػة السيهسػػ  الخهرجيػػ  السػػ ودي   حػػو القضػػػي  
الفهسػػطي ي  فػػ ـ  وضػػي   ػػذا ال  ػػد مػػف خػػ ؿ  وضػػي  سيهسػػهت الممهلػػ   جػػهه القضػػي  

مف خ ؿ أحداث ومواقؼ الممهل   جهه مخ هؼ األحػداث ال ػة نهصػر هه،  الفهسطي ي 
المحهفػػػػػؿ الدوليػػػػػ ، ونػػػػػف طريػػػػػؽ  وسػػػػػهندت مػػػػػف خ لهػػػػػه فػػػػػة  صػػػػػرة القضػػػػػي  ن ػػػػػر

المسػػػػػهندات وال صػػػػػرة لألشػػػػػقهئ، ونػػػػػف طريػػػػػؽ السيهسػػػػػ  والد هومهسػػػػػي ، ونػػػػػف طريػػػػػؽ 
الم ظمػػػهت والهجػػػهف ال ػػػة ا  مػػػت  هل  رنػػػهت والمسػػػهندات و قػػػديـ ال ػػػوف لألخػػػوة فػػػة 

  فهسطيف فة مخ هؼ الم هس هت واألزمهت والحروب.
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 توصيات الدراسة.ثانيًا: 
 ال وصيهت اآل ي :ال هحث  ـة  ـ ال وصؿ إليهه يقدمف خ ؿ ال  ه ج ال 

ال رليػػز نهػػو قضػػي  فهسػػطيف وا  ػػراز مله  هػػه ومله ػػ  مقدسػػه هه فػػة  فػػوس ضػػرورة  -ٔ
 .فة مخ هؼ المحهفؿ الدولي  ومجهات السيهسهت الخهرجي جميع المسهميف 

مػػػف ق ػػػؿ السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  لهممهلػػػ  ال ر يػػػ   ػػػذؿ المزيػػػد مػػػف الجهػػػود والمسػػػهنة  -ٕ
 .الدولي ضمف الدا رة  قضي  فهسطيفلدنـ ودي  الس 

الخهرجيػػػ  لفضػػػ  ممهرسػػػهت ال ػػػدو سيهسػػػهت الممهلػػػ  ال ر يػػػ  السػػػ ودي    حريػػػؾ  -ٖ
 .المقدسهت اإلس مي الصهيو ة  حؽ 

 ونيػػ  لهقيػػهـ  حمػػ ت   ػػهلمة سػػ فهدة مػػف اإلنػػ ـ ال وجيػػع السيهسػػ  الخهرجيػػ  ل  -ٗ
  هلقضي  الفهسطي ي  ودنـ ش ب فهسطيف.

ال ػػػػدوات والمػػػػؤ مرات حػػػػوؿ قضػػػػي   ز صػػػػ هع السيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ  نهػػػػو نقػػػػد رليػػػػ -٘
 فهسطيف فة نواصـ ال هلـ و  ويع أمهلف نقد ه.

هضػػػػػغط نهػػػػػو للهممهلػػػػػ  ال ر يػػػػػ  السػػػػػ ودي   الخهرجيػػػػػ   لثيػػػػػؼ الجهػػػػػود السيهسػػػػػي  -ٙ
 .القهدرة نهو ص ع القرار فة    ة قضي  الش ب الفهسطي ةحلومهت ال

ـ مسػػهنة السػػهط  الفهسػػطي ي  نػػد حػػو  سػػ مي   واإلالسيهسػػهت ال ر يػػ حيػػد رؤا و  -ٚ
 لإلن ف نف دول  فهسطيف المس قه  ونهصم هه القدس.

جميػػػػع الحلومػػػػهت والهي ػػػػهت والم ظمػػػػهت   ػػػػهوف صػػػػ هع السيهسػػػػ  الخهرجيػػػػ  مػػػػع   -ٛ
 لمقدسهت اإلس مي .فهسطيف، وصيه   اوالمؤسسهت اإلس مي  لم ه    قضي  
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 مقترحات الدراسة.ثالثًا: 

 مه  ـ ال وصؿ إليع فإف ال هحث يق رح   ض الدراسهت المس ق هي : خ ؿ مف
دور الممهلػ  ال ر يػ  السػ ودي  فػة خدمػ  القضػي  الفهسػطي ي  إجرائ دراس   وض   -

 .ـٕٕٓٓم هدرة المهؾ ن د اه لهس ـنف طريؽ  حهيؿ 
  إجػػرائ دراسػػ   وضػػ  ال  ػػد اإل سػػه ة لهممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  فػػة دنػػـ القضػػي -

 الفهسطي ي .
مق رحػػ  لحػػؿ القضػػي  الفهسػػطي ي  فػػة ظػػؿ  اسػػ را يجي رؤيػػ  إجػػرائ دراسػػ  لوضػػع  -

  .الحهلة ال ظهـ الدولة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 149 - 

 

 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
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 المراجعالمصادر و  قائمة
 .*القرتن الكريم

 :الحيث الشريفكتب * 
سنن (. ـٜٜٗٔ – ػ ٗٔٗٔ)ال يهقة، أحمد  ف الحسيف  ف نهة  ف موسو  -

مل    مل  الملرم : ، أ و  لر  حقيؽ : محمد ن د القهدر نطه، البييقي الكبرى
 .دار ال هز 

)ت  سنن الترمذي.)ب.ت(. أ ة نيسو محمد  ف نيسو  ف سورة  ،ال رمذ  -
 دار الحديث.القه رة:  ػ(.  حقيؽ أحمد محمد شهلر. ٜٕٚ

،  يروت: دار ٔ:، طإلمام أحمدمسند اـ(. ٕٜٜٔ- ػ ٕٔٗٔ ف ح  ؿ، أحمد ) -
 إحيهئ ال راث ال ر ة.

 ػ(. ٕ٘ٚ)ت سنن أبي داود. ) ب.ت(.أ ة داود سهيمهف  ف األش ث ،السجس ه ة -
 دار الل ب ال همي   يروت: ض ط محمد محيو الديف ن دالحميد. 

، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ػ(. ٚٓٗٔال سق  ة، الحهفظ ا ف حجر ) -
ف الخطيب، ومحمد فؤاد ن د ال هقة، وقصة محب الديف،  حقيؽ : محب الدي

 ، القه رة: المل    السهفي .ٖط

  ليؼ  سنن النسائي. ـ(.ٜٙٛٔ) أ ة ن دالرحمف أحمد  ف ش يب ،ال سه ة -
مل ب المط ونهت ،  يروت: ٕط ػ(  حقيؽ ن دالف هح أ وغدة. ٖٖٓاإلمهـ )ت
 اإلس مي .

 صحيح مسمم. )ب.ت(.ج الُقَشْير أ ة الحسيف مسهـ  ف الحجه ،ال يسه ور  -
 دار إحيهئ الل ب ال ر ي .القه رة:  ػ(.  حقيؽ محمد فؤاد ن دال هقة. ٕٔٙ)ت
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 :أواًل: المراجع العربية
-ٜ٘ٙٔعامــا مــن الصــراع مــع إســرائيل )(. أربعــون م2115أحمدد ي سى ددم أحمدد   

 رة: مرلػػػػػػػػز الدراسػػػػػػػػهت السيهسػػػػػػػػي القػػػػػػػػهي مجهػػػػػػػػ  السيهسػػػػػػػػ  الدوليػػػػػػػػ (، ٕ٘ٓٓ 
 (.ٔٙٔااس را يجي   هأل راـ، ال دد )و  

ـــدوة حـــال األمـــة العم1997وآخددد و    يأحمددد  سى دددم أحمددد  ـــة األوضـــاع(.  ن ربي
ـــة خـــالل   ـــة واالقتصـــادية لألمـــة العربي مجهػػػ  ،ٜٜٙٔالسياســـية واالجتماعي
(،ٜٕٔهت الوحػػػػدة ال ر يػػػػ ، ال ػػػػدد )المسػػػػ ق ؿ ال ر ػػػػة،  يػػػػروت: مرلػػػػز دراسػػػػ 
 (، أيهر.ٕٓالس   ) 

،موقــف تل ســعود مــن القضــية الفمســطينية ـ(.ٖٜٛٔ)هرؾ  ػػف نمػػراف األدغػػـ، م ػػ
 .مل    المهؾ فهد الوط ي ، الريهض: ٔط 

،الــنيج الفيصــمي فــي معالجــة القضــايا اإلســالميةـ(. ٜٜٙٔاألسػػد،  هصػػر الػػديف )
، الريػػػهض: مط  ػػػ  مرلػػػز المهػػػؾ فيصػػػؿ(ٕٓٗال ػػػدد ) ، ديػػػ  مجهػػػ  الفيصػػػؿ 
 له حوث والدراسهت. 

اغة نظريـــة ألمـــن دول مجمـــس التعـــاوننحـــو صـــيـ( ٕٔٓٓمػػد )أسػػطؿ، لمػػػهؿ مح
 را يجي   ال ر يػػػػ ، سهسػػػػهع دراسػػػػهتسهسػػػػه   دراسػػػػهت اسػػػػ ،الخميجــــي العربيــــة 
 مرلز األمهرات لهدراسهت وال حوث ااس را يجي  . اس را يجي ، 

ممكــــة العربيــــة الســــعودية فــــي العــــالمدور الم( ٕٓٔٓسػػػػمهنيؿ، محمػػػػد صػػػػهدؽ )إ
 دار ال هـو له شر وال وزيع.القه رة: ، اإلسالمي 

ة الســـعودية وقضـــايا الصـــراع العربـــيالمممكـــة العربيـــ. ـ(ٜٜٛٔاألشػػػ ؿ، ن ػػػداه )
 جدة.اإلسرائيمي،  

اإلســالمي وتحــديات القــرن الجديــد، العــالمـ(. ٖٕٔٓأوغهػػة، ألمػػؿ الػػديف إحسػػهف )
 ، القه رة: دار الشروؽ.ٔ، طمنظمة التعاون اإلسالمي 
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البعــــد اإلســــالمي لمسياســــة الخارجيــــة .ـ(ٜٜٗٔرحيـ ) همػػػػهقوس، نػػػػد هف  ن ػػػػدال
، م هد الدراسهت الد هومهسي  مقدـ،  حث السعودية    .ل يؿ درج  الد هـو

األمريكالالالالالالروالوالالالالالالرااألو الالالالالالظال  الالالالالال لرالسالالالالالال   ـ(.ٕٗٓٓ رادلػػػػػػة. أ.  ػػػػػػهير)

نػػػف ال  ريػػػ ،ي أيلالالال  11اال الالالترايةدةلالك الالالركألمةراالالال ةالالالرال    الالالل  الالالذ
.ٔ   ش ي ة، ط رجم  د. نمهد فوز    ،  يروت: الدار ال ر ي  له هـو

 رجمػػػ :ي ةلسالالال ةإسا الالالرامةأ الالال  أ ة الالالأ   الالالر  ـ(.ٖٕٓٓ شػػػهرة، مػػػرواف )
 نمر األيو ة،  يروت: دار الل هب ال ر ة. 

وقضةل  ػ(.ٕٚٗٔ)ن د اه  ف ن دالمحسف  ،ال رلة لإل  مر ال  لم را  ل

ودراسهت،    وفهسطيف  حوث   ال ر ي  الس ودي حوث  دوة: الممهل. ةلس ةإ
 ن د ال زيز. يهض: دارة المهؾ، الر ٖال ة  ظم هه دارة المهؾ ن د ال زيز، ج

الدراسػػػػػػػػػػهت  ـ(. القه رة: مرلزٖٕٓٓـ )ٖٕٓٓ-ٕٕٓٓ التقرير االستراتيجي العربي
 السيهسي  وااس را يجي .

ةنهمػػػه  فػػػ ٕ٘ ػػػػ(. ٛٔٗٔ) الت ريالالالرالسالالال   لل الالالذوةال  ل ةالالاللللوالالال  با  الالال مر
 خدم  الش هب المسهـ. 

