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توطئة

ســـطرت ســـجالت التاريـــخ منجزات األفراد والشـــعوب والـــدول، ومـــا كان منها ذا أثـــر إيجابي فقد 

رصـــد بمـــاء الذهـــب. ورغبـــة في توثيـــق صفحة ذهبيـــة في ذلـــك الســـجل التاريخي وأصـــدر هذا 

الكتيب بمناســـبة عقـــد جامعة أم القرى لندوة جهـــود المملكة العربية الســـعودية في خدمة قضايا 

العربي. العالم 

ويبحـــر هـــذا الكتيب في جزء مـــن دور المملكة العربية الســـعودية في خدمة قضايـــا العالم العربي، 

بقلـــم رئيس البرلمان العربي ســـعادة الدكتور مشـــعل بن فهم الســـلمي، ويتطـــرق الحديث إلى عدد 

من المحـــاور من أهمها:

: دور المملكة العربية السعودية في تأسيس جامعة الدول العربية.
ً
أوال

: دور المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية.
ً
ثانيا

: دعم استقالل الدول العربية، والدفاع عن سيادتها وسالمة أراضيها.
ً
ثالثا

: التضامن مع الدول العربية، والدفاع عن األمن القومي العربي.
ً
رابعا

ومـــا هـــذه المحاور إال جزء يســـير فيمـــا تقدمه قيـــادة المملكة العربية الســـعودية وشـــعبها لخدمة 

العالـــم العربـــي، تلـــك الخدمـــة التي تجـــاوزت دائرتها العالـــم العربي إلـــى العالم اإلســـالمي، بل إلى 

البشـــرية جمعاء.

لمي د. إبراهيم بن عطية الله السُّ

وكيل كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية للتدريب وخدمة المجتمع

جامعة أم القرى
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مقدمة

 لقضايـــا العالم العربـــي دور متأصل 
ً
إن الـــدور القيـــادي الكبيـــر للمملكـــة العربية الســـعودية خدمة

ومتجـــذر ُمنـــذ أن تأسســـت علـــى يد الملـــك عبدالعزيز بـــن عبدالرحمن آل ســـعود –رحمـــه الله- 

بحكـــم مكانـــة المملكة الســـامية لـــدى العالـــم العربي، وحـــرص قادتها التـــام بوضع قضايـــا الدول 

ـــرفة في ظـــل القيادة 
ّ

العربيـــة فـــي قمـــة ُســـلم أولوياتهـــا، ولعـــل جهـــود وُمبـــادرات المملكـــة الُمش

الحكيمة لخادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود ملك المملكة العربية 

الســـعودية وولـــي عهـــده األميـــر محمد بن ســـلمان آل ســـعود تعكُس بـــكل تجٍل مكانـــة المملكة 

الكبيـــرة والمقـــدرة فـــي قلب العالـــم العربي وإدراكهـــا العميق ووعيهـــا الكبير لألخطـــار التي تهدد 

عالمنـــا العربي، وتؤكـــد بخطوات عملية حرص المملكة الشـــديد على مســـاندة ودعم كافة الدول 

العربية. 

 فـــي التضامن 
ً
 مضيئا

ً
 حثيثـــة وســـطرت تاريخـــا

ً
لقـــد بذلـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية جهـــودا

 
ً
 واقتصاديـــا

ً
 لقضايـــا العالـــم العربـــي علـــى كافـــة المســـتويات سياســـيا

ً
والتكافـــل والقيـــادة خدمـــة

. وعلـــى الرغم من الظـــروف السياســـية واألمنية غير المســـبوقة 
ً
 وأمنيـــا

ً
 وفكريـــا

ً
 وثقافيـــا

ً
واجتماعيـــا

التـــي يشـــهدها العالـــم العربـــي، والتحديات الكبيـــرة والمخاطر الجســـيمة التي تســـتهدف تفتيت 

نســـيج المجتمعات العربية ونشـــر الفوضى بيـــن أبنائها، واحتالل أراضيها، والتعدي على ســـيادتها، 

والتدخـــل في شـــؤونها الداخلية، والنيل مـــن أمنها واســـتقرارها، وقفت المملكة العربية الســـعودية 

