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 ممخص الدراسة

خالؿ عقديف موقؼ المممكة العربية السعودية مف القضية الفمسطينية الدراسة بالبحث  تناولت

، ىادفػػًة إلػػى إظيػػار دورىػػا فػػي العديػػد مػػف القضػػايا واألزمػػات التػػي 1982-1964تقريبػػًا  مػػف الزمػػاف

لجمػػػػػاعي، أو المسػػػػػاعدات انتابتيػػػػػا، ومسػػػػػاىمتيا فػػػػػي حميػػػػػا، سػػػػػواًء مػػػػػف خػػػػػالؿ الحػػػػػوار الثنػػػػػائي أو ا

 اختالؼ وتضارب المواقؼ السعودية في بعض القضايا. كما حممت الدراسة االقتصادية التي قدمتيا،

تقػػديـ صػػورة كميػػة لسػػموؾ السػػعودية ومواقفيػػا تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية، ر ػػـ الدراسػػة وتحػػاوؿ 

وكثرت المؤامرات عمى  ،رائيميلتقييمات متباينة، خالؿ فترة تنامى فييا الصراع العربي اإلس اخضوعي

فػػػي حػػػيف ظيػػػر واضػػػحًا دور السػػػعودية البػػػارز فػػػي العديػػػد مػػػف القضػػػايا والعمػػػؿ  القضػػػية الفمسػػػطينية،

سػالمية فعالػة ،العربي المشترؾ، وبحثيا المتواصؿ إلقامة منظومػة عربيػة لمواجيػة التحػديات التػي  ؛وا 

فػػػي سياسػػػتيا تجػػػاه عقػػػد القمػػػـ العربيػػػة  تواجػػػو المنطقػػػة العربيػػػة ولػػػيس فمسػػػطيف وحػػػدىا، وىػػػذا مػػػا بػػػدا

 واإلسالمية، ومحاوالتيا الزج بالدوؿ اإلسالمية في الصراع العربي اإلسرائيمي.    

ليػػػذا عرضػػػت الدراسػػػة بزيجػػػاز أبػػػرز مواقػػػػؼ السػػػعودية تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينية منػػػذ عػػػػاـ 

الػػػػدور و  لفمسػػػػطينيةونشػػػػنة منظمػػػػة التحريػػػػر ا ـ، ثػػػػـ تناولػػػػت موقفيػػػػا فػػػػي القمػػػػـ العربيػػػػة1936-1963

 242مػػف القػػرار تضػػمنت مواقفيػػا كمػػا خػػالؿ قمػػة الخرطػػـو ، و ـ 1967فػػي حػػرب حزيػػراف  لسػػعوديا

حػػػػراؽ األقصػػػػى ، ومعركػػػػة الكرامػػػػة ، و  ميمػػػػة يػػػػارنجو  ،  ـ1971 -1970أحػػػػداث األردف عػػػػامي ، و ا 

  . مواقفيا مف مشاريع التسوية السمميةو  عـ النضاؿ الفمسطيني ،دورىا في دو 

المتمثمػػػػة   1976-1973الدراسػػػػة موقفيػػػػا مػػػػف مجريػػػػات األحػػػػداث بػػػػيف عػػػػامي  واستعرضػػػػت

، وموقفيا مف مؤتمر جنيؼ ، ودورىا فػي دعػـ التمثيػؿ  1973تشريف  –بمشاركتيا في حرب أكتوبر 

الفمسطيني مف خالؿ قمة الرباط التاريخية ، ودورىا في مشػاريع التسػوية السػممية ومحػاوالت اسػتئناؼ 

 . 1976-1975ألىمية المبنانية عامي طاتيا خالؿ الحرب امؤتمر جنيؼ ، ووسا



 ك

 

ذات األحػػداث الجسػاـ فػػي  1979-1977كػذلؾ َعرجػػت عمػى مواقفيػػا ودورىػا خػػالؿ األعػواـ 

تػػػاريخ القضػػػية الفمسػػػطينية ، الرتباطيػػػا بزيػػػارة السػػػادات لمقػػػدس ، واتفاقيػػػات كامػػػب ديفيػػػد وقمػػػة بغػػػداد 

المبػادرات السػعودية التػي طرحػت فػي محاولػٍة لتسػوية عمى  قوؼالتاريخية الثانية، وانتيت الدراسة بالو 

القضػػػػية الفمسػػػػطينية وخصوصػػػػًا دورىػػػػا فػػػػي التفاىمػػػػات الفمسػػػػطينية اإلسػػػػرائيمية السػػػػورية صػػػػيؼ عػػػػاـ 

لبنػػاف، بشػػكؿ يحفػػظ مػػاء مػػف خػروج ال، ومنػع تصػػفية المقػػاتميف الفمسػػطينييف بتمكيػػنيـ ـ1981-1982

السػػالـ الػػذي سػػبؽ وطرحتػػو بعػػد أف وافقػػت عميػػو  البيػػة الػػدوؿ الوجػػو، ثػػـ تمكنيػػا مػػف إقػػرار مشػػروع 

 العربية، ليشكؿ أساسا ومنطمقًا لحؿ القضية الفمسطينية.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