  لةالالاللاارةالالال ر  لةالالالل ة  الالاللزك مالالاللمالالال رودمالالال را  الالالذ ـ(.ٕٗٓٓجػػػهد، نمػػػهد )

 ،  يروت: مرلز دراسهت الوحدة ال ر ي .ٔ؟ طالتس يلالسل ةل
ســـــة الســـــعودية تجـــــاه فمســـــطين والعـــــراقالسياـ(. ٕٗٔٓج ريػػػػػؿ، أمجػػػػػد أحمػػػػػد )

وت: الػػػػػػدارالجزيػػػػػػرة لهدراسػػػػػػهت، و يػػػػػػر ال هشػػػػػػر: مرلػػػػػػز  م(.ٕٓٔٓ-ٕٔٓٓ) 
 .  ال ر ي  له هـو

سياســــــــة الخارجيــــــــة الســــــــعودية الثوابــــــــتالـ(. ٜٜٜٔالجػػػػػػػػديع ،ن ػػػػػػػػدالرحمف )
 مطه ع الفرزدؽ ال جهري  ،الريهض.  ،والممارسة 
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ــــاريخ ودورالتضــــامـ( ٜٜٜٔالجه ػػػػة، مػػػػه ع  ػػػػف حمػػػػهد ) ن اإلســــالمي الفكــــرة والت
والدراسػػػػػػهت  الريهض: مرلز المهؾ فيصؿ له حوث ،المممكة العربية اإلسالمية 

 اإلس مي .

ـــد جيـــل، فيصـــل بـــنالجه ػػػة، نيػػػد مسػػػ ود )ب. ت(.  ـــد أمـــة ورائ عبـــد العزيـــز قائ
 الريهض: مؤسس  األ وار.أىدافو، أقوالو، أعمالو،  

لال ر ةالاللالسالال  ديلود الالموال ضالالةلال  لكالالهدد. .1427الجهندد ي نددبن  مدد  حمددب   

وث  ػػػدوة: حػػػ.الفلسالالال ة ةلمالالالإنالالال  ال الالالذوةال  ل ةالالاللللوالالال  بلإل الالال مر
دراسػػػػػهت، ال ػػػػػة  ظم هػػػػػه دارةالممهلػػػػػ  ال ر يػػػػػ  السػػػػػ ودي  وفهسػػػػػطيف  حػػػػػوث و  
 ، الريهض: دارة المهؾ ن د ال زيز.ٖالمهؾ ن د ال زيز، ج 

 ل ةاللللوال  با  ال مرودورفال ةالرال الذوةال   ػ(.ٕٚٗٔالجه ة، مه ع  ف حمهد )

طيفلممهلػػػػ  ال ر يػػػػ  السػػػػ ودي  وفهسػػػػ حػػػػوث  ػػػػدوة: ا. د الالالالمقضالالالالةلةلسالالالال ةإ
دارة  ، الريهض:ٖزيز، ج حوث ودراسهت، ال ة  ظم هه دارة المهؾ ن د ال  

 المهؾ ن د ال زيز.

 قرائ فػػػػػة   همػػػػؿ ال ػػػػػراؽ مػػػػع الحصػػػػػهرـ(. دراسػػػػػ  واسػػػػٜٜٜٔجػػػػواد، سػػػػػ د  ػػػػهجة )
نمػػهف: مرلػز دراسػػهتي ةالالرقضالال ي مالراأو الال ةل (،ٜٜٜٔ-ٜٜٓٔالػدولة ) 
 الشرؽ األوسط. 

السياســــية مــــع الممــــك عبــــدالعزيز تل اتيمــــذكر  ـ(ٕٗٔٓجػػػوف،  ريػػػػدجر ،سػػػه ت )
 ، رجم  د. خهلد احمد ،  يروت سعود ،الدار العربية لمموسوعات  

 .النظريات االجتماعية ، القاىرة: مكتبة وىبةحجهز ، محمد فؤاد )د.ت( 

 الالالال ةأولالالالالي لالالالالينري الالالاللال ريالالالال سمدلالالالاللن ـ(.ٖٕٓٓحػػػػرب، أسػػػػهم  الغزالػػػػة )

 ػػػػػػػػػػػػهأل راـ،  اسهت السيهسي  وااس را يجي الدر القه رة: مرلز  يالسة  لالذولةل
 (.ٖ٘ٔع )
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الســـعودية، الدبموماســـية والمراســـيم .ـ(ٜٜٜٔالػػػرحمف  ػػػف محمػػػد ) الحمػػػود ، ن ػػػد
 ، الريهض: مرامر لهط هن  وال شر.تاريخية ،دبموماسية، تنظيمية 

ـــــة ػػػػػػ(، ٜٔٗٔمحمػػػػػود )الخطيػػػػػب،  ـــــة المجتمـــــع الكويتي ،  ػػػػػهريخٕٓٗٔنػػػػػدد  مجم
 . شورةم  ػ مقهل ٜٔٗٔ/ٙ/ٙٔ 

قػػػػػؼ اإلسػػػػػرا يهة نشػػػػػي  مػػػػػؤ مرـ(. مفهوضػػػػػهت السػػػػػ ـ: المو ٜٜٔٔخهيفػػػػػ ، أحمػػػػػد )
  .8ي الع    مدللالذرا  تالفلس ة ةل مدريد، 

القػه رة: مرلػزي مذفال ال مالإالسالربأالس  الفت كس    ـ(.ٜٜ٘ٔخهيف ، محمد )
 الحضهرة ال ر ي  لإلن ـ وال شر. 

،يج الفيصمي في معالجة القضـايا اإلسـالميةالنـ(. ٜٜٙٔالخوج ، محمد الح يب )
فػػػػػة ـ(، الػػػػ هج الفيصػػػػهةٜٜٙٔ  هيػػػػؽ نهػػػػو محهضػػػػػرة  هصػػػػر الػػػػديف أسػػػػػد ) 
(، الريػػػػهض: مط  ػػػػ  مرلػػػػز المهػػػػؾٕٓٗ)ال ػػػػدد  م هلجػػػػ  القضػػػػهيه اإلسػػػػ مي ، 
 فيصؿ له حوث والدراسهت. 

عبــــداهلل بــــن عبــــدالعزيز فــــي صــــور وســــطورـ(. ٜٜٜٔدار الموسػػػػون  ال ر يػػػػ  )
 دار الموسون  ال ر ي  له شر وال وزيع . الريهض: 

ــــنخــــادم الـ( ٕٚٓٓدارة المهػػػػؾ ن ػػػػدال زيز ) ــــك عبــــداهلل ب حــــرمين الشــــريفين المم
، الريػػػهض: مل  ػػػ  المهػػػؾ ن ػػػدال زيز عبـــدالعزيز تل ســـعود خطـــب وكممـــات 
 ال هم . 