 في 
ً
 بـــارزا

ً
 قياديا

ً
وتصـــدت لقيـــادة العمـــل العربي المشـــترك بـــكل حكمٍة واقتـــداٍر، ومارســـت دورا

 من  إدراكهـــا العميـــق ووعيها الكبيـــر لكافة القضايـــا السياســـية واالقتصادية 
ً
العالـــم العربـــي نابعـــا

واالجتماعيـــة واألمنيـــة العربيـــة، للحفـــاظ على األمـــن القومي العربـــي، والتصدي بكل حـــزم لكافة 

التدخـــالت الخارجية في الشـــأن العربي، ومســـاندة الـــدول العربية لمواجهة األخطـــار التي تهددها.
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ــي  ــة الت ــف التاريخي ــادرات والمواق ــل بالمب ــئ وحاف ــجٍل مض ــن س ــير م ــذر يس ــي ن ــا يل وفيم

 لقضايــا العالــم العربــي.
ً
قدمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية خدمــة

(: دور المملكة العربية السعودية في تأسيس جامعة الدول العربية:
ً
 )أوال

 المملكـــة العربيـــة الســـعودية من أوائـــل الدول العربية الســـبع بجانـــب )مصر، وســـوريا ولبنان 
ُ
عـــد

ُ
ت

واألردن والعـــراق واليمـــن( التي بادرت بتأســـيس جامعة الـــدول العربية ككياٍن يضم الـــدول العربية 

ا 
ً
ويوحـــد كلمتهـــا. ويأتـــي دور المملكة التاريخـــي الذي مهد لظهـــور جامعة الـــدول العربية انطالق

مـــن إيمـــان الملـــك عبدالعزيز بـــن عبدالرحمن آل ســـعود- رحمه اللـــه- بأهمية دعـــم وحدة الصف 

العربـــي فـــي مواجهة التحديـــات والمتغيرات التي مرت بهـــا المنطقة العربية آنذاك، وما شـــهدته من 

منعطفات سياســـية كبيـــرة أثرت على معظم الـــدول العربية، حيث عمل علـــى توحيد كلمة العرب 

ا للوحدة التـــي تصبو إليها األمـــة العربية.
ً
علـــى مبادئ وأســـس قويـــة تحقيق

وتشـــهد الوثائـــق التاريخيـــة علـــى الرؤيـــة الحكيمة للملك المؤســـس فـــي إحدى رســـائله الخاصة 

بموضـــوع الجامعـــة العربيـــة، والتي جـــاء فيهـــا: »إن المملكة العربية الســـعودية تـــود أن ترى كلمة 

ســـس متينة من شـــأنها أن تهدي إلـــى ماتصبو إليه 
ُ
الـــدول العربيـــة مجتمعة ومتفقـــة على مبادئ وأ

األمـــة العربيـــة جمعـــاء دون النظر لجر مغنٍم لبعضهـــا دون البعض، وأن يتم اتقـــاء المخاطر والحبائل 

التـــي تضـــر المصلحـــة العربيـــة، وأن تكـــون الخطى معقولـــة ومضبوطـــة حتى التتعـــرض لما يعوق 

سيرها ويســـد طريقها«.

هـــذه الرؤية الثاقبة لفلســـفة إنشـــاء جامعة الـــدول العربية كانت محـــور اللقاء التاريخـــي الهام الذي 

جمـــع الملـــك عبدالعزيـــز بن عبدالرحمن آل ســـعود -رحمـــه الله- بالملـــك فاروق بـــن أحمد فؤاد 

األول -رحمـــه اللـــه- على أرض خليج رضوى بينُبع بتاريـــخ 25 يناير 1945م، وقد تمخض عن هذا 

اللقـــاء التاريخـــي االتفاق على إنشـــاء جامعـــة الدول العربيـــة، وكان هذا اللقـــاء التاريخي على أرض 

المملكـــة العربية الســـعودية بوابة االنطالق نحو تأســـيس جامعة الدول العربية، والذي ســـبقه توقيع 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية على بروتوكول اإلســـكندرية لعـــام 1944م بتاريـــخ 3 يناير 1945م، 

