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علَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْ َملَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
علَيَّ وَ َ
شكُرَ نِْعمَتَكَ الَّتِي أَنْ َعمْتَ َ
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَ ْ

وَأَ ْد ِخلْنِي بِ َر ْحمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِنيَ (النمل.)19 :

الحمد هلل حمدا كثي ار طيبا مباركا فيه ملل السلمااات ااألرض املا يينمملا املل ملا شلتت مل

شي بعد:

الحمد هلل عدد خلقه ارضا نفسه ازنة عرشه امداد كلماته علل ملا أنعل علل مل إكملا لمله

الدراسة اأصلي اأسل عل نيي األمة المعل األا محمد ي عيد هللا اعل أله اصحبه أجمعي .

فبعد أ م عل الرحم م إتما دراستي يسعدني أ أتقد بأعمق آيات الشكر االعرفا إل

كل م الدكتار الفاضل االقدير  /كما محمد األسطل االلدكتار الفاضلل االقلدير  /حملد حلملي الفل ار ؛
لتفضلم باإلشراف عل هه الدراسة ,الما قدما لي م النصاتح االتاجيمات الرشيدة منله كانلت فكلرة
حت أصبحت اآل ثمرة ,جزاه هللا خير الج از  ,اأحاطم اآ ييتم يرعايته احفظه.
اكمللا اأ أنس ل أ أتاجلله بالشللكر الجز للل لعضللاق لجنللة المناقشللة كللل م ل الللدكتار الفاضللل
االقدير /زهير إيراهي المصرق ,االدكتار الفاضل االقدير /عيد الناصر قاس الف ار.
اأ يفللاتني أ أشللكر عمللادة الد ارسللات العليللا االبح ل

العلمللي اكليللة اأقتصللاد االعلللا اإلدار للة

اجميع أساتهة قس العلا السياسية فلي جامعلة األزهلر بغلزة  ,اجميلع األخلاة ااألصلدقا اللهي ملداا للي
يد العا االمساعدة اكا لم دار في إنجاز هها العمل .
"وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب"
اهللا م ا ار القصد...
الباحث إياد محمد ابو ركبة

ت

ملخص الرسالة
تتناا هه الدراسة العلقات السعادية الفلسطينية في الفترة الممتدة ما يي عا  2000إل
عا  ,2013اباألخص تناا العلقات السعادية الفلسطينية في ظل التطارات اإلقليمية االدالية

المحيطة ,اما يخص العلقة السعادية الفلسطينية م هه التطارات ,القد يدأت الدراسة يرصد أه

المحاار في العلقة السعادية الفلسطينية بالتدر ج في فترة الدراسة ,يد ا م انتفاضة األقص المباركة
احت اأعتراف بالدالة الفلسطينية.

اتقا هه الدراسة عل الرجاع بالعلقات السعادية الفلسطينية إل يدايات القضية الفلسطينية
في ظل المتغيرات اإلقليمية االدالية التي شمدت احتل

فلسطي  ,حي

ت رصد مااقف ادار

السعادية في تلك الفترة التار خية ,القد أفردت فصل مستقل تناالت فيه الفترة التار خية منه يداية
احتل فلسطي احت عا .2000
أما ع الفترة التار خية منه عا  2000احت عا  2005فمي بل شك تعد فترة مممة في

تار خ القضية الفلسطينية ,المها فقد أاردت فصأل يتناا العلقات السعادية الفلسطينية خل تلك
الفترة في ظل المتغيرات اإلقليمية االدالية الحاصلة ,اأيرز ما تناالته في تلك الفترة ها علقة
السعادية بفلسطي

في ظل الصراع الفلسطيني اإلسراتيلي ,باإلضافة إل

تناا الدع السعادق

لفلسطي في ظل كافة المتغيرات اإلقليمية االدالية ساا كا اقتصاديا أا داليا أا إقليميا ,اأيرز ما

حد

في تلك الفترة استصدار قرار يبطل جدار الفصل العنصرق ,اهها يعاد إل المساعي االجماد

الحثيثة التي قامت يما السعادية في المحافل الدالية .
ام خل الدراسة االبح

تعد م أه األحدا

اجدت أ التطارات التي حدثت منه عا  2005إل عا 2013

الجار ة في التار خ العربي المعاصر ,لها فقد قمت يتناا هها األمر في فصل

دراسي آخر يتناا العلقات السعادية الفلسطينية خل تلك الفترة ,حي

قمت يإيراز دار السعادية

في رعايتما للمصالحة الفلسطينية االجماد التي قامت يما إلنجاح المصالحة الفلسطينية ام أهمما

إتفاق مكة ,ام ث قمت يتاضيح دار السعادية في تخفيف الحصار اإلسراتيلي المفراض عل
الشعب الفلسطيني ,ام ث مااقف السعادية اخاصة خل الحربي

األخير عل قطاع غزة ,كما

ت مناقشة الثارات العربية التي أثرت سلبا عل الدع السعادق لفلسطي  ,افي نماية الدراسة تناالت

الدع السعادق للتحركات الفلسطينية السياسية االديلاماسية عل المستاى الدالي ,بما فيما الحصا
عل عضاية دالة فلسطي في األم المتحدة.

القد هكرت أيرز النتاتج التي تاصلت إليما خل الدراسة ام ث بعض التاصيات حت يت

اأستفادة يما م قيل الباحثي االدارسي الممتمي بالعلقات السعادية الفلسطينية.

ام ث هيلت في نماية الدراسة قاتمة بالمصادر االمراجع التي استعنت يما عل إتما هه

الدراسة اهللا أسأ السداد االتافيق فإ أخطأت أا قصرت في شي فم نفسي االشيطا اا أصيت

فيتافيق م هللا عز اجل اهللا م ا ار القصد.

ج

Abestract
Dealing with the study of the Saudi-Palestinian relations in the period
between 2000 to 2012, and in particular address the Saudi-Palestinian relations in
the light of regional and international changes, and for the Saudi-Palestinian
relationship of these changes, and the study began monitoring the most important
themes in Saudi Arabia Palestinian relationship gradually in the period of The
study, from Al-Aqsa Intifada to the recognition of the state.
This study is base on referring to Saudi Arabia Palestinian relations to the
beginnings of the Palestinian issue in light of regional and international changes,
which saw the occupation of Palestine, where they are monitoring the positions and
the role of Saudi Arabia in that historical period, I prepared aspecial chapter about
the historical period since the beginning of the occupation of Palestine to the year
2000 in a historic season.
But the period since 2000, and until 2005 is an important period in the
history of the Palestinian cause, so I preiod achapter on the Saudi-Palestinian
relations during this period in the light of regional and international,changes and the
most important thing that I have dealt with in that period is the Saudi relationship
to Palestine under the Israeli-Palestinian conflict, and the Saudi Arabia's support for
Palestine in the light of all regional and international changes, whether
economically or internationally or regionally and the most important event, in that
period was the resolution of invalidating the apartheid wall, thanks to the efforts of
Saudi Arabia in the international sphere.
During this study and research I found that the developments which have
taken place since 2005 to 2013 are of the most important events in thae modern
Arab history, so I have allocated chapter which deals with Saudi Arabia Palestinian
relations during that period, where I addressed tha soudi

Arabia role in the

Palestinians reconciliation, especially in Makka agreement and the role of Saudi
Arabia in easing the Israeli blockade on Palestinian people, then I showed the role

ح

Saudi during the wars on Gaza, also I discussed the Arab revolutions that have
affected negatively on the Saudi support for Palestine, and in the end of the study I
showed the Saudi support for the Palestinian political and diplomatic movement at
the international level, including the membership of the state of Palestine in the
United Nations , I had mentioned the most important findings during the study and
then some of the recommendations that could be benefitted by the reseaech who are
Interested in the Saudi – palestinian relations.
At the end of the study I appended it with alist of sources and references that helper
me to complete this study and I ask Allah to reconcile the payment and if I missed
or failed in something it is myself and the devil and if succeeded it is from
Almighty Allah and Allah is behid of the intent..
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الفصل األول
اإلطار النظري للدراســــة
 1.1مق م
 2.1مشك

ت اع

 3.1ف ض ا
 4.1أ م
 5.1أ

ت اع
ت اع

ف ت اع

 6.1منهج

ت اع

 7.1مصط حا

ت اع

 8.1ح ور ت ا ع
 9.1مربا

ت اع

 10.1ت ا عا

تسابق

 11.1تقس و ت ا ع

 1.1مقدمة
تعتير السعادية م أه الدا المناصرة للقضية الفلسطينية ماليا اسياسيا ااعلميا ,اتجل

هلك في احتضا السعادية للجاليات العربية اخاصة الفلسطينية ,إضافة إل

الدع الشعيي المادق

االمعناق ,حكامة اشعبا بضرارة مساندة القضية الفلسطينية,لها فإ السعادية تعتير دالة إستراتيجية

مممة للقضية الفلسطينية انطلقا م ثقلما السياسي اماقعما المتميز ,ام ناحية أخرى ,إ ماقعما

الجيا استراتيجي في الاط العربي ,فضل ع مخزانما النفطي الماتل كل هلك جعل منما قيمة كييرة

اقتصاديا اماديا ,اف

هها اإلطار كانت العلقات السعادية -الفلسطينية األكثر حياية يي الاط

العربي خل العقاد العشر الماضية انطلقا م رؤية كل الطرفي للمصالح االتحديات المشتركة

التي تااجممما.
تحتل المملكة العربية السعادية مكانة مممة فعل الصعيد اإلقليمي تيدا علقاتما في محيطما

اإلقليمي انطلقا م اإلطار المحداد في مجلس التعاا لدا الخليج العربية إل
اانتما بمنظمة المؤتمر اإلسلمي ,ففي كل م

الجامعة العربية

هه الدااتر أدت المملكة دا ار حاسما في عملية

التساية الفلسطينية ,كما شكلت ضمانة أساسية أستمرارها في القيا يدارها االنجاح في ممماتما.

اانطلقا م هها الماقع اأستراتيجي الهق دعمته حكمة القيادة السعادية ,ام خل رؤ تما

للمشكلت اإلقليمية االدالية ,فقد أصبحت السعادية تؤدق دار المرجح اإلقليمي م أجل الحفاظ عل

السل ااأستقرار ,يل اتمارس بشأ

القضايا دار الاسيط الناجح في تحقيق التساية

الكثير م

السلمية للنزاعات ,اهي اضعية أصبحت معما الديلاماسية السعادية تتمتع بالكثير م المصداقية في
مختلف المنتديات.

اأ األم ل الللهق تسللع إليلله إس لراتيل أ يمك ل يلاغلله إأ فللي إطللار سللل شللامل اعللاد يكفللل

لجميللع األط لراف األم ل المت لااز االمتكامللل اتحقيللق اأسللتقرار االنمللا لجميللع شللعاب المنطقللة ,اهللها

الماقف الااضلح للسلعادية مل قضلية السلل هلا فلي الااقلع رد حاسل علل كلل اأدعلا ات التلي كانلت

ترى أنما تملارس سياسلة رفلض مطللق تجلا قضلية السلل ملع إسلراتيل فلي المنطقلة العربيلة ,فالسلعادية
كانت عل العكس م هللك فملي مل أا اللداعي فلي إطلار مبلادرة المللك فملد الشلميرة التلي تلدعا إلل

سللل عللاد لجميللع يلللدا المنطقللة ,اهللا مللا يعنللي أ إمكانيللة السللل مللع إس لراتيل تبقل مقرانللة بشللر

أساسلي يتمثلل فلي إعلادة األرض العربيلة المحتللة ,اتمكللي الشلعب الفلسلطيني مل ممارسلة حقله الكامللل

فل ل للي تقر ل ل للر المصل ل للير ,ابنل ل للا دالتل ل لله المسل ل للتقلة التل ل للي هل ل للي عضل ل للا كامل ل للل داخل ل للل الجامعل ل للة العربيل ل للة
(غالي ,1971 ,ص.)104
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تقا السعادية داخل المنظمة اإلسلمية يدار أساسي في تقر ب اجمات النظر يي الفصاتل

الفلسطينية اخاصة اتفاق مكة الهق أجرق تحت رعاية السعادية ,ام جمة أخرق أصدرت السعادية

العديد م التاصيات بما فيما إنشا صنداق القدس الهق يشكل خطاة عملية راتدة لمنع التما د ادع
المقدسيي في جماده م أجل الحفاظ عل عرابة المدينة المقدسة اها تما اإلسلمية.

أدرك الغرب كالاأيات المتحدة ابر طانيا خطارة التقارب السعادق الفلسطيني ,االعلقات
الجيدة يينمما ,ام خلفمما سار ا -مثل

اإلزعاج للسياسات الغربية آنهاك -افي هها الشأ يقا

الرتيس األمر كي أيزنماار ماجما حديثه أجتماع حلف األطلسي "أ يد أ تتاجه سياستنا إل الفصل
يي الفلسطينيي االسعاديي  ,لهلك ستجد فلسطي نفسما معزالة ع بقية العال العربي ,اليس لما

حليف ساى اإلتحاد السافيتي ,مما أ يعجيما هها الاضع بسرعة ا جعلما تلحق ينا في البح
تساية معقالة ألزمة الشرق األاسط (األدغ  ,1983 ,ص.)68

قامت الثارات العربية عا  2011اانشغل العال العربي يمه الثارات ,ال تك

المملكة

الدا العربية انشغلت بشؤانما الداخلية افي األم

العربي,

السعادية بعيدة ع هه األحدا  ,حي
عل

ع

القضية الفلسطينية ,بحي

اأصبحت السعادية تبح

م تمميش السعادية بحي

أ

أنما شغلت نفسما في تلك الثارات ,مما كا له أثر سليي

ع مصالحما م هه الثارات ,افي تلك الفترة عانت القضية الفلسطينية
شغلت نفسما في الصراعات في المنطقة ,اخاصة في سار ا امصر

االعراق.
قامت السعادية يدار مميز م خل الدع السياسي االديلاماسي للقضية الفلسطينية ,في
المجتمع الدالي االمنظمات الدالية ,فقد اضعت ديلاماسيتما تحت تصرف الفلسطينيي  ,اقامت يجماد
دالية كييرة م أجل حصا الفلسطينيي عل

حقاقم المشراعة ,ال تتاقف لحظة السعادية ع

دع الفلسطينيي  ,حت خل الحراب عل قطاع غزة ل تتاقف جمادها الديلاماسية االسياسية م

أجل اقف تلك الحراب ,اكانت م أا الداعمي ماديا اسياسيا اديلاماسيا خل الحراب ابعدها.
تعتير العلقات الفلسطينية السعادية في الفترة الزمنية التي تشملما الدراسة ,مثاأ لعلقات
اإلخاة االصداقة االتعاا يي

يلدي  ,تربطمما راابط اثيقة امصالح مشتركة ,ارؤى تكاد تكا

الملحة التي تشغل با الساسة اصانعي القرار السياسي في كل
متطابقة ,بالنسبة للعديد م القضايا ُ
اليلدي  ,كما اتستمد هه الدراسة أهميتما م ثقل العلقات يي اليلدي الشقيقي  ,أأ اهما فلسطي
االسعادية.
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 2.1مشكلة الدراسة
تكم مشكلة الدراسة في ييا العلقة السعادية الفلسطينية في في ظل المتغيرات اأقليمية

االدالية م  , 2013-2000اايضاح التطارات اإلقليمية االدالية ,اايضاح التطارات السياسية التي

أدت إل انتقا العلقة يينمما م مرحلة إل أخرى ,ام ث تحديد شكلما الحالي اآفاقما المستقيلية.
يمك صياغة مشكلة الدراسة م خل التساؤ الرتيسي التالي:

ما أثر التطورات اإلقليمية والدولية على العالقات السعودية الفلسطينية خالل الفترة

2013-2000؟

ا تفرع م هها التساؤ الرتيسي تساؤأت فرعية:


ما هي الجهار التار خية للعلقات السعادية الفلسطينية؟



ما هي محددات العلقات السعادية الفلسطينية؟



إل أق مدى تطار الدع السعادق للقضية الفلسطينية خل الفترة عا 2012-2000؟



ما هي طييعة العلقة السعادية الفلسطينية ادارها عل الصراع اإلسراتيلي ؟



ما ها ماقف السعادية تجا اتفاق مكة اتداعياتما عل ربط التلؤ يي الفصاتل الفلسطينية؟



ما هي أهمية المبادرات السعادية للسل ؟



كيف كانت العلقات الفلسطينية السعادية في ظل الثارات العربية؟



ما دار السعادية تجا تطارات الحراب عل غزة؟



إل أق مدى ساه الدار الديلاماسي السعادق في دع القضية الفلسطينية ؟



ما هي التطارات اأقليمية االدالية التي أثرت عل

م 2013-2000؟

العلقات السعادية الفلسطينية في الفترة

 3.1فرضيات الدراسة


لقد كا لقيا ثارات الربيع العربي تأثير سليي مااقف السعادية تجا القضية الفلسطينية.
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هناك تأثير مباشر للمتغيرات اإلقليمية االدالية عل العلقات السعادية الفلسطينية



استطاعت السعادية التأثير عل المااقف الفلسطينية اتدعي المقامات اأاجه التعز ز لصماد
الشعب الفلسطيني م

خل

بالقضايا المشتركة يينمما.

العلقة القاية يي

السعادية االقضية الفلسطينية اارتباطمما

 4.1أهمية الدراسة
 -1تنبع أهمية الدراسة كا العلقات السعادية الفلسطينية ارتكزت عل ميدأ المصلحة الاطنية,
الهق يدأااضحا م خل تطار العلقة يي اليلدي  ,االتعامل مع قضايا المركز ة كالصراع
اإلسراتيلي -العربي ,اقضية فلسطي

جاهر الصراع,الحرب عل

أمر كا عا 2000

ااأنتفاضة الثانية عا  2000اافاة الرتيس الراحل ياسر عرفات عا  , 2004ااتفاق مكة,

االحربيي

اآلخر عل قطاع غزة عا ,2012-2008ااأنتخابات عا  ,2006االحصار

المفراض بعد اأنتخابات األخيرة عا  , 2007اتكم أهمية البح

في اأعتبارات اآلتية في

قلة الدراسات المتخصصة حا ماضاع العلقات السعادية -الفلسطينية ,ايمك أ تساعد
هه الدراسة علي تنمية اعي المجتمع العربي بأهمية دار المملكة العربية السعادية ادارها

الفعا االرتيسي ,حي

تعتير هه الدراسة م الدراسات الجديدة التي ل يسيق اأ تطرق لما

أحد م الباحثي  ,علما أنما تتحد
المجا أما الباح

ع العلقات السعادية الفلسطينية ,اقد تفتح هه الدراسة

في العلا السياسية للمساهمة في تقاية العلقة السعادية الفلسطينية.

امساعدة الباحثي االممتمي في دراسة جاانب محددة في إطار العلقات السعادية الفلسطينية
باإلضافة إل

رفد المكتبة العربية يإضا ة بحثية هامة.

 5.1أهداف الدراسة
 -2محاالة إلقا الضا عل محددات العلقات السعادية ,الفلسطينية
 -3تسليط الضا عل
الشرق األاسط.

ماقف السعادية تجا القضية الفلسطينية ,كانما القضية المركز ة في

 -4رصد تداعيات التساية السلمية في الشرق األاسط في ضا العلقة يي السعادية افلسطي .
 -5إيراز مدى التأثيرات اإلقليمية االدالية عل مسيرة العلقات السعادية الفلسطينية.
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 -6إيراز تأثير الثارات العربية عل العلقات السعادية الفلسطينية.
 -7تاضيح العلقة يي حماس االسعادية اانعكاسما عل دار السعادية في القضية الفلسطينية.

 6.1منهجية الدراسة
تتعدد المناهج المستخدمة في دراسة العلقات الدالية ,المها سيت التركيز في تفسيرنا عل
المناهج المستخدمة في دراستنا ,اهي كالتالي:
ستعتمد الدراسة عل المنمج التار خي االاصفي التحليلي لما يتميز به هها المنمج م القدرة
عل تحديد تلك العلقة في صياغة التطارات العربية,م خل اضع األهداف ,ااألداات  ,لها يمك

اأستعانة بما يلي:

 -1المنهج التاريخي :إ التار خ سلسلة متصلة الحلقات ,تتلحق فيما النتاتج بالمقدمات ,ا رتبط فيما
الماضي بالحاضر ,لهلك أ يد للباح

في العلا اإلنسانية م الرجاع إل الماضي لتعقب الظاهرة

م نشأتما ,ايعتير المنمج التار خي المرحلة األال م تطار ماضاع العلقات الدالية ,كانه حقل
م حقا المعرفة األكاديمية  ,فما يعلق أهمية كيرى عل التار خ الديلاماسي ,اهلك عل أساس أ

للعلقات الدالية في صارها انماهجما المعاصرة جهار اامتدادات تار خية سابقة.
 -2منهج تحليل النظم  :يقا هها المنمج يتسليط الضا عل

المدخلت االمخرجات ,اأثر الييتة

الداخلية االخارجية عل السلاك الخارجي للدا .

 -3المنهج الوصفي التحليلي :يقا هها المنمج عل

إتباع خطاات منظمة في معالجة الظااهر

االقضايا ,اتحليلما اتفسيرها بشكل علمي منظ  ,م أجل الاصا إلغراض اأهداف البح .

 7.1مصطلحات الدراسة
العالقات الدولية :يعرفما "ا نالدز" أنما تمت يدارسة طييعة اادارة التأثير عل

العلقات يي األفراد

االجماعات العاملة في ميدا تنافس خاص ضم إطار م الفاض  ,اتمت بطييعة التفاعلت يينم ,

االعاامل المتغيرة المؤثرة في هها التفاعل (سعد ,2011 ,ص.)12

األمن القومي :تُعرف الماساعة اأجتماعية األم القامي" :بأنه قدرة األمة عل حماية قيمما الداخلية
م التمديدات الخارجية" .ا رى االتر ليبما أ األمة اآلمنة "ليست في خطر التضحية بالقي

األساسية إها اضطرت إل تجنب حرب ما ,اأنما قادرة إها ت تحديدها عل صيانتما باأنتصار في
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تلك الحراب".أما لفرز فيرى أ األم القامي يعني " حماية القي التي ت اكتسايما اغياب الخاف م

أق هجا عل

تلك القي " (قاس  ,1993 ,ص.)21

الشرق األوسط( :)1هلك المفما األكثر شياعا اغماضا في الاقت نفسه ,ها مفما الشرق األاسط,
حي

تتاال استخداماته دا اإلشارة إل تحديد تلك الدا التي تنطاق تحت لاا هلك المفما  ,اقد

ارتبط ظمار اهياعه يتطار الفكر اأستراتيجي اإلنجليزق .فاستخد "الفرد هاما " المصطلح ألا مرة
عا  , 1511دا اإلشارة إل

البلد التي يشملما هها المفما  ,لها فما مصطلح مطا  ,اأ هه

التسمية ليست نابعة م طييعة المنطقة نفسما أا م خصاتصما الهاتية ,اانما تسمية مستمدة م
علقة المنطقة بالغير (مطر ,2005 ,ص.)3

 8.1حدود الدراسة
تمت الدراسة في سياق ثلثة حداد هي:
الحد الزماني :تيدأ الدراسة م الفترة الزمنية م عا  2000احت عا . 2013
الحـد المكـاني :حلداد الد ارسلة المكانيلة هلي فلسلطي االسلعادية ,فلي إطلار النظلا اإلقليملي العربلي
امنطقة الشرق األاسط.

الحــد الموضــوعي :س لتتناا الد ارسللة محطللات العلقللة السللعادية الفلسللطينية خللل الفت لرة م ل -2000
 ,2013االعاامل اأيجايية االسليية ج ار تلك العلقة يي اليلدي  ,اأهل اأنعكاسلات علل تللك العلقلة
يي اليلدي في ضا التطارات اإلقليمية االدالية.

 9.1مبررات الدراسة
تعد هه الدراسة محاالة لرصد اتتبع افم اتحليل العلقة السعادية الفلسطينية ,إأ أ الدراسة
سللتحاا التركيللز عل ل العلقللات الفلسللطينية السللعادية ,ا نللدرج هللها البح ل
السياسية ,كما يسع البح

ضللم حقللل امجللا العلللا

لفمل ااستكشلاف الظلراف االمحلددات العربيلة االداليلة هات اأرتبلا يلي

اليلللدي  ,يإض للافة إلل ل معرف للة اتتبللع التط للارات التار خي للة لتل للك العلقللة ,افمل ل المنطلق للات اإلس للتراتيجية

) )1الشرق األاسط هي منطقة جغرافية تشمل يلدا غرب آسيا اشما أفر قيا اتطل منطقة الشرق األاسط عل البحر األحمر االخليج العربي
االبحر األييض المتاسط ا بحر العرب .اعرفته الاكالة الدالية للطاقة الهر ة عا  1989بأنه المنطقة الممتدة م ليييا غربا إل إي ار شرقا,
ام سار ة شماأ إل اليم جنابا .اعرفه آخرا بأنه يض جميع الدا األعضا في الجامعة العربية ااي ار  .ايض إليه المتخصصا في
الاأيات المتحدة الحبشة اباكستا اأفغانستا االدا اإلسلمية المستقلة حديثا في آسيا الاسط .
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ااألهلداف االمصلالح االلداافع األجنييلة خاصلة اإلسلراتيلية ااألمر كيلة علل تللك العلقلة ,االاقلاف علل

خصاصية الحالة الفلسطينية السعادية ,االاقاف عل معرفة حداد تلك العلقة.

اقد ت اختيار ماضاع العلقة السلعادية الفلسلطينية إيمانلا مل الطاللب بأهميلة هلها الماضلاع

لملا تشلكله مل أهميللة بالغلة ,حيل

تلرتبط السللعادية افلسلطي بعلقلات قايلة ,الللها أحل الطاللب القيللا

يدراسة العلقة يي اليلدي لتقدي التفسيرات الماضاعية للااقع الحقيقي ,اهلك أملل مل الطاللب فلي أ

تسللاعد هلله الد ارسللة القللاتمي فللي اليللدي مل تطللا ر تلللك العلقللة ,للسللتفادة مل النتللاتج المترتبللة علللي

الدراسة التطا ر هه في المستقيل بما يتل

م التطارات المعاصرة للرتقا يتلك العلقة.

 10.1الدراسات السابقة
 .1دراسة علي رضوان الموسومة بـ "الدور المحوري والفعال للملكة العربية السعودية نحو القضايا
العربية باألخص الفلسطينية" ،دار الهدى ،بيروت1997 ،م.

هدفت هه الدراسة التعرف عل الدار المحارق االفعا للملكة العربية السعادية نحا القضايا العربية
باألخص الفلسطينية اتاصلت الدراسة إل العديد م النتاتج كا أهمما أ القضايا التي يت تناالما

م خل اساتل اإلعل هي القضايا السعادية  ,اتقد الدراسة نظرة ثاقبة فعالة للدار السعادق في

منطقة الشرق األاسط.

 .2دراسة محمد حسنين الموسومة بـ "أثر بعض العوامل الخارجية على الساحة العربية والدور
المنشود منها" دار الجيل ،بيروت ،ط .1999 ،8

هدفت الدراسة إل إظمار أثر بعض العاامل الخارجية عل الساحة العربية اكفا تما عل الدار

المنشاد منما ,اتنظي العمل ااأتصاأت االتنسيق ,أا احدة تتابع مجر ات األمار السياسية يي اليلدي ,
اتاصلت الدراسة إل بعض النتاتج أهمما أ درجة استعداد الملكة العربية السعادية لمااجمة أزماتما

المحتملة ضعيفة.

 .3دراسة رياض شاهين وأحمد الفراني .الموسومة بـ "جهود المملكة العربية السعودية في دعم
القضية الفلسطينية 1367-1366هـ 1948-1947 /م" ،قسم التاريخ ،جامعة النجاح

الوطنية ،نابلس ،فبراير 2002م( ،عدد خاص )

هدفت الدراسة إل التعرف عل جماد المملكة العربية السعادية في دع القضية الفلسطينية

 , 1947اع

حيثيات اأهتما السعادق بفلسطي  ,اع
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احدة األمة العربية االخطر اليمادق

الصمياني ,اعلقة الجاار التي تربط يي السعادية افلسطي  ,االبعد اإلنساني للقضية الفلسطينية,

االجماد السعادية الرسمية لدع القضية الفلسطينية قيل حرب  , 1948م
اليمادية إل

فلسطي  ,اماقف الملك عيد العز ز آ

سعاد م

قرار التقسي االمجرة

دخا الجياش العربية فلسطي ,

االجماد السعادية الشعيية لدع القضية الفلسطينية ,اتاصلت الدراسة إل النتاتج التالية :أاأ :نظرت

المملكة العربية السعادية إل

أنما قضية حق اإلنسا

القضية الفلسطينية عل

العربي في ترابه

الاطني ,اأ المقدسات اإلسلمية في القدس االتراب الفلسطيني ها ملك لألمة اإلسلمية ,فقضية

فلسطي بالنسبة للمملكة العربية السعادية ها ااجب ديني ااطني تعترف يمما المملكة اتقرهما .ثانيا:

سا ندت المملكة القضية الفلسطينية في المحافل العربية في اجتماعات جامعة الدا العربية ,م خل

مؤتمر انشاص( ,)1امؤتمر يلادا ( ,)2اغيرها ,كما ساندت المملكة القضية الفلسطينية في المحافل

الدالية مثل اجتماعات الجمعية العامة لألم المتحدة,االجمد الهق يهلته لمنع ق ارر التقسي  .ثالثا:

المعارضة الشديدة التي أظمرتما المملكة ضد هجرة اليماد لفلسطي ا تضح هلك م اأحتجاجات
شديدة اللمجة التي قدمتما المملكة للحكامتي

الير طانية ااألمر كية عندما صدر تقر ر اللجنة

اإلنجليز ة األمر كية بشأ المجرة االسماح يمجرة اليماد .رابعا :الماقف المتبصر للملك عيد العز ز في

حرب  1948الداعي إل تسليح ادع الفلسطينيي في الداخل بالما االسلح االمتطاعي دا تار
الجياش العربية بحرب غير مؤهلي إليما التأهيل المناسب .خامسا :عندما فشل الملك عيد العز ز م

إقناع الزعما العرب يتيني اجمة نظر في حرب  1948ل يتأخر في إرسا الجيش السعادق
النظامي يجانب المتطاعي إل فلسطي لمشاركة إخاانم الفلسطينيي في التصدق للعداا الصمياني

ليعانق الد السعادق الد الفلسطيني عل أرض فلسطي المسلمة.
 .4دراسة ناصر فودة الموسومة بـ "دور الملكة العربية السعودية في تدعيم العالقات العربية وثائق
ومراسالت تنشر ألول مرة" ،منشورات روائع مجدالوي ،عمان ،ط 2002 ،2م.
هدفت الدراسة إل التعرف عل دار الملكة العربية السعادية في تدعي

العلقات العربية,

االعقبات التي تااجه إدارة العلقات العامة للحيلالة دا قيا تلك اإلدارة بممارسة ااجباتما تجا
األزمات االكاار التي تتعرض لما ,اتاصلت الدراسة إل

اتصاأت للطاارئ يي

اليلدي  ,اتاصلت الدراسة إل

مجماعة م النتاتج أهمما ياجد خطا

مجماعة م

التاصيات أهمما ضرارة عقد

)(1مؤتمر أنشاص ها اأجتماع األا لملاك العرب ارؤساتم ا أمراتم في " زه ار انشاص" يدعاة م الملك فاراق األا اها مؤتمر قمة
الدا العربية عا  1946في الفترة ما يي ( 29 - 28مايا  /أيار )  ,احضرته الدا السبع المؤسسة للجامعة العربية.

) (2مؤتمر يلادا عقد في  8سيتمير م العا  1937حي

اجتمع فيه القادة العرب في مصيف يلادا بسار ا .اقد أسم المؤتمر في

تأسيس جامعة الدا العربية  ,القد ناقش هها المؤتمر تطارات القضية الفلسطينية بعدما رفض اأنتداب الير طاني عقد المؤتمر في القدس.
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اجتماعات مشتركة يي اليلدي

في تدعي العلقات العربية.

االعمل عل تكثيف تلك الدارات المتخصصة ا دع التاجه السياسي

 .5دراسة عبد هلل عودة الموسومة بـ "التخطيط السياسي اإلعالمي السعودي ودوره في مواجهة

التحديات العربية الواقع الفلسطيني نموذجاً" ،سلسلة كتب فلسطينية رقم ( ،)33م .ت .ف ،مركز
األبحاث ،بيروت.2005 ،

تناالت الدراسة التخطيط اإلعلمي السعادق ادار في مااجمة التحديات العربية الفلسطينية,

اتحديد اآلثار اإليجايية للتخطيط اإلعلمي السعادق في مااجمة التحديات العربية الفلسطينية م

خل إعداد خطط إعلمية خارجية فعالة تساند عمليات الثبات ,اازالة آثارها السليية ,اكهلك دراسة
لتطا ر السياسة الخارجية بما يكفل فعالية مااجمتما ااحبا آثارها مستقبل ,اتاصلت الدراسة إل
مجماعة م

السعادية

النتاتج كا

م

أهمما أ

مم جدا لمااجمة

السعادية الهي

التخطيط السياسي اإلعلمي المعد م

التحديات العربية السعادية,

يتمتعا بالكفا ة االمقدرة عل

بمعلامات صحيحة يدا أ تؤدق إل

الحد م

المملكة العربية

ا تطلب نجاحما اشتراك خي ار م

آثارها ,اضرارة تزا د الجماهير العربية

يليلة األفكار العربية ,كل هلك يجعل هناك قدرة عل إدارتما

إعلميا.
 .6دراسة راسم يحي الموسومة بـ "سمات القيادة السياسية السعودية الفلسطينية دراسة ميدانية على
مقومات الدعم والصمود العالقات الفلسطينية السعودية" مقدم إلى المؤتمر السنوي الثاني

الدراسات الدولية2007 ،م.

هدفت الدراسة إل التعرف عل سمات القيادة السياسية السعادية الفلسطينية ,في دراسة ميدانية

لمقامات الدع االصماد في العلقات السعادية الفلسطينية ,اصاأ لدراسة هه السمات ا معرفة مدى
الجاهز ة في التعامل مع األحدا

السياسية السعادية يعمل عل

المتاقعة اقد أظمرت النتاتج التالية :أ اجاد نظا لدى القيادة

تنمية ا تطا ر القاى السياسية ألنه يركز عل مجماعة م اإلج ار ات

السياسية,ا ضرارة اأهتما بمنمجية ااستراتيجية القاى العربية عل اعتبار أنه جز مكمل للتخطيط
اأستراتيجي العربي,كما أاصت بضرارة إنشا احدة مشتركة يي اليلدي عل قاتمة المستالية السياسية

في ق ارراتما.
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 .7دراسة محمد مزيد الموسومة بـ "معوقات السياسة السعودية الفلسطينية خالل الفترة -1992
 2000وسبل المواجهه" ،مجلة الوحدة ،المجلس القومي للثقافة العربية ،السنة السابقة ،العدد
 ،1991الرباط ،المملكة المغربية.2010 ،

ت التركيز خل هه الدراسة عل أه المعاقات التي صاحيت العلقات السعادية الفلسطينية

اسيل مااجمتما ,امدى تأثير هه المعاقات عل جاهز ة التعاا يي اليلدي  ,االكشف ع الثغرات
انقا الضعف لدى اليلدي نحا عاامل القاة االضعف في هها المجا االتعرف عل مدى تلك المعاقات
اتأثيرها عل عاامل الصماد لدى القضية الفلسطينية ,اقد استخد الباح

المنمج التار خي ,اتاصلت

الدراسة إل عدة نتاتج كا أهمما بأنه تتافر للقادة السعاديي المقامات األساسية اللزمة إلدارة الصراع,
لك هه المقامات متافرة بالحد األدن  ,اأاصت الدراسة بضرارة العمل المشترك يي اليلدي  ,اضرارة

رفع مستاى العلقة يي اليلديي في المجاأت المختلفة

 11.1تقسيم الدراسة
 .1الفصل األول :خطة الدراسة

 .2الفصل الثاني :الجذور التاريخية للعالقات السعودية الفلسطينية
 1.2مقدمة
 2.2دع المملكة العربية السعادية للقضية الفلسطينية في المجا السياسي

 .3.2دع المملكة العربية السعادية للقضية الفلسطينية في المجاأت األخرى
 .4.2خلصة

 .3الفصل الثالث :العالقة السعودية الفلسطينية في ظل التغيرات اإلقليمية والدولية من  2000إلى

2005

 .1.3مقدمة

 .2.3العلقة السعادية الفلسطينية في ظل تطارات الصراع مع اأحتل
 .3.3الدع السعادق لفلسطي في ظل المتغيرات اإلقليمية االدالية
 .4.3خلصة

 .4الفصل الرابع :تطورات العالقة السعودية الفلسطينية من  2005الى 2013
 .1.4مقدمة
 .2.4رعاية السعادية للمصالحة الفلسطينية

 .3.4دار السعادية في تخفيف الحصار اإلسراتيلي
 .4.4ماقف السعادية م الحراب عل غزة
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 .5.4أثر الثارات العربية عل الدع السعادق لفلسطي
 .6.4دع السعادية للتحركات الديلاماسية الفلسطينية
 .7.4خلصة

 .5الخاتمة والنتائج والتوصيات
 .1.5الخاتمة
 .2.5النتاتج

 .3.5التاصيات
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الفصل الثاني:
اجلذور التارخيية للعالقات السعودية
الفلسطينية
 1.2مق م
 2.2رعو ملم ك تع ب

تسعمرة ت قض

تف سط ن

 .3.2رعو ملم ك تع ب

تسعمرة ت قض

تف سط ن

 .4.2خالص
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يف جملال تس اعي
يف جملاال

خ ى

 1.2مقدمة
تحتل فلسطي

مكا

الصدارة في قضايا العال العربي المعاصر ,اتحظ

باهتما امكانة

عربية ااقليمية ادالية ,نظ ار لمكانتما الدينية ,اماقعما اأستراتيجي الهق يربط يي قارات العال القدي

آسيا اأفر قيا اأارابا ,اكهلك فمي همزة الاصل يي مشرق العال امغربه.

تعتير المملكة العربية السعادية اليلد الاحيد في العال العربي ااإلسلمي التي تتخه م أحكا

ر لما ,فكل أنااع المعاملت تطيق فيما أحكا الشر عة اإلسلمية (الكيالي
الشر عة اإلسلمية دستا ا

اآخرا  ,1979 ,3 ,ص .)192اقد تينت المملكة قضية فلسطي منه يدايتما كقضية عربية إسلمية
تنطلق م

خللما ثاايت السياسة الخارجية السعادية ,اتتفاعل مع إدراكما اتصارها .فقد شكلت
تقا عل

مرتكزاتما نمج السياسة السعادية بحي

عد استغللما ألق م

المآرب أا التاجمات

الداخلية الخاصة بالمملكة العربية السعادية ,يل عل العكس تماما فقد تفاعلت جميع مكانات العنصر
التار خي للقضية الفلسطينية مع أاضاع الييتة الداخلية االااقع اإلقليمي داخل اإلطار الدالي ,ليتيلار
في النماية مع تصارات القيادة السعادية تجا قضية العرب االمسلمي األال قضية فلسطي

(الكيالي,

 ,1985ص .)30انظ ار أل القضية الفلسطينية لما المكانة المامة في أالايات السياسة السعادية منه
()1

عمد الملك الراحل عيد العز ز آ سعاد

يداية إرسا أساس إسراتيل يي

حي

كا للصراع اإلسراتيلي -العربي عمقه التار خي منه

األعاا  , 1948-1917االهق يدأ يتصر ح يلفار اانتم

إسراتيل ,اما تمخضت عنه هه الحرب العالمية الثانية " ," 1945-1939اما خلفته م أحدا

بقيا

أدت

في نماية المطاف إل احتل اليماد لفلسطي (النتشة ,1986 ,ص.)342
استأثرت القضية الفلسطينية باهتما الملك عيد العز ز ,فقد حمل عل
القضية منه يداياتما األال ؛ أق منه صدار اعد يلفار في  2تشر

كاهله عب هه

ثاني /نافمير عا , 1917

ارفض كل محااأت ير طانيا المادفة إل انتزاع شبه اعتراف بالاط القامي لليماد ,ام هنا انطلق

الملك عيدالعز ز في دفاعه ع قضية فلسطي ا اليما جل اهتمامه اكيير رعايته ,اهلك م أجل حل
القضية حل سليما عادأ ,يحقق أماني الشعب الفلسطيني في تحقيق مطالبه التي تقضي يإلغا اعد

( )1عيد العز ز ي عيدالرحم ي فيصل ي تركي آ سعاد ,الد في  15كانا ثاني /يناير عا  , 1876في الر اض ألسرة آ سعاد
ا لحاكمة في السعادية ,مؤسس المملكة العربية السعادية الحديثة ,لما يلغ العاشرة م عمر انتقل مع عاتلته إل الكا ت ,استال عل الر اض
عا  , 1902اعل نجد عا  , 1912ث عل الحجاز امكة عا  , 1924اأعل نفسه ملكا عل الحجاز انجد في العا  , 1925اااصل
تاسيع ممتلكاته في شبه الجز رة العربية ,اأعل عا  1932إقامة المملكة العربية السعادية ,تافي في  9تشر
(الماساعة العربية الميسرة ,2009 ,4 ,ص)2209
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ثاني/نافمير عا 1953

يلفار امنع المجرة اليمادية إل

فلسطي  ,لها فإ الفلسطينيي قد عالاا كثي ار عل

امؤازرته للقضية (ماقع الاط .)2009/4/3 ,

دعمه امساندته

 2.2دعم السعودية للقضية الفلسطينية في المجال السياسي
كانت القضية الفلسطينية امازالت منه إعل

الدالة السعادية الحديثة عل

يد الملك عيد

العز ز آ سعاد اهلك في عا  , 1932م أه القضايا المصير ة التار خية التي شكلت الشغل

الشاغل للملك عيد العز ز ,ليصبح األت از يمه القضية م ثاايت السياسة السعادية اقضاياها األال .
اجا ت جر مة إحراق المسجد األقص في  21آب /أغسطس عا  , 1969لتاق كل عربي مسل
سباته ,االتي اجه عل

حر م

اإلسلمية إلعل

عيد العز ز الدعاة إل

أثرها الملك فيصل ي

جميع الشعاب

الجماد ضد "إسراتيل" قاتل "لقد عيثت الصميانية الغاز ة بأرضنا ,ااستباحت

حرماتنا ,اامتدت يدها إل مقدساتنا ,فأنا أناشدك الجماد" (آ سعاد ,1999 ,ص ,)91فم أا يا م
حكمه أكد عل

حرصه الشخصي احرص حكامته عل

دع الشعب العربي الفلسطيني ,امساندة

مقاامته المشراعة ,ااقامة دالته المستقلة عل أرضه ,مؤكدا حرصه عل القدس كحرصه عل مكة
المكرمة االمدينة المنارة (الكيلني ,1984 ,ص ,)49اعل هها النمج القاق تال ملاك المملكة العربية
السعادية ااضعي

قضية فلسطي

في سل أالاياتم اثاايت لسياسة بلده  ,حي

كا

م

أه

شااغلم  ,ها دع القضية الفلسطينية انصرتما في كافة المجاأت السياسية االعسكر ة ااإلعلمية

ااأقتصادية.
إ

نمج الدع السياسي الديلاماسي للمملكة العربية السعادية تجا القضية الفلسطينية ,يدأ

بالملك عيد العز ز آ سعاد مؤسس المملكة ,عندما رفض مشراع تقسي فلسطي الهق اقترحته لجنة
()1

ييل الملكية الير طانية عا  ,1937اأافد اينه األمير فيصل

(الهق كا از ر خارجية المملكة في

هلك الاقت) للمشاركة في أا مؤتمر يعقد في لند يي الدا العربية االيماد عا  , 1939ارفضه

) (1فيصل ي عيد العز ز آ سعاد ,اأي الثال
المعارك ااألحدا

لاالدة الملك عيد العز ز ,الد في مدينة الر اض عا  , 1906شارك في س مبكرة في

التي ااكيت نشا المملكة ,افي عا  1927ندبه االد الملك عيد العز ز ليناب عنه في المباحثات مع ير طانيا التي انتمت

بالتاقيع عل معاهدة جدة في نفس العا االتي اعترفت بمقتضاها بحكامة الملك عيد العز ز ,ابعد افاة االد اتسل أخيه سعاد الحك اعينه
اليا للعمد ارتيسا لمجلس الاز ار ااز ار للخارجية ,افي يا  1نافمير /تشر الثاني عا  , 1964اجتمع علما الدي االقضاة ,اأعل مفت
المملكة إنه ت خلع الملك سعاد ي عيد العز ز آ سعاد م الحك  ,اانه سيت مبايعة األمير فيصل ملكا ,افي يا  3نافمير /تشر الثاني
عا  1964يايع ملكا خلفا ألخيه الملك سعاد الهق كا يعاني م عدة أمراض اأ يستطيع قيادة البلد ,تافي في يا  25آهار /مارس عا
 , 1975عندما قا اي أخيه األمير فيصل ي مساعد ي عيد العز ز آ سعاد يإطلق النار عليه اها يستقيل از ر النفط الكا تي (الكيالي
اآخرا  ,1979 ,4 ,ص)681:680
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اأجتماع مع اايزم عندما أيلغ المبعا

الشخصي للرتيس رازفلت يهلك ,اجماد في الدفاع ع

حقاق الشعب الفلسطيني اعرابة فلسطي اعل

رأسما القدس ,اها النمج الهق عمل به م بعد

أيناؤ  ,الملك سعاد االملك فيصل االملك خالد االملك فمد االملك عيد هللا .م خل الت از المملكة

الثايت االراسخ بمناصرة الحق الفلسطيني ,اعد تأثر ماقف المملكة بما قد يط أر م ظراف أا يظمر

م أزمات ,هها باإلضافة إل القيا بما ي ار أا يرتضيه الشعب الفلسطيني لنفسه اعد التدخل في
شؤانه الداخلية ,أا محاالة فرض رأق سياسي عليه ,كما تقا المملكة يدارها الراتد لدع الجماد
للفلسطينيي حقاقم المشراعة اهلك عل

الميهالة لحل القضية الفلسطينية حل عادأ يحف

جميع

األصعدة ساا الثناتية أا اإلقليمية أا الدالية (ي سعاد الكيير.)2001/11/30 ,
اجتمع الملك عيد العز ز مع الرتيس األمر كي رازفلت في شبا  /فيراير عا  , 1945عل

ظمر مركب حربي أمر كي ,اظمرت في هها اأجتماع خلفات كييرة في اجمات النظر حا مسألة
المجرة اليمادية إل

فلسطي  .فقد بادر الرتيس األمر كي رازفلت ,فار يد اأجتماع ,بالطلب م

مضيفه القيا يمجرة ماتة ألف يمادق إل فلسطي  ,فرفض الملك عيد العز ز هلك بشدة ,كما دعا

الاأيات المتحدة األمر كية ال عد دع اليماد بالما االسلح (الكيالي اآخرا  ,1979 ,3 ,ص.)187
ا رى الباح

أنه عل

الرغ م

الدع القامي م

قيل السعادية للقضية الفلسطينية

االتحهيرات م خطر المجرات اإلسراتيلية عل أرض فلسطي إأ أ هها الماقف ل يرتق إل درجة

التمديدات بسيب الماقف األمر كي الداع االمساند للمجرات اليمادية لفلسطي االسعادية ل ترغب في

التصاد بشكل قاق مع الاأيات المتحدة عل

الرغ م

األمر كي للمشراع الصمياني الك هلك بقي مجرد رأق حي

أنما أيدت معارضتما ارفضما للتما ل
ل تتخه السعادية اإلج ار ات المناسبة

االقاية للضغط عل الاأيات المتحدة لاقف الدع االتما ل األمر كي للمشراع الصمياني .
كانت سياسة المملكة العربية السعادية الخارجية ترصد اتراقب األحدا

عل

األراضي

الفلسطينية المحتلة ,االسيطرة اإلسراتيلية عليما ,مدعامة م قيل ير طانيا االاأيات المتحدة ,االدا

الغربية األخرى ,اقد كانت الديلاماسية السعادية قد دخلت مرحلة جديدة م التنظي ابنا العلقات
الدالية التي كانت م أااتل اهتما الملك عيد العز ز ,فقد كا يحرص عل أ يكا ينا العلقات
الديلاماسية قاتما عل قااعد المعاملة بالمثل االصداقة المتبادلة افقا للقااني االنصاص المعما يما
يي الدا  ,لمها فقد كا يشرف عليما إشرافا مباش ار ليضم نجاح الديلاماسية السعادية التي تتميز
باختلف علقاتما مع الدا بحسب ما تقتضيه ,أاأ مصلحة المملكة العربية السعادية اسلمة أمنما,

اثانيا ما تقتضيه المصلحة العربية ااإلسلمية .اعل
16

هها فقد تشكل األساس للسياسة الخارجية

السعادية م ههي العنصر

في علقاتما مع الدا الغربية التي كانت تختلف قاة اضعفا اقربا

ابعدا م أساس ههي العنصر في السياسة الخارجية السعادية (الدااد ,2005 ,ص.)168

أكدت الحكامة السعادية ,اهتمامما البالغ بالمساعي الجار ة إليجاد حل لمشكلة الشرق األاسط

م يينما اأنسحاب اإلسراتيلي م األراضي المحتلة عا  , 1967اعادة القدس إل السيادة العربية,

ااإلقرار بحقاق الشعب الفلسطيني الثايتة .ااعتيرت أ أحد الشرا األساسية لتحقيق هه األهداف,
ها "الافاق العربي" .الهلك سعت داما لرد الخلفات العربية الناتجة ,أصل ع اختلف في اجمات

النظر إل أسلاب التساية السياسية (منصار اآخرا  ,1979 ,ص.)127

يرز دع المملكة العربية السعادية للقضية الفلسطينية في المجا السياسي م عدة اتجاهات,

أهمما عل مستاى جامعة الدا العربية ,امنظمة األم المتحدة ,امنظمة المؤتمر اإلسلمي ,اتأييد

المملكة العربية السعادية المطلق يإقامة الدالة الفلسطينية المستقلة اعاصمتما القدس ,االماقف
السعادق م

أاسلا.