السـعودية وىمـوم األقميـات المسـممةالمممكـة العربيـة ـ( ٕٜٜٔداوود، ن دالمحسف )
 ، القه رة: الهي   ال ر ي  لهل هب. لمفي العا 

مدريد الصادر عن المؤتمر العالميعالن (. إٕٛٓٓرا ط  ال هلـ اإلس مة )
 رنهي لمحوار الذي نظمتو رابطة العالم االسالمي بمدينة مدريد ،اسبانيا  
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  ف ن دال زيز آؿ س ود فة الف رة خهدـ الحرميف الشريفيف المهؾ ن داه 
 ـ.ٕٛٓٓ/ٚ/ٛٔ-ٙٔ ػ  الموافؽ ٜٕٗٔ/ٚ/٘ٔ-ٖٔمف  

رؤيػػػػ  مجمــــس التعــــاون لــــدول الخمــــيج العربيــــةـ( ٖٜٛٔرجػػػػب، يحيػػػػو حهمػػػػة )
 مس ق هي ، اللويت: ذات الس سؿ. 

ـــكج ػػػػ(. ٕٚٗٔالػػػرواؼ، نثمػػػهف  ػػػف يهسػػػيف ) يـــود خـــادم الحـــرمين الشـــريفين المم
لممهلػ  ال ر يػ  السػ ودي  وفهسػػطيف حػوث  ػػدوة: افيـد تجـاه قضــية فمسـطين،  
دارة  ، الريهض:ٕودراسهت، ال ة  ظم هه دارة المهؾ ن د ال زيز، ج  حوث 

 المهؾ ن د ال زيز.
لسالال ة ة دإا الال دةي ةالالةمةالالرةلسالال ةإادارة الال ووالف ـ(.ٜٜٙٔرو   ػػرغ،  شػػر ؿ )

،  يػػػػروت: مرلػػػػز ٔ، طللسة  الالالاللاألمريكةالالالاللمالالالالإويسالالالالل دالالالالاليالة تالالالال د
 دراسهت الوحدة ال ر ي . 

فــي  لخارجية لممممكة السعودية وأثرىاالسياسة ا ـ(ٕٕٓٓالرويهة، نهة  ف  ههوؿ )
 القه رة: ألهديمي   هصر. تحقيق األمن القومي العربي ،

،ٕ، طشــبو الجزيــرة فــي عيــد الممــك عبــد العزيــزـ(. ٜٚٚٔالزرلهػػة، خيػػر الػػديف )
  يروت: دار ال هـ لهم ييف. 

،ٔطي رامةلةلا  الال-السالال  الالالذاارال ف واالال تالسالال ريل ـ(.ٕ٘ٓٓزيػهدة، رضػػواف )
  يروت: مرلز دراسهت الوحدة ال ر ي . 

آ  الالالالال  دمالالالالالإال ضالالالالالةلم قالالالالال  ـ(.ٕٕٓٓالسػػػػػ ي ة، م ػػػػػهرؾ نمػػػػػراف األدغػػػػػـ )

 الريهض.ي 2. ط 2002-1226فـإ1423-فـ1345الفلس ة ةل

تجــــاه الصــــراع السياســـة الخارجيـــة األمريكيـــة ـ(.ٜٙٛٔ لػػػر) أ ػػػو  هلػػػ  سػػػ ود ،
،  يػػػػػػػروت: مرلػػػػػػػز دراسػػػػػػػهتٕط (،ـٖٜٚٔ -ٜٚٙٔ)اإلســـــــرائيميالعربــــــــي  
 الوحدة ال ر ي . 
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، سهسػه  اطروحػػهتالنظـام اإلقميمــي لمخمـيج العربـيـ( ٕٓٓٓالسػ يد، محمػد ادريػس)
 الدل وراه، مرلز دراسهت الوحدة ال ر ي . 

 ،  يروت: دار الجيؿ. تحميل السياسة الخارجيةـ( ٕٔٓٓسهيـ ، محمد السيد )

يمػػػػػه   ػػػػػد ال صػػػػػر السػػػػػوفي ة، المخػػػػػهطرـ(. ال ػػػػػرب فٕٜٜٔسػػػػػهيـ، محمػػػػػد السػػػػػيد )
القػػػػػه رة: مرلػػػػػز الدراسػػػػػهت السيهسػػػػػي ي مدلالالالالاللالسة  الالالالاللالذولةالالالالالل والفػػػػػرص، 
 (.ٙٓٔوااس را يجي   هأل راـ، ال دد ) 

  ال سػػػػوي  السػػػػهمي  لهصػػػػراع ال ر ػػػػةـ(. مسػػػػ ق ؿ نمهيػػػػٜٜٛٔالشػػػػهفة، حيػػػػدر رنػػػػد )
تالقػػػػػػػػػه رة: المرلػػػػػػػػػػز ال ر ػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػه، مدلالالالالالالالالاللالر الالالالالالالالالال للي اإلسػػػػػػػػػرا يهة 
 ( أب.ٙااس را يجي ، ع ) 

منذ  رجية السعودية تجاه الوطن العربيالسياسة الخاـ( ٖٜٛٔشهلر، خهود خهلد )
 ،  غداد: دار الل ب والوثه ؽ ال راقي .ٜ٘ٚٔعام 

جيــود المممكــة"ـ(. ٕٔٓٓشػػه يف، ريػػهض مصػػطفو؛ والفرا ػػة، ن ػػد الحميػػد جمػػهؿ )
ٖٙٙٔة فـــــــــــي دعـــــــــــم القضـــــــــــية الفمســـــــــــطينية العربيـــــــــــة الســـــــــــعودي 
هلػػػػػػ  ال ر يػػػػػػ " قػػػػػػدـ  ػػػػػػذا ال حػػػػػػث لمػػػػػػؤ مر المممٜٛٗٔ-ٜٚٗٔىـــــــ/ٖٚٙٔ 
ـ، الػػػذ  نقػػػده قسػػػـ ال ػػػهريخ  جهم ػػػػ ٜٛٗٔػ  ٕٜ٘ٔالسػػػ ودي  وفهسػػػطيف  
ـ.ٕٔٓٓ شػػػػػريف الثػػػػػه ة  ٘ٔو ٗٔف فػػػػػة فهسػػػػػطي ، ػػػػػه هس ،ال جػػػػػهح الوط يػػػػػ  
 الجهم   اإلس مي ، غزة. 