وتـــاله العديد مـــن الخطوات الهامة حيـــث لم تتوقف المملكة العربية الســـعودية عـــن دعم العمل 

العربـــي المشـــترك، وبخاصـــٍة قضية العرب األولى فلســـطين، حيـــث ارتبطت بدايـــة مؤتمرات القمة 

العربيـــة ببحـــث القضية الفلســـطينية التي قـــال عنها الملك عبدالعزيز مقولته الشـــهيرة »فلســـطين 
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يجـــب أن تكون موضع عنايـــة الجميع«.

ــد  ــذي ُعق ــذ المؤتمــر األول ال ــة من ــي القمــم العربي ــم ينقطــع الحضــور والمشــاركة الســعودية ف  ول

ــد  س وف
ّ
ــَرأ

َ
ــث ت ــام 1946م؛ حي ــة ع ــة مصــر العربي ــة »إنشــاص« بمحافظــة الشــرقية بجمهوري بمدين

ــه-.  ــز - رحمــه الل ــن عبدالعزي ــر ســعود ب ــي العهــد األمي ــذاك ول المملكــة آن

طاه فـــي تعزيز الصـــف العربـــي ومباركة كل 
ُ
ونهـــج قـــادة المملكة نهج المؤســـس وســـاروا علـــى خ

جهـــٍد يقضـــي علـــى الخالفـــات في المهـــد، ودعم الـــدول العربيـــة والوقـــوف بجانبها فـــي األزمات 

والشـــدائد. وهـــو نفســـه النهـــج الـــذي يدعمه خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبد 

العزيـــز - حفظـــه اللـــه- بكل قوٍة وتحـــٍد؛ لعلمه أنه ال مناص مـــن وحدة األمة والتصـــدي للتحديات 

والمســـتقبلية. الحالية 

وأسهمت المملكة العربية السعودية على مر عهود ملوكها - رحمهم الله - حتى عهد خادم الحرمين 

 ما 
ً
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في دعم أعمال الجامعة العربية، وخصوصا

يتعلـــق بدعـــم وحدة الصـــف العربي، وتفعيل قـــرارات الجامعة التي تخدم هذا الهـــدف، ومن أهمها 

ِدم من أجلها العديد مـــن المبادرات لحلها بصورة 
ُ
القـــرارات التي تخدم القضية الفلســـطينية التي ق

عادلـــة تضمن حقوق الشـــعب الفلســـطيني في إقامـــة دولته المســـتقلة وعاصمتها مدينـــة القدس.

(: دور المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية:
ً
)ثانيا

اعتبرت المملكة العربية السعودية الوقوف مع الشعب الفلسطيني قضيتها األولى منذ نشأة القضية 

الفلســـطينية، وتدعـــم المملكة فلســـطين بـــكل ما تملك وتدافـــع عنها في كافة المحافـــل الدولية. 

وجاءت مبادرة خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز -حفظه- الله بتســـمية القمة 

العربية التاســـعة والعشـــرين التي ُعِقدت فـــي مدينة الظهران في 15 أبريـــل 2018م »بقمة القدس« 

تتويًجا لجهود المملكة العربية الســـعودية في دعم ومســـاندة الشعب الفلسطيني في الحصول على 

عد هـــذه المبادرة الكريمة 
ُ
حقوقه المشـــروعة وإقامة دولته المســـتقلة وعاصمتهـــا مدينة القدس. وت

 لفلســـطين وشـــعبها 
ً
صرة

ُ
 لهذه المرحلة من التضامن العربي، ون

ً
من خادم الحرمين الشـــريفين عنوانا

 لكافـــة المشـــاريع التي تحـــاول طمس الهويـــة العربية اإلســـالمية لمدينـــة القدس.
ً
األّبـــي وتصديـــا

وعلــى مــر التاريــخ لــم تتوقــف جهــود المملكــة الكبيــرة والمتميــزة فــي خدمــة القضيــة الفلســطينية 
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ــة الجهــود اإلقليميــة  النابعــة مــن موقفهــا الراســخ الداعــم للقضيــة الفلســطينية والمتضامــن مــع كاف

والدوليــة الراميــة إلــى تحقيــق آمــال الشــعب الفلســطيني الشــقيق فــي قيــام الدولــة الفلســطينية 

 لمقــررات الشــرعية 
ً
المســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن يونيــو 1967م، وعاصمتهــا مدينــة القــدس وفقــا

الدوليــة، ومبــادرة الســالم العربيــة لعــام 2002م.