الصراع اإلسراتيلي -العربي ,ادارها في دع السلطة الاطنية الفلسطينية بعد اتفاق

 1.2.2على مستوى جامعة الدول العربية
المملكة العربية السعادية م أكثر الدا الداعمة االمساندة االمناصرة للقضية الفلسطينية قيل

تأسيس الجامعة العربية ازاد دعمما اتأييدها للقضية الفلسطينية بعد تأسيس جامعة الدا العربية
اتعتير المملكة العربية السعادية الدالة التي ل تغب ع مؤتمرات القمة العربية امؤتمرات از ار

الخارجية للدا العربية منه أا قمة عقدت في انشاص بمصر عا 1946إل آخر قمة  ,فمي الدالة

التي ل يتغير ماقفما م القضية الفلسطينية حي

أيرزت في كافة اللقا ات الخاصة داخليا عير

الجامعة العربية أا خارجيا عير المحافل الدالية عرضما عل دع امساندة القضية الفلسطينية اكسب
تأييد أكير عدد م دا العال لما ( .العتييي ,1993 ,ص.)108-82

نللادت المملكللة خللل مللؤتمرات القمللة العربيللة أ يكللا للفلسللطينيي اط ل يجمعم ل عل ل أرض
آب للاتم اأج للداده  ,اب للأ األس لللاب األمث للل ه للا الحص للا علل ل الممكل ل اآل  ,علل ل أ ياض للع الم للدف

الرتيسلي مسلتقبل اهللا تحر لر فلسلطي بالكامللل ,االعملل يجديلة ليلللاك هللك الملدف اهلللك النصلر العظللي
(الكيلنللي ,1984 ,ص ,)56حي ل

قللا الملللك فيصللل ي ل عيللد العز للز فللي هللها الصللدد يتللار خ  28آهار/

مارس عا " 1965بأ بلد تلتز الت ازملا تاملا بمقلررات ملؤتمرات جامعلة اللدا العربيلة ,اأ المملكلة
تعتير قضية فلسطي قضيتما اقضية العرب األال  ,إ فلسطي بالنسبة لنا أغلل مل اليتلرا  ,اأغلل

م أرااحنا ,ااننا ل نتاان في استعما اليترا كسللح فلي المعركلة إها دعلت الضلرارة ,اا الشلعب
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الفلسل ل ل للطيني أيل ل ل للد اأ يعل ل ل للاد إل ل ل ل ل اطنل ل ل لله يامل ل ل للا مل ل ل للا ,حت ل ل ل ل الل ل ل للا كلفنل ل ل للا هلل ل ل للك أرااحنل ل ل للا جميعل ل ل للا"
(عنيتااق ,1973 ,ص.)176:175

قدمت المملكة العربية السعودية مشروعين في جامعة الدول العربية لحل القضية الفلسطينية وهم
(ماقع ا ازرة الخارجية السعادية:)2013/12/27 ,
()1

أوالً :مشروع الملك فهد

للسالم (المشروع العربي للسالم) 1982م

أعل مشراع الملك فمد للسل في الدارة الثانية لمؤتمر القمة العربي الثاني عشر الهق عقد

في مدينة فاس المغربية عا  , 1982فقد هدفت هه المبادرة إل

تحقيق سل دات اشامل للشرق

األاسط ,ااافقت عليه الدا العربية اأصبح أساسا للمشراع العربي للسل المؤتمر السل في مدر د
. 1991

ويتكون المشروع من المبادئ التالية:
.1

انسحاب إسراتيل م جميع األراضي العربية المحتلة عا  1967بما فيما مدينة القدس.

 .2إزالة المستعمرات التي أقامتما إسراتيل في األراضي العربية بعد عا . 1967
 .3ضما حر ة العبادة اممارسة الشعاتر الدينية لجميع األديا في األماك المقدسة.
 .4تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العادة اتعايض م أ يرغب في العادة.
 .5تخضع الضفة الغربية اقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف األم المتحدة المدة أ تز د ع
بضعة أشمر.
 .6قيا الدالة الفلسطينية اعاصمتما القدس.

) )1فمد ي عيد العز ز ي عيد الرحم ي فيصل ي تركي آ سعاد ,خامس ملاك المملكة العربية السعادية اأالم اتخاها للقب خاد الحرمي
الشر في  .ها اأي التاسع م أينا الملك عيد العز ز الهكار .أاكلت إليه ا ازرة الداخلية عا  , 1962اناتب رتيس مجلس الاز ار ااز ر
الداخلية عا  , 1967امع اعتل الملك خالد عرش المملكة بعد اغتيا الملك فيصل عا  , 1975ت تعيينه اليا للعمد ,ارتيسا لمجلس
الاز ار  ,اقد قاد منه فترة اأيته للعمد سياسة فض المنازعات اإلقليمية العربية ,اتشجيع سياسة التضام العربي ااإلسلمي ,تال مقاليد الحك
في  13حز ار  /يانيا عا  , 1982أصيب يجلطة في تشر ثاني /نافمير عا  , 1995اتال عيد هللا ي عيد العز ز الي العمد حينما
إدارة معظ شؤا البلد اليامية .تافي في  1آب /أغسطس عا ( 2005الكيالي ,1979 ,4 ,ص)612:611؛ (الماساعة العربية الميسرة,
 ,2009 ,5ص)2463:2462
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 .7تأكيد حق دا المنطقة في العيش بسل .
 .8تقا األم المتحدة أا بعض الدا األعضا فيما بضما تنفيه تلك المبادئ.
ثانياً :مبادرة الملك عبد هللا بن عبد العزيز 2002م
اهي المبادرة التي أعل عنما الملك عيد هللا ي عيد العز ز في قمة ييرات آهار /مارس عا

 , 2002اتينتما الدا العربية كمشراع عربي ماحد لحل النزاع العربي الفلسطيني ,االتي تافر األم

ااأستقرار لجميع شعاب المنطقة اتؤم حل داتما اعادأ اشامل للصراع اإلسراتيلي -العربي.
اتتلخص المبادرة فيما يلي :
 .1اأنسحاب م األراضي المحتلة حت حداد ( )4يانيا . 1967

 .2القيا بقيا دالة فلسطينية عل األراضي المحتلة في الضفة الغربية اغزة اعاصمتما القدس .
 .3حل قضية اللجتي افقا لق اررات الشرعية الدالية .
اأشارت المبادرة إل أ قيا إسراتيل بالمطالب العربية يعني قيا " علقات طييعية " يينما
ابي الدا العربية .
كثير باصدار ق اررات
ا
في النماية أ يد أ نشير إل أ المملكة العربية السعادية كانت تمت
مممة ع طر ق الجامعة العربية ,اكانت داتما تدفع الجامعة العربية أتخاه مااقف مممة تجا القضية
الفلسطينية ,االمملكة السعادية تجعل م قضية فلسطي القضية األساسية في الجامعة العربية.

 2.2.2على مستوى منظمة األمم المتحدة

()1

أيدت المملكة العربية السعادية خل مناقشات مجلس األم الدالي لقضية الشرق األاسط,

االمسألة الفلسطينية ,الماقف المعتمد عل قرارق  242ا  ,338اعل اأعتدا في طرح أق مشراع

قرار عل أمل استبعاد الاأيات المتحدة لحق النقض (منصار اآخرا  ,1979 ,ص.)128

) )1كانللت السللعادية سللباقة فللي تأسلليس المنظمللات اإلقليميللة االداليللة ,كمنظمللة األم ل المتحللدة (المعلللاف اآخللرا  ,ب .ت ,ص .)688اكللهلك
تأسيسللما للجامعللة العربيللة ,امنظمللة عللد اأنحيللاز ,ارابطللة العللال اإلسلللمي ,امنظمللة المللؤتمر اإلسلللمي ,االينللك اإلسلللمي للتنميللة ,امنظمللة
األابك اأخي ار اليس آخ ار مجلس التعاا لدا الخليج العربي (هاش  ,1993 ,ص.)25
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قامت المملكة بعد تيني جامعة الدا العربية لمشراع الملك فمد ي عيلد العز لز كخطلة للسلل

العربللي عللا  , 1982يجمللاد مكثفللة إليضللاح تلللك المبللادئ للللدا  ,االمنظمللات الداليللة لللدع اتاثيللق

حق للاق القض للية الفلس للطينية االتأكي للد علل ل المب للادئ األساس للية للس للل االت للي أ تل ل از قاتم للة حتل ل اآل ,

اتعتيللر ركللاتز عمليللة السللل  .اقللد ظلللت هلله المبللادرة محللار السياسللات الحاكمللة للص لراع اإلس لراتيلي-

العربلي ,ااأقتلراح شلبه الاحيلد طيلللة فتلرة الثمانينيلات مل القلر الماضللي ,يلل إ األملر اللفلت للنتبللا

حقا ,ها أ التطارات التي حدثت في القضية الفلسطينية تنطاق في جانب كيير منما عل المقترحلات

الس للعادية الل ل تخ للرج عنم للا إأ قل لليل ,األم للر ال للهق يعن للي تافيق للا انجاح للا ممم للا للديلاماس للية الس للعادية
(ي سعاد الكيير.)2001/11/30 ,
اهتمت المملكة العربية السعادية بالقضية الفلسطينية عل صعيد سياستما الخارجية ,اشاركت

في الدفاع ع حقاق فلسطي عالميا ,اظمر هلك ااضحا عندما خطب الملك فيصل في عا 1963
عل

منير األم المتحدة ,حي

هكر إ

الشي الاحيد الهق يدد السل في المنطقة العربية ها

المشكلة الفلسطينية ,منه قرار األم المتحدة يتقسي فلسطي  .اأ القضية الفلسطينية تعتير م أه

اأخطر قضايا العال عل األم االسل الداليي  .كما أ م سياسة المملكة التي اتبعما حا القضية

الفلسطينية هي عد اأعتراف يإسراتيل ,اتاحيد الجماد العربية اترك الخلفات يدأ م فتح جيمات
جانيية تستنفه الجماد ااألماا االدما  ,اانشا هيتة تمثل الفلسطينيي  ,ااشراك المسلمي في الدفاع
ع القضية الفلسطينية (الماساعة الحرة ايكيييديا).
لز فللي دعممللا السياسللي المسللتمر لنص لرة القضللية
لارز امميل ا
إ للمملكللة العربيللة السللعادية دا ار بل ا
الفلسطينية ,اتعز ز صماد الشعب الفلسطيني اتحقيق تطلعاته لينا دالته المستقلة .المها نجدها تتين

جميللع القل اررات الصللادرة مل المنظمللات االميتللات الداليللة المتعلقللة بالقضللية الفلسللطينية ,خاصللة منظمللة

األم المتحدة ,اتشارك في العديد م المؤتمرات ااأجتماعات الخاصة بحل القضية الفلسلطينية اتيله
المملكللة جمللادا حثيثللة ااتصللاأت مكثفللة مللع الللدا الغربيللة االصللديقة ااإلدارة األمر كيللة للضللغط عل ل

إسراتيل إللزامما يتنفيه ق اررات الشرعية الدالية هات الصلة التي تنص علل اأنسلحاب الكاملل مل كافلة

األراضي العربية المحتلة منله علا  . 1967امطاليتملا الداتملة للمجتملع اللدالي بالتلدخل العاجلل لاقلف
اأعتدا ات االممارسات اإلسراتيلية العداانية االمتكررة ضد الشعب الفلسطيني .كما أدانت المملكة قيلا

إس لراتيل يينللا الجللدار العللاز الللهق يض ل أ ارضللي فلسللطينية ااسللعة ,اتقللدمت بمللهكرة احتجللاج لمحكمللة
العد الداليلة فلي أهلاق تلدي فيملا قيلا إسلراتيل يينلا جلدار الفصلل العنصلرق ,اصلدر قلرار المحكملة

رق ل ( ,)2004/28يتللار خ  9تم للاز /ياليللا عللا  , 2004بع للد شللرعية هللها الج للدار اطالللب إسللراتيل
يإزالت لله ,اج للا قل لرار الجمعي للة العام للة ف للي ه للها الش للأ ليعي للر عل ل تض للام المجتم للع ال للدالي حي للا ه للها
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الماضل ل للاع ايطالل ل للب إس ل ل لراتيل ياقل ل للف الجل ل للدار االتخلل ل للي عنل ل لله اأنل ل لله يتنل ل للاقض مل ل للع القل ل للانا الل ل للدالي
(ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013/12/27 ,
يرى الباح

بأ المملكة العربية السعادية قد حرصت أ تجعل م منظمة األم المتحدة

مني ار للدفاع ع قضايا العرب االمسلمي الرتيسية عامة ,اقضية فلسطي امدينة القدس خاصة ,فقد
أيدت المملكة العربية السعادية كل الق اررات الصادرة ع األم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطي  ,اهلك

يد عل حرصما الديني االعربي تجا القضية الفلسطينية حت يلاك التحر ر ااقامة الدالة الفلسطينية

المستقلة ,اعاصمتما القدس.

 3.2.2على مستوى منظمة المؤتمر اإلسالمي
كانت المملكة العربية السعادية تاجه ,اعل الداا  ,ندا للدا اإلسلمية تناشدها بالعمل عل

خدمة القضية الفلسطينية عل
الفلسطينية منه زم

السعادية عل

أساس أنما قضية إسلمية ,اهها يد عل

بعيد ,يعاد إل

الداا تأخه بعي

يداية تكا

الرؤية السعادية للقضية

المملكة العربية السعادية ,فقد كانت السياسة

اأعتبار أالاية القضايا االمقدسات اإلسلمية ,ام

أه القضايا

اإلسلمية المعاصرة االتي ظلت امازالت في سل أالايات السياسة السعادية هي القضية الفلسطينية,
اخاصة قضية القدس ,فالمملكة العربية السعادية أا م أدركت أهمية اضع القضية الفلسطينية

اخاصة القدس في مدارها الصحيح ,اها المدار اإلسلمي (اهبة ,1956 ,ص.)275-262

افي  17نيسا  /اير ل عا  , 1965افتتح الملك فيصل في مكة المكرمة المؤتمر اإلسلمي
الهق نظمته رابطة العال اإلسلمي أيد فيه الدعاة إل "مؤتمر قمة إسلمي ليكا في مقدار أعل قمة

إسلمية تبح

قي قضايا المسلمي اتقرر أماره " .اعرض قضية فلسطي فاصفما بأنما "قضية

إنسانية إسلمية" اليست "قضية سياسية أا اقتصادية" .اقا انما قضية "شعب اعتدى عليه في اطنه
اشرد م يياته انف في أقطار األرض ,يتكفف حسنات المحسني  ,أ لشي إأ أل هناك زمرة م

شهاه األرض أراداا أ يتخهاا لم مرك از فاختاراا فلسطي  ,اساعده عل هها اأختيار االتأييد دا

العال الكيرى أجمع" اقا إ فلسطي "تحتاق عل الحر الثال

اتحتاق عل تار خ للمسلمي االعرب

م قيل آأف السني " .اتاجه إل المؤتمر بقاله" :هه قضيتك ابي أيديك انحيلما إل ضماترك

بأ تفعلاا ما يحقق آما المسلمي االعرب فيك بالنسبة لقضية تعتير األال االنادرة م جنسما في

العال منه أ خلق هللا البشر" (عنيتااق ,1966 ,ص.)176
إ

العاامل التي ساهمت في تاحيد جماد الدا اإلسلمية االعربية تحت سقف منظمة

المؤتمر اإلسلمي ,هي (الماساعة الحرة ايكيييديا):
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 .1اأهتما المشترك للدا اإلسلمية االعربية باستقل باقي العال اإلسلمي االعربي.
 .2رغبة الجمعيات غير الحكامية في العال اإلسلمي إعادة النشا

مرة أخرى للحصا عل

اأستقل م الدا اأستعمار ة ال شمل الدا معا.
 .3احتل إسراتيل لألراضي العربية عا  1967ادع القاى العظم لما في قلب العال اإلسلمي.
إ أه منجزات العمل اإلسلمي المشترك الهق سعت إليه المملكة العربية السعادية منه عا
 , 1967الخراج بالقضية الفلسطينية م إطارها العربي المحداد نسييا إل خيارها اإلسلمي الااسع,
فبفضل جماد الملك فيصل قطعت مجماعة م الدا اإلسلمية علقاتما الديلاماسية مع إسراتيل في

أعقاب حرب عا  , 1967ابفضل الجماد السعادية أصبحت القضية الفلسطينية تحتل أالايات
العمل اإلسلمي المشترك الرتيسية ,اأصبحت م ثاايت سياسة الملك فمد ي عيد العز ز دعاة جميع

العرب االمسلمي إل التكاثف االتضام م أجل تحر ر فلسطي  ,اتخليص المقدسات اإلسلمية فيما
م اأحتل اإلسراتيلي (الرااف ,1999 ,ص .)93كما كا الملك فمد يقا ينفسه أيضا يتاعية شعبه
بالقضية الفلسطينية بصفتما قضية عربية ااسلمية ,اكا

في كل المناسبات يعير بأ

القضية

الفلسطينية هي قضية إسلمية ,اليست قضية للفلسطينيي االعرب احده (الحارثي ,1986 ,ص.)3
ترأس األمير فمد (يا كا اليا للعمد) نيابة ع الملك خالد ي عيد العز ز ,جلسات مؤتمر

القمة اإلسلمي الثال

في مدينة مكة المكرمة في  25كانا ثاني /يناير عا  , 1981حي

أصدر

المؤتمر بلغا سمي (بلك مكة) ,أكد فيه الملاك االرؤسا اقافم في اجه العداا اإلسراتيلي ألرض
فلسطي  ,كما أعلناا رفضم للسياسات التي تمك

لمها العداا

ااأقتصادق االبشرق االعسكرق ,ارفضاا كل مبادرة أ تتين

اتمد بأسباب الدع السياسي

الخيار الفلسطيني المتمثل في الحل

العاد لقضية فلسطي  .اهكها ظلت سياسة المملكة العربية السعادية تدع التضام اإلسلمي ألنه

السييل األمثل لنصرة القضية الفلسطينية ,اقد اضعت المملكة ثقلما السياسي االمادق االمعناق في
سييل دع العال اإلسلمي اقضايا  ,حي

الكا ت في  26كانا

أنه في مؤتمر القمة الخامس للدا اإلسلمية المنعقد في

ثاني /يناير عا  , 1987تناا خطاب الملك فمد الهق ألقا للقضية

الفلسطينية ااحتل إسراتيل لألراضي العربية ااستمرارها في سياستما اأستيطانية ااعتدا اتما عل

المقدسات اإلسلمية االدا العربية ااستمتارها بكل القي ااألعراف الدالية فقا "إ مثل هها السلاك

المشي م جانب إسراتيل يعتير مصدر تمديد مستمر ألم ااستقرار منطقة الشرق األاسط االسل

العالمي يرمته ,اعلينا أ نعمل بكل ما نملك م طاقات لدع امناصرة الكفاح الفلسطيني بقيادة

منظمة التحر ر الفلسطينية" (ي سعاد الكيير.)2001/11/30 ,
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يرى الباح

بأ

مضما الدع الديلاماسي للقضية الفلسطينية نابع م

صمي السياسة

الخارجية للمملكة العربية السعادية ,االعلقة يينما ابي منظمة التحر ر الفلسطينية ,اأ مجمل مااقف
الدا اإلسلمية كانت تلتقي مع سياسة المملكة تجا فلسطي االقدس االشعب الفلسطيني اقضيته

العادلة.

 4.2.2موقف السعودية من الصراع اإلسرائيلي -العربي
لعب الصراع اإلسراتيلي -العربي ,اسياسة إسراتيل العداانية ,المجامية دا ار محار ا في
التغيرات الجهر ة التي طرأت عل المنظامة القطر ة العربية ,اأدت المز مة العربية في فلسطي عا

 , 1948إل نما الاعي السياسي عند جيل جديد م النخبة العسكر ة االثقافية التي دعت إل تغيير

جهرق في ينية النظ االمجتمعات العربية .فقد فجرت هز مة العرب في فلسطي أزمة سياسية ,حي

أ هناك بعض النظ العربية استغل القضية الفلسطينية أعتبارات داخلية ,اهناك بعض المزايدي في
غيرتم عل القضية الفلسطينية (جرجس ,2002 ,ص.)270:269

ل تك المملكة العربية السعادية ترفض أا تقيل بشكل علني أق اسيلة أا طر قة لمعالجة

الصراع اإلسراتيلي -العربي ,يل عل العكس عرف عنما القيا االمتحف أحيانا ,بكل ما تقدمت به

األطراف المختلفة م اساتل اطرق ايتدا م الكفاح المسلح إل التفااض المباشر ,الهلك عل الرغ

م احتل إسراتيل لجزر السعادية في خليج العقبة ,ل تحاا المملكة العربية السعادية في أق اقت

تصنيف نفسما كدالة مااجمة (سلمة ,1980 ,ص .)546افضلت باستمرار يل اشجعت عل استعما
اتقسي اليلدا العربية إل يلدا مااجمة ابلدا مساندة.
ألق

األمير فيصل في المؤتمر الثاني لرؤسا دا عد اأنحياز المنعقدة في القاهرة كلمة

يتار خ  10تشر  /أا عا  , 1964تحد

فيما ع فلسطي بعد أ استأه المؤتمر

بالتعرف

لماضاعما لتعلقه "يجاهر المبادئ التي ننادق يما انكافح م أجلما" اأضاف إل هلك قاله بأ جميع

الدا في األم المتحدة افي مختلف المجاأت الدالية تقاد حملت شعاا عل لسا افادها "منددة

باأستعمار االتفرقة العنصر ة االعداا  .اأننا لنرى جميع هه المساائ قد تجمعت فيما تعرض له

الشعب العربي في أرض فلسطي م عداا استعمارق ل يجابه مثيله أق شعب م شعاب العال فلقد
مك اأستعمار أناسا جمعاا م مختلف بقاع األرض إلنشا دالة فاق أرض عربية بعد طرد سكانما

الشرعيي منما لتكا ركيزة م ركاتز ينطلق منما لتنفيه أغراضه القر بة االبعيدة" ,ث ناشد الضمير

العالمي االدا الممثلة في المؤتمر "أ تساعد عل رفع هها العداا احل قضية فلسطي حل يعيد
لشعب فلسطي حقه في اطنه افي تقر ر مصير (عنيتااق ,1966 ,ص.)123
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أدل

الملك فيصل بحدي

صحافي خاص حا القضية الفلسطينية .اهلك في شمر كانا

أا  /ديسمير عا  , 1970اردا عل سؤا حا تصر ح از ر خارجية الاأيات المتحدة األمر كية

راجرز م أ الجا غير ملت إليجاد تساية سليمة لألزمة في الشرق األاسط قا الملك فيصل أنه

أ يرى مجاأ "لتساية سلمية" ما دامت إسراتيل متعنتة في ماقفما .اعندما ُستل عما يمك عمله إها
"تخلت إسراتيل ع فكرة الدالة العرقية لصالح مجتمع متعدد الطااتف ,فإ كل شئ ممك  ,اردا عل

سؤا آخر يتعلق بحق إسراتيل في الاجاد قا الملك فيصل إ لليماد حق في الاجاد الك "ليس
كدالة يمادية ,ا نبغي أ يعط الفلسطينيا الخيار في العادة إل اطنم حي

نفس الحقاق التي يتمتع يما اليماد" (الدجاني اآخرا  ,1974 ,ص.)178

يجب أ تكا لم

افار إنما حرب عا  , 1973اازدياد اإلمكانات السعادية ز ادة هاتلة ,أصبح الماقف

يتطلب م المملكة العربية السعادية رأيا ااضحا اصر حا يهلك الخصاص ,ال يعد كافيا م يلد
عربي رتيس كالمملكة العربية السعادية أ يصر عل أ ماقفه ها تشجيع كل اأجتمادات االماافقة

عليما مع تحف شكلي عل نقطة هنا أا خطاة هناك (مطر اهل  ,1999 ,ص.)106

استمر الدار الرتيسي للملكة العربية السعادية في الصراع اإلسراتيلي -العربي ,منه أ شمدت

حرب تشر أا  /أكتابر عا  , 1973تيلار ااتجاهه النشيط ,اهها الدار الرتيسي االقيادق للمملكة

ليس ناتجا م ثراتما النفطية االمالية فحسب ,إنما ها ناتج أيضا م التضام العربي ,حي

رأت

المملكة أ التضام العربي ها األداة الاحيدة التي تستطيع التأثير في سياسة الاأيات المتحدة الشرق

أاسطية ,افرض تساية للصراع اإلسراتيلي -العربي تكا لمصلحة العرب ,فقد كانت المملكة تؤكد
اباستمرار بأنما تضع ثقلما اأقتصادق االسياسي م أجل تحقيق هه التساية التي ينبغي أ تتضم

اأنسحاب اإلسراتيلي الكامل م

األراضي المحتلة منه العا  , 1967ااأعتراف بحق الشعب

الفلسطيني في اطنه (منصار اآخرا  ,1978 ,ص.)173
يرى الباح

م

خل

دراسته أ

السعادية تعتير السل الفلسطيني اإلسراتيلي م

أه

أالاياتما ,ا تسع باستم ارر إل إنجاح مشراع السل  ,اتحاا أ تغطي كل الثغرات التي تنتج ع

مشراع السل  ,اهي تعتير السل العاد للقضية الفلسطينية ها الخيار اأستراتيجي الهق أ ياجد

يديل غير  ,اهها الماقف ناتج ع ضعف عربي لها فاألجدر بالسعادية أ تلاح يخيارات أخرى في

ماضاع الصراع مع اأحتل  ,ليس فقط السل ها الخيار الاحيد ,يجب أ تلاح بالعامل اأقتصادق
االتجارق االعامل المسلح اتلاح بكل ما تستطيع م خيارات.

24

أاضح از ر الخارجية السعادق السيد عمر السقاف ,في شبا  /فيراير عا  , 1974ماقف

المملكة م شرا الحل السياسي ألزمة الشرق األاسط فأكد تمسك السعادية بالعمل إليجاد حل شامل
بمعن

انسحاب إسراتيلي بالكامل م األرضي العربية التي احتلت عا  , 1967االحصا عل

ضمانات لحقاق الشعب الفلسطيني اخصاصا حقه في تقر ر المصير .الكنه شكك في استعداد

إسراتيل للنسحاب ااعطا الفلسطينيي حقاقم دا ضغا أمر كية عليما .كما أنه أكد في الاقت
نفسه أ طلب المملكة العربية السعادية م الاأيات المتحدة األمر كية ها اأيتعاد ع سياستما

الداعمة إلسراتيل حت

تين

السعادية علقات أقاى يما .اأشار إل

اعتقاد أ

الاأيات المتحدة

األمر كية ألا مرة منه العا  , 1967تعمل م أجل إيجاد حل يي العرب ااسراتيل ,أما بالنسبة إل

حقاق شعب فلسطي  ,فإ رأق الفلسطينيي ها الهق يحدد حقاقم امطاليم  .كما أكد طلب الدا

العربية الحصا عل ضمانات للعتراف بحقاق الشعب الفلسطيني كمطلب أساسي ألق حل ,اطالب
بعادة القدس إل العرب .ابالنسبة إل تمديد أميركا باستعما القاة في حا عد رفع الحظر النفطي

عنما أكد أ السعادية "اتخهت كل اأحتياطات (منصار اآخرا  ,1977 ,ص.)146

ظمرت األهمية البالغة للدار السعادق في تقر ر السياسة العربية ,عندما أغتيل الملك فيصل

ي عيد العز ز في  25آهار مارس عا  , 1975إه تخافت األاسا العربية االدالية م اليليلة في
قيادة السعادية اسياستما ,م التغيرات في علقاتما الدالية ,إأ أ المملكة سرعا ما حلت مسألة

الخلفة ارسخت استمرار السياسة السعادية عل
(منصار اآخرا  ,1978 ,ص.)173

خط

الملك الراحل بشكل أدهش جميع المراقيي

قدمت المملكة مبادرتي السل اللتا ت هكرهما سابقا .كما شاركت المملكة كمراقب في ملؤتمر

مدر د عا  , 1991حي

لل تلأ جملدا فلي دعل مسليرة السلل فلي الشلرق األاسلط باعتبلار أ السلل

أصبح خيا ار استراتيجيا للعرب ل بما يكفل عادة الحقاق الفلسطينية المشراعة .إ تأييد حكاملة المملكلة

لمسيرة السل في الشرق األاسط ينطلق مل ماقفملا الثايلت المتضلم الاصلا إلل حلل علاد اشلامل
اداتل ل لقض للية الصل لراع اإلسل لراتيلي -العرب للي ,بم للا يكف للل إقام للة الدال للة الفلس للطينية علل ل كام للل التل لراب
الفلسطيني اعاصمتما القدس الشر ف ,اعادة اللجتي الفلسطينيي  ,اأ يكا هلك عل أساس ق اررات

الشل ل ل ل ل ل ل ل للرعية الداليل ل ل ل ل ل ل ل للة هات الصل ل ل ل ل ل ل ل لللة ااتفاقل ل ل ل ل ل ل ل للات أاسل ل ل ل ل ل ل ل لللا اميل ل ل ل ل ل ل ل للدأ األرض مقايل ل ل ل ل ل ل ل للل السل ل ل ل ل ل ل ل للل
(ي سعاد الكيير.)2001/11/30 ,

أكد الملك فمد ي عيد العز ز ماقف المملكة م عملية السل عا  , 1991حي

قا "إ

المملكة العربية السعادية تقف بكل إمكاناتما خلف كل تقد يحققه المتفااضا م شأنه أ يعيد
ألصحاب الحق حقاقم ا ؤم منطقتنا م ايلت الحرب االدمار ,اانني مطمت أنه في النماية أيد
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أ تحل األمار عل أساس الحقاق المشراعة اأ أظ نح العرب نر د أكثر م الحق الشرعي ,نع
نر د السل الك ليس اأستسل  ,يل السل المنطقي المعقا (باصرة.)2007/2/22 ,

 5.2.2المملكة العربية السعودية والقدس
أكللد قللادة المملكللة العربيللة السللعادية خصاصللا بعللد احللتل إس لراتيل للقللدس عللا  , 1967أ

القدس هي القضية األال التي تشغل اهتمامم  ,اأ السعاديا الهي عاصلراا المللك فيصلل أ يمكل

أ ينس لاا أنلله افللي إحللدى مقابلتلله مللع از للر الخارجيللة األمر كللي هنللرق كسللنجر فللي الر للاض ,عنللدما
سلمعاا صلات المللك فيصلل ياضللاح فلي لقطلة إخبار لة تلفز انيلة اهللا يقلا للاز ر الخارجيلة األمر كللي,
اهلك أثنا سلمه التاديعي عل الملك "القدس ,القلدس ,القلدس" (اللرااف ,1999 ,ص .)21قالملا ثلل

مرات ,اقا أيضا" :إ فلسطي بالنسبة لنا أغل م اليترا كسلح في المعركة إها دعلت الضلرارة,
اا الشللعب الفلسللطيني أيللد اأ يعللاد إل ل اطنلله حت ل

اا كلفنللا هلللك أرااحنللا جميعللا" (عليللا ,1982 ,

ص .)72اقد صرح مناحي ييج رتيس الاز ار اإلسراتيلي السايق فلي  26آهار /ملارس علا " 1979
أ الس ل ل للعادية ه ل ل للي أكث ل ل للر أع ل ل للدا إسل ل ل لراتيل تعص ل ل للبا ف ل ل للي مطاليم ل ل للا بفصل ل ل لل الق ل ل للدس عل ل ل ل إسل ل ل لراتيل"
(البطاسي ,2002 ,ص.)55

أنشتت لجنة القدس في إطار منظمة المؤتمر اإلسلمي للمحافظة عل عرابة القدس اطابعما

اإلسلمي .اأصدرت المنظملة قل ار ار بشلأ صلنداق القلدس تؤكلد فيله أهميلة اللدار اللهق يؤديله الصلنداق
في دع صماد الشعب الفلسطيني ,ادعت الدا األعضا إل األت از يتغطية رأسما صنداق القدس
بمات للة ملي للا داأر .ات للدع المملك للة ص للنداق الق للدس يم للدف مقاام للة سياس للة التما للد االمحافظ للة علل ل

الط للابع العرب للي ااإلس لللمي ادعل ل كف للاح الش للعب الفلس للطيني ف للي الق للدس اف للي بقي للة األ ارض للي المحتل للة
(ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013/12/27 ,
أصدرت المملكة العديد م الييانات التي تستنكر فيما األعما العداانية التي تقا يما إسلراتيل

ضللد الشللعب الفلسللطيني امقدسللاته ,افللي إطللار اهتمللا المملكللة العربيللة السللعادية بالمقدسللات اإلسلللمية
اضللطلعت المملكللة يجمللاد ديلاماسللية مكثفللة علل مختلللف األصللعدة مل أجللل القللدس اتعاانللت فللي هللها

الشل للأ ملللع اللللدا اإلسللللمية حت ل ل صلللدر ق ل لرار مجللللس األم ل ل ال للدالي رق ل ل  478فل للي علللا 1980

(ي ل سللعاد الكييللر ,)2001/11/30 ,يطالللب فيلله جميللع الللدا التللي أقامللت بعثللات ديلاماسللية فللي القللدس
بسحيما فارا ,ابطل جميلع اإلجل ار ات التلي قاملت يملا حكاملة الكيلا الصلمياني لتما لد القلدس ,اهلا

لر للديلاماس للية اإلس لللمية ااحباط للا للمخط للط الص للمياني تج للا مدين للة القل للدس
القل لرار ال للهق اعتي للر نص ل ا
(ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013/12/27 ,
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امتدادا لمها اأهتما االدع المتااصل لقضية القدس ,ام منطلق حرص المملكة العربية

السعادية عل

القدس كحرصما عل

مكة المكرمة االمدينة المنارة ,م

هنا كا

قرار الملك فمد

التار خي باستجايته الفار ة لندا مدير عا اليانسكا ,اهلك في العا  , 1992عندما احتاجت بعض

المااقع اإلسلمية في القدس الشر ف للترمي  ,حي

أمر الملك فمد بأ تتحمل المملكة كافة التكاليف

اللزمة لصيانة المااقع اإلسلمية كافة في مدينة القدس ,كما أمر بصيانة المرافق التي تخد األتمة

االخطبا االمؤهني  ,امؤكدا جللته استعداد لدع المشار ع التي تيه م أجل حماية المقدسات
ااآلثار اإلسلمية في المدينة اتعز ز الاجاد العربي اإلسلمي فيما (مجلة رسالة المعارف ,1999 ,ص.)9

 6.2.2االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة
أكدت المملكة العربية السعادية عا  , 1975بأنما مع أق خطاة يمك

أ

تؤدق ال

انسحاب إسراتيلي ااقامة الدالة الفلسطينية المستقلة ,ااعادة الحقاق الشرعية إل الشعب الفلسطيني,
اهلك ضم مقتضيات الحل الشامل ,اضرارة تجنب حالة اللحرب االل سل  ,كما أكدت المملكة

بأنما مستعدة إل

اأعتراف بحق إسراتيل في الاجاد داخل حداد ما قيل عا  , 1967في مقايل

انسحاب إسراتيلي كامل م األراضي المحتلة منه العا  , 1967اتكا

دالة فلسطينية يي األرد

ااسراتيل .ااعتيرت هه أا مرة ,عل هها المستاى ,تعل فيما المملكة العربية السعادية تأييدها قيا

دالة فلسطينية مستقلة .اهكر أيضا ,أ المملكة ستمد هه الدالة بالمعانة المادية ,كما تمد سار ا

امصر ااألرد (منصار اآخرا  ,1978 ,ص.)180

انظ ار لما للمملكة م مكانة امصداقية في محيطما العربي ,اما تتس به سياستما م تااز

اعقلنية فقد لعيت دا ار ممما كاسيط نز ه امقيا لحل الخلفات العربية (الداخلية ااإلقليمية) ,انطلقا
م

اهتما المملكة بالمحافظة عل

التضام

العربي .اقامت يجماد تافيقية عظيمة هدفما إزالة

الخلفات العربية الجانيية التي تفت في عضد ااحدة الصف العربي .افي هها اإلطار أالت حكامة

المملكة العربية السعادية اهتماما خاصا بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب االمسلمي األال ,
اعنص ار رتيسيا في سياستما الخارجية ,االمملكة تحمل عل

عاتقما منه عمد الملك عيد العز ز آ

سعاد الدفاع ع القضية الفلسطينية في كل المحافل الدالية ,ال تتخاه أا تتقاعس ياما ع نصرة
القضية تحت أق هر عة (ماقع ا ازرة الخارجية السعادية .)2013/12/27 ,يل نهرت نفسما لخدمة القضية
نحا الاصا إل

حلا أا تساية عادلة إلقامة الدالة الفلسطينية المستقلة اعاصمتما القدس ,اقد

قدمت لهلك عدة مشار ع تساية عادلة للقضية الفلسطينية اشعيما ,أهمما مبادرة الملك فمد عا

 , 1982امبادرة الملك عيد هللا عا . 2002
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بعد أ أُعل ع قيا دالة فلسطي المستقلة عا  , 1988في اجتماع المجلس الاطني في

قصر الصنابر بالجزاتر ,كانت المملكة العربية السعادية م

أااتل الدا التي اعترفت بالدالة

الفلسطينية .فقد قد الملك فمد ي عيد العز ز ,فار إعل قيا دالة فلسطي بالتمنتة لرتيس اللجنة

التنفيهية لمنظمة التحر ر الفلسطينية السيد ياسر عرفات بمناسبة القرار التار خي إلعل قيا دالة

فلسطي  ,مؤكدا عل

تأييد المملكة العربية السعادية لمه الخطاة المباركة ادعمما الدات االثايت

للشعب الفلسطيني الشقيق .هها اباعتراف المملكة العربية السعادية ت تحا ل مكتب منظمة التحر ر

الفلسطينية بالر اض إل

سفارة ,كما أصبح ممثل المنظمة سفي ار لدالة فلسطي في المملكة العربية

السعادية (أيا علية االنتشة ,1999 ,ص.)93
 7.2.2المملكة العربية السعودية والسلطة الوطنية الفلسطينية
كانت يداية انطلقة العملية السلمية لحل الصراع اإلسراتيلي -العربي في مؤتمر السل في

مدر د المزم االمعقد في الشرق األاسط ,اقد حرصت المملكة العربية السعادية عل اضع إمكانياتما
اجمادها كافة بما يعاد بالخير عل القضية الفلسطينية ,عير عملية السل في الشرق األاسط.
أسفر مؤتمر مدر د ع

تاقيع اتفاق سل يي الجانيي الفلسطيني ممثل بمنظمة التحر ر

الفلسطينية التي يرأسما الرتيس ياسر عرفات ,االجانب اإلسراتيلي ممثل بالحكامة اإلسراتيلية التي
يرأسما إسحاق رايي في عا  , 1993يرعاية الرتيس األمر كي ييل كلينتا  ,ام الجدير هكر أ هها
اأتفاق سبقه مفااضات سر ة للغاية يي الجانيي الفلسطيني ااإلسراتيلي في أاسلا عاصمة النرا ج,

اقد تاج اأتفاق باس تلك العاصمة اها "اتفاقية أاسلا" (أيا علية االنتشة ,1999 ,ص.)488:487
استمرت المملكة العربية السعادية في جمادها ادعمما المتااصل بما يخد تطلعات الشعب
الفلسطيني اقيادته ,خاصة فيما يتعلق يتاسيع الحك الهاتي الفلسطيني في الضفة الغربية اقطاع غزة,
ث يلي هلك مااصلة المفااضات بشأ التاصل إل الحل السلمي الشامل اقد أسفرت هه الجماد ع

قيا السلطة الاطنية الفلسطينية في أج از م الضفة الغربية اقطاع غزة ,اأ ت از المفااضات جار ة
يمدف الاصا إل قيا الدالة الفلسطينية اعاصمتما القدس الشر ف (الشر ف ,1999 ,ص .)21كما
ااصلت المملكة جمادها عل الصعيد الدالي ,حي

حثت األم المتحدة عل اأعتراف بقيا الدالة

الفلسطينية ,ااعطا ها صفة مراقب في المنظمة الدالية (األدغ  ,1998 ,ص.)117
ااصلت المملكة العربية السعادية جمادها ادعمما للقضية الفلسطينية بعد دخا منظمة

التحر ر الفلسطينية أرض الاط  ,اقيا السلطة الاطنية الفلسطينية ,ااضعت كل إمكانياتما الهاتية إل
جانب الشعب الفلسطيني اقيادته م أجل إقامة دالة فلسطي عل
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األرض الفلسطينية اعاصمتما

القدس الشر ف ,اقامت المملكة بالدع المادق للسلطة الاطنية الفلسطينية حت

تتمك م تسيير

شؤانما ,اقد منحت المملكة فار دخالما األراضي الفلسطينية ميلغ ماتة مليا داأر م خل يرنامج
الدا المانحة ,كمساعدة إلنجاز مشراعات الينية التحتية ,كما تحرص المملكة ملكا احكامة اشعبا
عل

األت از المادق للسلطة الاطنية الفلسطينية االشعب الفلسطيني م

منطلق العلقات األخاية

السعادية الفلسطينية ,علقة التار خ االمصير المشترك ,التي تجسدها راابط الدي  ,االلغة االجاار
ايضاف إل كل هها رابطة اإلسل (أيا علية االنتشة ,1999 ,ص.)495-488
دعت المملكة إل تضافر الجماد الدالية احشدها م أجل إنما معاناة الشعب الفلسطيني في
األراضي المحتلة اتحقيق السل العاد
الصلة ,التي تؤدق إل

االشامل في المنطقة ,افقا لق اررات الشرعية الدالية هات

إنما الصراع اتحقيق السل في المنطقة ,افي إطار دع المملكة للقضية

الفلسطينية أعربت المملكة ع

أملما في أ

تفعل الجماد اتضاعف لفك الحصار ع

الشعب

الفلسطيني ,ارفع ما يتعرض له أيناؤ م قتل عل أيدق القاات اإلسراتيلية ,ابما يحقق قيا دالته

عل أرضه اعاصمتما القدس ,مؤكدة أ ما تقا به المملكة م دع في هها الصدد ,ها في إطار
الصعد (ي سعاد الكيير.)2001/11/30 ,
جمادها المتااصلة لدع القضية الفلسطينية عل مختلف ُ
مما سيق يستنتج الباح

بأ

السياسة الخارجية السعادية تجا القضية الفلسطينية عل

المستاى الديلاماسي ,سياسة هامة احاسمة ,فقد عمل ملاك المملكة العربية السعادية في سياستم
الخارجية تجا القضية الفلسطينية بحل ااحد ,اها ضرارة تخلي الصميانية العالمية ع محاالة اقامة
دالة يمادية في قلب األمة العربية ,ابأ هها الماقف لحل القضية الفلسطينية ييي مدى تمسك ملاك

المملكة العربية السعادية اتشدده لصالح الحق العربي ,خاصة عندما اعتيراا قضية فلسطي هي

القضية األال ألالاياتم  ,ااهتمامم أثنا تاليم حك المملكة العربية السعادية منه إقامتما في عمد

الملك عيد العز ز آ سعاد .ابأ تأييد المملكة ادعمما للقضية الفلسطينية كا اأ ي از تأييدا مطلقا,
كما أ مساعيما م أجل مناصرة الحق العربي في فلسطي ل تتاقف .ال تتردد المملكة في تيني

اتأييد أق قرار مؤ د للشعب الفلسطيني ,ال تتماا في معارضة أق قرار يمس بالحقاق العربية
ااإلسلمية ,ال تترك أق مناسبة لتأكيد ماقفما هها ياضاح أ لبس فيه ,ال تخل أق كلمة أا ماقف

للمملكة في المحافل الدالية ع

اإلشارة إل

ضرارة تأييد ادع الفلسطينيي

االرفض للحتل

اإلسراتيلي االمطالبة يإنماته ,امطالبة المجتمع الدالي بعد التعامل مع القضية الفلسطينية بمعايير
مزداجة االتأكيد عل ضرارة األت از بمااثيق األم المتحدة االشرعية الدالية ام ث تنفيه ق اررات األم

المتحدة هات الصلة.
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 .3.2دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية في المجاالت االخرى
إل

م خل دراستنا السابقة نستنتج أ اهتما المملكة العربية السعادية بالقضية الفلسطينية يعاد

عمد الملك عيد العز ز الهق رع

قضية فلسطي

اشعيما انطلقا م

المسؤاليات العربية

ااإلسلمية االدالية التي اضطلعت يما المملكة ,فطرحما في المحافل الدالية اعل الدا المؤثرة في

أحدا

المنطقة في هلك الحي دفاعا ع حقاق الشعب الفلسطيني ,اعد التفر ط فيما ,اانطلقت تلك

المااقف الثايتة للملك عيد العز ز م مبادئ إسلمية امسؤالية تار خية اعمل اطني تفرضه المسؤالية
العربية ااإلسلمية .لها عكفت المملكة عل

ااإلعلمية ااأقتصادية.