العربيــة الســعودية خارجيــة لممممكــةالسياســة الـ( ٕٔٓٓالشػػريؼ، محمػػد  ػػف فػػهيز،)
م ػػ   هل  ال ر ي  الس ودي  فة"، ضمف  حوث مؤ مر الممفي المجال اإلسالمي 

 .الممهل  مرور مه   نهـ نهو   سيساألمه   ال هم  ل ح فهؿ  : الريهض ،نهـ

مرلػػػزي مالالال رودون رطالالاللال ريالالال  ـ(.ٕ٘ٓٓ) شػػػ  هف، خهلػػػد؛ والمسػػػهمة، نػػػهطؼ
 ال خطيط الفهسطي ة. 
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ديالممـــك عبـــداهلل بـــن عبـــدالعزيز فـــي اإلعـــالم الســـعو ـ( ٜٕٓٓالشػػػمر ، راضػػػة )
 هللهمػػػػ  والصػػػػورة(، دار ا ػػػػف،)قػػػػرائة  وثيقيػػػػ   مبــــادرات ومشــــاريع وانحــــازت 
 . طوط  

مكــةالشــرعية لالىتمــام المماألصــول ـ(. ٕٙٓٓ) صػػهل   ػػف ن ػػد ال زيػػز ،آؿ الشػػيخ
ـــــة الســـــعودية بفمســـــطين   ػػػػػدوة: الممهلػػػػػ  ال ر يػػػػػ  السػػػػػ ودي   حػػػػػوث. العربي
ٜٕ-ٕٚ هػػػه دارة المهػػػػؾ ن ػػػد ال زيػػػػز فهسػػػطيف  حػػػوث ودراسػػػػهت، ال ػػػة  ظمو  
 / ، الريػػػػػػػػهض: دارةٔـ، جٕٔٓٓإ ريػػػػػػػػؿ/ ٖٕ-ٕٔ ػػػػػػػػػ، المرافػػػػػػػػؽ ٕٕٗٔمحػػػػػػػػـر
 المهؾ ن د ال زيز. 

خارجيـة المعاصـرة لمـدول اإلسـالميةالسياسـة ال.ـ(ٕٗٔٓالشيخ، م ػف  ػديع راغػب )
 .، األردف: دار الرضوافالمعاصرة  

القضـية الفمسـطينية، فـي منيجيـة: دراسـة فمسطين ـ(ٕٛٓٓ)صهل  محسف محمػد 
 ال ر ة. اإلن ـ القه رة: مرلز. الثه ي  الط    
منذ  ارجية السعودية والمنطقة العربيةالسياسة الخـ( ٕٕٔٓيسرا مهد  ) صهل ،

 ، نمهف: دار مجداو  له شر وال وزيع.انتياء الحرب الباردة

المنطمقــــات الســــعودية لالىتمــــامـ(. ٕٙٓٓ) ن ػػػػد ال زيػػػػز  ػػػػف سػػػػهيمهف ،أ ػػػػو صػػػػقر
لممهلػػػػ  ال ر يػػػػ  السػػػػ ودي  وفهسػػػػطيف حػػػػوث  ػػػػدوة: ا. بالقضــــية الفمســــطينية 
ٜٕ-ٕٚ هػػػػػػػػػػه دارة المهػػػػػػػػػػؾ ن ػػػػػػػػػػد ال زيػػػػػػػػػػز  حػػػػػػػػػػوث ودراسػػػػػػػػػػهت، ال ػػػػػػػػػػة  ظم 
 / ، الريػػػػػػػػهض: دارةٔـ، جٕٔٓٓإ ريػػػػػػػػؿ/ ٖٕ-ٕٔ ػػػػػػػػػ، المرافػػػػػػػػؽ ٕٕٗٔمحػػػػػػػػـر
 المهؾ ن د ال زيز. 

،اإلســالم فــي السياســة الخارجيــة الســعودية ـ(ٕٜٜٔالصػػوي ، ن ػػدال زيز حسػػيف )
 الريهض: أوراؽ له شر. 
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سالمية في كممـات المممكـة العربيـةالقضايا اإل .ـ(ٕٔٓٓ)ن داه  ف موسػوالطهير، 
ــة العامــة لألمــم المتحــدة  ــام الجمعي : ال ػػدوة ال هلميػػ  نػػف جهػػودالســعودية أم
هض: جهم ػػػػ الريػػػػ. خػػػػهدـ الحػػػػرميف الشػػػػريفيف فػػػػة خدمػػػػ  اإلسػػػػ ـ والمسػػػػهميف 
 .اإلمهـ محمد  ف س ود اإلس مي  

اديػػػػػ  مػػػػػفـ(. الوايػػػػػهت الم حػػػػػدة و زويػػػػػؽ السيهسػػػػػ  اا فر ٕٙٓٓنػػػػػهرور ،  صػػػػػير )
أمدلالاللال سالالت  ي خريطػػ  الطريػػؽ إلػػو الفصػػؿ األحػػهد  فػػإلو خطػػ  اولمػػرت 

 (.ٖٖٔ يروت: مرلز دراسهت الوحدة ال ر ي ، ال دد )ي ال ر ر

 ق ؿ القضػػػػػي  الفهسػػػػػطي ي  فػػػػػة ضػػػػػوئ مسػػػػػهرـ(. مسػػػػػٕٕٓٓال ػػػػػه ة، فلػػػػػرت  ػػػػػهمؽ )
 غػػػػداد: مرلػػػػز أ حػػػػهث أـ يمدلالالالاللأ ال  الالالال ركي ال سػػػػوي  وا  فهضػػػػ  األقصػػػػو 
 (.ٖٓالم هرؾ، ال دد ) 

يةدةلاألمريكةالاللةالالرالوالالرااألو الالظاال الالترا ـ(.ٕٕٓٓن ػػد اه، جمػػهؿ مصػػطفو )

 نمهف: دار وا ؿ. س1292-2000

ـــدا .ـ(ٕٓٓٓنصػػػهـ ) ن ػػػدالف هح، ـــك عب ـــالمم ـــة الهلل ب ـــدالعزيز شـــمس العروب ن عب
 القه رة: ل وز له شر وال وزيع. ،تغيب 

نهػػو حلومػػ     يػػه و والوضػػع ـ(. ألثػػر مػػف نػػهـ و صػػؼٜٜٛٔال جرمػػة أشػػرؼ )
 .ٜٜٛٔ/ ش هط /ٕٕ(،   هريخ ٕٙٚٔال دد )ي مدللالرذفي نهو حهلع 

ميػػػػ  السيهسػػػػي  لهموقػػػػع الجغرافػػػػة مػػػػعـ(. األ ٜ٘ٛٔنمػػػػراف، ن ػػػػد الم طػػػػة أحمػػػػد )
(،٘، ال ػػػػدد )مجمــــة الدبموماســــي ط يػػػؽ نهػػػػو الممهلػػػػ  ال ر يػػػػ  السػػػػ ودي ، ال 
 الريهض: م هد الدراسهت الد هومهسي . 