 فــي الدعــم والتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 
ً
 صادقــا

ً
قدمــت المملكــة العربيــة الســعودية نموذجــا

، وتحــركات ومبــادرات ال تنــم ســوى عــن إخــالص للقضيــة الفلســطينية قضيــة 
ً
 وماديــا

ً
سياســيا

ــة   مــن الســجل الحافــل للمملكــة فــي دعــم القضي
ً
ــا العــرب والمســلمين األولــى، ونعــرض جانب

ــطينية: الفلس

تقديـــم مشـــروع الســـالم، والذي قدمه خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك فهد بـــن عبدالعزيز - ( 1

 
ً
رحمـــه اللـــه - للقمة العربية المنعقـــدة في مدينة فـــاس المغربية عام 1982م حينمـــا كان وليا

 . للعهد

تقديـــم مبـــادرة الســـالم العربيـــة، حيث قـــدم خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك عبدالله بن ( 2

عبدالعزيـــز - رحمـــه اللـــه، مبادرة للســـالم عـــام 2002م خـــالل اجتماع مجلـــس جامعة الدول 

العربيـــة علـــى مســـتوى القمة في دورته الرابعة عشـــرة المنعقـــدة في العاصمـــة اللبنانية بيروت 

مـــارس 2002م كمشـــروع متكامـــل، وحظيت المبـــادرة بقبول عربـــي ودولـــي، وتبنتها الدول 

العربية كمشـــروع عربـــي موحد لحل النزاع العربي - اإلســـرائيلي، والتي توفر األمن واالســـتقرار 

 للصـــراع العربي - اإلســـرائيلي.
ً
 وشـــامال

ً
 وعادال

ً
 دائما

ً
لجميـــع شـــعوب المنطقة وتؤمن حـــال

دعـــوة المملكة العربية الســـعودية فـــي القمة العربية ببيـــروت 2002م لدعم الســـلطة الوطنية ( 3

الفلســـطينية بمبلغ إجمالي قدره 330 مليون دوالر أمركي ولمدة ســـتة أشـــهر قابلة للتجديد، 

إضافـــة إلـــى دعـــوة الدول األعضـــاء إلى تقديم دعـــم إضافي قـــدره 150 مليـــون دوالر أمريكي 

توجـــه لصندوقي األقصـــى وانتفاضة القـــدس لدعم مجاالت التنمية في فلســـطين. 

مســـاهمة المملكـــة العربية الســـعودية فـــي توحيد الصـــف الفلســـطيني، ســـاهمت المملكة ( 4

 في جهـــود توحيد الصف الفلســـطيني ورأب الصدع بين الفصائل الفلســـطينية 
ً
 كبيرا

ً
اســـهاما

مـــن خالل اســـتضافة العديد من اللقاءات بيـــن ممثلي الفصائل علـــى أرض المملكة من أجل 

توحيـــد الجهود وتقويـــة الجبهة الفلســـطينية في مواجهة االحتالل الفلســـطيني.
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تنفيذ مشـــاريع إغاثية وتنموية في فلســـطين، قرر خادم الحرمين الشـــريفين الملك عبدالله بن ( 5

عبدالعزيـــز، إلى جانب الدعم السياســـي واالهتمـــام الذي توليه المملكة للقضية الفلســـطينية، 

بتقديم العون والمســـاعدة للشعب الفلســـطيني من خالل تنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية على 

األراضي الفلســـطينية ضمن الجهود اإلنســـانية التي توليها المملكة ألبناء الشعب الفلسطيني.