دعمما للقضية الفلسطينية في المجاأت العسكر ة

فمنه ظمار قضية الشعب العربي الفلسطيني االمملكة تااصل العمل الجاد في جميع المجاأت
اعلل مختلللف الصللعد لمناصلرة الحللق العربللي الفلسللطيني ,لرفللع الظلل االقملر االعللداا عنلله ,اأسللتعادة
حقاقلله المشللراعة ,اعليلله نجللد أ دار المملكللة فللي المجللا السياسللي ااإلعلمللي ااأقتصللادق كللا اأ

ي از هات تأثير قاق ,فضل ع اللدع الملادق اللهق كلا يلدفع لممثللي الشلعب الفلسلطيني االمؤسسلات
الفلسطينية في الداخل االخارج ,أا م خل الميتات االمنظمات العربية ااإلسلمية االدالية .اقد كلا

هها التااكب األساس القاق في المحافظة عل حقاق أينا الشعب الفلسطيني ,االحرص علل أ تظلل
قضيته قاتمة امطراحة في المحافل الدالية اأما الضمير العالمي ,كملا سلاه دعل المملكلة المتااصلل

ف ل ل للي إرس ل ل للا قااع ل ل للد نض ل ل للا اكف ل ل للاح الش ل ل للعب الفلس ل ل للطيني ف ل ل للي س ل ل للييل اس ل ل للتعادة حقاق ل ل لله المش ل ل للراعة
(ي سعاد الكيير.)2001/11/30 ,
 1.3.2الدعم السعودي في المجال العسكري
ما نلحظه أ المملكة العربية السعادية دعمت القضية الفلسطينية عسكر ا في جميع محطات

الثارة الفلسطينية ضد اأنتداب الير طاني ااأحتل

اإلسراتيلي لألراضي الفلسطينية ,فكا

الدع

المتااصل نابعا م إيما المملكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دالته المستقلة اعاصمتما القدس,

ساا قيل نكبة فلسطي عا  , 1948ابعدها ,بما في هلك دعمما لمنظمة التحر ر الفلسطينية كانما

الممثل الشرعي االاحيد للشعب الفلسطيني ,ادعمما لحركة التحر ر الاطني الفلسطيني أكير المنظمات
الفداتية الفلسطينية.
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 1.1.3.2الدعم السعودي العسكري لفلسطين قبل نكبة عام 1948م
شكلت القضية الفلسطينية منله تصلر ح يلفلار قضلية محار لة لحركلة التحر لر العربيلة ,الل يكل

النضا الفلسطيني في التار خ المعاصلر نضلاأ فلسلطينيا منفصلل عل ارتباطله القلاق بالسلاحة العربيلة
اك للا ه للها اأرتب للا مل ل أهل ل األس للباب الت للي دخل للت ال للدا العربي للة مل ل أجلم للا الح للرب ع للا 1948

(الدجاني اآخرا  ,ب.ت ,ص.)455

كا للملكة منه عمد الملك عيد العز ز ماقفا ثايتا م القضية الفلسطينية لهلك ل تتردد لحظة
ااحدة في أ يشارك الجيش السعادق ,االمتطاعي م الشعب السعادق في معارك ضد اأحتل

اإلسراتيلي عا  1948في فلسطي  .فقد قا الملك عيد العز ز يجماد حثيثة لاقف المؤامرات
الصميانية العالمية أحتل فلسطي ااقامة دالة يمادية غير شرعية فيما ,اقد بع

يرساتل إل قادة

العال يحهره م التاسط في هه المؤامرات غير اإلنسانية التي تستمدف شعبا كل همه أ يعيش
عل

أرض اطنه في أما  .اقد رفض عا  , 1926التاقيع عل

اتفاقية جدة عندما عرض عليه

اإلنجليز في اجتماعات اادق العقيق أ يعترف في تلك المعاهدة ياجاد اضع خاص لير طانيا في
فلسطي  ,فتراجع اأنجليز ع طليم ااعتهراا م جللته اتنازلاا ع هها اليند م

اأتفاقية (الشر ف,

 ,1999ص .)20عي ر الملك عيد العز ز ع غضبه اعقيت حكامته ع استيا ه الشديد م قرار

التقسي ( ,)181الصادر ع منظمة األم المتحدة في  29تشر ثاني /نافمير عا  , 1947الهق
أيدته الدا الغربية العظم اعل رأسما الاأيات المتحدة األمر كية.

قابل قرار التقسي باستنكار ااسع في المملكة العربية السعادية ,اعمت المد االقرى السعادية

ماجة عنيفة م

السخط ااأستنكار ,اهب الشعب السعادق يطالب بالعمل عل

إنقاه فلسطي

االقضا عل القرار ,اارتفعت األصاات تطالب بالجماد في سييل هللا م أجل إنقاه البلد المقدسة

فلسطي  ,اأرسل األم ار االعلما ارؤسا القباتل إل الملك عيد العز ز يعرضا عليه استعداده ليه

أماالم اأرااحم تحت لاا جللته لنجدة فلسطي اانقاهها ,فأمر جللته تأليف لجا لجمع التيرعات,
فأيدى الشعب السعادق– اعل رأسم األسرة المالكة– أر حية كييرة في جمع التيرعات النقدية االعينية,
اقا عدد م أفراد الشعب السعادق للتسجيل في مكاتب التطاع ,اساه العلما في دع هه الجماد

يإصدار فتاى ياجاب الجماد ضد اليماد المعتدي عل فلسطي (ماقع الاط .)2009/4/3 ,

كانت هه المااقف البطالية تعيي ار صادقا ع الشعار العربي الهق انفجر غاضبا ثات ار ضد

هه المؤامرة الدالية ,األ هها ها ماقف الشعب السعادق في تلك المدة ,فإ الدار الكيير الهق قا
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به الملك عيد العز ز لدى الاأيات المتحدة األمر كية م أجل الرجاع ع قرار التقسي أ يمك أ

ينفصل أا يخرج ع إرادة الشعب السعادق اثقته اايمانه بقدرة الملك عيد العز ز عل إنقاه فلسطي .

عقدت اللجنة السياسية لجامعة الدا العربية اجتماعا في القاهرة في  8كانا أا  /ديسمير

عا  , 1947حضر رؤسا الازارات العرب ,اقد أهاعاا ييانا قايا اشديد اللمجة ندداا فيه بقرار
التقسي امشراع إقامة الدالة اليمادية في فلسطي  ,اأعلناا مؤازرتم امساندتم للشعب الفلسطيني

للدفاع ع اطنم  ,اقرراا اتخاه كل ما يلز إلحبا مشراع التقسي الظال  ,اقد كا الملك عيد العز ز

عل

اتص ا دات بالقاتمي عل

المفاضية الير طانية ااألمر كية يجدة م أجل إيجاد تساية عادلة

للقضية الفلسطينية ,في حي كا األمير فيصل ي عيد العز ز يقف في الجمعية العامة لألم المتحدة
يدافع ع عرابة فلسطي احقما في نيل اأستقل اممارسة السيادة ,كما يفند مزاع الصميانية,

ايحهر الدا الكيرى م مغبة التمادق في مسايرتم (ماقع الاط .)2009/4/3 ,

م

أظمرت ير طانيا انحيازها الااضح إل

جانب إسراتيل حي

األراضي الفلسطينية اتثيت أقدامم في المد

أخهت تسمل لم احتل المز د

الفلسطينية ,ااأستيل عل

امعداتما الحربية امطاراتما امرافقما العسكر ة امنشآتما المممة ,إل

مخاز أسلحتما

جانب اإلجماز عل

حركة

المقاامة الفلسطينية التي صاحيما سلسلة م المهابح اإلجرامية الشميرة في عدد م المد االقرى

الفلسطينية (المصرق ,ب,ت ,ص.)317

قاد الملك عيد العز ز حملة قاية ضد الحكامتي األمر كية االير طانية ,احملمما مسؤالية ما

يقع في فلسطي  ,اأمر بفتح أيااب التطاع لنصرة الشعب الفلسطيني ,غير أ الحكامة األمر كية قد

هددت الحكامات العربية عامة االمملكة العربية السعادية خاصة بعد التدخل العسكرق في فلسطي ,

لك الملك عيد العز ز رفض هه التمديدات ,اأكد لير طانيا الحكامة المنتدبة عل

فلسطي حرص

الدا العربية عل حف النظا في فلسطي احماية أرااح العرب بعد انتما اأنتداب الير طاني في

 15مايا  , 1948الك كل المحااأت با ت بالفشل (ماقع الاط .)2009/4/3 ,
أما هه الفظاتع اعشية إعل ير طانيا فجأة م جانب ااحد إنما انتدايما عل فلسطي في
عا  , 1948خاطب الملك عيد العز ز القادة العرب االمسلمي مهك ار أنه ما از اسيبق افيا لكلمته
التي قالما للشعب الفلسطيني "إني سأعمل كل شي أنا اأاأدق في سييل بقا فلسطي عربية إل

األيد" (درازة ,1959 ,ص.)44:439

قامت المملكة العربية السعادية افا للقضية الفلسطينية باستنفار كل قااها إلنقاه فلسطي

بالتعاا مع جياش الدا العربية األخرى ,حي

يدأت ملمح هها اأستنفار السعادق ااضحا في
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البلك الهق أهاعته المفاضية السعادية يدمشق عا  , 1948الهق جا فيه "قد ارد لصاحب الجللة

رساتل ابرق يات تستنجد جللته إلنقاه فلسطي م محنتما ,اأ جللته إه يشكر هؤأ المخلصي ,
ا اد التأكيد بأ محنة فلسطي هي محنة العرب أجمعي  ,أنه باأتفاق مع جميع الدا العربية ل يألاا

جمدا ا دخر اسعا في العمل إلنقاه فلسطي  ,ال تمض أيا معدادة عل هها البلك حت أصدرت

ا ازرة الخارجية السعادية بلغا آخ ار جا فيه نتيجة للمباحثات التي دارت في القاهرة ادمشق اعما .
اقد اصل الر اض افدق سار ا الينا اعرضا عل الملك خلصة الماقف في فلسطي  ,فأيدى تأييد

لجميع ما تتخه م

ق اررات بالدفاع ع

فلسطي

السعادية باأشتراك مع شقيقاتما الدخا إل

ااأحتفاظ بعرابتما ,كما قررت المملكة العربية

فلسطي في الماعد المتفق عليه اهلك للدفاع عسكر ا

عنما باأتفاق مع الدا العربية (سعدق ,1999 ,ص.)358:357

ل يطل األمر بحكامة المملكة العربية السعادية للتدخل العسكرق إلنقاه فلسطي  ,حت دخل
الجيش الس عادق بأمر م الملك عيد العز ز مع الجياش العربية م األرد اسار ا الينا االعراق
امصر ,تؤازرها طلتع قاات الجيش المقدس بقيادة الشميد عيد القادر الحسيني إل فلسطي

 ,1985ص .)334حي

(الخالدق,

أنه افي يا  14أيار /مايا عا  1948سارت الجياش العربية مجتازة حداد

فلسللطي  ,ادخلتما في اليا التالي اها يلا ماعد إنما اأنتداب الير طاني ,اأصبحت الجياش العربية

عل مشارف تل أييب .اكا الملك عيد العز ز قد أمر القاات السعادية باأشتراك في الحرب ,فاكتف

يإرسا قاة نظامية أ تز د عل ألف اماتتي جندق إل مصر للتدر ب عل أيدق الضبا المص للر ي

أاأ ,ث الهه للاب إل فلسطي تحت قيادة مصر ة ,اصلت القاات السعادية إل مصر ,اتجمعت في
العر ش ,ادخلت فلسطي ع طر ق رفح ,اااصلت سيرها إل غزة ,اسارت القاات السعادية جنبا إل
جنب مع القاات المصر ة ,ابدأت في التقد نحا الشما لتسيطر عل

للبحر األييض المتاسط م رفح حت

الشر ط الساحلي المحاهق

يلدة أسداد مرا ار يخا يانس ادير اليلح اغزة ادير سنيد

االمجد اأسداد (ماقع الاط .)2009/4/3 ,
لها فقد شاركت المملكة رمز ا في الحرب اإلسراتيلية -العربية في عا  , 1948عل الجيمة
المصر ة ,اهلك عل

الرغ م السياسة الحهرة االمحايدة التي كا ينتمجما الملك عيد العز ز مع
سياسة تقليدية قاتمة عل

الدا العربية ,فقد اعتمدت المملكة ,آنهاك ,عل

التحالف الضمني مع

السياسة المصر ة ,اضد مشار ع األحلف االمحاار (الكيالي اآخرا  ,1979 ,3 ,ص.)187

جا في بلغات عسكر ة رسمية صادرة ع ا ازرة الدفاع السعادية أنه تضامنا مع الدا العربية في
الدفاع ع

فلسطي  ,اتحرك الجيش السعادق م

مراكز إل

األماك

التي قررت له في ميادي

الجماد ,اقد يدأت حركة الجيش جاا ابح ار ,اأعتير األمير منصار از ر الدفاع االمفتش العا للجيش
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بأ المملكة العربية السعادية في حالة حرب ,حي

ألغ اإلجازات اأمر الجيش بالتااجد في مراكز

ثكناه (العلقات السعادية الفلسطينية ,1995 ,ص.)70:69

كانت المملكة العربية السعادية قيل نكبة فلسطي عا  , 1948قد استبقت تدخلما العسكرق

المباشر يإرسا معانات عسكر ة إل الشعب الفلسطيني يااسطة اللجنة العسكر ة يدمشق ,التي شكلت

كمنسق ألغراض التسليح يي الدا العربية االقيادة الفلسطينية لتعز ز صماد الشعب الفلسطيني في

اجه التحالف الصمياني الغربي (العتييي ,1993 ,ص.)218:217
كا ملحظا أ الاأيات المتحدة األمر كية ااأتحاد السافيتي اللتا تختلفا في سياستمما
عل

كل شي إتفقا إلصدار قرار تقسي فلسطي امساندة الحركة الصميانية اقيا إسراتيل ,اقييل

سقا فلسطي قا الجيش العربي السعادق كلمته اقا يدار الكيير في رد العداا ااستشمد منه

الكثير في الميدا  ,اقا األمير (الملك) فيصل في كلمته التار خية بمناسبة اأستعدادات العسكر ة
لخاض معركة التحر ر امشاركة الجيش السعادق جياش الدا العربية لنجدة فلسطي اانقاهها ,حي

قا "نح لسنا مم يديرا المعارك م ا ار المكاتب اأجمزة الماتف فإها حلت الساعة ابدأ النضا
فساف أكا ينفسي ااخااني اأيناتي أمامك أ أقا هها ر ا الكني أقاله ع عقيدة ثايتة ألننا إها ل
ندافع يدماتنا ابكل ما نملك ع قضايانا فل تقا لنا قاتمة " (إيراهي  ,1973 ,ص.)312

الا قدر لخطة الملك عيد العز ز أ تنجح لما اصلت القضية إل ما هي عليه اآل  ,فقد كا
رأق الملك عيد العز ز بعد دخا الجياش العربية فلسطي  ,امساعدة عرب فلسطي بالما االسلح
االمتطاعي  ,لكي يدافعاا ع أنفسم  ,ا ثيتاا أقدامم  ,بحي

سيؤدق إل

أ دخا الجياش العربية إل فلسطي

تعاطف الدا الغربية مع اليماد ,اكهلك تدخل منظمة األم المتحدة ااجبار الجياش

العربية عل اقف القتا  ,ح ت يتمك اليماد م تقاية أنفسم ااأعتماد عل أنفسم امساندة الدا

الكيرى لم  ,اهها ما أدى إل النكبة عا ( 1948ماقع الاط .)2009/4/3 ,
 2.1.3.2الدعم العسكري في فلسطين بعد نكبة عام 1948م

تين مجلس األم في  22ايار /مايا عا  , 1948مشراع قرار ير طاني يدعا الحكامات

العربية االسلطات اليمادية إل

اأمتناع ع

كل عمل عسكرق في فلسطي

ااإليعاز إل

قااتما

العسكر ة ياقف إطلق النار في فترة أ تتجااز  36ساعة اعتبا ار م منتصف  22مايا دا اإلضرار
بحقاق امطالب األطراف المعنية .إأ أ الدا العربية – امنما المملكة العربية السعادية -قاامت
هه المحاالة الير طانية ااشترطت شراطا مسبقة هي إيقاف المجرة اليمادية إل

اللجتي العرب إل دياره التي احتلما اليماد (عثما  ,1986 ,ص.)213
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فلسطي

ااعادة

بعد النكبة الفلسطينية عا  , 1948أصبحت إسراتيل باعتبارها كيا مصطنع اجس غر ب

أقامته اإلمير الية العالمية للحيلالة دا احدة الشعاب العربية ,اأ القضية الفلسطينية أصحيت محار
حدي

كل م ير د اأستيل عل قلاب الجماهير اعقالما (الحس  ,1972 ,ص .)15
كللا لمز مللة الجيللاش العربيللة فللي فلسللطي أثللر سلليئ علل العللرب عامللة االفلسللطينيي خاصللة,

حركللت مشللاعر الجمللاهير العربيللة ,اجعلتمللا تشللعر بحاجتمللا إلل اتحللاد سياسللي اتحللالف عسللكرق ,ات ل

عقد معاهدة الضما الجملاعي فلي  17حز ل ار  /يانيلا علا  ,)1( 1950اأدت المز ملة إلل نشلا داللة
العللدا الصللمياني فللي فلسللطي  ,اتسللع هلله الدالللة إلل تحقيللق أطماعمللا التاسللعية علل حسللاب الللدا

العربية ,كما أنما تعد قاعلدة للسلتعمار االشلياعية ,كملا أ المز ملة عمللت علل خللق مشلكلة اللجتلي

الفلسللطينيي الللهي اتجم لاا إل ل يلللدا عربيللة مجللاارة فقي لرة ,ث ل اتجم لاا إل ل يلللدا عربيللة نفطيللة للعمللل
هناك ,اأسيما المملكة العربية السعادية ,اقد استضافت المملكة أينا فلسطي  ,اأ زالت المملكلة تلدع

القضل ل ل للية الفلسل ل ل للطينية بكل ل ل للل طاقاتمل ل ل للا ,حت ل ل ل ل تحل ل ل للل حل ل ل للل عل ل ل للادأ ,ايسل ل ل للاد السل ل ل للل فل ل ل للي المنطق ل ل ل لة
(ماقع الاط .)2009/4/3 ,

بارز في دعمما العسكرق امساندتما للقضية الفلسطينية بعد
دار ٌ
كا للملكة العربية السعادية ٌ
نكبة فلسطي عا  , 1948اا خير م عير ع هه النجدة العسكر ة السعادية ,االتلح الاثيق

يي قيادة المملكة العربية السعادية ملكا احكامة اشعبا ابي فلسطي ها الحاج أمي الحسيني مفت

فلسطي  ,اعندما قامت حركة المقاامة الفلسطينية المسلحة في يداية عا  , 1965كانت المملكة

العربية السعادية أا م مد يد المساعدة لما (العتييي ,1993 ,ص,)221:217

اصف الملك فيصل القضية الفلسطينية بأنما القضية التي أ مثيل لما في التار خ (إيراهي ,

 ,1973ص .)312اكا

الملك فيصل نفسه قد كرر دعاته إل

الجماد لتحر ر فلسطي

اتطمير

األماك المقدسة عند نشاب حرب عا  , 1967اهلك في خطاب له ألقا في ممرجا شعيي أقي في

مدينة الر اض قا فيه "إننا اليا في معركة إل الجماد أيما المااطنا إل الجماد يا أمة محمد يا
شعاب اإلسل إل

تطمير األماك

المقدسة م

أد ار

الصميانية ااسراتيل ااأستعمار (أيا علية

االنتشة ,1999 ,ص .)478اقد شاركت المملكة في استعما سلح النفط ألا مرة في تار خما في
حرب عا  , 1973اهلك في سييل فرض حل للقضية الفلسطينية ,اتحر ر القدس م

اأحتل

()1هي المعاهدة التي عقدها العرب فيما يينم يتار خ  1950-6-17؛ا هلك بسيب اإلخفاق الكيير الهق لحق يم لمعالجة قضية فلسطي ,ا

كا العامل المؤثر األه ها ا التعاا العسكرق اأقتصادق يي الدا العربية ل يك كامل ,فعقد مؤتمر م اجل تلفي هها القصار في
معاهدة الضما اأجتماعي أا الدفاع المشترك.
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اإلسراتيلي ,المه الغاية خفضت المملكة إنتاجما م

النفط تدر جيا ,اقطعته نماتيا ع

هالندا

االاأيات المتحدة األمر كية فترة قصيرة م الزم  ,اهلك لتأييدهما غير المشرا إلسراتيل ,األمر الهق

أدى إل تصلب المملكة بالنسبة للقضية الفلسطينية ,اازدياد في قيمة المساعدات إل دا المااجمة
(مصر ,سار ا ,األرد امنظمة التحر ر الفلسطينية) (الكيالي اآخرا  ,1979 ,3 ,ص.)191

 1.2.1.3.2الدعم العسكري السعودي لمنظمة التحرير الفلسطينية
أصبحت منظمة التحر ر الفلسطينية طرفا م أطراف النظا العربي عقب حرب , 1967

امنه األيا األال أنضمامما أحدثت آثا ار في تفاعلت النظا العربي تفاق بكثير إمكاناتما الحقيقية
اتجاازت اإلطار العربي إل التأثير في المحيط الدالي .حي

إ قاعدة القاة األساسية التي ترتكز

عليما المنظمة هي ااقع اأعتراف العربي العا بأ قضية فلسطي هي قضية كل العرب اهها ما كا

يدركه قادة منظمة التحر ر الفلسطينية (مطر اهل  ,1999 ,ص.)116:115
اعل

الرغ م قيا منظمة التحر ر الفلسطينية منه العا  , 1964إأ أ المملكة العربية

السعادية كانت مساغاتما في الميل أكثر نحا حركة فتح الفداتية .اقد ااصلت المملكة دعمما

العسكرق االمالي غير المحداد للشعب الفلسطيني ,اهلك م خل حركة فتح ث منظمة التحر ر
الفلسطينية حينما أصبح ياسر عرفات قاتدا لحركة فتح ارتيسا للجنة التنفيهية لمنظمة التحر ر

الفلسطينية في عا  , 1969خلفا للسيد يحي حمادة ,كما أصبحت حركة فتح العماد الفقرق لمنظمة

التحر ر الفلسطينية اهراعما السياسي االعسكرق األقاى (أيا علية االنتشة ,1999 ,ص.)478
 2.2.1.3.2الدعم العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)

ظمرت حركة التحر ر الاطني الفلسطيني (فتح) ,اجناحما العسكرق العاصفة ,م السر ة إل

العل في تار خ  1كانا ثاني /يناير عا  , 1965حي

العسكرق األا الهق جا فيه "اتكاأ عل

قامت يإصدار قيادة قاات العاصفة بلغما

هللا اايمانا منا بحق شعينا في الكفاح أسترداد اطنه

المغتصب اايمانا منا يااجب الجماد المقدس فقد تحركت أجنحة م القاات الضاربة ليلة الجمعة 31

كانا أا  /ديسمير عا  , 1964اقامت يتنفيه العمليات المطلابة منما كاملة ,ضم

األراضي

المحتلة اعادت جميعما إل معسكراتما سالمة" (أيا علية االنتشة ,1999 ,ص.)476:475
ك للا انط لللق الث للارة الفلس للطينية تعييل ل ار ع ل ل حق للاق الش للعب العرب للي الفلس للطيني غي للر القايلل للة
للتصللرف ,اعلل أرسللما حللق تقر للر مصللير ينفسلله اهللي حقاقلله األصلليلة هاتمللا التللي تاارثمللا عل أجللداد
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(القلراعيي  ,1983 ,ص .)195:194فمنلله انطلللق العمليللات الفداتيللة لتحر للر فلسللطي أصللبحت حركللة فللتح

م أه الحركات في الساحة الفلسطينية عل الصعيدي السياسي االعسكرق بعد العا . 1965

قد ملاك اأم ار المملكة العربية السعادية ,علدة مسلاعدات لحركلة التحر لر اللاطني الفلسلطيني

فللتح ,حي ل

كانللت تسللد فللي تلللك الحقبللة جانبللا كيي ل ار م ل احتياجللات الفللداتيي الفلسللطينيي  ,فقللد كانللت

متطلبات العمل الفداتي متااضعة في تلك المرحلة ،ويرى الباح

بأنه امع ازدياد العلقة رساخا اثباتا

يللي المملكللة العربيللة السللعادية احركللة التحر للر الللاطني الفلسللطيني فللتح ظلللت المملكللة تعتيرهللا ممثلللة
شرعية للشعب الفلسطيني اقاتدة لجماهير امجسدة لنضاله اكفاحه المسلح ضد اأحتل اإلسراتيلي.
 2.3.2الدعم السعودي في المجال اإلعالمي
إ

اإلعل السعادق يستخد معاني امفاهي هات دألة اأبعاد سياسية إيجايية للقضية

الفلسطينية مثل الحق الفلسطيني ,االشعب الفلسطيني ,اشرعية التمثيل ,اشرعية المقاامة ,كما يقا

اإلعل السعادق يإظمار القضية الفلسطينية في بعدها اإلقليمي م

حي

اعتبارها أساس حل

المشكلت في المنطقة (العتييي ,1993 ,ص .)140اقد دع إعل المملكة العربية السعادية للقضية
الفلسطينية منه مراحلما األال  ,ع

طر ق الصحف االمجلت ,ااإلهاعة االتلفاز ,ااكالة األنبا

السعادية ,ادعمما لألنشطة اإلعلمية االثقافية للجا الشعيية الفلسطينية حي

أنما ل تدخر جمدا في

هها المجا .
 1.2.3.2الصحف والمجاالت
تتمتع الصحافة بالمملكة العربية السعادية يناع م اأستقل اإلدارق ضم اإلشراف العا

للحكامة ,اتصدر الصحف السعادية منه العا  , 1964ع مؤسسات صحافية تشرف عل تسييرها
مجالس إدار ة مطلقة الصلحية ,الك ضم إطار "قانا الصحافة" السعادق ,اأه الصحف اليامية
هي صحيفة الر اض ,اصحيفة البلد ,اصحيفة عكاظ ,اصحيفة اليا  ,كما أ هناك عدة مجلت

أسياعية أهمما مجلة رابطة العال اإلسلمي ,امجلة اليمامة (الكيالي اآخرا  ,1979 ,3 ,ص.)201
كتيت الصحف السعادية مقاأت عديدة بعد نكبة  1948أشادت فيه يإتحاد كلمة العرب عل

إنقاه فلسطي اشل النشا اإلرهايي االعداا الصمياني .اقد أاضحت بأ هها اأتحاد ت في صارة
مشرفة تمثلت بعقد المؤتمرات في عااص اليلدا

العربية ادراسة الخطط اتقر ر الق اررات العلنية

االسر ة .ث أشادت باتحاد كلمة العرب الهق أصبح حقيقة ااقعة امما جا فيما "اما أ دقت الساعة

معلنة انتما اأنتداب الير طاني امؤهنة يجل كاياسه المخيف عنما حت تدفقت جياشم المظفرة"
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كما أشادت بماقف أبطا العرب الهي شقاا شبايم إل المستعمرات الصميانية امعسكراتما فاحتلاها

اأنزلاا يما أفدح الخساتر ااألضرار كما أشادت بكل قطرة م الد الحر الطمار الهق سيضخ أجدا

الشمدا اها المداد الزكي الهق سيطرب المجد ايكتب به التار خ في أنصع صفحاته أراع قصة

للجماد العربي (عثما  ,1986 ,ص.)211

إ ال لدع المللادق االسياسللي للقضللية الفلسللطينية قللد رافقلله مجمللاد إعلمللي كييللر فللي مجللاأت
مختلق للة اعلل ل األص للعدة كاف للة سل لاا الداخلي للة ف للي المملك للة العربي للة الس للعادية اعلل ل الص للعيد العرب للي
ااإلسلللمي االللدالي .اقللد يللرزت الصللحافة السللعادية خاصللة كمنيللر عللا مسللماع للقضللية الفلسللطينية

تناصللرها اتللدعاا الشللعب السللعادق إلل الاقللاف صللفا ااحللدا لمؤازرتمللا ,اتفللتح صللحافتما لشللرح أبعادهللا
امتابعلل ل للة تطاراتملل ل للا اتلل ل للدعاا الكتل ل ل للاب ااألقل ل ل للل المنتص ل ل ل لرة للقضل ل ل للية الفلسل ل ل للطينية أ ت ل ل للدلي يل ل ل للدلالما

(أيا علية االنتشة ,1999 ,ص.)446:445

كانت الصحافة السعادية تسخر كل إمكانياتما للتضام

مع الشعب الفلسطيني اقضيته

العادلة اكانت تستخد جميع األداات الصحفية اتاظفيما في خدمة القضية الفلسطينية .اتصدرت
اساتل اإلعل الصحفية قضية القدس ااأنتفاضة الفلسطينية العناا

الكييرة للصحف اليامية ,كما

كانت القضية الفلسطينية تتصدر أغلفة المجلت السعادية الكيرى ,اأعدت كير ات الصحف االمجاأت
السعادية ملفات خاصة ع القضية الفلسطينية ااأنتفاضة االقدس (القر  ,2001 ,ص.)36

 2.2.3.2اإلذاعة والتلفاز
ل تقتصر اإلعل السعادق الداع للقضية الفلسطينية عل

فمحطات اإلهاعة االتلفزة السعادية التابعي

الصحف االمجلت احدها

لا ازرة اإلعل السعادية ,قد تحالت يدارها إل

مناير

للقضية الفلسطينية تهيع ما يم السامع أا المشاهد ما يخص القضية الفلسطينية م مسلسلت تزادها
يما منظمة التحر ر الفلسطينية ,اتتحد

ع تار خ فلسطي اع أرض أال القيلتي اثال

الحرمي

الشر في  ,اتصار كفاح الشعب الفلسطينية ابطاأته ,ااهاعتما في كل المناسبات الاطنية التار خية,
اتقا بالتأكيد عل

عدالة القضية الفلسطينية ,اتضمي األخبار ابشكل يامي أخبار ع فلسطي

ااأنتفاضة الفلسطينية ,اع التحركات الديلاماسية الفلسطينية في مختلف المحافل الدالية ,كما أعدت
اإلهاعة السعادية يرامج خاصة لتكا صاتا للفلسطينيي في أنحا المعمارة (العتييي ,1993 ,ص.)141
اقد شاركت اساتل اإلعل المختلفة بالمملكة العربية السعادية بفاعلية في كل حملة م حملت

التيرعات الشعيية اخصاصا في التلفز ا ااإلهاعة السعاديي .

38

 3.2.3.2وكالة األنباء السعودية
يعتقد الباح

أ

اكالة األنبا السعادية تحظ

بمكانة رفيعة يي

نظيراتما م

الاكاأت

األخرى العربية منما االدالية لما تتمتع به م مصداقية ,اهه المكانة جعلتما في مصاف الاكاأت
العالمية ,التي تؤخه األخبار عنما يثقة لتحتل صفحات الصحف االمجلت انشرات األنبا العالمية.
ام هنا يأتي أهميته الدار التي تلعبه اكالة األنبا السعادية ,عل صعيد إيراز القضية الفلسطينية

في مادتما اإلعلمية المختلفة ياما ييا  ,اايصالما بصارة مشرفة إل جميع أنحا المعمارة.

أسم أينا الشعب العربي السعادق مع إخاانم الفلسطينيي االعرب بصارة عامة ,بأنشطة

إعلمية مميزة ,انشرت في الصحافة المحلية متات القصاتد الشعر ة االمقاأت األديية ,اأقيمت
العراض المسرحية االمعارض المختلفة التي تعير تعيي ار ااضحا ع إيما الشعب السعادق بقضية

فلسطي اعدالتم في تقر ر مصيره الهي يجاهدا م أجله (العتييي ,1993 ,ص.)447:446
 4.2.3.2الدعم السعودي لألنشطة اإلعالمية والثقافية للجان الشعبية الفلسطينية

ل يقتصر الدع اإلعلمي السعادق عل الصلحافة ااإلهاعلة االتلفز لا  ,يلل امتلد ليشلمل دعل
األنشللطة اإلعلميللة االثقافيللة ارعايتمللا يإش لراف اللجللا الشللعيية الفلسللطينية اتنظيممللا .فعل ل الصللعيد

اإلعلمي ,كانت اللجا الشعيية تعد مجلت الحاتط ,اتازع النشرات االمجلت المركز لة ,امنملا مجللة

المق ل ل ل لللع بالعربي ل ل ل للة ااإلنجليز ل ل ل للة ,اتق ل ل ل للي المع ل ل ل للارض المختلف ل ل ل للة مث ل ل ل للل مع ل ل ل للرض الكت ل ل ل للاب الس ل ل ل للناق

(العتييي ,1993 ,ص.)445
هها باإلضافة إل

إقامة محاضرات انداات ع

المناسبات الفلسطينية ,ااقامة مسرحيات ع

األعما

القضية الفلسطينية ,ااقامة احتفاأت في
البطالية للفداتيي

الفلسطينيي  ,تمدف إل

تحقيق أغراض إعلمية امادته لصالح القضية الفلسطينية .القد شكلت النشرات االمجلت التي كانت

تصدر ع سفارة فلسطي اتازعما مكاتب اللجا الشعيية في مختلف مناطق المملكة ,أاعية ثقافية
اتاعية للممتمي بالشأ الفلسطيني اقضيته (أيا علية االنتشة ,1999 ,ص.)445:444
 3.3.2الدعم السعودي في المجال االقتصادي
قدمت المملكة الدع المادق االمعناق للشلعب الفلسلطيني منله نشلأت القضلية الفلسلطينية اهللك

في إطار ما تقدمه المملكة م دع سخي لقضايا األمتي العربية ااإلسلمية .فقد قدمت المملكة تيرعلا
للقضية الفلسطينية في مؤتمر القملة العربيلة فلي الخرطللا عللا  , 1967كملا التزملت المملكلة فللي قمللة
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بغلداد علا  , 1978يتقديل دعل ماللي سنلاق للفلسطينيي قلدر مليار اسبعة اتسعي مليانلا اثلثماتلة
ألف داأر ,اهلك لمدة عشر سناات (م عا  1979احت عا  ) 1989افلي قملة الج ازتلر الطارتلة

عللا  , 1987قللررت المملكللة تخصلليص دع ل شللمرق للنتفاضللة الفلسللطينية مقللدار ( )6مليللا داأر.
كما قدمت المملكة في اأنتفاضة الفلسطينية عا  , 1987تيرعلا نقلديا لصلنداق اأنتفاضلة الفلسلطيني

بميللغ مليلا اأربعماتللة اثلثلة اثلثللا أللف داأر ,كملا قللدمت أيضلا ميلللغ ( )2مليلا داأر للصللليب
األحم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للر ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للدالي لشل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ار أداي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة امع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للدات طيي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة اأغهي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة للفلس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للطينيي
(ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013/12/27 ,

منحت المملكة لمنظمة التحر ر الفلسطينية ميلغ مليار

اماتة اسبعة اتسعي مليانا اأربعة

اثماني ألفا استماتة اااحد اثلثي ر اأ سعاديا ,يمثل المساعدات التي تقرر تقديمما بعد مؤتمر

مدر د ,حت العا , 2000ام أيرزها ميلغ مليار اماتة اخمسة اعشر مليا ر اأ سعاديا تمثل
تيرعات المملكة المعلنة في المؤتمرات الدالية لدع السلطة الفلسطينية (ي سعاد الكيير.)2001/11/30 ,
بللادرت المملكللة فللي مللؤتمر القمللة العربللي الللهق انعقللد فللي القللاهرة عللا  , 2000بللاقتراح إنشللا

صنداقي باس صنداق "األقص " اصنداق "انتفاضة القدس" يرأسما قدر مليار داأر اتيرعت بميللغ

( )200مليللا داأر لصللنداق " األقص ل " الللهق ييلللغ أرسللماله ( )800مليللا داأر ,اتيرعللت بميلللغ
( )50مليللا داأر لصللنداق " انتفاضللة القللدس "الللهق ييلللغ أرسللماله ( )200مليللا داأر .اقللد أافللت
المملكة بكامل مساهماتلما المقلررة حسب القمة العربية في ييرات في آهار /مارس علا  , 2002للدع

ميزانيللة السلللطة الفلسللطينية ,امللا أكللدت عليللة قمللة شللر الشيللخ فللي آهار /مللارس عللا  , 2003يتجديللد

األت از العربي يمها الدع  ,حي

قامت يتحلا ل كاملل األلت از اقلدرة ( )184,8مليا داأر ,كما أافلت

بكامللل التزاماتمللا المقللررة حسللب قمللة تللانس فللي أيللار /مللايا عللا  , 2004الخاصللة باسللتمرار اصللا

الدع المالي لماازنة السلطة الفلسطينية لستة أشمر تيدأ م  1نيسا  /اير ل حت نماية أيلا  /سيتمير

عللا  , 2004حي ل

قام للت يتحا للل كام للل الميلللغ اق للدرة ( )46,2مليللا داأر .ايعتي للر دع ل المملك للة

العربيل للة السل للعادية للسل لللطة الاطنيل للة الفلسل للطينية األكيل للر م ل ل يل للي مسل للاهمة المل للانحي العل للرب للسل لللطة

(ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013/12/27 ,
حرصت المملكة عل

مساعدة السلطة الاطنية الفلسطينية في تحمل مسؤاليتما الجديدة,

فقدمت لما تسعة مليي اتسعماتة ااثني اسبعي ألف داأر لنقل قاات الشرطة الفلسطينية إل منطقة
الحك الهاتي ,احالت المملكة ميلغ ثلثي

مليا

داأر للسلطة الاطنية الفلسطينية كسلفة م

التيرعات التي يلغ مجماعما ثلثماتة مليا داأر ,اأعل عنما في مؤتمرات الدا المانحة خل

األعاا  , 99 ,97 ,95 ,1994اقد تال مممة اإلشراف عل تنفيه مشار ع ينا الينية التحتية في
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األراضي الفلسطينية الصنداق السعادق للتنمية ,فم

خل

تعاا

الصنداق مع الينك الدالي,

خصص ميلغ  72.5مليا داأر لتنفيه مشار ع في قطاعات الطرق االميا االصرف الصحي االتعلي
االصحة ادع المؤسسات التعاانية ااإلنسانية .اخصصت المملكة مبالغ أخرى لتنفيه مشار ع ينا

الينية التحتية بالتعاا مع األنراا امنظمة اليانسكا االصنداق العربي لإلنما اأقتصادق ااأجتماعي

(ماقع الاط .)2009/4/3 ,

الفلسطينيي  ,حي

اهتمت حكامة المملكة بمشكلة اللجتي

قدمت المساعدات اإلنسانية

للجتي الفلسطينيي مباشرة أا ع طر ق الاكاأت االمنظمات الدالية التي تعني بشتا اللجتي

مثل األنراا ,امنظمة اليانسكا ,االصنداق العربي لإلنما اأقتصادق ااأجتماعي االينك الدالي,
االينك اإلسلمي .حي

كانت المملكة العربية السعادية منتظمة في دفع حصتما المقررة لمنظمة األم

المتحدة إلغاثة اتشغيل اللجتلي الفلسطينيي (األنراا) المتمثللة في مساهماتلما السنا لة البالغلة مليا

اماتتي ألف داأر لميزانية المنظمة ,اقدمت لما تيرعات استثناتية يلغت حاالي ستا مليا اأربعماتة
ألف داأر أمر كي ,لتغطية العجز في ميزانيتما اتنفيه يرامجلما الخاصة بالفلسطينيي  .كما خصصت

المملكة لألنراا ميلغ ( )34مليا داأر ضم منحة المملكة للفلسطينيي االبالغلة ( )300مليا داأر

أمر كي (ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013/12/27 ,

أعل الملك عيدهللا في مؤتمر القمة العربية اأقتصادية االتنماية ااأجتماعية ( قمة التضام
مع الشعب الفلسطيني في غزة ) التي عقدت في الكا ت في شمر كانا ثاني /يناير عا , 2009
ع تيرع المملكة بميلغ مليار داأر إلعادة إعمار غزة اشدد عل أهمية احدة الفلسطينيي في هه

المرحلة المممة .كما نبه الكيا اإلسراتيلي إل أ الخيار يي الحرب االسل ل يكا مفتاحا في كل

اقت اأ مبادرة السل العربية المطراحة ل تبق عل الطاالة إل األيد ,كما أصدر الملك عيد هللا

ي عيد العز ز تاجيماته بعد العداا عل

غزة عا  , 2009يتأمي كل ما يمك م المستلزمات

الطيية ااألداية اشحنما إل قطاع غزة ع طر ق جممار ة مصر العربية إضافة إل تأمي طاترات
اإلخل الطيي لنقل ما يمك م المصايي االجرح

م الفلسطينيي م العر ش في مصر إل

المملكة .ااجه الملك عيد هللا باعتماد معالجة الجرح

الفلسطينيي في مختلف مستشفيات المملكة

التخصصية االمرجعية االعامة كل حسب حالته الصحية .كما اجه يإطلق حملة تيرعات شعيية

عاجلة في عما مناطق المملكة للمساهمة في مساعدة اعا ااغاثة الشعب الفلسطيني ,االاقاف

معم ج ار ما يتعرضا له م اعتدا ات إسراتيلية (صحيفة الر اض األكترانية.)2011/8/18 ,
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 4.2خالصة
ركز هها الفصل عل

سياسة المملكة العربية السعادية تجا قضية فلسطي م منطلقاتما

األساسية االدار الهق قا به أيرز الساسة السعاديي الهي لعياا دا ار تار خا امحار ا تجا هه القضية
اتفاعلاا معما منه يداياتما ,اكاناا شمادا عل

نفاه اهيمنة اأطماع الدا اأستعمار ة في المنطقة

العربية باعتبار المملكة العربية السعادية م أه القاق اإلقليمية ,فقد لعيت منه نشأتما في ثلثينيات

القر الماضي ,كما أزالت تلعب دا ار ممما في معادلة التااز اإلقليمي في كثير م المتغيرات
االتحاأت التي شمدتما المنطقة ,حي

كا للملكة دا ار ممي از فيما فالمااقف السعادية كانت اما زالت

لصالح الشعب الفلسطيني ,النصرة أه القضايا المصير ة لمجايمة كل المخططات الصميانية الرامية
للتما د حت يسترد الشعب الفلسطيني حقاقه ,اقد شاركت المملكة العربية يدار ديلاماسي في العديد

م المؤتمرات التي عقدت للنظر في القضية الفلسطينية ,اتعاانت بصارة إيجايية مع الدا اإلسلمية

االعربية ,امع زعما عرب فلسطي  ,اعارضت بشدة أق مقترحات ل تأخه في الحسبا حقاق العرب
في فلسطي  ,حي

قامت سياسة المملكة العربية السعادية عل أ الاحدة العربية اإلسلمية ضرارة

دينية اسياسية ,اتعتير المملكة العربية السعادية م ااضعي حجر األساس لجامعة الدا العربية حي

إنشاتما في العا  1945االعمل عل صياغة ميثاقما ,إ اأهتما السعادق بالمشكلة الفلسطينية,
يأتي م خل الاقاف داما يجانب الشعب الفلسطيني في كافة المجاأت ,م أجل نيل اأستقل

احل قضيته ,ااسترجاع أرضه المحتلة ,اعتقادا منما أ هلك ااجب ديني اقامي يمليه عليما اإلنتما
للدي اإلسلمي االقامي العربي.
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الفصل الثالث
العالقة السعودية الفلسطينية يف ظل التغريات
اإلقليمية والدولية من 2000م إىل 2005م

 .1.3مق م
 .2.3تعالق تسعمرة تف سط ن
 .1.2.3قض
 .2.2.3نتفاض

يف ظل تطما

تص ع مع الحتالل

تق س
قصى

 .3.2.3جت اح تضف تغ ب
 .4.2.3ج ا تفصل تعنص ي
 .3.3ت عو تسعمري تف سطني يف ظل ملتغري
 .1.3.3ت عو ملاري تسعمري ت قض
 .2.3.3ملبارا

تسعمرة حلل تقض

دق م

تف سط ن
تف سط ن

 .3.3.3تسعمرة ورعو ف سطني يف تنظا ت وتي
 4.3خالص

و ت وت

 .1.3مقدمة
الدراسة العلقات السعادية الفلسطينية في ظل التطارات الدالية

يتناا هه الفصل م

ااإلقليمية في فترة مممة احرجة ,اهي التي تمتد م عا  2000إل عا  , 2005حي
باألحدا

االمتغيرات المامة عل القضية الفلسطينية ,حي

اأنتفاضة الفلسطينية الثانية ,اما تلها م أحدا

أنما مليتة

يدأت عا  2000انتفاضة األقص اهي

كانت صعبة عل الفلسطينيي  ,ام المم أيضا

ا نتناا في هها الفصل عملية اجتياح الضفة الغربية عا  2002التي سميت (السار الااقي),

اكهلك سنتناا قضية جدار الفصل العنصرق اماقف السعادية منه اتحركاتما عل الصعيد الدالي
ضد هها الجدار ,افي هه الفترة قامت السعادية بطرح مبادرة السل العربية اهي أه مبادرة لحل

الصراع الفلسطيني اإلس ارتيلي ,اكا

للسعادية في هه الفترة محطات مممة م

دع القضية

الفلسطينية ماديا اسياسيا اشعييا اكا لما دار مم في دع القدس ,افي هها الفصل سنتناا كل
الجماد السعادية حت اصا الرتيس محماد عباس إل رتاسة فلسطي عا  ,2005أما فترة الرتيس

محماد عباس فسنتناالما في الفصل الرابع م هه الدراسة.