دين والسياسـة فـي موقـف الممـك فيصـلالـ ػػ(. ٕٚٗٔأ و نيهػ ، ن ػد الف ػهح حسػف )
ــادرة والحــل –تجــاه القضــية الفمســطينية    حػػوث  ػػدوة: الممهلػػ  ال ر يػػ  -المب
ٜٕ-ٕٚ هػػػػه دارة المهػػػػؾ ن ػػػػد ال زيػػػػز ف، ال ػػػػة  ظمالسػػػػ ودي  وقضػػػػي  فهسػػػػطي 
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ـ. الريػػػػػػػهض: دارة المهػػػػػػػؾٕٔٔٓا ريػػػػػػػؿ ٖٕ-ٕٔ ػػػػػػػػ/ الموافػػػػػػػؽ ٕٕٗٔمحػػػػػػػـر 
 ن د ال زيز. 

ــع العالقــات مــع الــبالداالســتراتيجية االســراـ(. ٜٛٛٔنػػوض، محسػػف ) ئيمية لتطبي
   .ال ر ي  مرلز دراسهت الوحدة  يروت:، ٙٔسهسه  الثقهف  القومي ؛، العربية 

،السياســــة الخارجيــــة الســــعودية ،األىــــداف األســــاليب ـ(ٜٗٛٔهدر ،  هػػػػهد )الغػػػػ
 ايطهليه. 

المـــــدخل فـــــي عمـــــمـ(. ٜٜٛٔغػػػػػهلة،  طػػػػػرس،  طػػػػػرس؛ ونيسػػػػػو، محمػػػػػد خيػػػػػر  )
 ، القه رة: مل    األ جهو المصري .ٙ، طالسياسة 

المفــاىيم األساســية فــي العالقــاتـ(. ٕٛٓٓغػػريفيش، مػػهر ف؛ وأو لها ػػهف،  يػػر  )
 مرلػػػػػز الخهػػػػػيج لأل حػػػػػهث، اإلمػػػػػهرات:الط  ػػػػػ  ال ر يػػػػػ  الم رجمػػػػػ   الدوليـــــة، 
 مرلز الخهيج لأل حهث. 

، د ػػػػة:  رجمػػػػ االقتصــــاد السياســــي لمعالقــــات الدوليــــةـ( ٕٗٓٓغيهػػػػيف، رو ػػػػرت،)
 و شر مرلز الخهيج لأل حهث. 

، القػػػػه رة: مرلػػػػػز الحضػػػػػهرةٔطي أوفالالالالال  السالالالالال   ـ(.ٜٜٗٔفػػػػهروؽ، ن ػػػػػد الخػػػػهلؽ )
 ل شر.ال ر ي  لإلن ـ وا 

سالالةرةالسالال   الالةإا الالرامةأوال الالربسأ  الال دالسالالرب لالاليم ـ(.ٜٜٚٔالفػر، يوسػػؼ )

 ،  رجم   در نقيهة، نمهف: دار الجهيؿ.زربالخلةحا   د ليا رامةأ

، الريػػهض: دار ال هصػػرٖ، طالمصــحف والســيفالقه سػػة، محيػػة الػػديف )ب. ت(. 
 له شر وال وزيع. 

 ، الريهض.ٔ. طياسة الخارجية السعوديةالسـ(. ٜٙٛٔالق هع، ن د اه س ود )



- 161 - 

 

المحـــــيط الينـــــدي وتـــــأثيره فـــــيـ(. ٕٓٓٓالقصػػػػػهب، ن ػػػػػد الو ػػػػػهب ن ػػػػػد السػػػػػ هر )
د. نهػػة محمػػد الميػػهح،  غػػداد:  يػػت ، مراج ػػ :السياســات الدوليــة واالقميميــة 
 الحلم . 

،موردخاي فعنونو.. مفاعل ديمونةـ(. ٕٗٓٓق هة الجزيرة )  ق هة ،  ر همج لقهئ اليـو
 ـ.ٕٗٓٓس  م ر  ٔزيرة، الج

  ػػد  اإلسرا يهة -ـ(. ال ي   الدولي  و سوي  الصراع ال ر ةٜٜٛٔل  هر، لريـ سيد )
 جهم    غداد: لهي  ال هـو السيهسي .ي أطروزلدات راه الحرب ال هردة،

الثهلثػػػػ ،  يػػػػروت:الط  ػػػػػ   ،السياســــةموســــوعة  ـ(.ٖٕٓٓالو ػػػػهب )ن ػػػػد  ،الليػػػػهلة
 .سػهت وال شػرلهدرا ال ر ي المؤسسػ   

ي الالةإاارةالال ريإإاال الالترايةدةلاألمريكةالاللالدذيالالذة ـ(.ٖٕٓٓلهيػػب، ن ػػد الخػػهلؽ )

 نمهف: األ هي  له شر وال وزيع.ي 1ط 

والصـــراعات المعاصـــر العربـــي الشـــرق: الكبـــرى المعبـــة ـ(.ٕٕٓٓ  ػػػر  ) لػػػورا س،
 ثيػػػػػػػػػػػػػػػؽال و و  دار قرط   له شرالثه ي ،  رجم : محمػد مخهػوؼ، الط  ػ   ،الدولية 

 .واأل حهث
ى الدبموماســــية العربيــــة الســــعودية،أضــــواء عمــــ ـ(.ٜٚٛٔمحمػػػػد، فيصػػػػؿ زلػػػػة )

 ، م هد الدراسهت الد هومهسي .ٕ، دراسهت س ودي ، جالثوابت والمستجدات 

مدلالالالالاللي ـ(. المشػػػػػروع األمريلػػػػة الشػػػػػهمؿ لهم طقػػػػػ  ال ر يػػػػ ٜٜ٘ٔالمخ ػػػػهر،  هديػػػػػ  )