زيادة مســـاهمة المملكة لدعم موازنة السلطة الفلســـطينية، حيث رفعت المملكة مساهماتها ( 6

الشـــهرية لدعم ميزانية الســـلطة الوطنية الفلســـطينية من )7.7( مليون دوالر أمريكي إلى )20( 

 لقرار القمة 
ً
 بزيادة قدرها )12.3( مليون دوالر أمريكي، اســـتجابة

ً
مليـــون دوالر أمريكي شـــهريا

العربيـــة التـــي ُعقـــدت فـــي البحر الميـــت بالمملكـــة األردنية الهاشـــمية فـــي 2017/03/29 

بزيـــادة رأس مال صندوقـــي األقصى والقدس بقيمة 500 مليـــون دوالر أمريكي.

تبـــرع المملكـــة لدعم األوقاف اإلســـالمية بالقـــدس ودعم وكالـــة األونروا، خالل رئاســـة خادم ( 7

الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود ملك المملكة العربية الســـعودية 

للقمـــة العربيـــة التاســـعة والعشـــرين )قمـــة القدس( فـــي 15 أبريـــل 2018م تبرعـــت المملكة 

بمبلـــغ 150 مليـــون دوالر أمريكـــي لدعـــم األوقاف اإلســـالمية بالقـــدس ومبلـــغ 50 مليون 

 
ً
دوالر أمريكـــي لوكالة األمـــم المتحدة لغوث وتشـــغيل الالجئين الفلســـطينيين )أونروا( دعما

الفلســـطينية.  وللقضية  للقدس 

بلغـــت المســـاعدات المقدمـــة مـــن المملكة العربية الســـعودية لفلســـطين 7 مليـــارات دوالر ( 8

أمريكـــي خـــالل الفترة مـــن عـــام 2000م حتـــى 2019م، إضافة إلـــى دعم برامـــج وكالة غوث 

وتشـــغيل الالجئيـــن الفلســـطينيين )األونـــروا( بمبلغ 900 مليـــون دوالر أمريكـــي خالل نفس 

الفتـــرة إضافـــة إلى دعـــم الوكالـــة بمبلغ 50 مليـــون دوالر أمريكي في شـــهر ســـبتمبر 2019م.

الدعم المالي الذي قدمته المملكة للقضية الفلسطينية، وأبرز هذا الدعم ما يلي:-( 9

• ملياري ريال ســـعودي - إيرادات اللجنة الشـــعبية من أبناء الشـــعب الســـعودي )بعد حرب 	

يونيو 1967م(.

• 	 
ً
 )000,300, 97, 1( - دعـــما سنـــويا

ً
مليــار وســبعة وتســعون مليــون وثالثمائــة ألــف دوالرا

للفلســطينيين )قمـــة بغـــداد 1978م( لمدة عشــر ســنوات.

•  لالنتفاضــة )قمــة الجزائــر 	
ً
 ســتة مالييــن دوالر  أمريكــي )000,000, 6(- دعمــا شــهريا

1987م(. الطارئــة 
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•  لصنــدوق 	
ً
 نقديــا

ً
  )000,433, 1(- تبرعــا

ً
مليــون  وأربعمائــة وثالثــة وثالثيــن ألــف دوالرا

االنتفاضــة الفلســطيني )1987م(.

•  للصليــب األحمــر الدولــي لشــراء 	
ً
اثنــان مليــون دوالر أمريكــي )000,000, 2(- تبرعــا

أدويــة ومعــدات طبيــة وأغذيــة للفلســطينيين مــن نفــس العــام 1987م .

•  )لصالــح 	
ً
 شــعبيا

ً
مائــة وثمانيــة عشــر مليــون ريــال ســعودي  )000,000, 118(– دعمــا

االنتفاضــة األولــى 1987م(.

• ــق 	 ــي عــن طري ــل برنامــج إنمائ ــون دوالر أمريكــي )000,000, 300(- لتموي ــة ملي ثالثمائ

الصنــدوق الســعودي للتنميــة )فــي مؤتمــرات الــدول المانحــة خــالل األعــوام 1994 - 

1995 - 1997 – 1999م(   .