 .2.3العالقة السعودية الفلسطينية في ظل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
نتحد

في هها المبح

ع دار اماقف السعادية م الصراع الفلسطيني اإلسراتيلي في فترة

حرجة ,اهي يد انتفاضة األقص

ااألحدا

الدامية حت

العا  2005بعد مات الرتيس الراحل

ياسر عرفات اانتخاب الرتيس محماد عباس ,اسنتناا في هها المبح

الصراع بشكل عا مع محاالة

التقيد بأربع محاار اهي المحاار األه في الفترة الدراسية لمها الفصل اهي م عا  2000إل عا
 ,2005اهه المحاار هي قضية القدس اانتفاضة األقص

الااقي) اجدار الفصل العنصرق.
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اعملية اجتياح الضفة الغربية (السار

 .1.2.3قضية القدس
تمتلك القضية الفلسطينية أبعاد إسلمية ترتكز بالتحديد عل القدس ,فالعامل اإلسلمي يشكل

عنصر أساسي في السياسة الخارجية في دا الشرق األاسط ,اهلك بسيب الضغا الشعيية ,التحقيق
مكاسب خاصة م قيل األنظمة م خل دعمما لفلسطي (اير س ,2013 ,ص  ,)377ايمك لبعض

الدا أ تستغل دع فلسطي لتحقيق مكاسب أخرى مثل إضفا الشرعية عل أنظمة الحك م خل
دع قضية فلسطي فمي تحشد تعاطف الشعاب ابالتالي تكا الشعاب راضية ع حكامما الهي
يدعما فلسطي  ,اهها يطيل م أعمار األنظمة الغير ديمقراطية بحي

تكسب سكات شعابما عنما.

منه يداية القضية الفلسطينية ,االمملكة العربية السعادية تدع بقاة قضيتا اتعير ع التزامما
تجا القضية م خل يياناتما السياسية :حي

أالت حكامة المملكة العربية السعادية ,اهتماما خاصا

بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب االمسلمي األال  ,ااضعتما في سل أالايات سياستما

الخارجية ,اأ غرا في هلك االمملكة تحمل عل عاتقما منه عمد الملك عيد العز ز آ سعاد الدفاع

ع القضية الفلسطينية في كل المحافل الدالية ,ال تتخاه أا تتقاعس ياما ع نصرة القضية تحت

أق هر عة ,يل نهرت نفسما لخدمة القضية م اجل الاصا إل حلا أا تساية عادلة للفلسطينيي ,

اتمثل هها الدار م خل المبادرات التي تقدمت يما المملكة إليجاد حل سلمي اعاد لفلسطي ,
اكانت المبادرة السعادية التي تينتما الجامعة العربية للدار الهق تلعبه المملكة لدع الفلسطينيي

(الحملة الشعيية لمقاامة الجدار ,ص .)12

أصدرت المملكة العديد م الييانات التي تستنكر فيما األعما العداانية التي تقا يما إسراتيل
ضد الشعب الفلسطيني امقدساته ,فعل سييل المثا  ,نددت المملكة بقرار الحكامة اإلسراتيلية ض

مدينة القدس ااعتبارها عاصمة أيدية لما  .حي

استطاعت بالتعاا مع الدا العربية ااإلسلمية

االصديقة استصدار ق ار ار م مجلس األم يرق ( )478في عا  , 1980يطالب فيه جميع الدا

التي أقامت بعثات ديلاماسية في القدس بسحيما فارا ,ابطل جميع اإلج ار ات التي قامت يما حكامة

نصر للديلاماسية اإلسلمية ااحباطا للمخطط
ا
الكيا الصمياني لتما د القدس ,اها القرار الهق أُعتير
الصمياني تجا مدينة القدس (ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013 ,

إ اهتما السعادية بقضية فلسطي نابع م داافع إسلمية قاية ,فمي تعتير نفسما الدالة

التي ترع الدي اإلسلمي اتحاف عليه اترع األماك المقدسة أيضا ,فقد شكلت القدس الشر ف

رم از اسلميا يت دع قضية فلسطي م خللما ,فا الحشاد اإلسلمية لدع فلسطي هي بفضل
مكانة القدس في نفاس المسلمي  ,احرصت السعادية عل أ تكا أا المسلمي الداعمي لقضية
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فلسطي  ,رغ أ السعادية تمت بقضية فلسطي م جاانب أخرى مثل العرابة االقامية ام جانب

تار خي ام جانب حق الفلسطينيي باألرض ,إأ أ الجانب اإلسلمي ها أقاى العاامل التي ترتكز

السعادية عليما في دع قضية فلسطي االقدس.
اعلل ل ص للعيد حماي للة اآلث للار االمقدس للات اإلس لللمية بفلس للطي  ,فق للد اس للتجايت المملك للة لجمي للع

ندا ات اليانسكا لحماية اترمي اآلثار االمقدسات اإلسلمية في فلسطي  .حي

تحملت المملكة نفقلات

ت للرمي ااص لللح قب للة الص للخرة االمس للجد األقصل ل امس للجد الخليف للة عم للر يل ل الخط للاب امس للاك األتم للة
االمل ل ل ل ل ل ل ل ل للؤهني بالقل ل ل ل ل ل ل ل ل للدس لتمثل ل ل ل ل ل ل ل ل للل اهتمل ل ل ل ل ل ل ل ل للا المملكل ل ل ل ل ل ل ل ل للة بحمايل ل ل ل ل ل ل ل ل للة المقدسل ل ل ل ل ل ل ل ل للات اإلسل ل ل ل ل ل ل ل ل لللمية

(ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013 ,

اتيدا الرؤية ااضحة لدى خاد الحرمي الشر في الملك فمد إه يقا " :دعاتنا إل
المقدس م

أجل تحر ر األرض ااستعادة القدس الشر ف ل تنطلق م

فراك ؛ فنح

الجماد

اهلل الحمد

مسلما اهه هي دعاة اإلسل ألمة اإلسل في كل زما امكا للهاد ع دار اإلسل التي هي
أرض المسلمي ارد الشر عنما ممما كانت التضحيات ,االشمادة في سييل هللا كانت استظل داتما هي

عناية كل مسل " (الرملاق.)2005 ,

ظلت العربية السعادية حكامة اشعبا داتما أشد البلد العربية عدا إلسراتيل اللحركة
الصميانية ,االمملكة في هلك أ تمارس ماقفا في الخفا  ,يل إنه تعامل في العل  ,دفعت ثمنه م
مااقف عداتية مناهضة لما في الكانجرس األمر كي ,ام حملت إعلمية شرسة تنظمما األاسا

الصميانية تمديدا للملكة اايت از از لما ,أ شك في أ "البعد اإلسلمي في مااقف اسياسات المملكة ها
أحد األسباب الرتيسية التي تمنع المملكة في الاقت الحاضر م تطييع علقاتما مع إسراتيل ,اتجعلما
تقاد حملة معارضة عملية التطييع مع العدا الصمياني بكل أشكالما ,األ القضية الفلسطينية في

ضمير المااط السعادق أمانة يتاارثما ملاك آ سعاد بكل إخلص اثبات ,فقد ظلت هه القضية

تحظ

بالمؤازرة االدع المستمر م الدالة السعادية ملكا احكامة اشعبا استجابة لمشاعر عربية

إسلمية عفاية صادقة ,أ تحكمما اأعتبارات السياسية المتغيرة ,اأ تجعل منما تبعا لهلك رهينة

مضطربة المصير (مقيل ,2002 ,ص .)195

اا ما يجرق م تصاعد أا انخفاض لاتيرة الصراع مع الفلسطينيي أ يغير م قناعات
اأفكار السعادية اتجا هه القضية ,اخاصة أ ما يحكمما في هها الشأ ها ماقفما الديني الثايت
اتجا قضية فلسطي  ,االدليل أ دع السعادية لقضية فلسطي ل يتاقف ,ااها حد
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اتاقف مؤقتا

فإنما تدفع ما فاتما م أماا كانت تدفع لفلسطي  ,االسعادية م أكثر الدا الملتزمة يدع قضية
فلسطي .

حي

اأ ننس

أيضا فضل المملكة العربية السعادية ,في دع اأقتصادق للقدس االفلسطينيي ,

أنما تقد الدع المالي االسياسي لصنداق القدس الهق تأسس م

أجل الاقاف في اجه

المحااأت الصميانية الرامية لتما د المدينة ,اللمحافظة عل نمط الحياة العربية ااإلسلمية التعز ز
النضا الفلسطيني في القدس ااألراضي المحتلة في فلسطي  ,اكانت المملكة العربية السعادية في

طليعة الجماد ,التي يهلما العرب االمسلمي ادا صديقة حت صدار القرار ( )478في عا ,1980
االهق يدعا جميع الدا إل

سحب البعثات األجنيية م القدس (الحملة الشعيية لمقاامة الجدار ,ص .)12

أنشتت لجنة القدس في إطار منظمة المؤتمر اإلسلمي للمحافظة عل عرابة القدس اطابعما

ار بشأ صنداق القدس تؤكد فيه أهمية الدار الهق يؤديه الصنداق
اإلسلمي  .اأصدرت المنظمة قر ا
في دع صماد الشعب الفلسطيني ,ادعت الدا األعضا إل األت از يتغطية رأسما صنداق القدس

( )100,000,000ماتة مليا داأر  .اتدع المملكة صنداق القدس يمدف مقاامة سياسة التما د
االمحافظة عل الطابع العربي ااإلسلمي ادع كفاح الشعب الفلسطيني في القدس افي بقية األراضي

المحتلة (ماقع ا ازرة الخارجية السعادية ,)2013 ,فالسعادية تعل جيدا أ أهل القدس يحتاجا ال الدع

اإلسلمي للبقا االصماد في أرضم  ,اتعل حج السياسة العنصر ة التي يتعرضا لما يمدف
تمجيره م أرضم  ,لهلك فإ السعادية تسع بكل قاة لدع عرابة القدس ادع طابعما اإلسلمي.
رغ الدع الهق تقدمه السعادية لمدينة القدس إأ أ هها الدع أ يكفي ,فإ مدينة القدس
تحتاج إل

الدع المادق االمعناق الكنما ايضا تحتاج م ياقف عنما تلك السياسية اأستعمار ة,

القدس تحتاج اقفة دالية ااسلمية اعربية جادة إليقاف التما د ااأستيطا

العربي اإلسلمي.

الهق ينمش يجسدها

اتتعامل إسراتيل افق سياسة اقتصادية احصار ااج ار ات مشددة في القدس تمدف إل نزاح

الفلسطينيي ع المدينة ,اتعمل إسراتيل عل خنق الحركة اأقتصادية العربية في القدس إضافة إل

الحصار السكاني امنع حت المصلي المسلمي االمسيحيي م الاصا إليما فإنما تعمل جاهدة عل

إضعاف الاجاد اأقتصادق العربي االمؤسسات اأقتصادية العربية في المدينة م

خل

اساتل

متعددة منما عل سييل المثا  ,عد إقرار يرامج تنماية خاصة بالقدس الشرقية االعمل عل تعطيل

المؤسسات العربية فيما االسيطرة عل

الصناعة االسياحة اتاجيمما (اأسطل ,د.ت ,ص .)32
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م هنا كا أ يد م الدع العربي لصماد أهل القدس في اجمة السياسات اإلسراتيلية المادفة إل

ترحيلم اتمجيره م المدينة ,الهلك ت إنشا صنداق القدس لدع صماده  ,اعل

هها األساس

أيضا كا للدع السعادق دار كيير في تثييت الفلسطينيي في أرضم  ,م خل جماد المملكة
العربية السعادية في الدع السياسي االمالي االتنماق االسياحي لمدينة القدس.

عشية احتل إسراتيل للقدس الشرقية عا  1967كا العرب الفلسطينيا يشكلا غاليية
سكا مدينة القدس الشرقية ,ايسيطرا عل معظ أراضيما ,إأ أنم في عا  1993أصبحاا أقلية,

ايملكا فقط حاالي ( %13فقط م مساحتما اإلجمالية ,ايعاد هلك لسياسات التما د التي اتبعتما

إسراتيل ضد المدينة المقدسة اسكانما العرب في تلك الفترة ,افي مقدمتما اأستيطا

امصادرة

األراضي (عااد ,2012 ,ص  ,)101لهلك أ يد م اقفة جدية م الدا العربية اخاصة السعادية,
اقفة مع الفلسطينيي في مدينة القدس ,حي

تمارس ضده كافة أشكا القمع االبطش االتمجير

لتجيره إسراتيل عل الرحيل م هه المدينة المقدسة ,م الضرارق عل الدا اإلسلمية أيضا دع
الفلسطينيي للمحافظة عل الت ار اإلسلمي للمدينة المقدسة.

إل جانب الصراع السياسي ااإلنساني الداتر حاليا بشأ مدينة القدس يدار صراع آخر أقل

يرا از ها هاك الهق يتمحار حا تار خ القدس ,اها ليس باألمر الطارئ طبعا .فالصميانية منه أ
بل كلل أختراع فلسطي م

جديد ,اأختراع تار خ معي

لما .فمي ما فتتت تقتلع

ُاجدت تسع
بارز
اتخترع .اما أسما المستعمرات اليمادية الجديدة التي قامت عل أنقاض القرى العربية إأ مثاأ ا
إلسراتيل التي تمحا ث تيني م جديد عل أنقاض ما محت .افي خض هها السيل الجارف الماحي,

نلمح ياضاح رغبة صميانية حثيثة في إعادة كتابة التار خ كي يتكامل جرف األرض مع جرف

تار خما (الخالدق ,2008 ,ص .)118

إ ماضاع تار خ القدس شاتك جدا اتحاا الصميانية بكل قاتما تغير التار خ اتز فه ,اهها
الماضاع بالهات أ يستطيع الفلسطينيا احده التصدق له ,فإنم بحاجة إل اقفة عربية إسلمية
اسعادية ,م الدا االكتاب االمؤرخي االمثقفي  ,ليتناالاا هها الماضاع بكثرة ليتسن

التأر خ الصمياني ,ايكتيا

الفلسطينية.

لم مااجمة

للقدس تار خما اإلسلمي االهق يثيت ها تما العربية اإلسلمية
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.2.2.3انتفاضة األقصى
منه اندأع انتفاضة األقص يدأت سياسة اأحتل اإلسراتيلي العنصرق بالتنفيه ضد الشعب

الفلسطيني ,ابدأ القتل االتمجير االتدمير ااأستيطا االتما د االحصار عل الشعب الفلسطيني ,لهلك
يرى الباح

أ قضية فلسطي في هلك الاقت كانت تحظ

الدا التي اقفت إل

بالتعاطف الدالي االعربي ,ام يي

جانب الشعب الفلسطيني في كل محطات تار خه اخاصة دعمما للنتفاضة

األال هي المملكة العربية السعادية ,حي

اقفت إل جانب الشعب الفلسطيني في محنته اصراعه

مع اأحتل خل انتفاضة األقص التي سرعا ما قا العدا اإلسراتيلي يتحا لما إل أحدا

دماية

بعد أ كانت انتفاضة حجارة ,اهلك لتعطش هها العدا للد الفلسطيني اقتل أكير قدر ممك م

الفلسطينيي .
قضية القدس هي قضية العرب األال

اهدف كل عربي امسل ها تحر ر هه األرض

المباركة م هلك المحتل الظال اتخليص أال القيلتي اثال

الحرمي الشر في م اأحتل  ,ام

هها المنطلق فقد دأيت حكامة المملكة العربية السعادية لنصرة قضية فلسطي

فمنه احتل هه

األرض سعت السعادية لتقدي كل غا انفيس م اجل فلسطي التي تحل بالنصر القر ب ,اما هه
التطارات األخيرة التي نعلمما جميعا اهها اأستبسا م الشعب العربي الفلسطيني األعز إأ خير

شاهد عل

هلك ,اهه األيا تعيش أرض فلسطي أيا اأنتفاضة فما كا م حكامة خاد الحرمي

الشر في إأ كل نصرة اتأييد امشاركة ,اما هه التيرعات اما هه المااقف أأ خير شاهد عل هلك,
ا(الجز رة) قامت يز ارة لمقر اللجنة السعادية لدع انتفاضة القدس ارأت هها الجمد الكيير اهه الممة

العالية ااإلخلص منقطع النظير ,نع جا هلك كله بعد صدار التقر ر المختصر ع المساعدات

التي قدمتما اللجنة السعادية لدع انتفاضة القدس اشمل عدة أعما خير ة للشمدا االجرح ااألسرى

(الجييرق.)2001 ,

امنه انتفاضة الشعب الفلسطيني المباركة عملت المملكة قيادة احكامة اشعبا عل الاقاف
مع هه اأنتفاضة ,اصدر األمر السامي الكر رق  8636اتار خ 1421/7/18ه القاضي يتشكيل

لجنة عليا يرتاسة صاحب السما الملكي األمير نايف ي عيد العز ز از ر الداخلية لاضع الضاابط
االنظ لجمع التيرعات اصرفما ,امتابعة اصالما إل

الشر ف (الجز رة,)2002.3.31 ,

ايعتقد الباح

مستحقيما في فلسطي دع انتفاضة القدس

انه رغ حاجة الفلسطينيي اخاصة القيادة الفلسطينية إل الدع السياسي في

تلك الفترة إأ أ دع الدا اقتصر عل

الدع المعناق االمادق للشعب الفلسطيني ,فإ انتفاضة
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األقص

قامت نتيجة تعثر المفااضات اتعنت الجانب اإلسراتيلي في إعطا الشعب الفلسطيني

حقاقه ,لهلك كا م األجدر بالسعادية اباقي الدا محاالة الضغط باتجا الحل النماتي ااعطا
الفلسطينيي حقاقم التي ترااك اتساف فيما إسراتيل.
امل ضللم عمللل السللعادية لللدع انتفاضللة األقصل  ,حيل

رأس األميللر نللايف يل عيللد العز للز

از ر الداخلية االمشرف العا عل اللجنة السعادية لدع انتفاضة القدس عا  ,2001اأجتماع الثاني
لممثلللي إمللارات المنللاطق فللي اللجنللة السللعادية لللدع انتفاضللة القللدس ,اتل فللي اأجتمللاع الخللاص يللدع
اأنتفاضللة اسللتعراض أه ل اأنجللازات التللي قللدمتما اللجنللة االي لرامج اإلغاثيللة التللي نفللهتما داخللل فلسللطي

اعددها  9يرامج شملت أسر الشمدا االجرح االمعاقي اأسرى اأنتفاضة ااألسرى الهي أمضاا أكثر

مل  10سللناات فللي السللجا اإلسلراتيلية ,ادار األيتللا  ,االللهي فقللداا منللازلم املزارعم  ,اتللأمي 200
ألف سلة غهاتية امساعدة بعض الجمعيات الخير ة .اقد يلغت هله المسلاعدات ملا يز لد علل 160.7
مليللا ريــال .كمللا تمللت مناقشللة بعللض القضللايا المطراحللة عل ل جللدا األعمللا ام ل ضللمنما إسللما

اللجللا المحليللة يإمللارات المنللاطق فللي حملللت تنشلليط جمللع التيرعللات لمسللاعدة الشللعب الفلسللطيني فللي

مااجم ل ل ل ل للة الح ل ل ل ل للرب الش ل ل ل ل للاملة الت ل ل ل ل للي يتع ل ل ل ل للرض لم ل ل ل ل للا مل ل ل ل ل ل قي ل ل ل ل للل قل ل ل ل ل لاات اأح ل ل ل ل للتل اإلسل ل ل ل ل لراتيلي
(الشرق اأاسط.)2001.6.17 ,

اعل الرغ م الحصار الجاتر المفراض عل الشعب الفلسطيني ,استطاعت اللجنة إيجاد

السيل المناسبة إليصا التيرعات إل

مستحقيما بفضل م هللا تعال

ث يدع المشرف العا سما

از ر الداخلية ,ات هلك م خل إعداد آلية عمل تتماشي مع الظراف الراهنة في فلسطي  ,ات

بالفعل إعداد تلك اآللية التي تعد مرحلة أالية لعمل اللجنة التي شملت مساعدة أسر الشمدا اأينا

األسرى ,امساعدة جرح اأنتفاضة داخل فلسطي  ,االمعاقي  ,كهلك الجرح الهي يتلقا العلج في
المملكة باإلضافة إل تقدي ماتتي ألف سلة غها لألسر المحتاجة ,ادع الجمعيات التي لما دار في
خدمة األسر المحتاجة ااأليتا  ,افق ييانات منظمة تضمنت أسما المستفيدي

م

أسر الشمدا

االجرح االمعاقي اأسره  ,اأينا األسرى ااألسر المحتاجة ااألرامل ااأليتا ماضحا فيما عناا نم
ااضعم اأجتماعي ات فتح حسابات لمه الفتات في اليناك بضما

اصا المساعدات إل

مستحقيما مباشرة دا أق اسيط االتي ت إعدادها بالتعاا مع عدد م الجمات االمؤسسات الخير ة
الماثاقة داخل فلسطي (الجز رة.)2002.3.31 ,

اعل

ضا هه الدراسات التي تاصلت إليما اللجنة اجه سما المشرف العا عل

اللجنة

السعادية لدع انتفاضة القدس الشر ف صاحب السما الملكي األمير نايف ي عيد العز ز باعتماد
تنفيه عدد م اليرامج االتي تمدف كما أسلفنا إل دع هه اأنتفاضة ام اليرامج التي ت اعتمادها
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االتي صرف مقايلما حاالي  123 ,000,000ريا مثل السلت الغهاتية امساعدة اسر الشمدا

االمساعدات الطيية اعلج الجرح في المملكة العربية السعادية (الجييرق.)2001 ,
مع العل أ

المملكة العربية السعادية تحرص بكل ما تملك عل

عد خضاع الشعب

الفلسطيني للضغا  ,الهلك تقا يدع امساندة هها الشعب عل الصماد في كافة مناحي الحياة ,اما

كل هه المساعدات إأ لتعز ز المقاامة االصماد ,فإ الشعب يدا هه المساعدات الكييرة التي
تقدمما الدا المانحة اعل أرسما السعادية ل يستطيع أ يصمد كل هه السني م اأحتل االظل

االعداا الغاش .

ل يقتصر دار السعادية لدع انتفاضة القدس عل تقدي المساعدات للمحتاجي يل تعداها

إل تفعيل القضية في أاسا المجتمع السعادق بمختلف فتاته عير اساتل اإلعل المختلفة إنطلقا
م نمج المملكة في دع هه القضية التي سع اإلحل الصمياني خل السناات الماضية لتما دها
بكل الاساتل االطرق الممكنة ,استخدمت اللجنة كل الاساتل اإلعلمية م يرامج إهاعية اتليفز انية
اتقار ر صحفية مع تنظي معارض لخدمة القضية إضافة إل

إعداد مجماعة م

اإلصدارات

االمطياعات التي تاضح الممارسات الصميانية عل المسجد األقص امكانة األقص عند المسلمي

االدعاة للمحافظة عل

الماية اإلسلمية لمه األرض المباركة ابيا

مكانة القدس اااقعما الراه

امستقيلما المأما في ضا النصاص الشرعية تييانا للحق اتعر فا لتار خ جهار هها الصراع (الكرد,
.)2002

اتشكل تلك المااقف اإلنسانية صارة مشرفة م صار التضام االتكامل االعطا مع الشعب

الفلسطيني اتخفيف معاناته ادع صماد في هه الظراف التي يعيشما م قتل اتشر د احصار

ادمار ,حي

اقف الشعب السعادق تجا إخاانه أينا الشعب الفلسطيني يتاجيه كر م خاد

الحرمي الشر في االي عمد االناتب الثاني ابتجااب معماد م أينا هها الاط المعطا الهق دأب

عل

نصرة قضايا إخاانه المسلمي في كل مكا االاقاف معم في الس ار االض ار  ,ابه أم ار

المناطق االلجا المحلية التي يشرفا عل أعمالما م أجل جمع التيرعات اح
عل

المااطني االمقيمي

مساندة أعما اللجنة السعادية لدع انتفاضة القدس جمدا كييرا ,اأ يد م مضاعفة الجماد

الرامية إل مساندة أعما هه اللجنة ,لكي تااصل نجاحاتما في إيصا المساعدات السعادية مباشرة
إل مستحقيما م أينا الشعب الفلسطيني ,اتعز ز صماده في مااجمة حرب اإلبادة االقتل االتشر د
التي يتعرضا له م قيل القاات اإلسراتيلية المعتدية (الشرق اأاسط.)2001.6.17 ,
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كما نلح أ هه المساعدات كانت تأتي للشعب الفلسطيني في ظراف قاسية ,فكانت هه

الظراف عبارة ع حصار اقتصادق إسراتيلي يمدف إل إضعاف الحالة الاطنية للفلسطينيي  ,ارغ

الحصار اأقتصادق استخدمت إسراتيل ايضا الكثير م العقابات ضد الفلسطينيي مثل منع السفر
امنعم م العمل داخل األراضي المحتلة ,لهلك كانت هه المساعدات تأتي في اقت أكثر ما يحتاج

إليه الفلسطينيا .

انتيجة اأنتفاضة أصبحت الجامعات اطلب الجامعات يعانا ظراف صعبة ,الهلك اللجنة

السعادية لدع انتفاضة األقص

قد بادرت إل

تقدي المساعدات للجامعات الفلسطينية االطلبة بعد

تاافر معلامات حا حاجتما الماسة لألماا لتسيير عملما ,اا مشراع دع الجامعات الفلسطينية,

يتمثل يتقدي  200ألف داأر لكل جامعة ,إضافة إل دع عدد م الطلبة هاق الظراف اأجتماعية
هه الجامعات اتحرص اللجنة السعادية لدع انتفاضة القدس عل

تنايع

الصعبة المنتسيي

إل

اجمات صرف المساعدات التي قدمت اتقد م الشعب السعادق إلخاانم في فلسطي بحي

تشمل

كافة قطاعات المجتمع (اليا .)2002.8.4 ,

م

اساتل اإل عل السعادية مقرا ة امسماعة امرتية قامت يدار راتد في قيادة الحملة التعياية

أجل القدس اانتفاضة األقص

المباركة فقد جندت كل منسابيما للمشاركة في تفعيل القضية

اتاضيح أساس الصراع حا القدس ,اح

المااط عل التجااب مع لجنة دع انتفاضة األقص .

اأيرزت اساتل اإل عل الدار الكيير للمملكة في مناصرة القضية امساندتما لما عير الحقب الزمنية
المختلفة اهلك م خل المقا االتحقيق االحدي

الصحفي ام خل اليرامج اإلهاعية االتليفز انية

التي استضافت العديد م المتابعي االمراقيي بالداخل االخارج .فأظمرت الجمد العظي الهق قامت به
لجنة دع انتفاضة القدس اهي تتال

عملية جمع التيرعات اتقاد الحملة التعياية عير الخير

االتصر ح االتحقيق االيرامج اإلهاعية االتليفز انية المختلفة مناصرة للحق العربي امساندة لألبطا
الهي يهادا ع القدس بالحجر (الكرد.)2002 ,

ايعتير العامل اإلعلمي في دع انتفاضة األقص م أه العاامل التي ساعدت اساهمت
في فضح انشر جرات اأحتل عل أعل

مستاى ,كما ساهمت اساتل اإلعل في ز ادة الصماد

ارفع الراح المعناية ألينا الشعب الفلسطيني ,اساهمت بحشد الرأق العا العربي االعالمي لصالح

القضية الفلسطينية ,مما يز د م فرص دع الفلسطينيي بكافة الاساتل.

فالصحافة السعادية منه اندأع اأنتفاضة المباركة عا  2000قادت حملة حشدت لما كل

المعلامات ااآل ار هات الصلة بالقضية فاستخدمت كل الفنا الصحفية فنقلت األخبار الساخنة م
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داخل األراضي المحتلة عير الخير أاأ بأا مع تصر حات المستالي بالداخل االخارج ث علقت عير
افتتاحياتما عل حالة األحدا

االتفاعل معما امردادها عل

خطاات السل (الكرد.)2002 ,

 .3.2.3اجتياح الضفة الغربية
يرى الباح

أ اأعتدا ات اإلسراتيلية عل الفلسطينيي بشكل مستمر اعل فترات متفااتة,

في كل مرة يقا فيما اإلسراتيليي باأعتدا عل الفلسطينيي يزداد اأعتدا قاة اشراسة ع اأعتدا

الهق سبقه ,اجا اجتياح الضفة الغربية أقس اأشرس م باقي اأعتدا ات السابقة ,اهها التطار في
سفك الدما الفلسطينية كا نتيجة ااضحة إلهما الدا العربية لرعايتم قضية فلسطي  ,اضعف

البعد العربي للقضية الفلسطينية ,اهها الضعف ناتج ع سييي األا ها إهما الدا العربية االتمرب

م مسؤالياتم اتجا القضية الفلسطينية االسيب اآلخر ها عد قدرة الفلسطينيي عل استغل البعد

العربي جيدا في خدمة قضيتم  ,فم ينتظرا م الدا العربية أ تفكر اتقترح اتبادر يدأ منم ,

فاألال بالفلسطينيي عندما يشعرا يتمرب الدا العربية م مسؤالياتم األجدر يم أ يقاماا ه

بالمبادرات ااأقتراحات االمشار ع التي يمك م خللما جعل الدا العربية عنصر قاة لفلسطي يؤثر

في مجر ات الصراع مع اأحتل .

فللي  2002/3/26عقللدت القمللة العربيللة فللي ييللرات دا أ يللتمك عرفللات مل حضللارها أل

شللارا هللدد بأنلله لل يسللمح للله بللالعادة إلل األ ارضللي الفلسللطينية ,اأقللرت القمللة المبللادرة السللعادية التللي

أصللبحت رسللميا المبللادرة العربيللة للسللل االتللي تعللرب عل اأسللتعداد العربللي إلقامللة علقللات عاديللة مللع
إسراتيل بعد انسحايما الكامل م األراضي العربيلة المحتللة ااقاملة الداللة الفلسلطينية .ارد شلارا علل

المبللادرة بطر قتلله الخاصةل ل أ سلليما اأ ال لرتيس اللينللاني إميللل لحللاد رتلليس القمللة رفللض قيللا عرفللات
بمخاطبلة القملة" تلفز انيللا" ل فبعلد سللاعات مل انتللما القمللة العربيللة افللي  28آهار/ملارس  ,2002أمللر

شارا يإطلق عملية "السار الااقي" في كافة أنحلا الضلفة الغربيلة ,اقلا  :مل اليلا فصلاعدا ,تعتيلر
إسلراتيل عرفللات ,الللهق يتلرأس منظمللة إرهاييللة عللداا لمللا اأضللاف أنلله يعتلز عللز عرفللات كليلا فللي مقللر

املحق للة الس لللطة الفلس للطينية ف للي ك للل مناطقما,ااع للدا ب للأ تك للا العملي للات علل ل نط للاق أ س للايق ل لله

(شبكة لمسات.)2015 ,

فللي ربيللع عللا  ,2002يللدأت إسلراتيل هجماتمللا المسلللحة أشللد عنللف فللي الضللفة الغربيللة ,االتللي

يطللق عليمللا حسللب المعللاير الداليلة "انتماكللات خطيلرة" ابعضللما يرتفللع إلل مسللتاى جلرات الحللرب ,افقللا
ريل ل ل ل لتس اات ل ل ل للش اغيره ل ل ل للا م ل ل ل ل ل المنظم ل ل ل للات المراقب ل ل ل للة ,اه ل ل ل لله األعم ل ل ل للا ه ل ل ل للي كل ل ل ل للاآلتي:
لمي ل ل ل للام ا

()A Jewish Voice For Peace, 2015
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 .1القناصة اإلسراتيلية عل قم المباني ,ااطلق النار عل أق شي يتحرك.
 .2إطلق النار عل سيارات اإلسعاف االماظفي الطييي مما جعلم غير قادر عل إخل
الجرح .
 .3األحيا المدنية ت قصفما بطاترات المليكابتر التي تقدمما الاأيات المتحدة F-16 ,مقاتلت
ادبابات إسراتيلية ,مما تسيب في دمار ااسع النطاق.

 .4مناز الفلسطينيي سحقت م قيل الجرافات العسكر ة في بعض األحيا  ,كما ها الحا في
جني .

.5

التدمير الاحشي للينية التحتية م أناييب الميا الفلسطينية للمجتمع المدني امحطات الضخ

اأعمدة الطاقة الكمرباتية االمحطات االمرافق الطيية االمدارس االمستشفيات االمساجد
االكناتس االمباني العامة اغيرها ,باإلضافة إل نمب ااسع النطاق اتخر ب المناز االشركات

االمكاتب الحكامية.
 .6استخدا "الدراع البشر ة" للعمليات العسكر ة اإلسراتيلية.
 .7إطلق النار عل الصحفيي الهي يحاالا تاثيق اأنتماكات الجسيمة المهكارة أعل للقانا
الدالي.

المدف المعل

للجتياح اإلسراتيلي لمناطق السلطة الفلسطينية (عملية السار الااقي) ها

ضرب ما أطلق علية (الينية التحتية لإلرهاب) م اجل اأستقرار ,لك في اإلمكا اأستقرار يدا

الحرب ,لهلك فا المدف الحقيقي غير هلك فمناك أهداف أخرى مثل ضرب خيار المقاامة بأشكالما
المتعددة العسكر ة االسلمية ,التي أصبحت تستنزف المجتمع اإلسراتيلي امستاطنيه في الضفة الغربية
اقطاع غزة ,كما هدف اأجتياح إل

ضرب الينية التحتية للسلطة الفلسطينية بأجمزتما العسكر ة

ااألمنية االمدنية (ا ازرات ابلديات) ,إضافة إل مقر رتيس السلطة نفسه ,في إشارة إل إمكا إلغا

السلطة بكل أجمزتما في حا استمرت المقاامة بمختلف أشكالما (جاد ,2002 ,ص .)36

تلك العملية التي قامت يما إسراتيل أيضا ردا عل المبادرة السعادية للسل لهلك تعتير عمل
معاديا للفلسطينيي االعرب معا اخاصة السعادية فإ السعادية بعد هه الحادثة يدأت تنظر بقلق
ااهتما إل

ماضاع الصراع الفلسطيني اإلسراتيلي ,اكما أنما استنكرت هه العملية ,قامت ايضا

يتكثيف الدع المادق االمعناق للفلسطينيي  ,افي تلك الفترة قامت أيضا السعادية يتكثيف الدع
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للفلسطينيي عل المستاى العالمي ااإلسلمي ,لحشد التعاطف االتأييد للحقاق الفلسطينية ,الاقف هها
اأجتياح الدماق.

تعد منزلة إسراتيل اإلقليمية كدالة قاية صاحبة قدرة نااية تبع

عل القلق إل جانب قدرتما

عل تحر ك الصراع الفلسطيني نفسه ,ا ز د القرب الجغرافي م المسرح اإلس ارتيلي – العربي م قاة

انعكاسات النزاع في األم السعادق ,اتساه هه العاامل في شرح الشعار بالخطر ,االمحااأت

لتحسي هلك يااسطة الاساتل األمنية التقليدية ,ابااسطة ديلاماسية معتدلة .لهلك قامت اأعتراضات

اإلسراتيلية عل

امتلك السعادية ألسلحة متطارة يإفساد علقات الاأيات المتحدة مع السعادية

(اير س ,2013 ,ص .)377

ا رى الباح

أ السعادية تؤم بقاة إسلراتيل اامكانيلة زحفملا إلل أق أرض عربيلة ,للهلك فلإ

السللعادية تنظللر بقلللق إلل أق اجتيللاح أا تقللد إسلراتيلي فللي األ ارضللي الفلسللطينية أا العربيللة ,امل هنللا

كللا رفللض إس لراتيل لعمليللة السللار ال لااقي اهللي اجتيللاح الضللفة الغربيللة ,الللهلك أيضللا السللعادية تقللا
يتحصي نفسما باألسلحة المتطارة خافا م أق اعتدا مباشر ساا م إسراتيل أا أق عدا خارجي.
 .4.2.3جدار الفصل العنصري

ت ل إقل لرار إقامللة ه للها الجللدار ف للي شللمر إير للل م ل ع للا  2002خللل جلس للة خاصللة للمجل للس

الازارق المصغر (الكايينت) ث ت اليد يتنفيه فلي شلمر حز ل ار مل نفلس العلا  ,بعلد أ تسلل شلارا

رتاسة الحكامة اإلسراتيلية ,لقد جرى تقسي المشراع لثل

مراحل (أ ,ب ,ج) يتكلفة اصلت ما يقارب

 5,1مليار داأر ,اسيصل طا الجدار حاالي  600ك بالكامل للم ارحلل اللثل

بلالرغ مل أ طلا

حداد الضفة الفلسطينية المحتلة عا  1967مع األراضي المحتلة عا  1948ها  360ك فقط اهلك
يعكللس حج ل التللداخل اامتللدادات هللها الجللدار ,اقللد ت ل فيمللا بعللد إق لرار مرحلللة إضللافية للجللدار ,المرحلللة
األال ل م ل الجللدار تمتللد م ل قر للة سللال قضللا جنللي فللي شللما الضللفة الغربيللة حت ل قر للة مسللحة فللي

منطقل ل ل للة سل ل ل لللفيت بطل ل ل للا  145كيلل ل ل للامت ار ,ت ل ل ل ل اأنتمل ل ل للا م ل ل ل ل يناتمل ل ل للا نمايل ل ل للة شل ل ل للمر تمل ل ل للاز 2003

(عياش ,2009 ,ص .)226:225

ف للي ع للا  2002أه رت لليس ال للاز ار ش للارا يين للا الج للدار ال للهق يفص للل إسللراتيل عل ل الض للفة

الغربيللة ,شللارا تين ل عل ل مضللض مفمللا الجللدار الفاصللل فقللط عنللدما فم ل أنلله كللا م ل المسللتحيل
ديماغرافيللا إلس لراتيل أ تض ل كللل م ل الضللفة الغربيللة اقطللاع غ لزة اتبق ل دالللة يماديللة األغلييللة ,فللي
المقايل ,فإ مفما "اأنفصا " ("نح هنا ,ه هناك" ,الهق قاله اسلحاق اريلي ) كلا لفتلرة طا للة ميلدأ

الصميانية ,الجدار العاز يمر معظمما إل الشرق م الخط األخضر الهق يرس الحداد يلي إسلراتيل
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االضللفة الغربيللة ,أطلللق الفلسللطينيي عليللة "جللدار الفصللل العنصللرق" .يفصللل المجتمعللات ال ل قسللمي ,

ايفصل ل للل حت ل ل ل داخل ل للل المل ل للد االقل ل للرى ,ممل ل للا يعنل ل للي إعل ل للادة تكل ل للا

جغرافيل ل للة الضل ل للفة الغربيل ل للة تمامل ل للا

(.)Beinin; Hajjar , 2014, 13
اصادقت الحكامة اإلسراتيلية في كلانا الثلاني  2003علل المرحللة الثانيلة مل ينلا الجلدار,

االتي ييلغ طالما  45كيلامت ار ,اقد ت العمل فيما بشكل متسارع حي

يدأت م قر ة سال شما جني

إل ل مجم للع مسللتاطنات جلي للاع ,اص للادقت الحكامللة اإلسل لراتيلية عل ل المرحل للة الثالث للة التللي ي للدأت مل ل

محافظة سلفيت ,اتحديدا م "مستاطنة ألكنا" الجاثمة عل أ ارضليما ,إلل معسلكر "علافر" اإلسلراتيلي,

قللرب محافظللة ار هللا بطللا (  ) 141كيلللامتر مللع جللدار عمللق ثللاناق بطللا  90كيلللامت ار ,اسلليكا

ط للا ه لله المرحل للة  231كيل للامت ار ,اهل للك حس للب مرك للز الد ارس للات العربي للة ,أم للا المرحل للة الرابع للة الت للي
صللادقت عليمللا الحكامللة اإلس لراتيلية ,فقللد هكللر المركللز نفسلله أنمللا تمتللد م ل "مسللتاطنة هللارجيلا" إل ل

"مسللتاطنة كرم للل" جن للاب الخليللل بط للا (  ) 114كيل للامتر م للع جللدار عم للق ث للاناق ( ) 22كيل للامتر.
ااستكماأ إلج ار ات تما د القدس اتغليفما اعزلما فقد ت ينلا جلدار بطلا  22.5كيللامتر فلي الشلما

االجناب م المدينة المقدسة اتيلغ مساحة تلك المرحلة  50كيلامت ار مع جدار عمق ثاناق بطا 1ك

اب ل ل ل ل للهلك يك ل ل ل ل للا ط ل ل ل ل للا الج ل ل ل ل للدار بأكمل ل ل ل ل لله حس ل ل ل ل للب مرك ل ل ل ل للز الد ارس ل ل ل ل للات العربي ل ل ل ل للة  644كيل ل ل ل ل للامت ار

(عياش ,2009 ,ص .)226:225

ا للرى الباح ل

أ إس لراتيل أقللرت خطللة الجللدار ابللدأت فللي التنفيلله اانتمللت منلله ,االللدا العربيللة

تناشد اتستنجد مل الغلرب امل إسلراتيل ياقلف هلها الجلدار ,لل يكل هنلاك ماقلف عربلي جلدق يضلغط

جديا عل إسراتيل ياقف هلك الجدار ,فكا جمد الدا العربية منصب في إظملار علد مشلراعية هللك
الجدار ,ابالفعل قاملت اللدا العربيلة يجملد كييلر مل أجلل هللك اتل استصلدار قلرار مل محكملة العلد

الدالية بعد مشراعية هلك الجدار ,الك بعد أ صدر القلرار اأصلبح الجلدار رسلميا غيلر شلرعي ملاها
فعل للت ال للدا العربي للة مل ل أج للل هل للك ,م للاها عمل للت مل ل أج للل إ ازل للة هل للك الج للدار ,ه للل هن للاك مب للادرات
ااقتراحات جدية م أجل حل هها السرطا الهق يجرق يي الفلسطينيي ؟ .