 (.ٗال دد ) غداد، دار الجمه ير لهصحهف ، ي مؤود ة  ةل

ــةالعروبــة و ـ(. ٕٙٓٓمػػرداد، جميػػؿ  ػػف محمػػود ) اإلســالم منطمقــات المممكــة العربي
 ػدوة: الممهلػ  ال ر يػ  السػ ودي  ،  حػوثالسعودية لالىتمـام بقضـية فمسـطين 
ٜٕ-ٕٚ هػػػه دارة المهػػػػؾ ن ػػػد ال زيػػػػز وفهسػػػطيف  حػػػوث ودراسػػػػهت، ال ػػػة  ظم 
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 / الريػػػػػػػػهض: دارة، ٔـ، جٕٔٓٓإ ريػػػػػػػػؿ/ ٖٕ-ٕٔ ػػػػػػػػػ، المرافػػػػػػػػؽ ٕٕٗٔمحػػػػػػػػـر
 المهؾ ن د ال زيز. 

مســـطينية: الواقـــع وتفـــاق المســـتقبل،الف القضـــيةم . 2115أمدددى نددد ووىي نى ددد   
ــــي،   لػػػػز دراسػػػػهت الوحػػػػدة ال ر يػػػػ ، ال ػػػػدد يػػػػروت: مر مجمــــة المســــتقبل العرب
 (ٖٔٔ.) 

الفهسػػػػطي ي   ، الدول قضايا شرق أوسطية ـ(.ٜٜٜٔمرلز دراسهت الشرؽ األوسط )
 الم حدة ) سخ  م رجم (، نمهف.فة سيهس  الوايهت 

دراسػ  حهلػ تحميـل السياسـة الخارجيـة فـي العـالم الثالـث  ـ(ٕٚٓٓمص هح، نهمر )
 الممهل  ال ر ي  الس ودي  ،الدار ال يضهئ: م شورات قرط  . 

م الحـرمين الشـريفين الممـك فيـد بـندور خادـ(. ٕٚٓٓمق ؿ، فهمة  وفيؽ محمد )
، األحسػهئ: جهم ػ ٕ، ططينية ونصـرتياعبد العزيـز فـي دعـم القضـية الفمسـ 
 المهؾ فيصؿ. 

.فيصل بن عبد العزيـز مـن خـالل أقوالـو وأعمالـوـ(. ٕٜٚٔالم جد، ص ح الديف )
  يروت: دار الل هب الجديد. 

مدلالالالاللقضالالالالال ي ي ـ(. ال غيػػػػرات ال  يويػػػػ  لهسػػػػ ـ مػػػػع إسػػػػرا يؿٜٜ٘ٔ ػػػػهجة نهػػػػوش )

 (.ٙ(، الس   )ٕٗٙ، ال هلس هف، ع )دولةل

لناعمــــة: وســــيمة النجــــاح فــــي السياســــةلقــــوة ااـ(. ٕٗٓٓجوزيػػػػؼ ) ػػػػه ، س. 
ـــــة  فيػػػػػؽ ال جيرمػػػػػة، د. ن ػػػػػد ال زيػػػػػز ن ػػػػػد،  رجمػػػػػ : د. محمػػػػػد  و ٔ. طالدولي
 رحمف الث يهف. الريهض: مل    ال  يلهف.لا 

مجمـــة ػػػػ(. ٕٔٗٔال ظػػػهـ األسهسػػػة لهحلػػػـ و ظػػػهـ مجهػػػس الشػػػورا و ظػػػهـ الم ػػػهطؽ )
ت الد هومهسػػػػػي ، ال  يلػػػػػهف لهط هنػػػػػ ، الريػػػػػهض: م هػػػػػد الدراسػػػػػهالدبموماســـــي 
 وال شر. 
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ـ(. السيهسػػػػػػ  الخهرجيػػػػػػ  السػػػػػػ ودي   جػػػػػػهه الوايػػػػػػهتٕٔٓٓال هػػػػػػهر، غػػػػػػهز  صػػػػػػهل  )
ـــــةـ(، ٜٜٔٔ-ٜٓٛٔالم حػػػػػدة األمريليػػػػػ    ػػػػػد حر ػػػػػة الخهػػػػػيج ال ر ػػػػػة )  مجم
 (، مرلز الدراسهت الدولي .ٖٔ،  غداد، ال دد )دراسات دولية 

ســي والقنصــمي بــين المممكــة العربيــةدبموماالتمثيــل الـ( ٜٛٛٔ ػػور، طػػ ؿ محمػػد )
 ، الريهض: مطه ع الفرزدؽ ال جهري .السعودية والعالم الخارجي  

ــالمي(. ـٜٜٜٔ)    ج ػػوف، صػػهمويؿ  ،صــدام الحضــارات، إعــادة صــنع النظــام الع
 .،  يويورؾ: مرلز رولفيهر،  رجم : طه ت الشهيبٕط 

إال الالالربوا الالالرامةأويل الالالةال ف واالالال تالسالالالر ـ(.ٜٜٙٔ يلػػػؿ، محمػػػد حسػػػ يف )

 ، القه رة: دار الشروؽ.ٚ، طالكت بالث لثسأو ل ...م ق لر وم   ذف 
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اغسػػػػػطس ٕٔ - ػػػػػػ  ٖٔٗٔرمضػػػػػهف  ٔٔسػػػػػ ت ال ػػػػػػ(. ٖٔٗٔ) خريالالالالالذةالريالالالالال  
 .ٜٖٛ٘ٔال دد  -ـ ٕٓٔٓ 

 - ـٕٔٔٓيو يو  ٕٛ - ػ  ٕٖٗٔرجب  ٕٙالث ثهئ  ػ(، ٕٖٗٔ) خريذةالري  
 .ٜٓٚ٘ٔال دد 

 ٖٔ ، الموافؽ ػ ٖٓٗٔمحػـر  ٙٔالث ثػهئ ـ(. ٜٕٓٓ) صسةفلالورااألو ظ
 .ٗٓٓٔٔال دد ـ، ٜٕٓٓي هير 

ف الثػػػػه ة/ شػػػػريٖ(   ػػػػهريخ ٜٖٚٛـ(. ال ػػػػدد )ٕٕٓٓ)ي صالالالالسةفلالوالالالالرااألو الالالالظ
   م.2112/ 