إ استمرار سلطة اأحتل بمااصللة ينلا هللك السلرطا داخلل األ ارضلي الفلسلطينية هلا دليلل

ااضح عل فشل األم المتحدة منه تيني القرار  181فما جدار يسلب الفلسلطينيي ممتلكلاتم ا جلرف
قراه ايقتلع بساتينم اأشجار الز تا م أجل تشييد ينيه عنصر ة يتما ل معراف المصادر لقد صم

الجدار م أجل إحكا سيطرة إسراتيل عل ماارد الفلسطينيي اابقلا معظل مسلتاطنات الضلفة الغربيلة
داخل إسراتيل للحيلالة دا خراج القدس الشرقية ع السيادة اإلسراتيلية ياما ما (الغامدق.)2006 ,
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امنه يد تنفيه جدار الفصل العنصرق قامت السعادية يجماد كييلرة للاقلاف ضلد هلها الجلدار,

فقامللت يجمللاد سياس لية عربيللة اداليللة اقانانيللة ,اتجالللت فللي كافللة األمللاك القانانيللة الداليللة لتحللاا

الضللغط عل ل إس لراتيل ياقللف ينللا الجللدار ,اكللا جمللد المملكللة السللعادية فيمللا يخللص الجللدار ااضللح
اكيير.

اتعتير المملكة العربية السعادية أ جدار الفصل العنصرق الهق يقيمه الكيا الصمياني
داخل األراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانا الدالي ,ممما كانت الميررات االحجج التي يساقما

اأحتل  ,اقالت السعادية ل في كلمة ألقاها "عيد هللا ي سعاد العنزق" المستشار يافد المملكة الدات
لدى األم المتحدةل :إ

المغتصبات ما يي

خل ينا هها الجدار بمز د م اأنتماك حي

"إسراتيل" تقا م

جدار الفصل العنصرق ,اأكدت المملكة أ

الخط األخضر ابي

تيني

هها يعتير

"استيطا غير شرعي بماجب القانا الدالي؛ ما يجعل م الجدار غير شرعي لكانه يحمي اجادا

استيطانيا غير شرعي (مفكرة اأسل .)2006 ,

عقد مجلس الاز ار السعادق جلسة في  23شبا  ,2004اأكد المجلس أ "السعادية تنظر

باهتما بالغ إل عرض قضية جدار الفصل العنصرق الهق أقامته إسراتيل في الضفة الغربية عل

محكمة العد الدالية اهلك انسجاما مع قرار الجمعية العامة لألم المتحدة في دارتما الطارتة الصادر

في الثام م أيلا الفاتت االقاضي بالطلب م محكمة العد الدالية إيدا الرأق القاناني العاجل

حا النتاتج المترتبة عل ينا إسراتيل جدار الفصل العنصرق اقد تقدمت المملكة في هها الخصاص

بمهكرتما القانانية رسميا للمحكمة يتار خ  27كانا الثاني المنصر اشاركت يييا حا ماضاع
الجدار العاز عند يداية بح

المحكمة للقضية كما تشارك المملكة في المرافعة شفاهة أما المحكمة"

(جر دة المستقيل ,2004 ,شبا  ,ص .)12

لقد أصدرت محكمة العد الدالية في التاسع م ياليا  2004أريما اأستشارق في قضية

ينا جدار الفصل العنصرق أكدت فيه أ ينا الجدار االقااعد المتعلقة به تتعارض مع القانا الدالي
فار ع
اتأسيسا عل هلك طاليت إسراتيل ياضع حد أنتماكات األتزامات الدالية ااألت از بالتاقف ا

أعما

ينا الجدار يل االزامما القيا يتفكيكه عل

الفار ابإلغا اإلج ار ات التشر عية االتنظيمية

المتعلقة ييناته اما ترتب عليما كما أكدت المحكمة عل إل از إسراتيل يتقدي تعايضات ع األضرار

التي لحقت يجميع األشخاص العاديي

(الغامدق.)2006 ,

أا اإلعتبار ي

المتأثر

يينا

جدار الفصل العنصرق

اقد شاركت السعادية بالفعل بمرافعة شفاية لمحكمة العد الدالية يخصاص جدار الفصل

العنصرق ,اكانت هه المرافعة استكماأ للمهكرة الرسمية التي قدمتما السعادية يخصاص الجدار ,فقد
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الرق اأستشارق للمحكمة الهق كا في صالح
يهلت السعادية جمدا كيي ار للنجاح في استصدار أ

فلسطي  ,بفضل جماد السعادية اغيرها م الجماد العربية األخرى ,لهلك يجب تشجيع العمل م

أجل قضايا فلسطي في المحاك الدالية ,اخاصة بعد انضما فلسطي لمحكمة الجنايات الدالية,

فالعمل العربي في هها المجا سيحقق نتاتج ملماسة افي الغالب أل الفلسطينيا أصحاب حق

سيكسيا القضايا المرفاعة.

اطاليت السعادية م المجتمع الدالي اضع حد أنتماكات األتزامات الدالية ااألت از بالتاقف

فار ع أعما ينا الجدار عل
ا

األراضي الفلسطينية ,اأشار المنداب السعادق في األم المتحدة

خل جلسة خاصة باألعما اإلسراتيلية إل أنه ام الناحية التار خية فا كل اآل ار اأستشار ة التي

أصدرتما المحكمة منه  1946حت اآل حظيت باأحت ار الكامل إأ أ إسراتيل تااصل عد اكتراثما
بأق قرار أا أرق يصدر م أق جمة كانت  .إ قضية الجدار هي م تلك القضايا التي أيمك

فصل القانا م جاانيما السياسية ااأقتصادية ااإلنسانية ففي هه القضية تجتمع اتتحد عضايا كل
هلك الجاانب ااألبعاد فينا جدار الفصل العنصرق يطرح مشكلة قانانية اسياسية ااقتصادية اانسانية,

الرق اأستشارق
اقا المنداب لقد طاليت أكثر م  22منظمة إغاثة إنسانية دالية العمل عل تنفيه أ

لمحكمة العد الدالية كما أكدت منظمة العفا الدالية إ ينا الجدار يعمق التأثير اأقتصادق اأكدت

المنظمة أ  60في الماتة م الفلسطينيي يعيشا تحت خط الفقر الهق ييلغ داأر ياميا كما أ
معد البطالة يقترب م  50في الماتة (الغامدق.)2006 ,

كما قا أيضا منداب السعادية في األم المتحدة إ األهداف اإلسراتيلية هي أخطر اأبعد
بكثير م

حجج األم

إلسراتيل أل

الجدار ينمب خيرات الشعب الفلسطيني ا مدف إل

تمجير

السكا م جديد االسيطرة عل مصادر الميا في تاجه ااضح لتنفيه سياسة التمجير  .أما الحدي

ع اآلثار المباشرة فما حدي
يفقد األهالي  7مليي

ع كاار حي

كيلامتر مكعب م

دمرت أا عزلت ما أيقل ع  .9يتر ميا ابهلك

الميا االتي تشكل  30في الماتة م

مجماع مايت

استملكه فلسطينيا م الحاض الغربي كما ستفقد الضفة الغربية  200مليا متر مكعب م نمر
األرد

ايسلب الجدار أكثر أراضي الضفة العربية خصابة هلك السلب الهق أدى إل تدهار حالة

العديد م العاتلت الفلسطينية ادفعما إل

خط الفقر حي

ت تدمير صناعة ز ت الز تا بعد أ

كانت تنتج هه المنطقة  2 ,000ط م ز ت الز تا كل ماس (الغامدق.)2006 ,
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 .3.3الدعم السعودي لفلسطين في ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية
يتناا هها المبح

أاجه الدع السعادق للقضية الفلسطينية ساا م خل دعمما المادق

المباشر أا م خل دعمما في النظا الدالي ليحصل الفلسطينيا عل حقاقم كاملة ,أا م خل

الدع بطرح المبادرات السياسية أا ما يعرف بمبادرات السل لحل القضية الفلسطينية ,اساف يت
دراسة هه الثل
عل

محاار في الفترة التي يدرسما هها الفصل اهي م عا  2000إل عا .2005

الرغ م أ السعادية ليست م دا المااجمة فإنما لعيت دا ار رتيسيا في القضية

الفلسطينية افي مااجمة العدا الصمياني منه السناات األال للمشكلة ,الك السعادية حرصت منه

اليداية عل أ يكا العنصر الفلسطيني ها العنصر الرتيسي في المااجمة مع تزا د بالحد األقص

م كل أنااع الدع اأقتصادق االعسكرق االسياسي .كانت هه هي نظرة الملك عيد العز ز رحمه ّللا,
االتي تجسدت بعد هلك في السياسة السعادية تجا القضية الفلسطينية ,حي

تينت ميدأ عد التدخل

في شؤا القيادة الفلسطينية ادعمما في ما تصل إليه م ق اررات امااقف مع ضما مراعاتما للبعد

اإلسلمي لمسألة القدس .هها ها الميدأ األساسي أا الخاصية العامة التي حكمت علقة السعادية
بالقضية الفلسطينية .القد تضمنت هه العلقة مجماعة ااسعة م الجماد التي يهلتما السعادية تجا

هه القضية (الرااف.)2001 ,

 .1.3.3الدعم المادي السعودي للقضية الفلسطينية
أزالت القضية الفلسطينية قضية األمس االيا للمسلمي جميعا تحمل األالاية الكاملة في

اأهتما السعادق بالعمل اإلغاثي االدعاق في الخارج ,أسيما اأ هلك تزام مع يداية اأغتيا

اليمادق ااأحتل الغاش ألراضي المسلمي في فلسطي اتدنيس المسجد األقص م قيلم  ,اهها
أكسيما تفاعل الشعاب ع بكرة أييما أل المسلمي أ يمك لم أ يتصاراا اجاد هها التدنيس لكل

ما ها إسلمي فكيف إها كا هلك المسجد األقص أال القيلتي اثال
هللا عليه اسل ,اعل

الحرمي امسرى النيي صل

أثر هلك استمر تدفق المساعدات اإلغاثية السعادية عل

الشعب الفلسطيني

لحاجتم الماسة لهلك التخفيف حدة المآسي المحدقة م ج ار اأعتدا ات اليمادية التي تعتير أشرس

حملة تطمير في تار خ البشر ة,ل تفرق يي الصغير االكيير االمرأة االعجاز فمي ماجمة لكل ما ها
مسل (العقيل.)2003 ,
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بعد حرب يانيا  , 1967عملت المملكة عل

الفلسطيني حي

تشكيل اللجا

الشعيية لمساعدة الشعب

ساهمت اأ ت از تساه في جمع التيرعات للشعب الفلسطيني م

أينا الشعب

السعادق الهق تجااب معما تجاابا كييرا ,اقد يلغت إيرادات اللجنة الشعيية حاالي مليارق ر ا

سعادق ,اقدمت المملكة في اأنتفاضة األال

عا ( ) 1987دعما شعييا يللغ أكثر م ()118

مليا ر ا  ,افي اأنتفاضة الثانية عا ( ) 2000قدمت المملكة دعما سخيا يللغ نحا ( )240مليا
ر ا إضافة إل

التيرعات العينية مثل السيارات اسيارات اإلسعاف االعقارات االمجاهرات االمااد

الطيية االغهاتية (ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013 ,

خصصت المملكة العربية السعادية تيرع لتما ل مشار ع تحاف عل الماية العربية ااإلسلمية

للقدس التمكي اأقتصاد الفلسطيني م تطا ر قدراته افك اأرتبا

باأقتصاد اإلسراتيلي ,اقامت

المملكة يتحا ل ميلغ ( )130مليا داأر م حصتما في ماارد الصنداقي إل

الينك اإلسلمي

للتنمية لتغطية مصار ف يرامج كفالة أسر الشمدا  ,االرعاية التعليمية ألسر الشمدا  ,اتأهيل الجرح

االمصايي اتدر ب أسر الشمدا  ,االمساعدة العاجلة لطلبة الجامعات الفلسطينية ,ادع جمعية المل

األحمر الفلسطيني اتجميز المستشفيات االمؤسسات العلجية اترمي ااعادة ينا المناز المتضررة في
فلسطي اأرسلت المملكة للشعب الفلسطيني ,في محنته األخيرة ,مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية

(البطة.)2005 ,

أكدت السعادية في قمة شر الشيخ (آهار  /مارس  )2003يتجديد اإللت از العربي يدع
فلسطي  ,حي

قامت يتحا ل كامل األت از اقدر ( )184.8مليا داأر للفترة م – 2002/4/1

 2004/3/30كما أافت بكامل التزاماتما المقررة حسب قمة تانس أيار  /مايا  2004الخاصة
باستمرار الدع المالي لماازنة السلطة الفلسطينية لستة أشمر تيدأ م  1نيسا اير ل حت نماية أيلا

 /سيتمير  2004حي

قامت يتحا ل كامل الميلغ اقدر ( )16.2مليا داأر ايعتير دع السعادية

للسلطة الفلسطينية األكير م يي مساهمة المانحي العرب للسلطة (الطاتي.)2010 ,

إ السعادية م الدا الحر صة عل ضما صماد ابقا الشعب الفلسطيني ,اا اقتراحما

إنشا صنداق األقص

اصنداق انتفاضة القدس خير دليل عل

تلمسما الحاجات الفلسطينية,

امحاالة تغطيتما ,فإ اقتراح إنشا هه الصناديق ل يأت صدفة يل جا بعد دراسة ااهتما سعادق
بقضية فلسطي  ,فإ السعادية تتحمل مسؤاليتما تجا القضية الفلسطينية دينيا اقاميا اهي الدالة

صاحبة المباد ارت الجيدة االتي تسع جديا إلنما أزمة الفلسطينيي امعاناتم اانشا دالتم .
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اهتمت السعادية بمشكلة اللجتي

الفلسطينيي

مباشرة أا ع

الفلسطينيي

حي

قدمت المساعدات اإلنسانية للجتي

طر ق الاكاأت االمنظمات الدالية التي تعن

بشؤا اللجتي

مثل

األنراا ,منظمة اليانسكا ,االصنداق العربي لإلنما اأقتصادق ااأجتماعي االينك الدالي االينك
اإلسلمي ,االمملكة ملتزمة في دفع حصتما المقررة لاكالة األم المتحدة إلغاثة اتشغيل اللجتي

الفلسطينيي (األنراا) المتمثلة في مساهماتما السناية البالغة ( )60.400.000ستا مليا اأربعماتة

ألف داأر ,لتغطية العجز في ميزانيتما اتنفيه يرامجما الخاصة بالفلسطينيي كما خصصت المملكة

للنراا ميلغ ( )3مليا داأر ضم منحة الخاصة بالفلسطينيي (ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013 ,

ااضافة إل الدع الحكامي فقد اجه خاد الحلرمي الشر في الملك فمد بفتح باب التيرعات الشعيية

لكي تساه في دعمما لنضا الشعب الفلسطيني ,ااجد ندا

تجاابا م الشعب السعادق منطلقا م

شعار يراح األخاة العربية ااإلسلمية مع الشعب الفلسطيني ,اقد يلغت التيرعات النقدية حت اآل

أكثر م  240مليا ر ا إضافة إل التيرعات العينية مثل السيارات اسيارات اإلسعاف االعقارات
االمجاهرات امااد طيية اأ زالت التيرعات تتاال عل اللجنة المشكلة يتاجيمات الملك الراحل لجمع

التيرعات يإشراف صاحب السما الملكي األمير از ر الداخلية ,اقد قامت اللجنة يإرسا بعض سيارات

اإلسعاف االمااد الطيية ,كما ت تخصيص عشر ألف ر ا مساهمة م أسر شمدا اأنتفاضة ات
تحا ل  124مليا
ا رى الباح

ريال

لصالح المحتاجي م عاتلت الشمدا االجرح

اغيره (البطة.)2005 ,

أ الدع المادق السعادق السايق الهكر ها جز بسيط م الدع الحقيقي الك

لعد تافر إحصا ات رسمية ل نستطع حصر كافة أشكا الدع المادق ,الك نح ل نهكر هه
األرقا كي نحاسب السعادية انعرف ما قدمت ,الك جمعنا لمه األرقا يأتي في إطار إثبات أهمية

هلك الدع بالنسبة للفلسطينيي الهي كاناا بأمس الحاجة إليه ,االجدير بالهكر أ تلك اإلحصا ات

غالييتما تخضع للفترة الزمنية التي يغطيما هها الفصل م الدراسة اهي م عا  2000إل

عا

 , 2005فمناك الكثير م الدع قيل هه الفترة ابعدها.
 .2.3.3المبادرات السعودية لحل القضية الفلسطينية
لقد حرصت المملكة العربية السعادية عل فرض اجادها اإلقليمي ,افرض اجادها خاصة
في الصراع العربي اإلسراتيلي ,فإنما تعتير نفسما جز م هها الصراع اجز م الحل أيضا ,لهلك
حرصت السعادية عل اقتراح المبادرات السياسية لحل القضية الفلسطينية ,احل الصراع مع اأحتل

اإلسراتيلي ,اهه المبادرات نابعة م حرص المملكة العربية السعادية عل الد الفلسطيني ابنا دالة
فلسطي االعيش بسل اأما  ,اهه أه المبادرات.
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 .1.2.3.3مشروع الملك فهد للسالم (المشروع العربي للسالم)
أعل مشراع الملك فمد للسل في مؤتمر القمة العربي الهق عقد في مدينة فاس المغربية عا

 , 1982ااافقت عليه الدا العربية اأصبح أساسا للمشراع العربي للسل كما كانت هه البادرة
أساسا لمؤتمر السل في مدر د عا . 1991
ويتكون المشروع من المبادئ التالية( :ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013 ,

 -1انسحاب إسراتيل م جميع األراضي العربية المحتلة عا  1967بما فيما مدينة القدس .
 -2إزالة المستعمرات التي أقامتما إسراتيل في األراضي العربية بعد عا . 1967
 -3ضما حر ة العبادة اممارسة الشعاتر الدينية لجميع األديا في األماك المقدسة .
 -4تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العادة اتعايض م أ يرغب في العادة .
 -5تخضع الضفة الغربية اقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف األم المتحدة المدة أ تز د ع
بضعة أشمر.

 -6قيا الدالة الفلسطينية اعاصمتما القدس.
 -7تأكيد حق دا المنطقة في العيش بسل .
 -8تقا األم المتحدة أا بعض الدا األعضا فيما بضما تنفيه تلك المبادئ .
تفااتت رداد أفعا األقطار العربية عل مبادرة فمد للسل يي مؤ د لما امشكك فيملا امنتظلر

إل حي اهناك م رفضما اادانتما فبالنسبة ألقطار مجلس التعاا الخليجلي فكانلت مل أااتلل اليللدا

المرحبللة بالمبللادرة اأكللدت ماافقتمللا عليمللا فللي القمللة الخليجيللة الثانيللة ,امل اليلللدا المؤ للدة للمشللراع كللل

م األرد امصر االسادا جيياتي ,االصاما  ,االمغرب ,اتانس أما سار ا االيم الجنابي االجزاتر
اليييا فقد رفضت المبادرة ,في حي صلرح العلراق بأنله ملع اإلجملاع العربلي فلي قملة فلاس أيلا كلا هلها

اإلجماع غير أ العراق قد أعل عل لسا از ر خارجيته سعدا حمادق عد الماافقة عل المشلراع
أعتبارات ميدتية اأ العراق ضد أق قرار يتضم اأعتراف يإسراتيل أما الماقف الفلسطيني فقد أعلل

عن لله ف للاراق الق للدامي رت لليس اإلدارة السياس للية لمنظم للة التحر للر الفلس للطينية رف للض المنظم للة ألق قل لرار
يعتل ل للرف يإس ل ل لراتيل س ل ل لاا كلل للا فلل للي مل ل للؤتمر از ار الخارجيلل للة العل ل للرب أا فل ل للي م ل للؤتمر القمل ل للة العربيل ل للة

(الطاتي.)2010 ,

62

أما ماقف إسراتيل فكا بشكل عا رافضا للمشراع السعادق اعدته خطر عليما ,فيما رأت

المعارضة اإلسراتيلية في المشراع عنص ار ايجاييا انقطة تحا في السياسة السعادية ,أما الاأيات
المتحدة األمر كية فل تيد اهتماما يهكر بالمشراع الك بعد فترة أصبحت تتحد

ع النقا اإليجايية

التي يحتا ما المشراع ,باأستعداد للعتراف يإسراتيل في الاجاد ,اأ تعيش مع جيرانما بسل  ,ابدأ
الماقف األمر كي أكثر اضاحا عندما حددت النقا

المرفاضة في المشراع في تصر حات أحقة,

اقالت مصادر فلسطينية أ الرتيس السافيتي ليا يد يرق جينيف اصف المشراع السعادق بأنه

يشكل أساسا لقاعدة الحل السلمي ألزمة الشرق األاسط اأ رتيس منظمة التحر ر الفلسطينية ياسر
عرفات قد أطلع خل ز ارته لماسكا عل اجمة نظر القادة السافيت حا المشراع العربي ,أما أاربا

الغربية فقد رحيت بالمشراع الك

عل

طر قتما الخاصة التي ترضي الحق العربي ,اأ تغضب

إسراتيل العل مقالة الرتيس الفرنسي فرانساا ميت ار في مطار الر اض (بأ الصداقة التي مع العرب أ
تقلل م صداقته إلسراتيل) يمثل ماقف المجير عل التااز يي األعدا ااألصدقا  ,كما أعرب از ار

خارجية دا الساق األاربية المشتركة خل اجتماعم في لند  1981/10/13ع تأييده لمبادرة
األمير فمد (الطاتي.)2010 ,

ارغ عد تطييق هه المبادرة إأ أنما كانت سابقة عربية في إطار الحل مع إسراتيل ,حي

أنما مبادرة تسع

لحل القضية الفلسطينية ااقف معاناتم  ,اهي مممة جدا في إطار الصراع مع

اأحتل في عد قدرة الدا العربية عل
االعظم

حس الصراع لصالح فلسطي  ,افي اقاف الدا الكيرى

اخاصة الاأيات المتحدة خلف إسراتيل ادعمما بكل قاة ,فإ

هه المبادرة تأتي إلنما

األزمة احلما لعد التصاد مع الدا العظم فمي خطاة إستباقية لحل الصراع.
 .2.2.3.3مبادرة الملك عبد هللا بن عبد العزيز
اهي المبادرة التي أعل عنما الملك عيد هللا يل عيلد العز لز فلي قملة ييلرات (ملارس ) 2002

اتينتما الدا العربية كمشراع عربي ماحد لحل النزاع العربي الفلسطيني ,االتي تافر األمل ااأسلتقرار
لجمي ل ل ل للع ش ل ل ل للعاب المنطق ل ل ل للة ات ل ل ل للؤم ح ل ل ل للل داتم ل ل ل للا اع ل ل ل للادأ اش ل ل ل للامل للصل ل ل ل لراع العرب ل ل ل للي اإلسل ل ل ل لراتيلي
(ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013 ,

ايتدأت المبادرة السعادية الثانية بحدي

أدل به الي العمد السعادق في حينما الملك عيد هللا

ي عيد العز ز للصحفي األمر كي المعراف تاماس فر دما انشر في صحيفة نيا ارك تايمز ,اكانت
قضية التطييع ,النقطة المثيرة للنتبا في المقايلة االتي أكدت أهمية اضرارة اضع حد للصراع

العربي-اإلسراتيلي عير مجماعة مطالب تقا إسراتيل يتحقيقما يت عل
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أثرها يتطييع عربي شامل

معما ,ابالرغ م المعارضة الشديدة لفكرة التطييع إأ أ مبادرة الملك عيد هللا اجدت لما أهانا
صاغية في أغلب الدا العربية يدليل أ مؤتمر القمة العربية المنعقد في ييرات يتار خ آهار /مارس

 2002قا يتينيما ااعتيرها م اثاتقه الرتيسة (الطاتي.)2010 ,
وتتلخص المبادرة فيما يلي ( :ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013 ,

 -1اأنسحاب م األراضي المحتلة حت حداد ( )4يانيا . 1967
 -2القيا بقيا دالة فلسطينية عل األراضي المحتلة في الضفة الغربية اغزة اعاصمتما القدس.
 -3حل قضية اللجتي افقا لق اررات الشرعية الدالية .
 -4اأشارت المبادرة إل أ قيا إسراتيل بالمطالب العربية يعني قيا " علقات طييعية " يينما
ابي الدا العربية .
المواد الخاصة بالمبادرة السعودية كما وردت في البيان الختامي( :القمة العربية ,الدارة .)2002 ,14



يؤكد القادة في ضا انتكاسة عملية السل بالتاقف ع

إقامة أية علقات مع إسراتيل,

اتفعيل نشا مكتب المقاطعة العربية إلسراتيل حت تستجيب لق اررات الشرعية الدالية امرجعية
مؤتمر مدر د للسل  ,ااأنسحاب م كافة األراضي العربية المحتلة حت خطا الرابع م
حز ار يانيا .1967



التأكيد عل أ السل في الشرق األاسط ل يكتب له النجاح إ ل يك عادأ اشامل تنفيها

لق اررات مجلس األم  242ا  338ا  .425الميدأ األرض مقايل السل  ,االتأكيد عل تلز

المسار السارق االليناني اارتباطمما عضايا مع المسار الفلسطيني تحقيقا لألهداف العربية

في شمالية الحل.


يطلب المجلس م إسراتيل إعادة النظر في سياستما ,اأ تجنح للسل معلنة أ السل العاد
ها خيارها اأستراتيجي أيضا.



كما يطلب القيا بما يلي:
أ.

اأنسحاب اإلسراتيلي الكامل م األراضي العربية المحتلة بما في هلك الجاأ السارق
احت خط الرابع م حز ار  /يانيا  ,1967ااألراضي التي ما زالت محتلة في جناب

لينا .
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ب .التاصل إل

حل عاد لمشكلة اللجتي

العامة لألم المتحدة رق .)41( 194

الفلسطينيي

يت اأتفاق افقا لقرار الجمعية

ت .قيا إسراتيل قيا دالة فلسطينية مستقلة هات سيادة عل

األراضي الفلسطينية المحتلة

منه الرابع م حز ار يانيا  1967في الضفة الغربية ,اقطاع غزة اتكا عاصمتما

القدس الشرقية.


عندته تقا الدا العربية بما يلي:
أ.

اعتبار النزاع العربي اإلسراتيلي منتميا ,االدخا في اتفاق سل يينما ابي إسراتيل مع
تحقيق األم لجميع دا المنطقة.

ب .إنشا علقات طييعية مع إسراتيل في إطار سل شامل.


ضما رفض كل أشكا التاطي الفلسطيني الهق يتناف االاضع الخاص في اليلدا العربية
المضيفة.



يدعا المجلس حكامة إسراتيل ااإلسراتيليي جميعا إل قيا هه المبادرة أعل حماية لفرص
السل احقنا للدما  ,بما يمك الدا العربية ااسراتيل م العيش في سل جنبا إل جنب,
ا افر لألجيا القادمة مستقبل أمنا يساد الرخا ااأستقرار.



يدعا المجلس المجتمع الدالي بكل داله امنظماته إل دع هه المبادرة.



يطلب المجلس م رتاسته تشكيل لجنة خاصة م عدد م الدا األعضا المعنية ااألمي

العا إلج ار

اأتصاأت اللزمة يمه المبادرة ,االعمل عل

المستايات ,افي مقدمتما األم المتحدة امجلس األم
االدا اإلسلمية ااإلتحاد األارابي.

تأكيد دعمما عل

كافة

االاأيات المتحدة ااإلتحاد الراسي

أقت مبادرة األمير عيد هللا آنهاك ترحيبا ااسعا م أغلب الدا العربية ااألجنيية ,اا كا
هناك بعض التحفظات التي ظمرت عل السطح بادئ األمر ,لك سرعا ما اختفت اسارت الدا

التي أيدت تحفظاتما في ماكب المرحيي

اأصبحت تعرف بالمبادرة العربية بعد أ قا مؤتمر القمة

العربية المنعقد في ييرات آهار  /مارس  2002يتينيما ااعتبارها م اثاتقه الرتيسة (الطاتي.)2010 ,
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لقد رحب المجتمع الدالي يإعادة تأكيد القمة العربية المنعقدة في الر اض عل مبادرة السل

العربية ,بما فيما الاأيات المتحدة ااإلتحاد األارابي اراسيا االسكرتير العا لألم المتحدة با كي
ما  ,أما إسراتيل فقد رفضت التااصل مع الدا العربية عل أساس مبادرة السل العربية .إضافة إل

هها أصبحت مبادرة السل العربية أساسا لعدة ق اررات ااقتراحات دالية م أجل إنما الصراع العربي

اإلسراتيلي مثل تشكل مبادرة السل العربية إضافة إل
رتيسي م خارطة الطر ق اتقد إطا ار لسل عاد
المفااضات ,2007 ,ص.)3

الق اررات الصادرة ع األم المتحدة ُمكا

تاافق عليه جميع شعاب المنطقة (داترة شؤا

جا الماقف اإلسراتيلي ردا عل مبادرة السل العربية بعد اقت قصير م إعل المبادرة في

قمة ييرات عا  2002حينما رفضت حكامة إسراتيل رسميا يرتاسة آر يل شارا المبادرة في ييا لما
صدر في  23أيار/مايا عا  2003بعناا "رد عل خارطة الطر ق ".إضافة إل عدة أمار أخرى,

فقد طالب رتيس الاز ار اإلسراتيلي األسيق آر يل شارا بحهف جميع اإلشارات إل "المبادرة العربية
التي أقرت في ييرات" م النص النماتي لخارطة الطر ق ,بعد إعادة التأكيد عل مبادرة السل العربية
في اقت سايق م هها العا  ,أعرب رتيس الاز ار اإلسراتيلي إيماد أالمرت ع اهتمامه في بعض

"الجاانب اإليجايية" للمبادرة لكنه استمر في رفض مقترحات الحل التي تقدمما المبادرة أ سيما دعاة
المبادرة إل

إيجاد "حل عاد " لمسألة اللجتي الفلسطينيي  .اعل

الرغ م الندا ات الفلسطينية

االعربية إل إسراتيل بأ تعيد النظر جديا في العرض العربي الشامل ,إأ أ إسراتيل ما ت از تقا
يخطاات جدية للتملص م الحدي

المفااضات ,2007 ,ص.)3

ع

مبادرة السل العربية كأساس للسل اإلقليمي (داترة شؤا

أما الماقف العربي م المطالب اإلسراتيلية ااألمر كية المتعلقة يإسقا حق العادة م المبادرة

السعادية اعل الرغ أ األمي العا لجامعة الدا العربية عمرا ماس أكد بأ المبادرة العربية ل
تخضع للتعديل ,إأ أ

از ر الخارجية السعادق سعاد الفيصل دعا العرب أل

يكاناا منفتحي

إلمكانية إج ار تعديلت عل مبادرة السل العربية التي أقرتما قمة ييرات  ,2002اقا " :يتاقع منا

مراعاة المستجدات الجديدة التي تتطلب إضافات اتطارات حا كل ما ها مطراح أما قادتنا م

قضايا امشكلت احت تنسج ق ارراتنا مع كل ما ها جديد" ,إأ أ از ار الخارجية العرب اتفقاا في

اجتماعاتم التمميدية لقمة الر اض عل

ر أق تعديل عليما (الطاتي.)2010 ,
تفعيل المبادرة دا إج ا

استمرت هه المبادرة كألساس عربي لحل الصراع مع اإلسراتيليي  ,ارغ أ المبادرة ل تطيق

ال تقيل يما إسراتيل إأ أنما بقيت أساس يرتكز علية الفلسطينيا في نضالم ضد اأحتل  ,فشكلت
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المبادرة العربية للسل أساس امفاتيح الحل مع إسراتيل ,اصارت أق مفااضات فلسطينية إسراتيلية

ترتكز عل هه المبادرة كارقة ضغط اكمرجع أساسي يمك الرجاع إليه إها رغيت إسراتيل في الحل.
 .3.3.3السعودية ودعم فلسطين في النظام الدولي

لقد تمكنت المملكة في ضا أهميتما اأقتصادية ااإلستراتيجية اليترالية العالمية م لعب دار

دالي كيير في دع القضية الفلسطينية .القد ساه قادة المملكة العربية السعادية منه الملك عيد

العز ز احت الاقت الحاضر في التدخل مع الرؤسا األمر كيي امحاالة التأثير عل سياساتم في

الشرق األاسط .ام هلك مثل جماد الملك عيد العز ز مع الرتيس رازفلت اجماد الملك سعاد مع

الرتيس ايزنماار اجماد الملك فيصل مع الرتيس جانسا اجماد خاد الحرمي الشر في مع الرتيسي

كارتر ار غ  .القد كادت جماد خاد الحرمي الشر في في هها األمر قاربت عل النجاح في التاصل

مع أمر كا إل اضع أسس حل عاد اشامل للقضية الفلسطينية لاأ اصطدامما يبعض مشاكل ااقع

السياسة األمر كية اااقع السياسة العربية (الرااف.)2001 ,

لقد اقفت المملكة العربية السعادية مااقف يشمد يما التار خ منه أ يدأت فكرة إقامة الدالة

الصميانية اعند قيامما اعند ظمار ياادر إلحل السل ابعد اضمحل هه الياادر اتكشير الدالة
الصميانية ع أنيايما انااياها العداانية محطمة يمها كل فرص السل العاد اكافة الق اررات الدالية,

افي اأجتماع التار خي يي الملك عيد العز ز االرتيس األمر كي رازفلت في فيراير  1945أشار

الملك عيد العز ز عل أنه يمك حل المشكلة اليمادية يتاز ع اليماد عل البلد الغنية التي يتكا
منما معسكر الحلفا  .كما أكد الملك عيد العز ز أنه م اإلجحاف أ يدفع عرب فلسطي األير ا ثم

جرات أرتكيما غيره  .احا مسألة تقسي فلسطي إل حكامة يمادية احكامة عربية أكد الملك عيد

العز ز بأ هها أمر باطل أ يرضا أحد كا أ اليماد يصير لم حكامة في أطراف بلد المسلمي
افي البلد المقدسة اقرب الحرمي الشر في اأ هها أمر أ يجاز (باصرة.)2007 ,

ااستمرت المااقف السعادية المؤ دة للقضية الفلسطينية منه الملك عيد العز ز المؤسس احت
اآل  ,اكا كل ملك يقا بكافة الجماد عل

المستاى الدالي م أجل الضغط عل

الغرب اعل

الاأيات المتحدة خاصة يإعطا الفلسطينيي حقاقم  ,اكا لكل الملاك دار بارز في هها المجا
الك سنكتفي بالفترة الزمنية التي يت دراستما.
للمملكة دار بارز امميز في دعمما السياسي المستمر لنصرة القضية الفلسطينية ,اتعز ز

صماد الشعب الفلسطيني اتحقيق تطلعاته لينا دالته المستقلة كما أسلفنا  .المها نجدها تتين جميع

الق اررات الصادرة م المنظمات االميتات الدالية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ,اتشارك في العديد م
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المؤتمرات ااأجتماعات الخاصة بحل القضية الفلسطينية ايتدا م مؤتمر مدر د اانتما يخارطة
الطر ق امبادرة السل العربية ,التي أقترحما الملك عيد هللا ي عيد العز ز (الي العمد آنهاك) اتينتما

الدا العربية كمشراع عربي ماحد في قملة ييلرات في مارس  2002لحل النزاع العربي اإلسراتيلي,

االتي تافر األم ااأستقرار لجميع شعاب المنطقة اتؤم حل داتما اعادأ اشامل للصراع العربي

اإلسراتيلي (ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013 ,

م الجدير بالهكر أ السعادية تستغل علقاتما مع الدا صاحبة النفاه في النظا الدالي

م أجل دع القضية الفلسطينية ,اأ تفات أق فرصة إأ اتطرح الحقاق الفلسطينية كماضاع للنقاش
مع الدا العظم االمؤثرة في النظا الدالي ,اهها العمل ناتج ع قناعة السعادية با الدا العظم

هي م أنشأت إسراتيل اهي التي يمك أ تعطي الفلسطينيي حقاقم  ,لهلك تلجئ السعادية إل
الضغط عل المجتمع الدالي م أجل تحقيق الحل الفلسطيني بالدالة االسل الشامل االعاد .

افي إطار حشد الدا الصديقة للسعادية لصالح قضية فلسطي استغلت السعادية علقاتما

عدة داافع أسممت في دفع الملك عيد
مع ألمانيا م أجل فلسطي  ,ابمها نستطيع القا أ هناك ٌ
العز ز آ سعاد إل التاجه نحا إقامة علقة مع ألمانيا ,تتمثل يداية في نسقه العقاتدق امحاربته
لألطماع الدينية االصميانية في فلسطي  ,إضافة إل

محاالة نسج علقات مع قاى عالمية أخرى

يمك أ تساند في الدفاع ع مااقفه امصالحه  -خاصة اأ ألمانيا قد تميزت آنهاك ينظرة العرب
إليما كدالة صديقة ل تق باستعمار أق جز م أرض العرب( .العباسي ,2003 ,ص .)293

ام المااقف المممة للملك عيد هللا ي عيد العز ز قاله" :إ المنطقة ل تعرف ق ار ار اأ

استق ار ار ما ل يعترف العدا قيل الصديق بالحقاق المشراعة للشعب الفلسطيني حقه في تقر ر مصير
احقه في العادة إل

يلد احقه في إقامة دالته عل

تراب اطنه المغتصب اهه الحقاق أ تقيل

تفااضا اأ جدأ" ,اجا في كلمته أما مجلس التعاا الخليجي الهق انعقد في مسقط تحليل دقيقا

لااقع األمة مع إيضاح الطر ق الساق أسترداد حقاقما "إها ما حالنا أنظارنا صاب أمتنا العربية
ااإلسلمية راعنا ما يحد

ألشقاتنا في فلسطي الشقيقة م تدمير امهابح دامية تت تحت سمع العال

ابصر  ,إ هه المشاهد األليمة تحت عل األمة العربية ااإلسلمية في مشارق األرض امغاربما أ

تااجه مسؤالياتما التار خية  ,االسؤا األه هل ما يدار اآل في فلسطي م قمع دماق سيحد

لا

أ إسراتيل اجدت أمامما أمة تتحرك عير مؤسسات فاعلة اقاية مؤثرة ؟ .إ اقتنا أثم م أ

نضيعه في استجدا الدا االمنظمات الدالية ااستعطافما اقد فعلنا هها عير عقاد طا لة م الزم

بل جداى .اجمدنا أثم م أ نمدر في شجب ااستنكار اقد قمنا يمها عير عقاد طا لة بل فاتدة"
(باصرة.)2007 ,
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تقع القضية الفلسطينية في قمة أالايات ا ازرة الخارجية السعادية ا خضع ملفما إلشراف

امتابعة خاصة م

از ر الخارجية اكبار ماظفي الا ازرة .ايمارس الديلاماسيا السعاديا بصفة

عامة جمادا مستمرة لنصرة القضية الفلسطينية ,ايقا في هها الخصاص يقا

هيرم إليتز سفير

الاأيات المتحدة األميركية في السعادية في النصف األا م الستينات في بح

المملكة العربية السعادية بأ

نظمما المعمد الملكي الير طاني قيل عدة سناات ع

قدمه في نداة
الديلاماسيي

السعاديي ه م أكثر الديلاماسيي العرب حرصا عل مناقشة القضية الفلسطينية في أق فرصة أا
مناسبة تتاح لم  .ااستشمد السفير بمسألة ارتبطت بسناات عمله في المملكة ,اقا بأ هناك خطابا

قديما م الرتيس رازفلت إل الملك عيد العز ز يتعمد فيه رازفلت بعد تجااز عدد المماجر اليماد

إل فلسطي حدا معينا .ايضيف السفير إليتز بأ ماظفي ا ازرة الخارجية السعادية أثنا عمله سفي ار
ألمر كا في المملكة كاناا يحضرا معم نسخة م هها الخطاب عند كل مناسبة ترتبط بمناقشة

القضية الفلسطينية ايشيرا إل عد الت از أمر كا يتعمد الرتيس رازفلت ,القد كنا ل كما يقا السفير ل
نحاا أ ناضح لم بأ هها التعمد يعكس نظرة الرتيس رازفلت لألمر عندته اأ يتضم في الاقت

الحاضر أق الت از رسمي قاناني للحكامة األمر كية تجا الحكامة السعادية اأ يمك تنفيه الك
ماظفي ا ازرة الخارجية السعادية كاناا يحضرا معم داتما نسخة م

هها الخطاب في كل مرة

يناقشا يما القضية الفلسطينية مع مسؤالي أمر كيي حت أنني تمنيت ل كما أضاف السفير لا أ
صارة هها الخطاب ل تك ماجادة معم (الرااف.)2001 ,

اقد غلب عل ماقف المملكة في التحرك تجا الصراع العربي اإلسراتيلي الطابع السياسي اأنه
يتاجب عل العرب التحرك في إطار النظا الدالي ,كي يدفعاا يإجماع دا العال كافة للضغط عل

إسراتيل ااجبارها عل احت ار (مبادئ) حل النزاع الثل
اقيا دالة فلسطينية اعادة القدس إل

اأنسحاب م األ ارضي المحتلة عا ,1967

السيادة العربية (الطاتي.)2010 ,

اتيه المملكة جمادا حثيثة ااتصاأت مكثفة مع الدا الغربية االصديقة ااإلدارة األمر كية

للضغط عل

إسراتيل إللزامما يتنفيه ق اررات الشرعية الدالية هات الصلة التي تنص عل اأنسحاب

الكامل م

كافة األراضي العربية المحتلة منه عا  . 1967امطاليتما الداتمة للمجتمع الدالي

بالتدخل العاجل لاقف اأعتدا ات االممارسات اإلسراتيلية العداانية االمتكررة ضد الشعب الفلسطيني

(ماقع ا ازرة الخارجية السعادية.)2013 ,

أما دع السعادية في النظا الدالي عل

المستاى اإلسلمي ل يتاقف اانطلقا م هه

الرؤية الشرعية أهاب المفتي العا سماحة الشيخ عيد العز ز آ الشيخ بالمسلمي لدع الجماد الميهالة

لمساعدة إخااننا المسلمي في فلسطي ادعاه إل التعاا مع اللجنة ادعمما م صدقاتم اما تجاد
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به أنفسم  ,ابالفعل تجااب المسلما مع ندا ات علما األمة ,اهكها كا للمنير اإلسلمي اجاد

الداع اكا للعلما االدعاة داره احضاره الفاعل فقد انتفضت المناير اارتجت أركانما بكلمة الحق

التي صدح يما علماؤنا فدعاا اأنتفاضة إل

الصماد ادعاا األمة اإلسلمية إل

الدع احثاا

المسلمي عل المؤازرة االاقاف إل جانب إخاانم دعما معنايا اماديا أ يتاقف حت يتحقق النصر
يإه هللا (الكرد.)2002 ,

قامت السعادية بالتأكيد عل

البعد اإلسلمي للقضية الفلسطينية منه اقاع حادثة إحراق

المسجد األقص سعت م خللما المملكة إل إيراز البعد اإلسلمي للقضية الفلسطينية إضافة إل
بعديما الفلسطيني االعربي .القد يهلت المملكة جمادا خاصة للحصا عل
لقضية فلسطي  .اعل

الرغ م

أ

دع الدا اإلسلمية

بعض التيارات القامية االيسار ة العربية في هلك الاقت قد

عارضت تاجه المملكة نحا الدا اإلسلمية ,ااتممتما بمحاالة اسلمة القضية الفلسطينية ,فإنه م

الااضح اآل أ البعد اإلسلمي الهق إضافته المملكة للقضية الفلسطينية قد أعط هه القضية أسس
قاة اعناصر دع جديدة ل تك متافرة في السايق (الرااف.)2001 ,

ام مااقف الملك عيد هللا قاله إ جمدنا كله يجب أ ينصب عل إصلح الييت العربي

ااإلسلمي اجعله قاد ار عل

مااجمة التحديات االدا ها الفرقة القاتلة التي أبعدت الجار ع جار

االشقيق ع شقيقه .االداا ها الاحدة التي تعيد الجار إل حم جار االشقيق إل حض شقيقه,

زم مااقف األمير سلطا ي عيد العز ز أ المملكة ل تتراجع ع خطما المرسا منه عمد المغفار

له الملك عيد العز ز في دع القضية الفلسطينية ممما كلفما م جمد أا ما أا دما اأ الجيش
السعادق ها جيش القضية الفلسطينية حت
ا رى الباح

تتحرر فلسطي (باصرة.)2007 ,

انه خل نضا الفلسطينيي في المجتمع الدالي اقفت السعادية إل جانيم يل

كانت جز م هها النضا  ,االسعادية ل تتاان ياما ع تقدي أق جماد في المحافل الدالية لحل
القضية الفلسطينية ,الك الجماد السعادية تبق قليلة بالنسبة لدالة بحج السعادية امكانتما الدالية

اخاصة اأقتصادية ,فالقضية الفلسطينية ليس بحاجة إل مبادرات ااقت ارحات فقط يل أيضا بحاجة إل

تمديدات اعقابات اضغط حقيقي ,ايمك للسعادية أ تقاد الدا العربية ااإلسلمية إل هها المجا ,

إلجبار النظا الدالي عل الضغط عل إسراتيل للحل العاد االشامل مع الفلسطينيي .

خالصة
في تحاأت الصراع الفلسطيني اإلسراتيلي اقفت المملكة العربية السعادية إل

جانب

الفلسطينيي  ,فمنه اندأع انتفاضة األقص يدأت بالدع المعناق ااإلعلمي االمادق لمه اأنتفاضة,
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ااقف إل

جانب فلسطي في عملية اجتياح الضفة الغربية ,اقاامت بقاة جدار الفصل العنصرق

اكانت جز أساسي في العمل ضد هها الجدار ,االسعادية كانت م أكثر الدا إخلصا لقضية

فلسطي اخاصة قضية القدس ,فقد دعمت القدس بكل الجماد المادية االمعناية االسياسية ,إل جانب

علقة السعادية بالفلسطينيي

في ظل تطارات الصراع ,كانت السعادية تستغل التحاأت اإلقليمية

االدالية م اجل الدفاع ع قضية فلسطي اكا الدع السعادق المادق كيير ,االدع السياسي م

خل طرح مبادرات السل للحل النماتي ,حت

اعتمدت مبادرة السعادية كمبادرة عربية للسل مع

إسراتيل ,اخاضت السعادية في النظا الدالي نضاأت عديدة م أجل الدفاع ع قضية فلسطي ,

ام أجل حقاقم المشراعة بسل عاد اشامل االدع األه م دالة كالمملكة العربية السعادية ها

أخه ماقف حاز مع بقية الدا العربية لفرض الحل أ لطرحه فقط  ,اا لز فالتمديد اقطع العلقات
ااستخدا النفط كسلح أل القضية الفلسطينية ل تعد بحاجة إل مبادرات اأ تنديدات اأ شجب أا

استنكار  ,الك هي بحاجة إل ماقف ااجماع عربي حاز .
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الفصل الرابع:
تطورات العالقة السعودية الفلسطينية من
 2005إىل 2013

 .1.4مق م
 .2.4اعاة تسعمرة ت مصاحل تف سط ن
 .3.4روا تسعمرة يف ختف ف حلصاا دع ئ ي
 .4.4ممقف تسعمرة من حل وب ع ى غ
 .5.4أث تثما

تع ب

ع ى ت عو تسعمري تف سطني

 .6.4رعو تسعمرة ت تح كا
 .7.4خالص

ت ب مماع

تف سط ن

 .1.4مقدمة
يتناا هها الفصل أه المحطات التي مرت عل

الفترة التي تمتد م  2005إل

 ,2013حي

علقة السعادية بالقضية الفلسطينية في

أ يسعنا في هها الفصل إأ أ نتناا كل حيثيات

العلقات السعادية الفلسطينية في تلك الفترة ,اهها ما جعلنا نمت بمحطات تستحق الكتابة في هلك

دار ها في رعاية المصالحة الفلسطينية يي حركتي فتح احماس ,اهي أا
الفصل ,فكا للسعادية ُ
م دعاه للمصالحة في اتفاق مكة اغيرها م التفاهمات ,اللسعادية دار مم يربطما في تخفيف
معاناة الفلسطينيي عل أثر الحصار الهق يرتكبه اأحتل بحق الفلسطينيي  ,ال يتاقف األمر عند

دع الفلسطينيي

لتخفيف الحصار يل كا

للسعادية دار مم في دعمم للصماد في مااجمة

الحراب اإلسراتيلية ااعادة إعمار غزة االاقف ضد الحراب بكل قاة لاقفما ,ام

العلقات السعادية الفلسطينية في تلك الفترة ها دع الفلسطينيي

أه محطات

سياسيا اماليا في نضالم

الديلاماسي افي منظمات المجتمع الدالي ,اخاصة في طلب اأعتراف يدالة غير عضا بصفة

مراقب في اأم المتحدة.

 .2.4رعاية السعودية للمصالحة الفلسطينية
منه يداية أحدا

اأنقسا الفلسطيني يي حركتي فتح احماس قامت السعادية بالاقاف لمنع

تلك الخلفات م التاسع ,امحاالة إصلح هات اليي م أجل المحافظة عل القضية الفلسطينية,
فكانت السعادية أا م دعا الطرفي

للتصالح ,اعقد يينم جلسات حاار ة في السعادية تكللت

بالنجاح ااعل المصالحة يينم بما سمي اتفاق مكة ,الك لألسف الفصاتل الفلسطينية ل تلتز به,
ارغ هلك استمرت السعادية في دع جماد المصالحة يي الطرفي .

 .1.2.4اتفاق مكة
شكل اتفاق مكة يداية الجماد السعادية القاية إلنما اأنقسا الفلسطيني ,ااضع حد لمها

اأختلف الكيير يي حركتي فتح احماس ,اكا لمها اأتفاق مقدمات حي

سيت تاضيح مقدمات

هلك اأتفاق اسيت تناا اأتفاق نفسه ادراسة نتاتج هها اأتفاق في عدة فراع م هها المطلب.
 .1.1.2.4مقدمات اتفاق مكة
سعت المملكة العربية السعادية لتأكيد قاتما اإلقليمية االشرعية بعد ما شيع م قيل انما

دعمت حرب إسراتيل عل لينا في صيف عا  ,2006اسعت إل تقليل تأثير الدع المالي اإليراني
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المتنامي لفصاتل المقاامة الفلسطينية ,استجاب القادة الفلسطينيي دعاة المملكة السعادية للحاار,

االتق

محماد عباس امحمد دحل الهق يمثل حركة فتح مع إسماعيل هنية اخالد مشعل رتيس

المكتب السياسي لحركة حماس ,في مكة المكرمة ات التفااض لمدة ثمانية أيا تكللت باتفاق مكة

(.)al-Saadi, 2014

في الخامس االعشر

م كانا الثاني/يناير  ,2006ابعد عشرة أعاا عل

انتخاب أا

مجلس تشر عي فلسطيني ,اافقا إلعل المبادئ الهق اشتمر باس اتفاق أاسلا ,جرت في مناطق
السلطة الاطنية انتخابات عامة تميزت بالشفافية االنزاهة االنظافة ,اأدت إل انتخاب مجلس تشر عي

م  132ناتبا يخلف سابقه الهق تشكل م  88ناتبا ,إ اأنتخابات التي جرت بعد أكثر م عا

بقليل عل غياب الرتيس ياسر عرفات ,ابعد عا عل اأنتخابات الرتاسية التي فاز فيما رتيس حركة

"فتح" محماد عباس ,اقاطعتما حركة "حماس" احركات أُخرى ,حملت مفاجأة كييرة ,اشكلت نتاتجما
يداية مرحلة جديدة في الحياة السياسية عامة االنظا السياسي خاصة .فبعد أقل م أربعة عقاد م

سيطرة حركة "فتح" عل

النظا السياسي الفلسطيني نجحت حركة "حماس" في اضع حد لتلك

السيطرة ,إه فازت ب  74مقعدا تسااق  % 56م إجمالي أعضا المجلس ,يينما فازت حركة "فتح"

يل  45مقعدا ,أق ينسبة  % 34م أعضا المجلس (عاكل ,2007 ,ص .)142

كا صعاد حركة حماس لسدة الحك ها يداية األزمة ,حي

أنما في السايق رفضت إطلقا

المشاركة في هه السلطة منه تأسيسما ,فجا ت مشاركتما كأنما دخيل جديد عل هه السلطة ,ام

الطييعي أ جس السلطة  -المكا م حركة فتح ألنما هي التي أسست السلطة ال يشاركما أحد في

التأسيس -أ يرفض هلك الطرف الغر ب الهق جا إل السلطة ,ابدأت الخلفات تتصاعد ,اكا كل
المجتمع الدالي االدا العربية تتابع تلك الخلفات ع قرب ,اما كا م السعادية إأ أنما قررت

التدخل لاقف اانما تلك الخلفات اارسا الراح الديمقراطية عل النظا الفلسطيني المعقد.
أف للرزت نت للاتج اأنتخاب للات التش للر عية اض للعا معق للدا إلل ل أبع للد الح للداد تع للاد أس للبابه إلل ل ثلث للة
عاامل :األا يتعللق ينصلاص النظلا األساسلي (الدسلتار) اللهق تتلازع فيله الصللحيات يلي الحكاملة

االرتيس مع رجحا لصللحيات اللرتيس اللهق يلت انتخابله مباشلرة مل الشلعب .اسلمح هلها النظلا  ,فلي

ظلل اضللعية فلسلطينية متحزبللة إلل أبعلد الحللداد ,ياجلاد رتلليس ينتمللي إلل يرنللامج يختللف عل يرنللامج
حللزب األغلييللة فللي المجلللس التشللر عي الللهق يحللق للله تللأليف حكامللة تتفللق ابرنللامج األغلييللة .ابسلليب
طييعة اأختلف الكيير يي يرنامجي الرتاسة "فتح" االحكاملة "حملاس" نشلأ صلراع بشلأ الصللحيات,

األمللر الللهق أدى إلل اجللاد سلللطتي يرتيسللي ابرنللامجي اكلهمللا منتخللب مل الشللعب .العامللل الثللاني

يتعلق بالنظا اأنتخايي الهق جرت عل أساسه اأنتخابات التشر عية االهق يقا عل المناصفة حي
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أ حركة "حماس" التي حظيت ينحا  % 43م أصاات الناخيي بأ تحصل عل  % 56م مقاعد
المجلس ,يينما حصلت حركة "فتح" التلي حظيلت ينحلا  % 42مل األصلاات علل  % 34مل مقاعلد
المجلس .العامل الثال

له علقة بطييعة المؤسسة التنفيهية التي أنشأتما حركة "فتح" منه سنة ,1994

االت للي جعل للت العض للاية ف للي الحرك للة تتم للاه إلل ل ح للد كيي للر م للع معظل ل الاظ للاتف اخصاص للا العلي للا

(عاكل ,2007 ,ص .)142

الساحة الفلسطينية معبأة منه زم بعيد عصيايا ,اهه ليست أا مرة اقتتلنا فيما .سيق اأ
اقتتلنا في األرد الينا ارفعنا السلح ضد بعضنا البعض .حت في الضفة الغربية ,أا ما يسم

مناطق السلطة الفلسطينية ,حمل الناس السلح أيضا ااقتتلاا ,ااقتتلت األجمزة األمنية .ما حد

ليس

جديدا اانما أمر له تار خ تعاد جهار إل التركيبة اأجتماعية االثقافية العربية .لك هها كا بحاجة
إل

التغهية .اما غها أساسا ها اتفاق أاسلا .اأقتتا الداخلي ماجاد في مين

التنسيق األمني امكافحة اإلرهاب .عندما تتحد
األمني امكافحة اإلرهاب؛ عندما تتحد

اتفاق أاسلا ,في

ع مقاامة اإلرهاب أا ع أاسلا ,في التنسيق

ع مقاامة اإلرهاب أا ملحقة اإلرهاييي  ,فإ الحدي

يتناا ملحقة الفلسطينيي ألنفسم  .معن هلك أ اتفاق أاسلا ,منه تاقيعه ,أسس لحالة م الصدا .

اكا

ااضحا أ القيا باتفاق أاسلا سيؤدق إل

نتيجة كمه  ,اخصاصا أ

هناك تعمدا مسبقا

بملحقة "اإلرهاييي " (قاس  ,2007 ,ص.)23
ابدأت المنااشات االمشادات االخلفات يي حركتي فتح احماس تتحا ال
عل

الساحة ,فظمرت عدة حاأت جعلت م

السعادية تقد عل

جاانب عملية

ماضاع المصالحة ,ام

هه

الحاأت ها يد بعض الا ازرات التمرد عل حكامة حماس اعد إطاعة أاامرها ,اهلك أل عصب
الا ازرات م عناصر حركة فتح ,اقيا حركة حماس يتأسيس قاة تنفيهية لحماية حكامتما اكانت هه

القاة خارجة ع

سيطرة ا ازرة الداخلية ,يدأت هناك بعض اأعتدا ات يي

عناصر حركتي فتح

احماس ,كما ازدادت المشكلة تعقيدا عل أثر ظمار حاأت خطف حماس لعناصر م حركة فتح
افي المقايل حركة فتح تخطف عناصر م حركة حماس ,أصبحت حالة م الحشد م قيل الطرفي

ضد بعضمما يرافقما تحر ض يي الطرفي .
 .2.1.2.4حيثيات اتفاق مكة

تصاعد الضغط الدالي االحصار الشامل عل
فصير القطاع الحكامي العا عل

الحكامة الفلسطينية االشعب الفلسطيني,

المقاطعة الدالية الشاملة يزعامة إسراتيلية – أمر كية ,فترة م

الزم  ,فل يتلق هؤأ الماظفا رااتيم لعدة شمار ,مما حدا باأتحاد العا للمعلمي الفلسطينيي
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انقابة الماظفي العماميي إلعل إضراب مفتاح شامل ا فشلت الحياة العامة للقطاع الحكامي العا

بصارة كلية ,ابعد ز ارة رتيس الحكامة الشيخ إسماعيل هنية لبعض العااص العربية اطم ار حصل

عل

اعاد يتحصيل نحا مليار داأر لدع القطاع الحكامي العا  ,إأ أ

المقاطعة اإلسراتيلية

ااألمر كية التي أجيرت اليناك عل عد التعامل مع الحكامة الفلسطينية يزعامة حركة حماس جمد

اشل الاضع اأقتصادق مرة أخرى فزاد التعقيد المالي تعقيدا افي  14كانا األا  2006تعرض
ماكب رتيس الاز ار هنية إلطلق نار عند عادته م الخارج عير معير رفح ,فقتل م قتل اجرح م

جرح ,فماجت اماجت غزة بالعنف الداخلي ,اجرى تباد اأتمامات ,انشيت اشتباكات يي عشرات

م عناصر حركتي فتح احماس في قطاع غزة ,ث انتقلت عداى اأشتباكات لبعض مناطق الضفة

الغربية ,اجرت عملية التخر ب في مقار مدنية ااقتصادية متعددة ,ابعد سقا عشرات الضحايا م
الفلسطينيي

ج ار اأشتباكات يي

مؤ دق فتح احماس ,طرحت اساطات عربية يي

حركتي فتح

احماس م األرد امصر ,اتاجت بالاساطة العربية السعادية لنزع فتيل الفتنة ادفنما في يداية
نشابما  .فجا اأتفاق نتيجة حاارات فلسطينية ثناتية يي فتح احماس يرعاية سعادية اها ما ت

التاقيع عليه في مكة المكرمة (علانة.)2008 ,

عقللد ال لرتيس الفلسللطيني محمللاد عبللاس ارتلليس المكتللب السياسللي لحركللة حمللاس خالللد مشللعل

ارتيس الاز ار إسماعيل هنية اجتماعا في مكة المكرمة بالسعادية تحت رعاية العاهلل السلعادق المللك
عيل للد هللا ي ل ل عيل للد العز ل للز ,تركل للز عل ل ل تشل للكيل حكامل للة احل للدة اطنيل للة ااقل للف اأقتتل للا الل للداخلي يل للي

الفلسطينيي  .اشدد الرتيس الفلسطيني في كلمة له في يداية اللقا ات الفلسطينية في مكة المكرمة علل

أ تشلكيل حكامللة الاحللدة الاطنيلة هللا مطلللب للجميلع اللليس مطلللب جملة دا أخللرى .اقللا عبللاس أ

الدعاات المختلفة االمتااترة كانت تأت م الجميلع مل أجلل تشلكيل حكاملة احلدة اطنيلة ,مضليفا نر لد

حكامة تخلصنا م الحصار ,حكامة تفتح األفاق العربية االدالية االعالميلة أمامنلا ,حكاملة قلادرة علل

أ تجل للب لن للا ك للل إمكان للات الع لليش الم للانئ الك للر  ,ماض للحا أ ه للها مطلب للا مل ل مطال للب الفلس للطينيي

األساس للية الت للي نر للد تحقيقم للا ف للي رعاي للة المملك للة العربي للة الس للعادية ,اق للا عب للاس إ المقت للرح لج للدا
األعمللا هللا تشللكيل الحكامللة ,اأسللس المشللاركة ,ااأتفللاق عل ل إعللادة ينللا اتفعيللل منظمللة التحر للر

الفلسل ل للطينية ,ااأتفل ل للاق عل ل ل ل تعميل ل للق الافل ل للاق الل ل للاطني يل ل للي األخل ل للاة اأشل ل للقا اأينل ل للا الل ل للاط الااحل ل للد
(صحيفة الشعب.)2007 ,

لق للد اق للع اأتف للاق أا إع للل المب للادئ الفلس للطيني المش للترك ,أا اليي للا الفتح للااق – الحمس للااق

المشللترك ,خللارج فلسللطي فللي أرض مكللة المكرمللة بللالقرب م ل المسللجد الح ل ار  ,لتحللر الللد الفلسللطيني
عل السلح الفلسطيني ,م قيل الفر قي المؤثر بصارة كييرة في الساحة الفلسطينية عماما االساحة
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السياسلية خصاصلا  .اقلد اقللع هلها اأتفلاق الكلر يرعايللة عربيلة سلعادية فلي مكللا مقلدس بلالقرب مل

المس للجد الحل ل ار بمك للة المكرم للة ف للي غض للا أدا مناس للك العمل لرة مع للا للف للر قي المتص للارعي مل ل ف للتح
لرب الصلدع فلي
احماس ,اهي رعاية عربيلة تسلتحق اأحتل ار االتقلدير االمباركلة علل جمادهلا الخيلرة ل أ

السل للاحة الفلسل للطينية ااقل للف اأقتتل للا أا اأد الفتنل للة االحل للرب األهليل للة الفلسل للطينية فل للي ممل للدها ابل للدايتما

(علانة.)2008 ,

اأنطباع األالي ها أ السعادية التي صعدت م مستاى تفاعلما مع إي ار اسار ة ,اأ سيما
في الملفي الليناني االفلسطيني ,أرادت تحقيق نجاح سياسي في أقل هه الملفات تعقيدا اها الملف

الفلسطيني ,إه يحسب لما أ دفع الطرفي نحا اقف نز ف الد ااأتفاق عل حكامة احدة اطنية

فحسب ,يل نجاحما في استمالة حركة "حماس" ,اتعز ز اعتدالما اابعادها ع التأثير اإليراني أيضا
(عاكل ,2007 ,ص .)142
نص االتفاق ( :مجلة الد ارسات الفلسطينية ,2007 ,ص .)192

ينا عل المبادرة الكر مة التي أعلنما خاد الحرمي الشر في الملك عيد هللا ي عيد العز ز,

اتحت الرعاية الكر مة لجللته ,جرت في مكة المكرمة ,يي حركتي "فتح" ا"حماس" ,في الفترة م

 21-19محر  1428هجر ا الماافق لل  8-6فيراير  ,2007حاارات الافاق ااأتفاق الاطني ,اقد
تكللت هه الحاارات بفضل هللا سبحانه اتعال بالنجاح ,حي


أوالً :التأكيد عل
هلك ,مع التأكيد عل

جرى اأتفاق عل ما يلي:

حرمة الد الفلسطيني ااتخاه كافة اإلج ار ات االترتيبات التي تحا دا
أهمية الاحدة الاطنية كأساس للصماد الاطني االتصدق للحتل ,

اتحقيق األهداف الاطنية المشراعة للشعب الفلسطيني ,ااعتماد لغة الحاار كأساس احيد لحل

الخلفات السياسية في الساحة الفلسطينية .افي هها اإلطار نقد الشكر الجز ل لإلخاة في

مصر الشقيقة االافد األمني المصرق في غزة الهي يهلاا جمادا كييرة في تمدتة األاضاع في
قطاع غزة في الفترة السابقة.


ثانياً :اأتفاق ابصارة نماتية عل تشكيل حكامة احدة اطنية فلسطينية افق اتفاق تفصيلي



ثالثاً :المضي قدما في إج ار ات تطا ر ااصلح منظمة التحر ر الفلسطينية اتسر ع عمل
اللجنة التحضير ة استنادا لتفاهمات القاهرة ادمشق .اقد جرى اأتفاق عل خطاات تفصيلية

معتمد يي الطرفي  ,االشراع العاجل في اتخاه اإلج ار ات الدستار ة لتكر سما.

يي الطرفي يمها الخصاص.
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أساس القااني

رابعاً :تأكيد ميدأ الشراكة السياسية عل

المعما يما في السلطة الاطنية

الفلسطينية اعل قاعدة التعددية السياسية افق اتفاق معتمد يي الطرفي .



إننا إه نزف هها اأتفاق إل

جماهيرنا الفلسطينية اجماهير أمتنا العربية ااإلسلمية اكل

األصدقا في العال  ,فإننا نؤكد التزامنا يمها اأتفاق نصا اراحا ,م أجل التفرك إلنجاز
أهدافنا الاطنية ,االتخلص م

اأحتل

مقدمتما قضية القدس االمسجد األقص

ااستعادة حقاقنا االتفرك للملفات األساسية ,افي
اقضية األسرى االمعتقلي

امااجمة الجدار

ااأستيطا .
 .3.1.2.4نتائج اتفاق مكة
فشل اأتفاق ال يت تنفيه  ,ااكتمل اأنقسا الفلسطيني بحدا
حماس عل السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ,حي

انقلب مسلح م قيل حركة

سيطرت حركة حماس عل قطاع غزة ,اقامت

يإنشا حكامة خاصة يما في قطاع غزة منفصلة ع

حكامة الرتيس عباس في الضفة الغربية,

اأصبح اأنقسا سياسي اجغرافي يي شطرق الاط  ,ابهلك ضاعت جماد المملكة العربية السعادية
في تحقيق المصالحة ,اهلك يعاد لعدة أسباب داخلية اخارجية ااأله ها اأحتل .
ترجع جهار اأنقلب الهق أقدمت عليه حركة "حماس" في  14حز ار  2007إل أبعد م
هها التار خ ,اأ

ما حد

في أااسط حز ار /يانيا  2007إنما ها تتا ج لسلسلة متراكمة م

الخلفات أدت ,في نماية المطاف إل اأنقسا  ,اأ هه الخلفات يدأت مع تأسيس حركة "حماس"

نفسما في أااخر سنة  ,1987اتعمقت بالتدر ج ,حت

تمكنت م خلخلة ركيزتي مشراع التحرر

الاطني ,أق المقاامة االتساية .اأ أ حل اأ تساية اأ مقاامة في ظل اأنقسا السياسي ااأنشطار

خطر في المشراع
ا
الجغرافي يي قطاع غزة االضفة الغربية ,األمر الهق يعني أ ثمة خلل استراتيجيا
الاطني الفلسطيني (أيراش ,2009 ,ص .)5

عل

يعتير فشل اتفاق مكة محصلة لتجمع عدد هاتل م األسباب االعاامل كانت أ يد أ يت

أثرها انقسا  ,فإ اتفاق مكة ل يستطيع معالجة كل هه األسباب ,ال يتطرق لكل أسباب

الخلف يي حركتي فتح احماس ,اكأ اتفاق مكة مسك للخلفات لتأخير اأنفجار ,ال يتطرق

اأتفاق للعلقة مع إسراتيل اهي جز أساسي م اأنقسا  ,مما جعل إسراتيل تعمل بكل قاة م أجل
إفشا هها اأتفاق.
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استيق إيماد أالمرت اأتفاق بأ

اتصل هاتفيا بالرتيس جارج ياش في  16شبا /فيراير

 ,2007احصل منه عل تعمد شخصي بأ اتفاق مكة ل يغير شيتا ,ابأ الاأيات المتحدة ستستمر
في مقاطعة "حماس" ,كما تفعل إسراتيل ,الرتيس جارج ياش ,خل محادثة هاتفية مع رتيس الحكامة
إيماد أالمرت اقرراا اتخاه ماقف حاس ضد الحكامة الفلسطينية الجديدة .ال

المتحدة ااسراتيل بحكامة فلسطينية أ تعترف يدارها يإسراتيل

اأ تتين

تعترف الاأيات

اأتفاقات التي اقعما

الفلسطينيا معما ,اأ تتنصل م اإلرهاب .كما اتفق ياش اأالمرت عل عد التعاا مع از ار م

"فتح" يكانا شركا في حكامة يرأسما إسماعيل هنية م حماس (شلحت ,2007 ,ص  .)149اهها
دليل ااضح عل

مدى الجماد اإلسراتيلية الكييرة في محاالة إسقا

فلهلك تعتير إسراتيل سيب رتيسي م أسباب اأنقسا .
أاقع الصراع عل

اتفاق مكة اقتلة قيل أ يالد,

السلطة يي حركتي فتح احماس الشعب الفلسطيني اقضيته الاطنية في

أزمة كا لما أ تؤثر عل الحاضر االمستقيل ,اكل يا يمر دا انفراج تلك األزمة ,ادا جلاس

الفق ار للحاار بسيب تعنت الطرفي يبعد إمكانية إعادة تصا ب األاضاع ,ا جعل م النظا السياسي
لغز م
الفلسطيني ا

الصعب فك رماز  .ايضفي حا الفلسطينيي

خارج البلد ظلأ قاتمة عل

المشمد يرمته ,ساا فلسطينيي العراق أا فلسطينيي لينا  ,كما اتصاعدت معاناة اآلأف الفلسطينيي

الهي تقطعت يم السيل في مصر نتيجة إلغلق معير رفح .أما الاضع الداخلي فكا أساأ م
الاضع الخارجي :فل سياسة حقيقية في ظل اجاد أزمة قيادة مع تحا الاضع ال مناكفات عيثية
بالد االمستقيل في ظل استمرار معاناة المااطني (أيا عرفة ,2008 ,ص .)10

اتفاق مكة كا

مكتابا له الفشل منه أ

اقع ألنه ل يتضم

اتفاقا عل

المحاصصة,

محاصصة في ا ازرة الداخلية ااألم أ في الاظاتف العامة؛ افي هها المجا ل يك باإلمكا إج ار

المحاصصة (منصار ,2007 ,ص  ,)23اا حماس كانت تر د تقسي كل شي في الدالة يينما ابي

حركة فتح ,ل تدرك أنما كانت ترفض المشاركة في هه السلطة الهلك ت ينا هه السلطة يدا
عناصرها ,الهلك فمي ل تكا كل الدالة ألنما فازت باأنتخابات ,فمي حت

اا شكلت الحكامة

فإنما أ تمتلك عناصر بشر ة في الا ازرات االمؤسسات ,الكنما أرادت بعد فازها مباشرة أ تقتس كل

شي في هه السلطة بسرعة خيالية ,افي المقايل عناصر حركة فتح الهي يشكلا عصب اعماد

السلطة أ ير دا أ يعطاه أق شي .

شللكك كثيللرا فللي قللدرة اتفللاق مكللة احت ل تشللكيل حكامللة الاحللدة الاطنيللة عل ل حس ل الخلللف

الللداخلي باعتبللار اقللرب إل ل "صلللحة" اأ يش لكل ضللمانة أنج لرار الشللارع الفلسللطيني إل ل أتللا الحللرب

الداخلية ,كما تاقع آخرا محدادية دار حكامة الاحدة الفلسطينية في كسر الطاق الملالي االسياسلي
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المفللراض عل ل الشللعب الفلسللطيني إل ل أ نقللش الفلسللطينيا عل ل علمم ل صللفحة قاتمللة الس لااد حللي
أر ق الد بغ ازرة في قطاع غزة في حز ل ار بعلد أحلدا

دمايلة انتملت بسليطرة حركلة حملاس علل كاملل

قطلاع غلزة رغل أنلله لل يمللض علل تشلكيل حكامللة الاحلدة الاطنيللة سللاى أقلل مل ثلثلة أشللمر .اكانللت
النتيجة األه هي انقسلا سياسلي اجغ ارفلي يلي شلطرق اللاط  .اانفجلر الاضلع اللداخلي بحيل

لل يعلد

ينفللع اتفاقللات اقللف إطلللق النللار اأ المناشللدات الداخليللة االعربيللة االداليللة .اهكللها ,اسللتنفد اتفللاق مكللة
ااثيقة الافاق الاطني أغراضمما .اللمفارقة ,فلقد صمدت الحكامات الفلسطينية الثلثة األخيلرة لبضلعة

شللمار .ال ل يعللد م ل السللمل فم ل طييعللة الخلللف يللي (فللتح احمللاس) افيمللا إها كللا خلفللا سياسلليا أا
دس ل ل ل للتار ا أا فكر ل ل ل للا أا يرنامجي ل ل ل للا أا مص ل ل ل لللحيا علل ل ل ل ل الحص ل ل ل للص االم ازي ل ل ل للا ااأمتي ل ل ل للازات االنف ل ل ل للاه.
(أيا عرفة ,2008 ,ص .)11

 .2.2.4مبادرات السعودية لدعم المصالحة
قامت السعادية بالعمل جاهدة م أجل دع الجماد العربية إلنجاح المصالحة ,فبعد أ فشل

تنفيه اتفاق مكة التي قامت يرعايته السعادية ,ل تتاقف ع يه الجماد م أجل إنجاح المصالحة,
افي هها المطلب ساف نتناا أه الجماد االمبادرات التي قامت يما السعادية م أجل دع اانجاح

المصالحة الفلسطينية ,بعد فشل تنفيه اتفاق مكة اتفاق المشكلة يي حركتي فتح احماس.

تمت مبادرات ااتفاقات كثيرة الكنما فشلت ,كما أنه م التسيب في التحليل الظ بأ مسؤالية
فشل الحاار ترجع إل مصر احدها ,فليس م مصلحة القاهرة أ يفشل مشراع رغيت اسعت في

اأشتغا فيه طيلة شمار ألنما تدرك أ الفشل يلحقما هي أيضا ا لحق مكانتما الديلاماسية ,خاصة
في ظل اجاد تنافس عربي عل

ر ادة الدار الديلاماسي اإلقليمي م حي

الفرقا العرب احل خلفاتم  .اها الدار الهق تتجاهب قيادته اليا ثل

االسعادية (ياعزة.)2008 ,

لهلك ل تتاقف المملكة العربية السعادية ياما ع

القدرة عل

استحضار

دا هي مصر اقطر

التفكير في رعاية ملف المصالحة

الفلسطينية يي حركتي فتح احماس ,اهلك لما لمها الملف م فااتد عل المستاى اإلقليمي العربي
ااإلسلمي ,فإ أهمية هها الملف تضع الدا في حالة تنافس عل رعايته ,اخاصة أ رعاية هها
الملف هي جز م الحضار االاجاد اإلقليمي للدالة التي ترعا .

عقد اجتماع ثلثي سعادق مصرق فلسطيني في مقر رتاسة الجممار ة في القاهرة , 2008

احضر الرتيس المصرق حسني مبارك اصاحب السما الملكي األمير سعاد الفيصل از ر الخارجية,
االرتيس محماد عباس .حي

إ سما از ر الخارجية نقل للرتيس المصرق رسالة شفمية م خاد
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الحرمي الشر في الملك عيد هللا ي عيد العز ز يخصاص المصالحة ,اتناا اأجتماع آخر التطارات

ف الجماد المصر ة للمصالحة يي الفصاتل الفلسطينية للتاصل إل ماقف فلسطيني ماحد بما يممد

ليد مفااضات جادة يي الجانيي الفلسطيني ااإلسراتيلي إلحيا عملية السل  ,ااختت اأجتماع بعد

يا م خطاب رتيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في طم ار اقا فيه :إ "إي ار

شر كة في النصر في غزة" .اتحظ خطاات مشعل الماالية إلي ار يدع دمشق اقطر .يينما تتحف
الدا العربية الفاعلة مثل المملكة امصر عل

التغلغل اإليراني اتأثير في علقات حماس .ا زار

مشعل طم ار في إطار حملة إقليمية لتعز ز دع حماس .اتتم القاهرة طم ار يتاظيف حركة حماس
للتشكيك في الجماد المصر ة لخدمة القضية الفلسطينية (ايتسا  ,2008 ,ص.)3
هنا يداية األزمة عندما تشابكت األمار يي الدا حا ملف المصالحة ,فيدأت إي ار تدع

حركة حماس لتفشل جماد السعادية ,ابدأت السعادية بالتشكيك في حركة حماس عل أثر علقتما
في إي ار  ,فانتقلت الخلفات السعادية اإليرانية إل

ملف المصالحة ,اهها الجانب كا

المعيقات إلتما المصالحة الفلسطينية ,فكانت خلفات الدا عل

م

أكير

حساب الشعب الفلسطيني الهق

يعاني م آثار اأنقسا .
اتساند المملكة الجماد المصر ة لتحقيق مصالحة فلسطينية داخلية اعقد تمدتة جديدة في غزة

التي شمدت هجاما إسراتيليا استمر  22ياما اأسفر ع مقتل حاالي  1300فلسطيني مقايل 13
إسراتيليا .اهاجمت الصحف الحكامية المصر ة كل م دمشق االداحة اطم ار ااتممتما بأنما تر د

عرقلة المصالحة الاطنية الفلسطينية اتعطيل الدار المصرق إلتما المصالحة (ايتسا  ,2008 ,ص.)3
اهنا أيضا أضيفت كل الخلفات يي تلك الدا إل ملف المصالحة ,حي

ازداد فاق التعقيد تعقيدا,

اأصبح م الصعب إتما عملية المصالحة في ضا تلك التشابكات ااأختراقات لملف المصالحة يي

الدا .

مبادرة الملك عبد هللا المصالحة العربية
عقد خاد الحرمي الشر في الملك عيد هللا ي عيد العز ز ا الرتيس محمد حسني مبارك

رتيس جممار ة مصر العربية لقا قمة عا  2009بمنتجع شر الشيخ تناا تطارات األاضاع

العربية ااإلقليمية االدالية اخاصة القضية الفلسطينية ,احا أهمية الدع السعادق للجمد المصرق في
الحاار الفلسطيني الهق ترعا مصر اتستضيف الجالة السادسة منه حاليا ,قا مصدر ديلاماسي

مصرق "إ الدع السعادق للجمد المصرق في الحاار الفلسطيني ها دع في ماقعه المتميز م

التقدير اتحتاجه مصر داما ,اأ يمك أ يكا هناك جمد مصرق إأ يتنسيق مع األشقا العرب افي
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مقدمتم المملكة العربية السعادية" ,ااصفا "العلقات يي

الرتيس مبارك اخاد الخرمي

الشر في

بالحميمة .اهها يضفي عل العلقات يي اليلدي بعدا آخر في التعامل يي األشقا " (محمد.)2009 ,

أ هناك رغبة حقيقية لدى مصر االمملكة في تنقية األجاا العربية ااستكما ما يدئ في

القمة العربية اأقتصادية التي عقدت بالكا ت في يناير  2008باتجا تحقيق المصالحة العربية" ,اأ

أق جمد عربي يسم في تحقيق تفاه عربي أكير اتلق أكير حا الماضاعات العربية الرتيسية

سيصب في مصلحة القضية الفلسطينية باعتبارها ما زالت تمثل قضية العرب المركز ة كما أ العمل

العربي -العربي أ يستقي دا أ يأخه قاة دفع م التنسيق المصرق السعادق المستمر يي خاد

الحرمي الشر في االرتيس حسني مبارك ,خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية االحاار الاطني الهق

ترعا مصر حاليا (محمد.)2009 ,
كا

الشارع العربي عماما ,االفلسطيني خصاصا في حالة ترقب لما ستؤا إليه مبادرة

المصالحة العربية التي أطلقما العاهل السعادق الملك عيد هللا ,اليس خافيا أ خلفات الدا العربية
تتأثر إل حد بعيد بسياسات اإلدارة األمر كية م قضايا الشرق األاسط اتطارات المسار الفلسطيني

 -اإلسراتيلي م جمة ,ابالملفات الخلفية يينما م جمة ثانية؛ مثل العلقة مع إي ار اتقاي دارها

في قضايا عربية مختلفة ,االتعامل مع المبادرة العربية ,خصاصا في ظل حكامة اليمي اإلسراتيلية
ااجاد إدارة أاباما التي تطرح أسلاب الحاار مع العالمي العربي ااإلسلمي (ايا طالب ,)2009 ,كل

تلك التعقيدات أضافت عنصر الفشل للمبادرة السعادية ,ال يستفيد الفلسطينيي منما أق شي ,

ابقيت معاناة الفلسطينيي ابقي اأنقسا  ,ال يت تنفيه تلك المبادرة عل أكمل اجه.

خل قيا از ر الخارجية المصرق أحمد أيا الغيط باستعراض تقر ر حا الجمد المصرق في

تحقيق المصالحة الفلسطينية ,أكد أنه في طليعة الداعمي داما للجمد المصرق خاد الحرمي الشر في

الملك عيد هللا ي عيد العز ز الهق كا اما از له مااقف شمد يما الجميع تتصف بالشجاعة ابعد
النظر االحفاظ عل المصلحة العربية العليا ,اأكد أ الجمد الهق يقا به خاد الحرمي الشر في في

القضية الفلسطينية يحظ باحت ار اثقة الجميع حي

نتابع تنسيقا مستم ار يكاد يكا ياميا يينه ابي

الرتيس حسني مبارك في ماضاع المصالحة الفلسطينية يمدف رأب الصدع اانما حالة اأنقسا ,

معربا ع قناعت ه بأ الماقف النييل لخاد الحرمي الشر في يحاز عل تقدير كل األاسا العربية
االدالية. ,احا الدع السعادق للقضية الفلسطينية فانه ماجاد منه يد المشكلة الفلسطينية ال ينقطع

في أق لحظة اكانت المملكة في طليعة الدا الداعمة للحقاق الفلسطينية ماديا اسياسيا ,أهمما مبادرة

خاد الحرمي الشر في في قمة الكا ت التيرع لغزة بقيمة مليار داأر فالدع السعادق لفلسطي ها

دع غير مسياق (محمد.)2009 ,
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افي سياق الجماد السعادية كشف ييا صادر ع لجنة المتابعة العليا في المؤتمر الاطني

الفلسطيني ع مبادرة سعادية "جادة" لتحقيق المصالحة الفلسطينية لقيت ماافقة م سار ا اقطر ,م

ناحية أخرى قا أمي سر لجنة المتابعة العليا خالد عيد المجيد للجز رة إ مصر امتعضت م هه

الجماد ابدأت تسع لتعطيل هه المبادرة ,ألنما تعتير نفسما الاكيل الحصرق للماضاع الفلسطيني,
اع ملمح المبادرة السعادية قا عيد المجيد إنما تتضم عقد لقا أالي يي الرتيس الفلسطيني
محماد عباس ارتيس المكتب السياسي لحركة المقاامة اإلسلمية (حماس) خالد مشعل ,كما قا إ

مشير إل أ جميع األفكار ل يت
ا
المبادرة تتضم السعي لخلق أجاا مناسبة أنتخابات حرة انز مة,
اأطلع عليما ,لكنه قا إ هناك جدية في هه المبادرة .اأشار عيد المجيد إل تجااب م حركة

حماس مع المبادرة (الجز رة.)2010/1/18 ,

قطر اتركيا حاالتا م خل اتصاأت مع السعادية ,رعاية ملف المصالحة الفلسطينية بسيب
انشغا المصر ي بأاضاعم الداخلية.
افي تطار آخر لملف المصالحة السعي القطرق التركي لتفعيل ملف المصالحة الفلسطينية
تحت عناا أنه أ يعقل أ يبق
تعيشما مصر ,ادار حدي

هلك الملف معلقا عند المصر ي بسيب األاضاع الداخلية التي

تركي اقطرق مع السعادية جا م باب أ يكا للر اض دار في سحب

ملف المصالحة م المصر ي لصالح رعاية الدالتي  ,مناها إل أ ملف المصالحة اما تشمد م

تطارات مرتقبة بات لدى الر اض التي طاليت الدالتي بعد التدخل بالشؤا المصر ة الداخلية أاأ,

اعد مساندة جماعة اإلخاا المسلمي االتشكيك في شرعية النظا المصرق الجديد ,م أجل أ تقد
للدالتي تسميلت بشأ إمكانية رعاية ملف المصالحة الفلسطينية (فلسطي اليا .)2013/3/2 ,

اهها أيضا م يي األخطا العربية في رعاية ملف المصالحة ,اها ربط هها الملف بمحار

اإلخاا المسلمي اقطر اتركيا ,اأصبحت السعادية امصر تعتير حركة حماس جز م اإلخاا

المسلمي التي يشنا حرب عليما ,ابالتالي تعطلت كل جماد المصالحة اكاد أ يتاقف أق دار
سعادق جاد في المصالحة ,بعد أ تحالت اتشابكت المصالحة بماضاع اإلخاا المسلمي .

 .3.4دور السعودية في تخفيف الحصار اإلسرائيلي
اتخهت إسراتيل عدة إج ار ات تجا قطاع غزة عقب الخلف يي حركتي فتح احماس في
 , 2007/6/14الهق انتم

بسيطرة حماس عل

قطاع غزة عقب أحدا

دامية يي الطرفي  ,اقد

يدأت إسراتيل هه اإلج ار ات باعتبار قطاع غزة "كيانا معاديا" بماجب قرار إسراتيل يتار خ

 , 2007/9/19ث فرضت حصا ار تدر جيا عل قطاع غزة إل أ أكملت اأتمت هها الحصار في
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كانا الثاني /يناير  , 2008اقد استندت إسراتيل في تير رها هها العمل إل أنما غير مستالة ع

قطاع غزة ,فمي انسحيت منه في  2005ابالتالي فمي أ تتحمل أق إلتزامات قانانية تجاهه,

ابحر اجاا لقطاع غزة له تداعيات إنسانية ,اصفت م قيل المؤسسات الدالية
ا
ير
فالحصار اإلسراتيلي ا
كارثة إنسانية (صدقي ,2009 ,ص .)71

المعنية بأنما أاضاع إنسانية مزر ة اقاسية تؤدق إل
يعتقد الباح

انه نتيجة لهلك الحصار قامت حملت دالية كثيرة لرفع هها الحصار ع قطاع غزة

للتخفيف م

لما دار مم في تخفيف الحصار

معاناة سكا

القطاع ,ام

يي

الدا التي كا

اتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني هي المملكة العربية السعادية ,م خل الدع المادق االمعناق,
اتكثيف المشار ع السعادية في قطاع غزة االضغط الدالي عل

إسراتيل لفك الحصار ,الك

ما

نلحظه ها عد اهتما السعادية بماضاع الحصار م ناحية سياسية ,الك كانت تمت به م ناحية

إنسانية.

ابشأ الاضع اإلنساني اكيف يعيش الناس في منطقة كقطاع غزة تاصف بأنما األكثر كثافة

سكانية في العال  ,يقا عدنا أيا حسنة المستشار اإلعلمي لاكالة األانراا إ الحياة في القطاع
"مدمرة تماما" بسيب الحرب األخيرة التي قا إ الاكالة كانت خللما في غزة بمفردها ,ارغ الحصار

الهق دخل عامه الثام  ,أ عمليات الاكالة تتاسع لكنما تفاق قدراتما ,في ظل عد افا المجتمع

الدالي يتعمداته الخاصة يإعادة اإلعمار اغيرها ,مؤكدا أ األاضاع في غزة أ تحتمل التأجيل ,اقا
إ هناك تعمدات ضخمة م الدا العربية ,لك ل يصل منما حت اآل ساى  53مليا داأر م

السعادية ا 37.5مليا داأر م دالة اإلمارات العربية المتحدة (ايا حسنة ,)2015 ,اهلك ييي أ

السعادية م أكثر الدا الملتزمة في تعمداتما تجا القضية الفلسطينية ,االسعادية تقا بالمشاركة في

كافة المشار ع التي تخص دع الفلسطينيي ساا م خل األنراا أا م خل تنفيه مشار عما

الخاصة.