 .ٕٚٓٓ/ٖ/ٕٚ(،   هريخ ٕٓٔٔـ(. ال دد )ٕٚٓٓ، )صسةفل ك ظ

 المواقع اإللكترونية:رابعًا: 

، السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  لهممهلػػػ .. الجمػػػع  ػػػيف اان ػػػداؿ وقػػػوة ال ػػػ ثيرـ(. ٕٕٔٓحسػػػف، نهػػػة ) -
( صػفح  ٜٕٗ شػرت  ػذه المػهدة فػة صػحيف  الشػرؽ المط ونػ  ال ػدد رقػـ )، صحيفة الشرق

 2012/09/23/501145http://www.alsharq.net.sa/ (ٕٕٔٓ-ٜٓ-ٖٕ  هريخ ) (٘ٗ)

.  حػػػديهت السيهسػػػ  الخهرجيػػػ  السػػػ ودي .. وم طيه هػػػهـ(. ٕٔٔٓ)محمػػػد  ػػػف إ ػػػرا يـ  ،الحهػػػوة -
ال ػػػدد ، ٕٔٔٓا ريػػػؿ  ٕٛ ػػػػ ٕٖٗٔجمػػػػهدا ااولػػػػو  ٕٗخميػػػػس ، جريـــدة الشـــرق األوســـط

، را ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: ٜٖٛٔٔ
http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=619289&issueno=11839#.VOzI

8fmsVb4 

لػػػػدور الػػػػدولة واإلقهيمػػػػة لهممهلػػػػ  وم هجيػػػػ  السيهسػػػػ   ػػػػػ(. أٖٗٔمف )الػػػػد يمة، ن ػػػػد الػػػػرح -
   ٖٔٗٔاآلخػػػػرة  جمػػػػهدا ٕٙر  ػػػػهئ األ، صــــحيفة الجزيــــرة اإللكترونيــــة. الخهرجيػػػػ  السػػػػ ودي 

 qr21.htmjazirah.com-http://www.al/2010/20100609/: . م هح نهو الرا طٖٛٙٚٔال دد

Gccort -www.Libraru- . 2111السيب د  الابجييد  لمج ددت النعدبو  لدد وج الا دية الع ميدد    -

2000, P.8  

. م . إطاللددددددد  ندددددددقوى ندددددددب معددددددد  ا ن دددددددالة ال  سددددددد ين 2116عبددددددد  الع دددددددي ي طددددددد    -

1/caps.2006www.ahram.org,E.  

(. ٕٗٓٓ/ٚ/ٜ(   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهريخ ٕٗٓٓ/ٕٛقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار محلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ الدوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ) -
www.Mova.GovSa/Detail.ASP?InSectionId/2006. 

http://www.alsharq.net.sa/2012/09/23/501145
http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=619289&issueno=11839#.VOzI8fmsVb4
http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=619289&issueno=11839#.VOzI8fmsVb4
http://www.al-jazirah.com/2010/20100609/qr21.htm
http://www.ahram.org,e1/caps.2006
http://www.ahram.org,e1/caps.2006
http://www.mova.govsa/Detail.ASP?InSectionId/2006
http://www.mova.govsa/Detail.ASP?InSectionId/2006
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 ،  رجمػػػػ :ـ(. حػػػػرب غػػػػزة،  حهيػػػػؿ اسػػػػ را يجة، مهخػػػػص ل ػػػػهبٜٕٓٓ)لوردسػػػػمهف، أ طػػػػو ة  -
 .org/pdf/SP/israel/sp233.pdfhttp://www.rsgleb ن  الخدمهت ال حثي .مجمو 

ـ(. را ػػػػػػػػػػػػػػػػط الموقػػػػػػػػػػػػػػػػع: ٕ٘ٔٓالهج ػػػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػػػ ودي  إلغهثػػػػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػػػػ ب الفهسػػػػػػػػػػػػػػػػطي ة ) -
http://srec.org.sa/wps/wcm/connect/main/Saudi+Relief+Committees+AR/Relief+Comm

ittees/Palestine/Main1/ 

الممهلػػػ   ح ػػػؿ المرلػػػز األوؿ فػػػة مػػػ   المسػػػهندات الدوليػػػ  ـ(. ٕٔٓٓالمفػػػوز، أحمػػػد نمػػػهد ) -
http://www.al-، ة الجزيــــــــــرة اإللكترونيــــــــــةجريـــــــــد. ضػػػػػػػػػمف مجمونػػػػػػػػػ  دوؿ أو ػػػػػػػػػػؾ

jazirah.com/2011/20110225/el113.htm 

 را ػػػػػط الموضػػػػػوع:. الموقػػػػػؼ السػػػػػ ود  مػػػػػف ال ػػػػػدواف نهػػػػػو غػػػػػزةـ(. ٕٗٔٓموقػػػػػع السػػػػػلي   ) -
http://www.assakina.com/center/files/52654.html#ixzz3SvS0uFWn 

  www.BBCArabic.com,11-3-2007  ـ(ٕٚٓٓموقع ق هة  ة  ة سة ) -

 http://www.noonpost.net/content/3182 ـ(،ٕ٘ٔٓموقع  وف  وست ) -
ـ(. المرلز الصحهفة الدولة، ردا  نهو الطهب اإلسرا يهة ٕٚٓٓالهي   ال هم  ل س   مهت ) -

 .www.Ipc.Gov,Ps.2007.    ديؿ الم هدرة ال ر ي 

ـ(.الموقػػؼ الرسػػمة لهممهلػػ  ال ر يػػ  السػػ ودي  مػػف وصػػوؿ ٕٙٓٓودي ، )وزارة الخهرجيػػ  السػػ  -
 www.Saudiforeignministry,2006م ظم  حمهس إلو السهط  الفهسطي ي .

-ٔ-ٕ-ٔـ(  هريخ زيهرة الموقع خ ؿ الف رة مف ٕ٘ٔٓوزارة الخهرجي  الس ودي ، ) -
 ـ، م هح نهو الرا ط:ٕ٘ٔٓ/٘

http://www.mofa.gov.sa/aboutkingdom/kingdomforeignpolicy/Pages/ForeignPolicy24605.aspx 
 /http://www.wamy.org را ط الموقع: ـ(.ٕ٘ٔٓموقع ال دوة ال هلمي  لهش هب اإلس مة، ) -
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