ا رى الباح

انه عل الرغ م الت از السعادية بكل المبالغ المالية التي تتعمد يما ,اتقا هي

بالدع المادق المستمر ,الك السعادية ل تتعامل مع ماضاع الحصار يجدية ابقدرة عالية ,اهلك

ألنما اكتفت يتقدي الدع المادق لتعز ز صماد الفلسطينيي  ,ال تمارس السعادية أق ضغا دالية

حقيقة لفك الحصار ع غزة ,فإ الحصار يبق

حصار ممما قدمت م دع مادق فالفلسطينيا
ا

بحاجة لحل كل المشكلت التي تقف عاتقا أما رفع الحصار.
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مشاريع سعودية لتعزيز الصمود
في عا  2013افتتح افد م

المرحلة األال

صنداق التنمية السعادق يرتاسة الممندس ياسف البسا ,

المنجزة م المشراع اإلسكاني في حي تل السلطا يرفح االتي تحتاق عل

752

احدة سكنية للعاتلت اللجتة التي دمرت منازلما قيل عشر سناات عل يد الجيش اإلسراتيلي ,حي

ت تنفيه المشراع تحت إشراف األانراا ,اقا البسا إ المشراع أُنجز بظراف صعبة ,الك الجماد
التي يهلتما "األانراا" يجانينا ,نجحت يتنفيه المشراع ياقت قياسي ابمعاير جادة عالية ,اساه يتافير

أكثر م  400فرصة عمل از ادة الدخل ,اتنشيط عمل شركات المقاالة ,اشدد عل أ السعادية
تالي اهتماما كيي ار بالقضايا اإلنسانية خاصة القضية الفلسطينية االتي تحظ
احكامي مستمر ,فيلغت قيمة المساعدات المقدمة لصالح الفلسطينيي

م

يدع سعادق سياسي
صنداق التنمية " 3

مليارات داأر" ,منما مليار انصف لصالح السلطة ,االباقي لصالح المشار ع التنماية م

المؤسسات (مسل .)2013 ,
اخل

خل

فترة الحصار قامت السعادية يتما ل مشار ع ضخمة لإلسكا  ,اهلك بسيب شدة

الحصار اعد مقدرة المااطني عل

ينا يياتم المدمرة م قيل اأحتل اإلسراتيلي ,ابخصاص

مشراع اإلسكا يقا مدير عمليات األانراا رابرت تيرنر إ مشراع اإلسكا مم لألانراا ,مم

لقطاع غزة اباألخص مم لمجتمع اللجتي في غزة .اها أكير مشراع إسكا قامت يتاليه الاكالة
عل اإلطلق اها ييره عل التزامنا المستمر لتافير السك الملت االمساعدة في تحقيق حياة كر مة

لكافة العاتلت م اللجتي  ,كا هها المشراع هق المراحل الثلثة بمثابة حجر األساس لتعاا أعظ
يي

المملكة العربية السعادية ااألانراا .فم

خل هه الشراكة تمكنا في اقت سايق م

إعادة

تخصيص تما ل أدى إل تمكي  10آأف عاتلة أسرة م إصلح منازلم المتضررة" ماضحا "إ

المملكة العربية السعادية هي أكير المساهمي لألانراا في يرنامجما الطارئ لإلياا  ,لقد ت تقدي هها

الدع الشامل االمتكامل افقا للتاجيمات الحكيمة االسخية م خاد الحرمي الشر في الملك عيد هللا

ي عيد العز ز (تيرنر.)2015 ,

كشف الممندس ياسف البسا منداب صنداق التنمية السعادق ع نية السعادية تقدي ميلغ
" 34مليا داأر" لينا المرحلة الثالثة م الحي السعادق اترمي ااعادة ينا حاالي " 7أأف احدة
سكنية" بالقطاع ,اتقدي ميلغ " 54مليا

جديدة"ضم

يرنامج مجلس التعاا

داأر" لينا " 1100احدة سكنية" ابنا " 6مدارس

الخليجي ,اأكد البسا أ

المملكة ستااصل دعمما للقضية

الفلسطينية ,داعيا كافة الجمات المانحة لتقدي التيرعات االمساعدات لضما حياة كر مة للفلسطينيي
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اتخفيف معاناة اللجتي التي أ يد م أ تنتمي افق القااني الدالية ,ا جب عل المجتمع الدالي

أ يعمل م أجل هلك (مسل .)2013 ,

افللي هللها المشللراع اإلسللكاني تل بالفعللل اأنتمللا ضللم هلها المشللراع مل إنشللا  1500احللدة

س للكنية مم للا خل للق من للاز ل ل ل  10000آأف أج للئ ,اا المرحل للة الثالث للة لمش للراع اإلس للكا الس للعادق
للجت للي الفلس للطينيي حيل ل

ستش للمد إنش للا  220اح للدة س للكنية ت للؤاق  262عاتل للة أا  1310أج للئ

فلسطيني ,اتتاقع األانراا انتما العمل عا  ,2016إ المراحل الثلثة مل هلها المشلراع هلي بلالطبع

أكث للر بكثي للر مل ل مج للرد ت للافير الس للك  ,فالمش للراع يس للاعد علل ل تخفي للف بع للض الص للعاب الت للي خلقم للا

الحصللار عيللر تللافير فللرص عمللل للعمللا  ,الينللاؤا (عمللا الينللا ) الحرفيللا فللي منطقللة ترتفللع فيمللا
مستايات البطالة إل مستايات مقلقة .لقد خلق المشراع أكثر م  160000يا عمل فلي قطلاع غلزة

ل ل ل  10000مل ل العم للا إ هل للك يعتي للر إض للافة هام للة لإلقتص للاد المحل للي الحي للاة العدي للد مل ل الع للاتلت
(تيرنر.)2015 ,

هه المشار ع تساعد في تخفيف معاناة الفلسطينيي في قطاع غزة ,اخاصة أ قطاع غزة
يتكا م عدة مد صغيرة أ يتجااز عدد سكانما  1.8مليا نسمة ,اهها عدد بسيط بالنسبة للدالة

الكيرى ,فإ عدة مشار ع ضخمة مثل هها المشراع كفيلة أ تنمي معاناة المااطني في غزة ,الك
األمر يحتاج إل

إرادة حقيقية لفك الحصار ع غزة اانما معاناة الفلسطينيي  ,فعندما تتافر إرادة

حقيقية لدى األطراف العربية اخاصة السعادية ,ساف تتمك تلك الدا مجتمعة م إنما كل المعاناة

التي يعيش يما الشعب الفلسطيني.

كما تقا المملكة العربية السعادية ينشر كرمما في مجا التعلي  ,الصحة ااإلغاثة اليس فقط

فيما يتعلق ييرنامج اإلياا الطارئ .حي

قامت الحملة السعادية إلغاثة أهالي غزة يإرسا كميات

كييرة م المساعدات الغهاتية االدااتية إل غزة ,لقد اقفت المملكة العربية السعادية مع أهالي غزة في
أصعب األاقات خل السناات األخيرة ,ال تتردد أيدا (تيرنر.)2015 ,

م يي األزمات التي اقفت حاج از أما إرادة السعادية لفك الحصار ع غزة ها حك حماس
في غزة ,فم ناحية حماس تسيطر عل غزة بالقاة ,احماس هي حليفة إي ار ااي ار هي العدا اللداد

للسعادية ,إها السعادية ل تعمل أق شئ يمك حماس م اأستمرار بالسيطرة عل غزة ,افي نفس
الاقت حماس تعتير أ الحصار جز أ يتج أز م المقاامة ضد اأحتل  ,اترفض بالمطلق تسلي

حك غزة ,اهنا اقعت السعادية يي مأزق دع غزة افك الحصار افي نفس الاقت يكا دع لحماس,
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فمها اأشتباك يي دع غزة ادع حماس اقف حاج از أما دع السعادية لفك الحصار ع غزة ,فكا
الدع السعادق مجرد دع مادق لقطاعات التعلي االصحة ااإلسكا اغيرها م الخدمات.

 .4.4موقف السعودية من الحروب على غزة
منه عا  2008إل عا  2014قامت إسراتيل بش ثلثة حراب شرسة عل قطاع غزة
راح ضحيتما آأف م الفلسطينيي  ,الك أل حداد دراستنا تمتد م عا  2000إل عا 2013
سيقتصر ماضع حديثنا ع الحربي اللهي

قامت بشنم إسراتيل عل الفلسطينيي في تلك الفترة,

اهما حرب  ,2009-2008احرب  ,2012حي

كا للملكة العربية السعادية دار مم في هه

الحراب م خل الضغط عل إسراتيل ياساطات دالية إليقافما ,امساعدة الفلسطينيي في الصماد

م خل الدع المادق االمعناق االسياسي في تلك الحراب.
 .1.4.4موقف السعودية في حرب 2009-2008

قامت إسراتيل في الفترة الممتدة ما يي ( 27ديسمير /كانا أا  17 – 2008يناير /كانا

ثاني  ,)2009بش حربا شرسة عل قطاع غزة ,كانت لفترة ثلثة أساييع تعتير م أقس الفترات في

حياة الفلسطينيي  ,ال تستطع الدا العربية إيقاف هه الحرب طاا هه الفترة ,ااتسمت المااقف
العربية بالخلف الحاد مما أدى إل عد اتخاه قرار عربي حاس اجاد لاقف الحرب عل غزة ,الهلك

ساف نقا يدراسة الماقف السعادق في ضا الماقف العربي م الحرب عل غزة ,كا هناك تاحيد

للماقف المصرق السعادق اماقف السلطة الفلسطينية خل فترة الحرب ,حي

حملاا حركة حماس

مسؤالية الحرب ,اكا هناك خلفا عربيا يي ماقف السعادية امصر م جمة اماقف قطر احماس
اسار ا م جمة أخرى ,أدى إل عقد قمة عربية في الداحة بحضار عربي ضتيل ,اقمة في الكا ت.

 .1.1.4.4السياسة السعودية خالل الحرب
رفضت مصر االسعادية عقد القمة الطارتة التي دعت لما قطر في الداحة ,بحجة انعقاد قمة

عربية اقتصادية مجدالة أصل في الكا ت خل
السعادية امصر عل

أيا ؛ الك

قطر أصرت عل

منع تحقق النصاب في الداحة؛ كما أجير األمي

االرتيس الفلسطيني عباس عل

عقدها ,اعملت

العا للجامعة العربية

عد األتحاق بقمة الداحة .الك القطر ا أصراا عل

عقد القمة

بم حضر ,ادعاا حماس لتمثيل فلسطي في القمة ,اأعطاا خالد مشعل الكلمة الرتيسية في القمة,
ال تسم قمة الداحة في إنما الحرب ,انتج عنما إغلق السفارة اإلسراتيلية في مار تانيا االمكتب

اأقتصادق في الداحة (نافع.)2009 ,
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اأنقسا العربي الهق اتضح في مؤتمر الداحة ,عاد لليراز في قمة الكا ت اأقتصادية ,حي

دافع الرتيس مبارك بحدة اغضب ع الماقف المصرق ,احاا الرتيس عباس أ يجارق الماقف
المصرق ,الك خلف هها كله ,كا ثمة تطار أ يخف أ تتركه الحرب ا ار ها اها أ سعي القاهرة
االر اض إل تركيع سار ة ,ااعادة حماس إل ييت الطاعة ل يعد ممكنا ,أ في المااز

الااقعية اأ في الزم السياسي القر ب (نافع.)2009 ,

السياسية

لهلك نعتير السياسة المصر ة السعادية التي كانت متاافقة في ماقفمما م الحرب عل غزة

أحد أسباب استمرار الحرب ,فإ

الشعب الفلسطيني ,اكا

الخلف العربي العربي انعكس عل

الخلف العربي اعد اتخاه ماقف ماحد بسرعة عل حساب استمرار نز ف الد الفلسطيني ,انحمل

مسؤالية الد الفلسطيني للسياسة العربية الخاطتة ,الحركة حماس التي رفضت مجاراة الماقف
السعادق المصرق عل حساب الد الفلسطيني أيضا ,اهنا أ يد أ نشير أ السعادية أخطأت اكا
م المفترض التغاضي ع الخلفات العربية م أجل اقف نز ف الد الفلسطيني.

تحرك الدار السعادق خل األزمة لتدعي السياسة المصر ة للتعامل مع األزمة ,التاحيد
الصف العربي امحاالة المصالحة العربية ,االمحافظة عل

احدة دا الخليج اعد التفكك بسيب

األزمة ,إضافة لتحرك السعادية عل مسار المجتمع الدالي االمنظمات الدالية لاقف العداا  ,اتينت
عير عنما از ر الخارجية

المملكة سياسة هادتة للتعامل مع األزمة (الديلاماسية المادتة) ,حي

السعادق في المؤتمر الصحفي إلعل الييا الختامي أجتماع از ار خارجية العرب بالقاهرة في
األا م يناير  , 2009االهق تضم " :القادة العرب مستالا اليساا مجازفي  ,اأ سحب المبادرة

العربية ل يركع إسراتيل" ,دعت المملكة العربية السعادية إل اجتماع طارئ لاز ار خارجية منظمة

المؤتمر اإلسلمي في جدة 4/3 ,يناير  , 2009اصدار ييا

يدي

العداا  ,ا دع السلطة

الفلسطينية ,ا دعا لنشر بعثة مراقبة دالية في قطاع غزة ,ايعل خيبة األمل م مجلس األم في

ر يدي إسراتيل (ماساعة المقاتل.)2009 ,
عد إصدار ق ار ا

ايعتقد الباح

أ السياسة المادتة التي تاصف يما السعادية للتعامل مع الحرب عل غزة,

غير ملتمة لماضاع الحرب ,حت أ الكاتب السايق يدافع ع السعادية ايصفما بالسياسة الحكيمة,

الك مع تقديرنا للدار السعادق اخاصة الدالي ,إأ أ السعادية أخطأت في التعامل مع الحرب ,فإ

غزة تنزف دما اكا ياميا يقع العشرات االمتات م الضحايا ,في هه الحالة أ يكا م الحكمة أ
تتصرف يمدا في هه الحالة يل يجب اإلسراع في الضغط الدالي عل

ااستخدا كل ما يستطيع العرب استخدامه م أجل إيقاف الحرب.
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إسراتيل لاقف الحرب,

كا هناك دار سعادق للمحافظة عل

خليجية ماحدة نحا األزمة ,حي

تماسك دا مجلس التعاا الخليجي ااتخاه سياسة

دعت الر اض إل اجتماع قمة استثناتي يا  15يناير , 2009

اجا هها اأجتماع في ظراف التفكك العربي بعد دعاة قطر لعقد اجتماع قمة طارتة لجامعة الدا

دار
العربية في الداحة  16يناير  , 2009ارفضته السعادية ,العب الملك عيد هلل ي عيد العز ز ا

ممما في المصالحة العربية العربية خل القمة العربية اأقتصادية بالكا ت  20يناير  2009حي

عقد لقا خاصا للمصالحة في مقر إقامته بالكا ت ,بحضار كل م الرتيسي المصرق االسارق

اأميرق قطر االكا ت االملك األردني ,يا  19يناير  ,2009كما أعل الملك السعادق تقدي مليار
داأر مساعدات للشعب الفلسطيني ,اتضمنت كلمته في المؤتمر أ المبادرة العربية للسل ل تظل

مطراحة عل

الطاالة (ماساعة المقاتل.)2009 ,

الخت الرسمي للنشقاق ت أثنا المؤتمر اأقتصادق للجامعة العربية في الكا ت حي اقف
قادة دالة المحار المعتد – مصر ,األرد االسعادية – حيا ممثلي الدا المتطرفة اأاضحاا لم

بأ ليس في نيتم السماح لم بأق قبضة عل المااضيع المتعلقة بقطاع غزة ,الدا العربية غمرت

الفلسطينيي عل الداا بالتأيد الكلمي السخي ,لكنما أحجمت ع تقدي الدع االتأييد العملي لم .

امؤخ ار فقد رفضت هه الدا دعاة لعقد قمة طارتة لزعماتما م أجل الفلسطينيي  ,ااكتفت بعقد
اجتماع لاز ار خارجيتما انتم

بالدعاة لمناقشة الماضاع في األم المتحدة ,مع العل أ المملكة

السعادية عارضت استخدا سلح النفط م أجل الفلسطينيي احظرت تنظي مظاهرات احتجاج عل

ما يحد

في غزة (البطة.)2011 ,

 .2.1.4.4السياسة السعودية بعد الحرب
تيرع بلد يل"
بعد انتما الحرب مباشرة أعل العاهل السعادق الملك عيد هللا ي عيد العز ز ُّ

مشير إل
ا
ألف مليا داأر" مساهمة منما في اليرنامج المقترح إلعادة إعمار غزة
ااحدة م طفل فلسطيني أغل م كناز األرض" (هسير س ,)2009 ,حي

أ "قطرة دما

كانت جماد المملكة العربية

السعادية بعد انتما الحرب كييرة في مجا إعادة اإلعمار افي التخفيف ع معاناة الفلسطينيي ,
الك ربما كا هلك للتغطية عل فشلم في إيقاف الحرب بأسرع اقت ,االتغطية عل الك الكيير م

الدمار االشمدا الهي سقطاا االدا العربية تتصارع فيما يينما.
منه يداية الحرب أمر خاد الحرمي الشر في الملك عيد هللا ي عيد العز ز آ سعاد يإنشا

جسر جاق لمساعدة المتضرر

في األراضي الفلسطينية الهي يااجما حربا ضراسا تشنما آلة

الحرب الصميانية الغاشمة ضد األشقا الفلسطينيي
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في قطاع غزة ,اهلك لمساعدة الفلسطينيي

بالمعانات الغهاتية االطيية الضرار ة ,اتساه هه المعانات الطيية االمستلزمات الطيية العاجلة في

معالجة النقص الحاد م الداا الهق تعانيه المستشفيات الفلسطينية في غزة (العمارق ,2009 ,ص .)3

بعد الحرب قامت السعادية يتأسيس الحملة السعادية لدع الشعب الفلسطيني في غزة يرتاسة

األمير نايف ي عيد العز ز آ سعاد ,الناتب الثاني لرتيس مجلس الاز ار از ر الداخلية في المملكة
العربية السعادية ,اقدمت هه الحملة دع كيير للفلسطينيي في غزة منما منحة قدرها  2000ط م

الطحي تيلغ قيمتما  2مليا داأر تيرعت يما الحملة السعادية إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة,
ا هكر أنه منه عا  2009إل عا  2010قد ساهمت الحملة السعادية إلغاثة الشعب الفلسطيني
في قطاع غزة بأكثر م  10مليا داأر لألانراا لدع جماد اإلغاثة في كل م
الغربية .أحد

غزة االضفة

تعمدات الحملة السعادية تشمل هها التيرع السخي م الطحي االهق تيلغ قيمته 2

مليا داأر انحا  1.9مليا داأر لش ار األداية االمستلزمات الطيية في األراضي الفلسطينية
المحتلة (اأنراا.)2010 ,
المبعا

الخاص لألمي العا لألم المتحدة للشؤا اإلنسانية عيد العز ز ي محمد الركبا

يقا أ دار حكامة خاد الحرمي الشر في الملك عيد هللا ي عيد العز ز آ سعاد م خل الدع

الكيير الهق قررت تخصيصه لدع مشار ع اإلعمار في قطاع غزة كا له األثر الطيب اسيكا له
تأثير إيجايي في إعادة مناح الحياة إل قطاع غزة ,اأشاد الركبا بالجماد الكييرة التي ييهلما صاحب
السما الملكي األمير نايف ي عيد العز ز ,إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة م خل العديد م

اليرامج التي نفهها خل الحرب اتنفيه البعض اآلخر م خل المنظمات التابعة لألم المتحدة,
اأضاف الركبا أ

الدار الكيير الهق تؤديه اللجنة السعادية إلغاثة الشعب الفلسطيني م تقدي

الكثير م اليرامج م ينا مستشفيات امساك ادع القطاع الصحي الفلسطيني االمساعدات أسممت

إل

حد كيير في تخفيف معاناة الفلسطينيي (الحيدر.)2009 ,

تعتير السعادية م أه الدا الداعمة للفلسطينيي اخاصة بعد الحرب ,اأ الدع السعادق

يؤثر بشكل ملماس عل حياة الفلسطينيي  ,الك الحرب اما نتج عنما م خلفات عربية عربية,
اخلفات عربية حا حماس ,جعل السعادية تقلص م

السياسي حي

دعمما لغزة بعد الحرب اخاصة الدع

م المفترض أ السعادية قامت بعد الحرب بالمساهمة في الحلا الجهر ة لمشكلة

قطاع غزة ,م رفع الحصار اارسا السل ااألما  ,اتأسيس ينية تحتية تناسب قطاع غزة ,اتحقيق
مصالحة حقيقية يي حركتي فتح احماس للمساهمة في إعمار غزة ,كل هه الملفات هي الملفات

الرتيسية في ماضاع غزة ,كا األجدر بالسعادية أ تتناالما اتساه في حلما.
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 .2.4.4موقف السعودية من حرب غزة 2012
في الااقع الحراب عل

غزة مرتبطة ارتبا

يجعلما تتخه مااقف ضعيفة تجا الحراب عل

كلي في علقة السعادية مع إي ار  ,اهها ما

غزة بسيب تحالف حماس مع إي ار  ,إل

درجة أ

اإلسراتيليا يكتيا ع تناسق اتقارب يي السعادية ااسراتيل بشأ ماضاع إي ار  ,اأشارت التقار ر
االتعليقات األخيرة أ التقارب يي إسراتيل االمملكة السعادية جار ة في الااقع كل اليلدي حر صا

عل منع إي ار م تحقيق قدرة نااية عسكر ة ,اتاد كبح محااأت إيرانية لتحقيق الميمنة اإلقليمية,

اباإلضافة إل

سياسة الاأيات المتحدة التي تتردد في استخدا القاة ضد إي ار اسار ا ,كل تلك

القضايا هناك تقارب إسراتيلي سعادق بشأنما ,عل

التقارب في المصالح يي

الرغ م

إسراتيل

االمملكة العربية السعادية ,إأ أ التطييع ليس عل جدا أعما السعادية طالما أ ياجد أق انفراج

سياسي كيير يي إسراتيل االفلسطينيي ( ,)Dekel, Guzansky , 2013فإ اعتماد اإلسراتيليي عل

هكر نقا التقارب يينم ابي السعادية افي المقايل هكر الخطر اإلقليمي إلي ار في المنطقة نابع م
رغيتم في تحييد الماقف السعادق م الحراب عل غزة ,بحي

تعظي الفجاة يي السعادية احركة

حماس م خل تردد التمديد االخطر اإليراني اعلقة حماس يإي ار .
ا رى الباح

انه منه يداية الحرب عل

يجماد خارجية م أجل التاصل إل

قطاع غزة في عا  2012قامت المملكة العربية

اقف إطلق النار ,ابما أ الحرب ل تك شرسة كما مثل

كثير مما سمل عملية
ا
الحرب التي سبقتما فإ هلك أثر عل المااقف العربية ,ال تك األزمة حادة
الاساطة ,حي

قامت مصر بالتاصل إل اتفاق هدنة يرعاية الرتيس السايق محمد مرسي ,اكا دار

السعادية يكاد يكا تقليدق م حي

اأتصاأت االمباحثات ,ال يك لديما أاراق مممة تلاح يما أا

تمدد يما ,ال تقا يجمد خارق أا غير عادق ,ال تقد مبادرة أا اقتراح اهلك بسيب تالي مصر

لملف الحرب ابسيب عد شراسة الحرب.

قامت السعادية بالعديد م المباحثات االمشاارات ااأتصاأت ,التي أجراها خاد الحرمي
الشر في  ,مع عدد م قادة الدا الشقيقة االصديقة امبعاثيم  ,حا مستجدات األاضاع في المنطقة,
اتطار األحدا

في األراضي الفلسطينية المحتلة ,اأاضح از ر الثقافة ااإلعل  ,الدكتار عيد العز ز

ي محيي الدي خاجة ,في ييانه لاكالة األنبا السعادية ,أ مجلس الاز ار  ,نا بالق اررات الصادرة

ع اجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادق لبح

عل

تداعيات العداا اإلسراتيلي عل غزة ,مشددا

استنكار المملكة اتنديدها لتلك اأعتدا ات االدعاة إل

مطالبة مجلس األم بأ يكا أكثر

صرامة اأ يتحمل مسؤالياته إلجبار إسراتيل عل اقف اأعتدا ات عل األير ا المحاصر في غزة

(جر دة الر اض.)2012/11/20 ,
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اأكد الممندس محمد الر اطي القات بأعما رتيس يرنامج اليني التحتية لتطا ر المخيمات في

قطاع غزة إل

أ السعادية ليت عل

الفار ندا اأستغاثة م قيل الاكالة م أجل تافير الدع

إلعادة إعمار ابنا ااصلح هه المساك التي تضررت بفعل العداا األخير مقدما الشكر للحكامة

السعادية عل

هه اللفتة الكر مة االتما ل السخي (مسل .)2013 ,

ابعد انتما الحرب فقط بأربعة شمار تيرعت

السعادية بقيمة  15,6مليا داأر م

الصنداق السعادق للتنمية لتمكي األانراا م تقدي المعانات النقدية التي تحتاج إليما بشكل ماس

العاتلت اللجتة المتضررة اهلك لمساعدتما في إعادة ينا اتأهيل مساكنم التي دمرتما الحرب,
ابعد أربعة شمار فقط م انتما النزاع ام دمار تلك المناز سيكا بمقدار األنراا تاز ع المعانات
النقدية للعاتلت اللجتة المتضررة التي ييلغ عددها سبعة آأف عاتلة" ,يقا رابرت تيرنر مدير

عمليات األانراا في قطاع غزة مضيفا "ل نك م قيل قادر
لمناز اللجتي

عل تقدي هها المستاى م الدع

المتضررة ج ار الحرب في اقت قصير كمها .إننا في غاية اأمتنا

السر ع االسخي م الصنداق السعادق للتنمية" (األنراا 3 ,نيسا .)2013

لمها التيرع

ام األسباب التي جعلت الدع السعادق ضتيل ها أ إي ار  -الحليف الرتيسي لنظا األسد

في سار ا  -كانت أيضا داعما أساسيا لحركة حماس لسناات ,ام مااقف إي ار دعا الرتيس اإليراني
محماد أحمدق نجاد في عا

 2010بأ

أغضب الفصاتل الفلسطينية اعل

حماس هي الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني ,مما

رأسما حركة فتح التي اتممت إي ار

بمحاالة تقسي الشعب

الفلسطيني ااثارة الفتنة ,افي الاقت نفسه ,قا الرتيس الفلسطيني محماد عباس قيل أ ييدأ الربيع
العربي أ

حماس كانت تما بشكل رتيسي م

قيل إي ار  ,ارغ إغلق مقر المكتب السياسي

لحماس في دمشق إأ انه عل ما ييدا هناك تار د اتما ل مادق لحماس أقل بكثير مما كانت عليه
ر في إصدار ييانات لدع حماس (.)Synovitz, 2012
في الماضي ,امع هلك ,استمرت طم ا

أثنا القتا في غزة في نافمير تشر الثاني عا  , 2012قامت إي ار يتسليط الضا عل

العرض الخاص لألسلحة ااساتل تصنيعما للفلسطينيي  ,اهلك إلظمار ضعف العرب مقايل القاة
الخاصة يما ,طم ار بشكل خاص تتباهي يدارها في تار د صاار خ ,اخصاصا فجر( ,)5التي أطلقت

عل تل أييب ,اسعت إي ار أيضا إل تعز ز مكانتما في الرأق العا العربي ااإلسلمي الفاعل بأنما

دالة ل تعد تخش إسراتيل االقاى الغربية ,دار إي ار في الحرب أدى إل

اتساع هاة الخلف يي

المعسكر الشيعي (إي ار  ,سار ا ,حزب هللا) االمعسكر السني (بقيادة المملكة العربية السعادية اقطر,

امع دار مصر في اقف إطلق النار في غزة) (.)Segall, 2012
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بالنسبة إلي ار تجد نفسما خارج معادأت القاة اإلقليمية لحل األزمات ,اهلك يجعلما تقا

بالتأثير سلبا عل القاى اإلقليمية  -م خل المساعدات العسكر ة االتخر ب( ,كما ها الحا في
دع إي ار للتنظيمات الفلسطينية) .ابالتالي تسع إي ار إلثبات أنه ها اللعب الهق يجب أ تؤخه
بعي اأعتبار في الساحة اإلقليمية؛ االمدف م التقد النااق ها إعطا إي ار مجاأ أكير للمناارة في
هها السياق ,خدمة امساعدة التنظيمات الفلسطينية خل حرب غزة كا ستار تمدف م اراته إل

تشتيت القلق الدالي حا اليرنامج النااق اإليراني (.)Segall, 2012

ما نلحظه م خل الدار اإليراني في حرب غزة أ إي ار أ تسع
فقط ,يل تسع أيضا إل مناكفة السعادية اهي العدا التقليدق إلي ار  ,حي

إل

مناكفة إسراتيل

أ إي ار تعتير دعمما

لحماس بالسلح يعير ع ضعف افشل اتقصير السعادية في هلك الدار ,اهي يهلك تحصد مكاسب

في صراعما مع السعادية عل كسب تعاطف الرأق العا اإلسلمي ,اهها الصراع اإليراني السعادق
ينعكس سلبا عل

الفلسطينيي كا إي ار تستخدمم كساحة للمناكفات ,مما أدى إل

الماقف السعادق تجا قطاع غزة.
ا رى الباح

ضعف في

انه ل تساه أق دالة عربية بما فيما السعادية امصر في اضع حلا جهر ة

لمشاكل قطاع غزة ,اانتمت الحرب دا انجازات حقيقية عل األرض ,اهها الفشل الفلسطيني تتحمل

مسؤاليتة حركة حماس االدا العربية أيضا ,المفترض أ الدا العربية قامت يجماد كييرة م أجل

اضع حلا جهر ة للحصار اللحراب ااضع حد لتطاا اأحتل عل الد الفلسطيني.

 .5.4اثر الثورات العربية على الدعم السعودي لفلسطين
أنعش ربيع الثارات العربية اآلما بالتغيير نحا األفضل ,افعل النقاش الجدق حا شرا

الحياة الضامنة للحقاق اإلنسانية ااستراتيجيات النمضة ,اصارة الحك السياسي ,االمرجعيات الناظمة
للدا االمجتمع السياسي ,ييد أ هه الثارات بقدر ما مكنت المجتمعات العربية م استعادة زما

المبادرة في تديير شؤانما االتخطيط لمستقيلما يتفاؤ  ,فإنما أحدثت صدمة التحا المفاجئ اغير
المتاقع للااقع السياسي (قانصا ,2013 ,ص  ,)101ل تك الثارات في صالح الشعاب ,اأيضا ل تك
في صالح الفلسطينيي  ,لقد ازدادت الخلفات العربية العربية اكا

م

يدفع الثم

غالبا ه

الفلسطينيي  ,لقد ازدادت أيضا التمميش العربي بسيب الثارات لقضية فلسطي  ,اأصبح اأهتما
العربي االسعادق خاصة في القضية السار ة االثارات المصر ة ,لهلك كانت الثارات العربية فترة سيتة

عل الفلسطينيي اعل قضيتم .
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افي هها الماضاع يؤكد رتيس الاز ار الفلسطيني السايق سل فياض أ التمميش الهق تمر

به القضية الفلسطينية في هه المرحلة ها أخطر ما يااجمما ,مشددا عل ضرارة الخراج م داترة
التمميش م خل إج ار اأنتخابات اليلدية االعامة التشر عية االرتاسية ,اقا فياض في كلمته أما

هيتة مجالس جامعة القدس ,في جامعة القدس" ,إ التقد نحا الخيار الديمقراطي ااج ار اأنتخابات
يمك أ يشكل رافعة أساسية لمااجمة هها التمميش ,ااعادة اأعتبار لمكانة قضيتنا داليا" ,اأضاف
"لقد كا للربيع العربي تأثير مباشر اغير مباشر عل قضيتنا الفلسطينية ,فالتأثير المباشر تمثل في
انشغا العال يمه الظاهرة عل حساب القضية الفلسطينية ,أما التأثير غير المباشر تمثل بانشغا

الدا بأاضاعما الداخلية ,إضافة إل اأنتخابات األميركية اانشغا اإلدارة يما ,اما يااجمه اأتحاد

األارابي م أزمة مالية" (الحياة الجديدة.)2012/03/1 ,

اعل العكس مما أدل به رتيس الاز ار سل فياض يتناا القيادق في حركة حماس ماس

أيا مرزاق الثارات العربية م ناحية إيجايية للقضية الفلسطينية ,يقا أ ما حد

سنة  2011له

التغيرات في المنطقة ,ااعادة تشكيل القاى

اتيجي عل المستاى اإلقليمي االدالي م حي
تأثير استر ٌّ
ٌ
السياسية الفاعلة ,اانعكاس هلك كله عل القضية الفلسطينية بكل مكاناتما ,مشددا عل
التيار اإلسلمي ل يك صدفة عايرة لثارات شعيية كييرة بل قيادات ,حي

أ صعاد

كا التيار اإلسلمي في

كل مااقع القاة السياسية األه  ,افيما يتعلق يتأثير الثارات عل القضية الفلسطينية رأى أيا مرزاق
أنما حركت ملفي المصالحة الفلسطينية ,اصفقة تباد األسرى ,كما أنما كانت اليداية في التاجه نحا
مرجعية شاملة للمسيرة السياسية الفلسطينية لصالح يرنامج اطني ,أفتا النظر إل أ التيار اإلسلمي

في فلسطي يدأ يشعر بأ عمقا إضافيا في رصيد يدأ يتشكل ,مما يعطي حماس فضا استراتيجيا

إضافيا في المنطقة ,اشدد أيا مرزاق عل أ الثارات إنما هي يداية تشكل محار جديد غير محدد

المستقيل ماضع تساؤ  ,اشرعيتُما في
المعال  ,مشي ار إل أ اضع "إسراتيل" األمني أصبح قلقا ا
ُ
خطر (أيا مرزاق.)2012 ,
اجمة النظر الحمسااية التي ألصقت نفسما بالتيارات اإلسلمية ,اعالت عليما كثي ار كانت
سيب رتيسي في تمميش السعادية للقضية الفلسطينية ,عل اعتبار ا قطاع غزة الهق تسيطر عليه

حركة حماس ها امتداد للتيار اإلسلمي الهق تسع

إل

محاربته السعادية ,االدليل عل

هلك أنه

عندما كانت تحصل الحراب عل غزة كانت السعادية تحمل حركة حماس المسؤالية ع األحدا .

إ الحلا السياسية التي قد تُطرح خل المرحلة اأنتقالية التي تعيشما اليلدا العربية ,ل
تليي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دالته المستقلة عل حداد  . 1967اتحهر الدراسة هنا م

شكل احالة الليقي  ,التي تمثل ألمر كا
حالة السيالة السياسية ,اما تعيشه المنطقة العربية م إعادة ت ُ
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ااسراتيل فرصة مثالية لمحاالة تمر ر حلا تصفية للقضية الفلسطينية في مقايل صفقة تار خية كيرى

تؤم إلسراتيل هدنة طا لة األمد ,اخل السنة األال
عل

م حك الرتيس المصرق (محمد مرسي),

الرغ م النزعة الثار ة ,اقاة تأثير الرأق العا  ,ابالرغ م صعاد قيادة جديدة للحك ممثلة

يجماعة اإلخاا المسلمي  ,فإ سياسة مصر تجا إسراتيل ل تشمد تغي ار ُيهكر عما كانت عليه في
ظل النظا السايق (نظا مبارك) ,افي حي أ القيادة المصر ة بعد الثارة ليس لديما رؤية جديدة
إلنما الصراع العربي اإلسراتيلي ,اايجاد حلا

المشتركة يي
حماس عل

اإلخاا

المسلمي

عادلة للقضية الفلسطينية ,فإ

القااس الحزبية

احركة حماس ,قد شكلت انحيا از أيديالاجيا ااضحا لجمة حركة

حساب منظمة التحر ر االسلطة الاطنية الفلسطينية ,اهها ما انعكس بالسلب عل

المقاربات المصر ة للتعامل مع قطاع غزة ,ابالتالي عل استمرار حالة اأنقسا الفلسطيني الداخلي,

مما يمدد احدة القضية الفلسطينية (أيا شاايش ,2013 ,ص.)4

ا رى الباح

انه بعد الثارات العربية ازداد نفاه اإلسلميي

حماس ,مما انعكس سلبا عل

اازدادت علقتم مع حركة

تعاطي المملكة العربية السعادية مع القضية الفلسطينية ,اهلك أل

السعادية تتخه مااقف معادية للجماعات اإلسلمية ,احركة حماس التي تحك قطاع غزة ترتبط
ارتباطات قاية مع جماعات اإلسل السياسي ,اخاصة أ

الدار السعادق مم في القضية

الفلسطينية ,فقد كانت تلك الخلفات فرصة للسعادية للتمرب م مسؤاليتما اااجباتما تجا القضية
الفلسطينية اتجا قطاع غزة بالتحديد.
يشعر  %65م الفلسطينيي أ الربيع العربي سيكا له أثر سليي عل القضية الفلسطينية.
ايقا الدكتار نييل كاكلي :إ

معظ الفلسطينيي

ينظرا إل

"الربيع العربي" عل

أنه "خر ف

فلسطيني" ,ايشرح أ األنظمة العربية الجديدة اشعابما مشغالة اليا بقضاياها الداخلية أكثر م

انشغالما بمستقيل الفلسطينيي  ,الاضع الداخلي للدا العربية حت اآل غير مستقر بالطبع أل كل

دالة تحاا ترتيب أاراقما الداخلية .لهلك فا

األالايات في الفترة الحالية ,حي
ااألم  ,م

الاضع الداخلي لمه الدا ماجاد عل

رأس سل

تحاا كل دالة إيل جل اهتمامما لشؤا داخلية مثل اأقتصاد

الجدير هكر انه امنه يداية الربيع العربي ,حدثت تغيرات عديدة في مسار القضية

الفلسطينية كا أهمما تاجه القيادة الفلسطينية إل

األم المتحدة م أجل كسب تأييد دالي للدالة

الفلسطينية اعاصمتما القدس الشرقية .إأ أ هه التطارات عل الساحة الفلسطينية ل تجد أق تحرك

في الشارع العربي اأ في الحكامات الجديدة في الدا العربية .الا أ الشارع العربي رفع صاته
اناشد العال اأعتراف بالدالة الفلسطينية كعضا في األم المتحدة ,لكا يإمكا هلك التأثير عل

اللعيي الكبار (أيا ليدة.)2012 ,
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كانت الثارات العربية بمثابة اختبار لدا الخليج للتعاطي مع الثارات العربية ,االتي ترااحت

يي الحماية ,اكبح الثارات أا اأنتفاضات ,امحاالة التقرب م المتظاهر  ,اكانت دا مجلس
التعاا

الخليجي -أ سيما قطر االسعادية ااإلمارات-

الديكتاتار ة ,إل درجة أنه بعد حدا

في الااجمة لدع التغيير في الدا

الثارات في منطقة شما إفر قيا قامت دا المجلس يتاظيف

كافة اساتل التعاا السياسي ااأقتصادق مع النظ الجديدة في تانس امصر اليييا .اقامت هي
األخرى يدع األحزاب السياسية المختلفة االتي يدت أنما الرابحة م

السياسية المتحالة (الز ات.)2013 ,
ا رى الباح

التغيير الحاصل في الييتة

أ السعادية أيضا ل تختلف ع الدا التي حدثت فيما ثارات الربيع العربي,

فإنما انشغلت ع القضية الفلسطينية ,اانشغلت يتدخلتما في الحراكات الشعيية في تلك الدا  ,فقد

كثير في األزمة السار ة اكانت تعمل ضد النظا السارق بقاة ,ابالتالي زادت الخلفات يي
ا
اهتمت

المعسكر اإليراني السارق ابي السعادية ,مما انعكس سلبا عل الفلسطينيي اخاصة حركة حماس
التي كانت تتلق تما لما م إي ار  ,المها السيب السعادية تك لحماس عدا شديد جعلما أ تقد اق

جماد حقيقية تجا أزمات قطاع غزة الهق تسيطر علية حركة حماس.
اكانت أه مخااف دا الخليج في المنطقة م المتغيرات الجديدة تتمثل في صعاد اإلخاا

في ا لمنطقة ,اخاصة اإلخاا المسلمي في مصر ,اكهلك الخاف م تصدير الثارة م هه الدا
إلي منطقة الخليج ,اكهلك مخااف أ يصبح اإلخاا مصدر إلما ادافع لتحر ك ادع الجماعات
اإلسلمية األخرى في الدا الخليجية أ سيما بعد تمك التيار اإلخااني م الاصا

خل اأنتخابات ,اهها التيار الهق يمتد في شما

إلي الحك

إفر قيا ,ابدأت إرهاصاته تظمر في الكا ت ,اله

دع م قطر بصفة خاصة ,اتختلف مااقف الدا الخليجية في التعامل مع هها التيار م دالة

ألخرى (الز ات.)2013 ,
ايعتقد الباح

أ الثارات العربية سمحت لإلسراتيليي باستباحة الد الفلسطيني دا رقيب أا

حسيب ,اخير مثا عل هلك الحراب الشرسة التي شنتما إسراتيل بعد ثارات الربيع العربي ,ال يك

هناك دار سعادق اأ دار عربي فعا لردع إسراتيل ع انتماك الد الفلسطيني اارتكاب المجازر
بحق الفلسطينيي  ,فإ الثارات العربية أضرت في علقة السعادية بالفلسطينيي كثيرا ,اأضرت بالدع

السعادق لفلسطي حي

تحا اأهتما االدع السعادق إل

اأطماعما الخاصة.
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دا الربيع العربي ,لتمر ر مشار عما

 .6.4دعم السعودية للتحركات الدبلوماسية الفلسطينية
تعتير السعادية م أكثر الدا التي تدع فلسطي في المجا الديلاماسي ساا في الصراع

مع اأحتل بشكل عا أا الدع م أجل دالة فلسطي في األم المتحدة ,افي فترة الدراسة لمها

الفصل التي تمتد م عا  2005احت عا  2012فإ التحركات السياسية االديلاماسية السعادية
كانت باتجاهي األا جماد ديلاماسية في حل الصراع الفلسطيني اإلسراتيلي ,اجماد ديلاماسية م

أجل دع حق فلسطي في عضاية دالة في األم المتحدة.

 .1.6.4الدبلوماسية السعودية في الصراع الفلسطيني االسرائيلي
لقد شكلت القضية الفلسطينية للمملكة العربية السعادية هما خاصا اطنيا اقاميا اانسانيا ,ال
تثنما الضغا المتعددة االتي عرضت مصالحما للخطر في بعض األحيا ع اأستمرار في تحمل

المسؤالية إ از هها الم الخاص االتي ل يمدأ بالما حت

ترى الشعب الفلسطيني اقد حقق أهدافه

المقدسات اإلسلمية في فلسطي  ,افي مقدمتما األقص

المبارك  ,اقد عادت للسيادة الفلسطينية

الاطنية المشراعة في العادة اتقر ر المصير ااقامة دالته المستقلة اعاصمتما القدس الشر ف ,اترى
العربية التي تحقق للمسلمي كافة حر ة الاصا إليه االز ارة االصلة فيه كما حل قادة المملكة منه

عمد المغفار له الملك عيد العز ز رحمه هللا اال اليا في عمد خاد الحرمي الشر في الملك عيد هللا

ي عيد العز ز (جاماس.)2011 ,

م أه انجازات الديلاماسية السعادية قيامما يجماد مكثفة عل

مختلف الصعد م أجل

القدس اتعاانت في هها الشأ مع الدا اإلسلمية حت صدر قرار مجلس األم الدالي رق 478

في العا  1980الهق طالب جميع الدا التي أقامت بعثات ديلاماسية في القدس بسحيما فا ار اها
القرار الهق أجمعت مختلف األاسا

عل

اعتبار نص ار للديلاماسية اإلسلمية ااحباطا لمخطط

صمياني تجا مدينة القدسالمحتلة (جر دة الر اض ,)2011/8/18 ,هها النجاح في الديلاماسية السعادية
يعتير دليل قاطع عل أ الجماد الديلاماسية يجب أ تبق متااصلة دا تاقف ,اها دليل عل أ

السعادية منه يداية الصراع مع اأحتل أ تترك أق فرصة إأ اتدافع ع فلسطي  ,اأيضا يعتير هلك

نجاح مبكر للديلاماسية.

تسعي المملكة لحصار اعز إسراتيل ديلاماسيا اسياسيا عل

المستاى الدالي ,االدفع

بالقضية الفلسطينية إل المجاأت الدالية االتعر ف يما اانتزاع اعتراف الدا بحق الشعب الفلسطيني
في تقر ر مصير  ,اقد ركزت سياسة المملكة عل الدعاة لعقد المؤتمرات العربية ااإلسلمية االحرص
عل

حضارها ,االعمل عل

أ

تتمخض ع

ق اررات اتاصيات تدع القضية الفلسطينية ,اتأييد
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مؤتمرات القمة العربية ااإلسلمية اق ارراتما ,انيه كل الخلفات االمشاحنات يي الدا العربية االدا

اإلسلمية ,في سييل تاحيد الصف العربي ااإلسلمي لمااجمة المخططات الصميانية ,ااسترداد

المقدسات اإلسلمية ,ااستخدا كل الاساتل السياسية االديلاماسية للتعر ف بالقضية الفلسطينية اعدالة

قضية الشعب الفلسطيني ,االاقاف بكل ثقلما السياسي خلف القضية ,امد دا المااجمة بكل األسباب
المساعدة للستمرار في المعركة عل

كل المستايات ,بالنسبة لعلقات المملكة مع الدا األجنيية,

تنطلق م ضما حقاق شعب فلسطي  ,ااسترداد األماك المقدسة ,االسعي لعز إسراتيل ديلاماسيا
اسياسيا ااقتصاديا ,افضح مخططاتما التاسعية امطامعما اأستعمار ة اسياسات الميمنة التي تتيناها

في المنطقة (مجلة خالد العسكر ة.)2010 ,

تقا السعادية باستغل ماس الحج كمنير للقا ملاك ارؤسا الدا العربية ااإلسلمية

االصديقة اعلما المسلمي اافاد ييت هللا الح ار  ,لتهكير األمتي العربية ااإلسلمية بقضية فلسطي
امحنة الشعب الفلسطيني ,ااستنماضم لنصرة إخاانم في فلسطي  ,اقد ُعرف ع خاد الحرمي
الشر في أنه أ يترك فرصة عل الصعيد الدالي أا العربي أا اإلسلمي أا الخليجي إأ ا ؤكد عل

دع الشعب الفلسطيني ااعطاته حقاقه المشراعة ,خصاصا حقه في تقر ر مصير  ,االعادة ,ااقامة

دالته ,امحاالة إقناع الدا العربية بعد السعي نحا إقامة أق علقات مع إسراتيل في ظل الظراف
الراهنة ,نتيجة لمااقف إسراتيل المتنكرة لعملية السل  ,اتدرس السعادية إمكانية قطع العلقات
الديلاماسية مع الدا التي تنقل سفاراتما لدى إسراتيل م تل أييب إل القدس ,اح

اراسيا ااإلتحاد األارابي عل
العربية عل

الاأيات المتحدة

القيا يدار أكثر فعالية في عملية السل بما يضم عادة الحقاق

أساس ق اررات الشرعية الدالية ,االضغط عل

األسلحة النااية (مجلة خالد العسكر ة.)2010 ,

إسراتيل للنضما لمعاهدة عد انتشار

اإلعل ع تاجيمات الملك عيد هللا ي عيد العز ز يتحا ل ميلغ ماتتي مليا داأر عا
عجز ماليا اتتعرض للضغا اإلسراتيلية
ا
 2011للسلطة الفلسطينية في الاقت الهق تعاني فيه األخيرة

االدالية األخرى بحجب اأستحقاقات المادية لما لتضييق الخناق عليما اقتصاديا الدفع القيادة
الفلسطينية للتراجع ع

تقدي الطلب المزمع لألم المتحدة بقيا العضاية الكاملة لدالة فلسطي

المستقلة في األم المتحدة ,فإ هها الدع يمثل رسالة اقتصادية اسياسية اديلاماسية في الاقت نفسه,

ايمثل دعما حقيقيا للشعب الفلسطيني القيادته في معركته الديلاماسية لطلب العضاية الكاملة لدالة
فلسطي

في األم المتحدة ,ا ؤكد شرعية هها الطلب الفلسطيني اصحة تاجه اتحرك القيادة

الفلسطينية في إدارة معركتما السياسية االديلاماسية في حلبة صراع األم المتحدة ,اهنا تتجل أيضا
صلبة الماقف السعادق االعربي المستمر في دع صماد الشعب الفلسطيني اقيادته في مااجمة
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الصلف الصمياني م جمة ,االنفاق السياسي الدالي م جمة أخرى ,االهق ل يتطار ماقفه م

الشعار إل الممارسة (جاماس.)2011 ,

في الديلاماسية السعادية عندما قامت بحيلة إستراتيجية في عضاية مجلس األم  ,المملكة

العربية السعادية تمكنت م خل ديلاماسيتما متعددة األطراف في األم المتحدة م الفاز عل مقعد

في مجلس األم دا معارضة ا بعد هلك عل

قامت بالتخلي عنه ,معظ الدا تسع

سناات

للحصا عل عضاية مجلس األم  ,لك ا ازرة الخارجية السعادية أعلنت أ فشل األم المتحدة لحل

القضية الفلسطينية االتدخل بشكل فعا في الحرب األهلية السار ة ها سيب تخليما ع عضاية

مجلس األم أ مجلس األم ااألم المتحدة فشلت في حل القضية الفلسطينية (,)Gowan, 2013
إ

هه الحركة السعادية عل

المستاى الدالي تعتير مممة جدا ,اهي تضع مجلس األم

مسؤالياته تجا القضية الفلسطينية ,بحي

أما

يقا مجلس األم بفرض حل عاد للقضية الفلسطينية,

اتعتير هه المناارة السعادية فضيحة لمجلس األم

الفلسطينية.

ااألم المتحدة بسيب تخليما ع

القضية

 .2.6.4الدبلوماسية السعودية لدعم دولة فلسطين
في فترة الممتدة م عا  2005إل

العا  2012قامت فلسطي بالعديد م التحركات

الديلاماسية في المجتمع الدالي ,م أجل الحصا عل

الحقاق الفلسطينية ,اكانت المملكة العربية

السعادية أ تافر جمادها السياسية االديلاماسية م أجل الحقاق الفلسطينية ,اكا في هه الفترة
ثل

أحدا

مممة للديلاماسية الفلسطينية ,اهي طلب اأنضما لعضاية دالة كاملة في مجلس

األم عا  2011االهق فشلت فيه فلسطي  ,اطلب اأنضما إل منظمة اليانسكا اقد نجحت في
هلك ,اطلب الحصا عل دالة عضا مراقب في األم المتحدة اأيضا نجحت في هلك فلسطي .
 1.2.6.4عضوية دولة فلسطين كاملة في األمم المتحدة عام 2011م
عندما اصلت المفااضات الفلسطينية اإلسراتيلية إل طر ق مسداد ,ااقتنع الفلسطينيا بأ

إسراتيل ل تعطيم أق م حقاقم قرراا الههاب إل المنظمات الدالية للحصا عل حقاقم م
خل الق اررات الدالية ,كما حد

عندما صدرت الفتاى القانانية بعد مشراعية الجدار ,اكا أا ما

يدأت به القيادة الفلسطينية ها طلب اأنضما إل األم المتحدة كدالة كامل العضاية ,اكانت القيادة
الفلسطينية تراه عل دع عربي ادالي ديلاماسي م أجل الحصا عل هه العضاية ,الك في
هه الفترة كانت فلسطي تحتاج جمد كيير كانما أا تجربة للديلاماسية الفلسطينية ,ال تك الدا

العربية راعية لمها الطلب بما يكفي ,اعل رأسما المملكة السعادية.
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إل

في لحظة تار خية ,تقد الرتيس الفلسطيني محماد عباس في سيتمير  2011ياثيقة رسمية

مكتب األمي

العا لألم المتحدة با كي ما م

أجل نيل اعتراف المنظمة الدالية يدالة

فلسطي العضا رق  194في األسرة الدالية ,ايحتاج طلب فلسطي الحصا عل تسعة أصاات م
أعضا المجلس الخمسة عشر حت يمك رفع تاصية بقيا فلسطي دالة كاملة العضاية ,إأ أ

الاأيات المتحدة قررت بالفعل استخدا حق النقض في مجلس األم لمنع التصا ت بالماافقة ,ادعا
خطاب فلسطي األمي العا با كي ما إل سرعة إحالة طلب الحصا عل العضاية الكاملة إل

مجلس األم رغ تاقعات استخدا الاأيات المتحدة لحق النقض "الفيتا" ضد إعل الدالة أا قيامما

بحشد األصاات م الدا الداتمة أا غير الداتمة العضاية في المجلس لاقف صدار قرار ,اقد
عباس الاثيقة التار خية إل

المتحدة (إيراهي .)2011 ,

با كي اأكد فيه عل

حق بلد في التمتع بعضاية كاملة في األم

اكا الرتيس األمر كي باراك أاباما قد أيلغ محماد عباس قيل يامي بأ الاأيات المتحدة

ساف تستخد "الفيتا" ضد الطلب الفلسطيني ,ام ث سيتعي عل الفلسطينيي التاجه إل الجمعية
العامة لألم المتحدة للحصا عل

تحمل منظمة التحر ر

اضع دالة مراقب "غير عضا" ,حي

الفلسطينية اليا صفة «مراقب» في األم المتحدة ,ايسمح اضع "دالة مراقب غير عضا" بانضما
فلسطي

للمنظمات التابعة لألم المتحدة امنما المحكمة الجناتية الدالية التي تخش

عضاية فلسطي فيما ,اأ طلب فلسطي الحصا عل

إسراتيل م

عضاية كاملة في األم المتحدة يحظ

يتأييد سبع دا فقط في مجلس األم  ,اأ هناك ثلثة أصاات متأرجحة م الدا األعضا في

المجلس ,اها ما يرفع م مستاى الحملة الديلاماسية األمر كية إلقناع أكير عدد م دا مجلس
األم بعد مساندة الطلب في حالة طرحه للتصا ت (ايراهي .)2011 ,

مما يؤكد أ الجماد الديلاماسية الكافية هي التي تحدد النتاتج ,اكانت الديلاماسية األمر كية
قاية جدا في هها المجا  ,اظمرت يراعتما في عد اصا طلب فلسطي
المجلس بحي

أ تضطر أستخدا حق النقض ,افي هه الظراف كا

إل

التصا ت داخل

يجب عل

الديلاماسية

العربية اخاصة السعادية أ تضع كل ثقلما كي يت تحقيق هلك الطلب.
أثن

سفير دالة فلسطي

لدى المملكة العربية السعادية جما

الشابكي ,عل

الماقف

السعادق الداع االمؤ د لنيل فلسطي عضاية دالة في األم المتحدة اقا  :إ السعادية اضعت
إمكانياتما الديلاماسية االسياسية تحت تصرف فلسطي إلنجاح التاجه ,اأشار الشابكي إل ما كتبه

األمير تركي الفيصل في صحيفة نيا ارك تايمز الهق حهر فيه اإلدارة األمر كية م اتخاه حق الفيتا

ضد عضاية دالة فلسطي في األم المتحدة اانعكاس القرار سلييا عل علقة ااشنط مع السعادية
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االعالمي العربي ااإلسلمي ,اأاضح تأثير الماقف السعادق هها عل اإلدارة األمر كية ,حي

بادرت

يإرسا الي ييرنز ناتب از رة الخارجية األمر كية إل الر اض في محاالة لثني السعادية ع ماقفما
الداع االمؤ د لعضاية فلسطي في األم المتحدة (الشابكي.)2011 ,
هدفت القيادة الفلسطينية م

القانانية االديلاماسية الدالية بحي

هه الخطاة الحصا عل

القيا في مجماعة م المحافل

يمكنما متابعة الشكااى ضد اأحتل اإلسراتيلي ااأستيطا  ,اقا

الرتيس عباس انه أ يسع إل نزع الشرعية ع إسراتيل ,أما بالنسبة إلدارة أاباما هه الخطاة تشكل

معضلة حادة ,اتعمدت باستخدا الفيتا ألنه يرى أ السييل الاحيد لتحقيق قيا دالة فلسطينية م
خل

المحادثات المباشرة مع إسراتيل ,الك

خل

األشمر الثمانية الماضية م

تار خ طلب

الفلسطينيي للعضاية ,ارتبكت الدا العربية في الثارات ضد األنظمة الحاكمة ,ال تعد القضية

الفلسطينية أال أالايات الدا العربية (BRONNER, 2011؛ .)KERSHNER
ا رى الباح

بأ أحد األسباب الرتيسية لفشل فلسطي في الحصا عل عضاية دالة في

األم المتحدة يرجع إل أ الدا العربية اعل رأسما السعادية كانت مشغالة بالثارات العربية في تلك
الفترة ,اكانت السعادية باألخص تعا اتطمح في تدخل أمر كي في سار ا ,اهها ما جعلما تقا
يجماد خجالة في ماضاع الطلب الفلسطيني في األم المتحدة ,بحي

أ تتصاد مع الديلاماسية

األمر كية التي كانت تسع بكل قاتما ضد طلب الفلسطينيي  ,فالسعادية االدا العربية التي كانت

تعيش حالة م اإلضرابات ل تك ترغب في افتعا خلفات مع الاأيات المتحدة ففضلت ا يكا

داره دار تقليدق محداد.

عندما قا الرتيس أاباما يإلقا

خطبة عل

منصة الجمعية العامة لألم المتحدة يا

 , 2011/09/21تجنب بشكل ااضح استخدا كلمة "الفيتا" في خطابه ,اهلك ألنما ستكا خطاة أ
تراق اأ تعجب شعاب الربيع العربي الهي دعمتم اإلدارة األمر كية اأقنعتم بأنما مع الحر ة اتقر ر

المصير) ,)Spillius, 2011حي أ الديلاماسية األمر كية استطاعت أ تُفشل طلب الفلسطينيي في
الحصا عل عضاية دالة في األم المتحدة ,افي نفس الاقت ل تغضب شعاب الربيع العربي م
تلك المااقف ,ألنما حافظت عل أ أ تبق في الااجمة احاف الرتيس أاباما عل كلماته الرافضة

لحق الفلسطينيي  ,اهلك م خل ترديد عبارة أنه ير د دالة للفلسطينيي ا رد لم السل الك م
خل المباحثات المباشرة يي الطرفي فمي الطر ق األقصر للسل .

اقد نجح الفلسطينيا في تجنيد  8دا مؤ دة لطليم  ,هي ,لينا

االيراز ل االمند اجناب أفر قيا االغايا انيجير ا ,لك
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اراسيا االصي

الضغط األميركي الرهيب حا

دا

الحصا عل الصات التاسع المطلاب ,اها ما جنب الاأيات المتحدة استخدا
اليا  ,)2011/03/16 ,فقد اصل الطلب الفلسطيني للحصا عل
المقد إل

مجلس األم إل

الفيتا(فلسطي

العضاية الكاملة لدالة فلسطي ,

طر ق مسداد ,بعد اصطدامه بحاجز عد الحصا عل

األصاات

التسعة المطلابة ,التي يدانما أ تضطر اإلدارة األميركية إل استخدا حق النقض "الفيتا" التي هددت

باستخدامه؛ افي ظل عد اتخاه القيادة الفلسطينية ق ار ار بعرضه عل
العضاية المراقبة ,أا إل

الجمعية العامة للحصا عل

التصا ت أا بالتاجه إل

الاكاأت التابعة لألم المتحدة ,للحصا

عل العضاية الكاملة فيما .فالقيادة أ ت از تدرس إمكانية طرح الطلب عل التصا ت ,اما يعنيه هلك
م مااجمة احتما المز مة بعد الحصا عل األصاات المطلابة ,أا استخدا الفيتا األميركي إها
حصلت عليما ,األمر الهق سيكا له تداعيات كييرة عل

الحالتي اخصاصا في الحالة الثانية (المصرق.)2011 ,

العلقات األميركية – الفلسطينية في

 2.2.6.4عضوية دولة فلسطين في منظمة اليونسكو
حصلت دالة فلسطي  ,عل العضاية الكاملة في منظمة األم المتحدة للتربيلة االعللا االثقافلة

"اليانسللكا" ,خللل التصللا ت الللهق جللرى فللي مقللر المنظمللة فللي العاصللمة الفرنسللية بللار س ,اصللات
لصللالح انضللما فلسللطي  107أعضللا  ,فيمللا عللارض  14عض لاا ييللنم الاأيللات المتحللدة ااس لراتيل,
اامتن للع عل ل التص للا ت  52عضل لاا ,االلف للت ه للا تص للا ت دا مل ل أاراب للا الغربي للة لص للالح عض للاية

فلسللطي  ,اهللي :فرنس لا ,ااسللبانيا ,ابلجيكللا ,االنللرا ج ,االنمسللا ,الاكسللميرك ,اايرلنللدا ,اأيسلللندا ,حي ل

ضللجت القاعللة بالتصللفيق بعللد كللل كلمللة «نعل » لفظمللا منللدابا هلله الللدا  ,االيانسللكا هللي أا منظمللة
تابعة لألم المتحدة يسع الفلسطينيا للحصا عل عضاية كامللة يملا منله أ تقلد اللرتيس محملاد

عب ل ل للاس بطل ل ل للب الحص ل ل للا علل ل ل ل عض ل ل للاية كامل ل ل للة ف ل ل للي األمل ل ل ل المتح ل ل للدة ف ل ل للي  23أيل ل ل للا الماض ل ل للي
(الحياة الجديدة.)2011/11/01 ,
المملكة العربية السعادية تعل

العضاية في منظمة اليانسكا ,اتؤ د اتح

دعمما اتأييدها المطلق لقيا دالة فلسطي

دالة كاملة

الدا األعضا في المؤتمر العا عل اعتماد القرار الهق

اتخه المجلس التنفيهق الشمر الماضي بقيا عضاية دالة فلسطي

الكاملة إق ار ار بحق اإلنسا

الفلسطيني في اطنه ,اخدمة للسل اإلقليمي االعالمي ,جا هلك في الكلمة التي ألقاها األمير فيصل
ي عيد هللا ي محمد از ر التربية االتعلي رتيس افد المملكة المشارك في المؤتمر العا لمنظمة األم

المتحدة للتربية االعل االثقافة (اليانسكا) في دارته الل  36المنعقد في بار س ,اقا األمير فيصل
"عندما نتحد

ع "السل " تيرز داما القضية الفلسطينية التي كلما تأخرنا في حلما تعطل السل

الهق ننشد للمنطقة اتسا

"كيف نتحد

ع السل انح نغمض أعيننا ع أعد القضايا قضية
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الشعب الفلسطيني الهق ير د فقط أ يكا له اط مثل ساتر البشر هل تخيلت مشاعر إنسا بل
اط " (اأقتصادية.)2011/10/29 ,

م هها المنطلق تؤكد المملكة دعمما المستمر اتأييدها المطلق لقيا دالة فلسطي كدالة

كاملة العضاية في منظمة اليانسكا ,لما لمها م

دار في تكر س الحقاق الفلسطينية المتعلقة

باختصاصات المنظمة ,اخصاصا مجاأت الحق في التعلي للجميع ,احماية الت ار

ااآلثار التار خية

اإلسلمية االمسيحية في مدينة القدس اسااها م المد الفلسطينية ,ا جب أ نقف أما أق تضليل
بشأ تسجيل المسجد اإليراهيمي امسجد بل ي رباح في قاتمة الت ار
العربية السعادية تؤ د اتح

اإلسراتيلي ,اأ المملكة

الدا األعضا في المؤتمر العا عل اعتماد القرار الهق اتخه المجلس

التنفيهق بقيا عضاية دالة فلسطي الكاملة ,إق ار ار بحق اإلنسا الفلسطيني في اطنه ,اخدمة للسل

اإلقليمي االعالمي الهق ننشد جميعا (اأقتصادية.)2011/10/29 ,

في أا يا تكا فيه دالة فلسطي كاملة العضاية بمنظمة األم المتحدة للتربية االثقافة

االعلا "اليانسكا" تكللت الجماد الديلاماسية العربية االدالية يتااجد الافد الفلسطيني رسميا في

المؤتمر الل  37للمؤتمر العا لمنظمة اليانسكا ,اقا از ر الخارجية الفلسطيني ر اض المالكي في
كلمة دالة فلسطي خل يد الدارة  37إ إستراتيجية السل هي إستراتيجية ثايتة نابعة م إيما

الحكامة الفلسطينية العميق بأنما مصلحة لجميع األطراف في المنطقة ,اعير المالكي ع اعتزاز
يتمثيل فلسطي اهي دالة كاملة العضاية في المنظمة ,اشكر الجماد الدالية االعربية بشكل عا

االسعادية بشكل خاص إلقناعما المجتمع الدالي بالحق الفلسطيني ,اأضاف المالكي "إنه يا
فلسطي  ..ميراك للشعب الفلسطيني ..اأاد هنا أ أعير ع شكر بلدق للدار الكيير الهق لعيته
بعثة المملكة العربية السعادية انشا سفيرها الهق اقف مع فلسطي اكا داعما لنا باستمرار حت

نجحت المساعي التي قا يما" (المسعادق.)2013 ,

 3.2.6.4فلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب
عقدت لجنة ُمتابعة ُمبادرة السل العربية في هه الفترة اجتماعي األا في العاصمة القطر ة
الداحة يتار خ  2012/07/22االثاني في القاهرة يتار خ  , 2012/9/حي شارك الرتيس أيا ماز
في اأجتماعي  ,افي اأجتماعي اتفقت الدا العربية اباإلجماع عل

أ تيدأ فلسطي االمجماعة

العربية ابمشاركة ,األمي العا للجامعة العربية الدكتار نييل العربي المشاارات مع كافة المجماعات

الجياسياسية الدالية ,لصياغة مشراع قرار ُيقد للجمعية العامة لألم المتحدة لرفع مكانة فلسطي إل
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دالة غير عضا ( ,)Non-member stateافي المقايل بادرت المملكة العربية السعادية تقدي

دع مالي إضافي لماازنة السلطة الاطنية الفلسطينية (عر قات ,2012 ,ص .)10-8

اسيق التقد بطلب اأعتراف القيا بحملة ديلاماسية فلسطينية نشطة طالت أراقة األم

المتحدة امحافل دالية عدة عير السفارات االممثليات االجاليات الفلسطينية في مختلف أنحا العال ,

ام أجل نيل أكير تأييد لمشراع القرار األمر الهق عمل عل
أسيما بعد تاالي إعل عدد م الدا  ,دعمما للفلسطينيي

يدالتم  ,حي

حشد الدع اللز لنيل اأعتراف,

لنيل حقاقم االحصا عل

اعتراف

جا الماقف الراسي الداع  ,عير تصر حات از ر الخارجية "سيرجي أفراف" ,اتأكيد

عل أحقية الطلب الفلسطيني ,كهلك الصي

أعلنت أنما ستدع الجماد الميهالة ألجل هها القرار,

االماقف الفرنسي ,م خل إعل از ر الخارجية أ بلد تاد التاصل إل تحقيق دالة فلسطينية,
اكهلك الماقف اليلجيكي عير ع دع المطلب الفلسطيني ,اأنما ستصات لصالحه إل جانب هلك

أعربت إسبانيا ع تأييدها للقرار معتي ار أ الدالة الفلسطينية هي الحل الهق يمك أ يجعل السل
أقرب في الشرق األاسط ,إضافة إل

الماقفي السايسرق االنمسااق المنسجمي مع مااقف النرا ج

االدنمارك بالتصا ت ينع للقرار (فلسطي اليا .)2012/11/30 ,
ا رى الباح

بأ تاالي اعتراف الدا بالحق الفلسطيني كا بفضل الجماد الديلاماسية التي

يهلتما فلسطي ممثلة بالرتيس محماد عباس ,اهه الجماد ما كا لما أ تنجح لاأ دع الديلاماسية
العربية لما اخاصة الديلاماسية السعادية التي اضعت كل قدراتما تحت تصرف الفلسطينيي  ,ابهلت

كل جمد م أجل نجاح المطلب الفلسطيني.

اعتراف األم المتحدة يدالة فلسطي عل أساس حداد ما قيل عا  1967قد يز د م إضلفا

الشللرعية علل القضللية الفلسللطينية ايسللاعد علل حشللد دعل أكيللر مل المجتمللع الللدالي ,اا صللفة دالللة

غير عضا بصفة مراقب يمكل الفلسلطينيي مل اأنضلما إلل محكملة الجنايلات الداليلة للشلكاى ضلد

إسراتيل ,بسيب ما يرانه انتماكات القانا اللدالي بشلأ معلاملتم فلي الضلفة الغربيلة اقطلاع غلزة ,بملا

ف للي هل للك ج ل لرات الح للرب ابن للا المسلللتاطنات اليمادي للة ,ايمكل ل أ ت للؤدق العقاب للات اإلسل لراتيلية عل ل ل

الفلسلطينيي إلل خطللر علل السلل الللدات ملع مصلر ,فللي نفلس الاقلت فللإ معارضلة الاأيلات المتحللدة
للطللب الفلسللطيني يمكل أ ينفللر العلال العربللي ااإلسللمي مل سياسليتما ,التللي تتبلع ازدااجيللة المعللاير
بحيل ل

تؤ للد الث للارات ف للي لييي للا اس للار ا اف للي المقاي للل تق للف ض للد تقر للر المص للير للش للعب الفلس للطيني

(.)McMahon, 2012

104

اف للي خطل للاب م ل ل عل ل ل مني للر الجمعيلللة العاملللة قييل للل التص للا ت عل ل ل الق ل لرار طال للب ال ل لرتيس

الفلسطيني الجمعية العامة يإصدار شمادة ميلد دالة فلسطي " ,اقا عباس "إ الجمعيلة العاملة لألمل

المتح للدة مطالب للة الي للا يإص للدار ش للمادة م لليلد دال للة فلس للطي  ,الم للها الس لليب بال للهات نحل ل هن للا الي للا ",

ماضللحا أنلله "قيللل  65عامللا افللي مثللل هللها اليللا أصللدرت الجمعيللة العامللة لألم ل المتحللدة الق لرار 181
اللهق قضل يتقسلي أرض فلسللطي التار خيلة ,اكللا هلللك بمثابلة شللمادة مليلد لدالللة إسلراتيل" فللي إشللارة

إل قرار تقسي فلسطي الهق أصدرته األم المتحدة في  29تشر الثلاني/نافمير  ,1947اتلابع "بعلد
 65عاما افي نفس اليا الهق أقرته هيتتك الماقرة ياما للتضام اللدالي ملع الشلعب الفلسلطيني ,فلإ

الجمعيللة العامللة تقللف أمللا ااجللب أخلقللي أ يقيللل القيللا بأداتلله تللرددا ,اأمللا اسللتحقاق تللار خي ل ل يعللد
الافللا بلله يحتمللل تللأجيل ,اأمللا متطلللب عملللي إلنقللاه فللرص السللل  ,أ يتقيللل طابعلله الملللح انتظللا ار",

احهر عباس األسرة الدالية م أنملا اليلا أملا "الفرصلة األخيلرة إلنقلاه حلل اللدالتي " ,مضليفا "لل نلأت
إل هنا ساعي إل نزع الشرعية ع دالة قاتمة بالفعل منه عقاد هي إسراتيل ,يل لتأكيلد شلرعية داللة

يجللب أ تقللا سللر عا هللي فلسللطي  ,الل نللأت هنللا كللي نضلليف تعقيللدات لعمليللة السللل التللي قللهفت يمللا
الممارس للات اإلسل لراتيلية إلل ل غرف للة العناي للة المركل لزة ,ي للل إلط لللق فرص للة جدي للة أخيل لرة لتحقي للق الس للل "

(فرانس .)2012/11/30 ,24

لقد منحت الجمعية العامة لألم المتحدة  2012فلسطي صفة دالة مراقب غير عضا في
األم المتحدة ,في خطاة تعد انتصا ار ديلاماسيا امكسبا قانانيا للفلسطينيي  ,اصاتت  138دالة
لصالح مشراع القرار الهق منح دالة فلسطي هه الصفة ,في حي عارضته تسع دا  ,اامتنعت ع

التصا ت  41دالة ,ااافقت عل

الطلب الفلسطيني ثل

م

الدا الخمس داتمة العضاية في

مجلس األم  ,اهي فرنسا اراسيا االصي  ,في حي عارضته الاأيات المتحدة اامتنعت ير طانيا ع

التصا ت ,انص مشراع القرار عل منح فلسطي صفة "دالة مراقب غير عضا" في األم المتحدة,
ا دعا المشراع إل ضرارة التاصل إل حل عاد لمشكلة اللجتي االاقف الكامل لجميع األنشطة

اأستيطانية اإلسراتيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة ,بما فيما القدس الشرقية ,كما تؤكد فقرات
المشراع عل

تصمي الجمعية العامة عل

اإلسما في إعما

الحقاق الثايتة للشعب الفلسطيني

االتاصل إل تساية سلمية في الشرق األاسط تنمي اأحتل الهق يدأ في عا  1967اتحقق رؤية
الدالتي  ,كما تعير ع الحاجة الملحة أستتناف اتسر ع المفااضات م أجل تحقيق تساية سلمية

عادلة اداتمة اشاملة (خضر ,2014 ,ص .)149
الاحت إسراتيل االاأيات المتحدة بفرض عقابات في حا تيني القرار ام المحتمل أ يجمد
الكانغرس  200مليا داأر م المساعدات التي اعدت ااشنط يما الفلسطينيي فيما يمك إلسراتيل
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أ تجمد العاتدات الضر يية التي تتقاضاها لحساب السلطة الفلسطينية أا أ تخفض عدد تراخيص

العمل الممناحة للفلسطينيي  ,اصاأ إل احتما إلغا اتفاقات أاسلا حا الحك الهاتي الفلسطيني
الماقعة عا  ,1993في المقايل ,اعدت الجامعة العربية الفلسطينيي ب"شبكة أما " قدرها متة مليا
داأر في الشمر (فرانس .)2012/11/30 ,24

قررت المملكة العربية السعادية دع فلسطي بميلغ  20مليا داأر أمر كي ضم مساعدات
"شبكة األما المالية العربية لفلسطي " المتفق عليما خل قمة بغداد األخيرة االمقدرة بميلغ 100

مليا داأر أمر كي شمر ا ,اقا سفير المملكة في مصر امندابما الدات لدى الجامعة العربية أحمد

قطا  ,إ الملك عيد هللا ي عيد العز ز أمر بأ تتحمل المملكة ميلغ  20مليا داأر م قيمة
"شبكة األما " المالية العربية المتفق عليما لدع دالة فلسطي  ,اأاضح قطا في ييا صادر ع

السفارة السعادية اليا السيت ,أ

حصة المملكة في "شبكة األما " تيلغ  14مليا داأر فقط,

احرصت المملكة عل ز ادتما إل  20مليا داأر تقدي ار للظراف التي يمر يما الفلسطينيا  ,يدار

دعا األمير سعاد الفيصل از ر خارجية المملكة العربية السعادية ,الرتيس الحالي للقمة العربية الثالثة

التنماية ,اأقتصادية ااأجتماعية ,كافة العرب لتقدي دع سخي لدالة فلسطي لمااجمة التحديات

الصعبة التي تااجمما الدالة الفلسطينية ,اطالب الدا العربية المقتدرة بسرعة اإليفا بالتزاماتما (طه,

.)2013

اعتير السفير محمد صييح األمي العا المساعد لشؤا فلسطي ااألراضي العربية المحتلة

بالجامعة العربية أ هها اإلج ار جا في اقت مناسب تماما نظ ار للظراف المالية التي تمر يما
السلطة الفلسطينية ,افي هها اإلطار شكر الافد الفلسطيني المشارك في أعما القمة المملكة العربية

السعادية عل تقديمما دعما ماليا طارتا لدع الماازنة الفلسطينية بقيمة  100مليا داأر ,إضافة إل

التزامما يتسديد حصتما م شبكة األما العربية بقيمة  20مليا داأر (طه.)2013 ,
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خالصة
قامت المملكة العربية السعادية في الفترة الممتدة ما يي  2005إل

عا  2012يجماد

كييرة لدع القضية الفلسطينية ,افي ظل ظراف إقليمية ادالية افلسطينية صعبة ,فكانت علقة
المملكة بفلسطي في هه الفترة تختلف يي السلطة الفلسطينية احركة حماس ,فإ السعادية معرافة

بعداتما لإلسل السياسي المحار الممانعة التي تعتير حماس جز منه ,مما انعكس سلبا عل علقة
السعادية بالفلسطينيي  ,ارغ هلك كانت السعادية م

أا الدا التي قامت يرعاية المصالحة

الفلسطينية ,اكانت تدع فلسطي ماديا اسياسيا اداليا خل الحراب عل غزة ابهلت جماد كييرة

م اجل اقف الحراب ,إأ أ علقة السعادية بالقضية الفلسطينية انخفضت في فترة ثارات الربيع

العربي بسيب انشغا السعادية يتلك األحدا  ,اكانت السعادية تدع الفلسطينيي بكل قاة في نضالم
الديلاماسي في المؤسسات االمنظمات الدالية ,اخاصة طلب فلسطي العضاية في األم المتحدة.
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اخلامتة والنتائج والتوصيات
 .1.5خلامت
 .2.5تنتائج
 .3.5تتمص ا

 .1.5الخاتمة
تناالت الدراسة كل ما يتعلق م ماضاعات فلسطينية سعادية في الفترة الممتدة ما يي عا

 2000إل عا  ,2013اباألخص تناا العلقات الفلسطينية السعادية في ظل التحاأت اإلقليمية
االدالية ,اما يخص العلقة السعادية الفلسطينية م هه التحاأت ,ابدأت الدراسة يرصد أه المحاار

في العلقة السعادية الفلسطينية بالتدر ج في فترة الدراسة ,يد ا م انتفاضة األقص احت اأعتراف
بالدالة.

في يداية الدراسة ت إلقا الضا عل لمحة تار خية في العلقات الفلسطينية السعادية ,حي

كانت القضية الفلسطينية لما المكانة المامة في أالايات السياسة السعادية منه عمد الملك الراحل عيد

العز ز آ سعاد ,استأثرت القضية الفلسطينية باهتما الملك عيد العز ز ,فقد حمل عل كاهله عب

هه القضية منه يداياتما األال ؛ أق منه صدار اعد يلفار في  2تشر ثاني /نافمير عا , 1917

ارفض كل محااأت ير طانيا المادفة إل انتزاع شبه اعتراف بالاط القامي لليماد ,ام هنا انطلق
الملك عيد العز ز في دفاعه ع قضية فلسطي ا اليما جل اهتمامه اكيير رعايته ,اهلك م أجل حل
القضية حل سلميا عادأ ,يحقق أماني الشعب الفلسطيني في تحقيق مطالبه التي تقضي يإلغا اعد
يلفار امنع المجرة اليمادية إل

فلسطي  ,لها فإ الفلسطينيي قد عالاا كثي ار عل

دعمه امساندته

امؤازرته للقضية.
اعرف ع السعادية أنما لعيت دا ار نشيطا في الصراع الفلسطيني اأسراتيلي ,الدار الرتيسي
االقيادق للمملكة ليس ناتجا م ثراتما النفطية االمالية فحسب ,إنما ها ناتج أيضا م التضام
العربي ,حي

رأت المملكة أ التضام العربي ها األداة الاحيدة التي تستطيع التأثير في سياسة

الاأيات المتحدة للشرق أاسطية ,افرض تساية للصراع اإلسراتيلي -العربي تكا لمصلحة العرب ,فقد
كانت المملكة تؤكد باستمرار بأنما تضع ثقلما اأقتصادق االسياسي م أجل تحقيق هه التساية التي
ينبغي أ تتضم اأنسحاب اأسراتيلي الكامل م األراضي المحتلة منه العا  , 1967ااأعتراف

بحق الشعب الفلسطيني في اطنه.
منه يداية القضية الفلسطينية ,االمملكة العربية السعادية تدع بقاة قضية فلسطي اتعير ع

التزامما تجا القضية م

خل

يياناتما السياسية :حي

أالت حكامة المملكة العربية السعادية,

اهتماما خاصا بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب االمسلمي

األال  ,ااضعتما في سل

أالايات سياستما الخارجية ,اأ غرا في هلك االمملكة تحمل عل عاتقما منه عمد الملك عيد العز ز

آ سعاد الدفاع ع القضية الفلسطينية في كل المحافل الدالية ,ال تتخاه أا تتقاعس ياما ع
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نصرة القضية تحت أق هر عة ,يل نهرت نفسما لخدمة القضية م اجل الاصا إل حلا أا تساية
عادلة للفلسطينيي  ,اتمثل هها الدار م خل المبادرات التي تقدمت يما المملكة إليجاد حل سلمي

اعاد لفلسطي  ,اكانت المبادرة السعادية التي تينتما الجامعة العربية للدار الهق تلعبه المملكة لدع

الفلسطينيي .

إ اهتما المملكة العربية السعادية بقضية فلسطي نابع م داافع إسلمية قاية ,فمي تعتير
نفسما الدالة التي ترع

الدي اإلسلمي اتحاف

علية اترع

األماك المقدسة أيضا ,فقد شكلت

رمز إسلميا يت دع قضية فلسطي م خللما ,فا الحشاد اإلسلمية لدع فلسطي
القدس الشر ف ا
هي بفضل مكانة القدس في نفاس المسلمي  ,احرصت السعادية عل

أ

تكا أا المسلمي

الداعمي لقضية فلسطي  ,رغ أ السعادية تنظر لقضية فلسطي م جاانب أخرى مثل العرابة

االقامية ام جانب تار خي ام جانب حق الفلسطينيي باألرض ,إأ أ الجانب اإلسلمي ها أقاى

العاامل التي ترتكز السعادية عليما في دع قضية فلسطي االقدس.
أما دع المملكة أنتفاضة األقص

ل يقتصر عل تقدي المساعدات للمحتاجي يل تعداها

إل تفعيل القضية في أاسا المجتمع السعادق بمختلف فتاته عير اساتل اإلعل المختلفة انطلقا
م

نمج المملكة في دع هه القضية التي سع

لتما دها بكل الاساتل االطرق الممكنة.

يي

اأحتل

الصمياني خل

اقد قامت السعادية يجماد جبارة م اجل المصالحة الفلسطينية ,حي

حركتي فتح احماس منه يدايته ,حي

كانت م

السناات الماضية

حاالت حل الخلف

أا الدا التي قامت يرعاية المصالحة

الفلسطينية ,اهلك م خل دعاة األطراف الفلسطينية للحاار في السعادية مما تمخض عنه اتفاق

مكة ,اغير هلك قامت السعادية بالعديد م المبادرات التي تدعاا األطراف الفلسطينية للمصالحة.
كا
المادق ,حي

أه ما يميز علقة المملكة العربية السعادية بالقضية الفلسطينية ها مااصلة الدع
أ السعادية م أكثر الدا التزاما باألتزامات المالية التي تقدمما لفلسطي  ,اقامت

يإنشا الصناديق المالية التي تدع فلسطي  ,ادعمت الفلسطينيي في كل مناحي الحياة م اجل دع
الصماد ,االتخفيف عنم  ,اكا للدع المادق السعادق اثر كيير عل استمرار الحياة في فلسطي .

تعتير السياسة المصر ة السعادية التي كانت متاافقة في ماقفمما م الحرب عل غزة أحد

أسباب استمرار الحرب ,فإ الخلف العربي العربي انعكس عل الشعب الفلسطيني ,اكا الخلف
العربي اعد اتخاه ماقف ماحد بسرعة عل حساب استمرار نز ف الد الفلسطيني ,انحمل مسؤالية
الد الفلسطيني للسياسة العربية الخاطتة ,الحركة حماس التي رفضت مجاراة الماقف السعادق
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المصرق عل

حساب الد الفلسطيني أيضا ,اهنا أ يد أ نشير أ السعادية أخطأت اكا م

المفترض التغاضي ع الخلفات العربية م أجل اقف نز ف الد الفلسطيني.
ل تك

الثارات في صالح الشعاب ,اأيضا ل تك
م

الخلفات العربية العربية اكا

يدفع الثم

في صالح الفلسطينيي  ,لقد ازدادت

غالبا ه الفلسطينيي  ,لقد ازدادت أيضا التمميش

العربي بسيب الثارات لقضية فلسطي  ,اأصبح اأهتما العربي االسعادق خاصة في القضية السار ة
االثارات المصر ة ,لهلك كانت الثارات العربية فترة سيتة عل الفلسطينيي اعل قضيتم .
اسعت المملكة لحصار اعز إسراتيل ديلاماسيا اسياسيا عل

المستاى الدالي ,االدفع

بالقضية الفلسطينية إل المجاأت الدالية ,االتعر ف يما ,اانتزاع اعتراف الدا بحق الشعب الفلسطيني

في تقر ر مصير  ,اقد ركزت سياسة المملكة عل الدعاة لعقد المؤتمرات العربية ااإلسلمية ,االحرص
عل

حضارها ,االعمل عل

أ

تتمخض ع

ق اررات اتاصيات تدع القضية الفلسطينية ,اتأييد

مؤتمرات القمة العربية ااإلسلمية اق ارراتما ,انيه كل الخلفات االمشاحنات يي الدا العربية االدا

اإلسلمية ,في سييل تاحيد الصف العربي ااإلسلمي لمااجمة المخططات الصميانية ااسترداد
المقدسات اإلسلمية ااستخدا كل الاساتل السياسية االديلاماسية للتعر ف بالقضية الفلسطينية اعدالة

قضية الشعب الفلسطيني ,االاقاف بكل ثقلما السياسي خلف القضية.

 .2.5النتائج
 .1الدع السعادق لقضية فلسطي قدي جدا منه عمد تأسيس المملكة السعادية ,حي

كانت

المااقف المؤ دة لحق فلسطي منه القد .
 .2ل تتاقف المملكة العربية السعادية طاا تار خ القضية الفلسطينية ع دعمما ,حي

يعتير

استمرار الدع سياسيا ااقتصاديا اداليا أيرز ما يميز ماقف المملكة السعادية م القضية

الفلسطينية.
 .3السعادية م أكثر الدا الملتزمة في الدع المادق لقضية فلسطي  ,ساا الدع المخصص
شمر ا أا م خل مشار ع خاصة يما ,أا م خل شبكات األما للسلطة الفلسطينية.
 .4المملكة السعادية م أكثر الدا حرصا عل احدة الصف الفلسطيني ,اهلك إليمانما با قاة
ااحدة الفلسطينيي ساف تساعده في مااجمة اأحتل  ,اهها يرز م خل رعاية المملكة

السعادية لملف المصالحة الفلسطينية.
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 .5السعادية م أكثر الدا الساعية للبح

ع الحلا العملية االمنطقية للصراع الفلسطيني

اإلسراتيلي هي المملكة السعادية ,اهها ااضح م

خل

حرصما عل

إصدار مبادرات

السل .
 .6لقد اقفت السعادية بقاة لدع الفلسطينيي

في انتفاضة األقص  ,اهلك م

المادق االمعناق ااإلعلمي االسياسي ,الهق كا له اثر كيير عل اأنتفاضة.

 .7ياجد للقدس مكانة خاصة في السياسة السعادية ,حي

خل

الدع

أنما ل تترك القدس احدها يل قامت

يإنشا صنداق القدس لدع صماد أهل القدس ,فإ السعادية ل تتردد اأ لحظة في دع

القدس.
 .8علقة السعادية بحركة حماس كانت سيتة مما أثر سلبا عل
الفلسطينية ,اخاصة أ

حركة حماس في تحالف مع إي ار

الدع السعادق للقضية

التي تعتير العدا اأساسي

للسعادية.
 .9كا

للملكة العربية السعادية دار رتيسي في تخفيف الحصار الهق فرضتة إسراتيل عل

الفلسطينيي في قطاع غزة.
 .10أثرت الثارات العربية سلبا عل
السعادية بما يحد

علقة السعادية بالقضية الفلسطينية ,اهلك بسيب انشغا

بالمنطقة بالمقايل تمميش القضية الفلسطينية ,اقلة الدع ااأهتما

السعادق.
 .11م ألم إنجازات الديلاماسية السعادية قيامما يجماد مكثفة عل

مختلف الصعد م أجل

القدس اتعاانت في هها الشأ مع الدا اإلسلمية حت صدر قرار مجلس األم الدالي رق

 478في العا  1980الهق طالب جميع الدا التي أقامت بعثات ديلاماسية في القدس
بسحيما فا ار.

 .12السعادية اضعت إمكانياتما الديلاماسية االسياسية تحت تصرف فلسطي إلنجاح التاجمات
االنضا الفلسطيني عل المستاى الدالي افي المنظمات االمؤسسات الدالية.
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 .3.5التوصيات
 .1اأستفادة م الدع السعادق لقضية فلسطيني في كل المجاأت ,اخاصة تقاية اإلقتصاد
الفلسطيني ,بحي

يت تحا ل هها الدع إل مشار ع استثمار ة يستطيع الفلسطينيا بعد هلك

اأعتماد عل أنفسم .

 .2محاالة إستثمار الديلاماسية السعادية في النضا عل المستاى الدالي بشكل أفضل ,اهلك
أل السعادية دالة لما ازنما اثقلما في المجتمع الدالي ,ايمك للفلسطينيي تحقيق إستفادة

قصاى م الديلاماسية السعادية.

 .3عل الفلسطينيي تفعيل ااستنماض مبادرة السل السعادية ,اح
بكل قاة م أجل تنفيهها اقيالما م قيل إسراتيل.

السعادية أيضا عل العمل

 .4يجب عل حركة حماس صياغة ابلارة سياسة خاصة مع المملكة السعادية ,بحي

أ تؤثر

مااقف حماس السياسية عل الدع السعادق لقضية فلسطي  ,االهق كانت يتأثر سلبا نتيجة

ارتباطات حركة حماس باإلخاا المسلمي ابدالة إي ار اهما أعدا للسعادية.
 .5اإلستفادة م السعادية في مااقف السلطة الفلسطينية م الصراع مع إسراتيل ,بحي

تقا

السلطة الفلسطينية باستخدا المبادرة السعادية كمرجعية أساسية للتعامل مع اأحتل

اأسراتيلي.
 .6ح

الديلاماسية السعادية للعمل عل فضح جرات اأحتل اأسراتيلي ,االمتمثلة باأستيطا

االحراب الدماية عل

اأستيطا .

غزة ,ااأستفادة م
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