• بإنشــاء 	 ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  عبداللــه  الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  اقتــراح 

صندوقيــن لدعــم الشــعب الفلســطيني أحدهمــا باســم صنــدوق انتفاضــة القــدس واآلخــر 

باســم صنــدوق األقصــى واللذيــن يبلــغ رأس مالهمــا أكثــر مــن مليــار دوالر أمريكــي تكفلت 

المملكــة بأكثــر مــن ربــع المبلــغ كمســاهمة منهــا فــي هذيــن الصندوقيــن: مائتــان مليــون 

دوالر أمريكــي )000,000, 200(- تبرعــا لصنــدوق »األقصــى«، وخمســون مليــون دوالر- 

  لصنــدوق »انتفاضــة القــدس« )القمــة العربيــة فــي القاهــرة 2000م(.
ً
تبرعــا

•  )االنتفاضــة 	
ً
 شــعبيا

ً
مائتــان وأربعــون مليــون ريــال ســعودي )000,000, 240(- دعمــا

2000م(. الثانيــة 

• ــف دوالر  أمريكــي )000,800, 184(لدعــم 	 ــة أل ــون وثمانمائ ــون ملي ــة وأربعــة وثمان مائ

ميزانيــة الســلطة الفلســطينية، وهــو إجمــال مســاهمة المملكــة المقـــررة حســب قمــة بيروت 

)مــارس 2002( لدعــم ميزانيــة الســلطة الفلســطينية، ومــا أكــدت عليــه قمـــة شـــرم الشيـــخ 

ــويل  ــى بهــذا الدعــم، حيــث قامــت المملكــة بتحـ ــزام العرب ــد االلت )مــارس 2003( بتجدي

كامـــل الـــتزامها عــن الفتــرة مــن 2002/4/1م حتــى 2004/3/30م.

• ألــف دوالر أمريكــي )000,200, 46(- لدعــم ميزانيــة 	 ســتة وأربعــون مليــون ومائتــي 

الفلســطينية )قمــة تونــس مايــو 2004م(. الســلطة 

• إعــادة إعمــار قطــاع غــزة عــام2009م، دعــا الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز ملــك المملكــة 	

العربيــة الســعودية إســرائيل إلــى الوقــف الفــوري للهجــوم علــى غــزة )ديســمبر 2008م- 
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ينايــر 2009م(، وقــرر منــح مليــار دوالر أمريكــي إلعــادة أعمــار قطــاع غــزة بعــد انعقــاد 

ــت االقتصــادي. ــر الكوي مؤتم

• تنفيــذ المملكــة للمشــاريع اإلغاثيــة والتنمويــة فــي فلســطين، افتتحــت المملكــة العربيــة 	

 مــن المشــاريع اإلغاثيــة والتنمويــة فــي فلســطين بتوجيهــات مــن الملــك 
ً
الســعودية عــددا

ــي غــزة، وهــو مشــروع متكامــل  ــز أهمهــا مشــروع إعــادة اإلســكان ف ــن عبدالعزي ــه ب عبدالل

حيــث يحتــوي المشــروع علــى وحــدات ســكنية ومــدارس وأســواق تجاريــة ومراكــز صحيــة 

ومركــز مجتمعــي وروضــة أطفــال ومســاجد، والــذي اشــتمل علــى 1800 وحــدة ســكنية 

علــى ثــالث مراحــل هــي: الحــي الســعودي 1 ويتكــون مــن 752 وحــدة ســكنية مــع جميــع 

الخدمــات، والمرحلــة الثانيــة تــم تســميتها الحــي الســعودي 2 ويتكــون مــن 760 وحــدة 

ســكنية مــع جميــع الخدمــات ، ثــم المرحلــة الثالثــة تــم تســميتها الحــي الســعودي 3. 

• إعـــادة إعمـــار قطاع غزة عـــام2014م، حيث قامـــت المملكـــة العربية الســـعودية بتمويل 	

إعمـــار غـــزة بمبلـــغ 500 مليـــون دوالر أمريكي بعد الحرب اإلســـرائيلية علـــى قطاع غزة 

الذي تعرضـــت له في عـــام 2014م.

• قدم بشـــكٍل 	
ُ
مليـــون ومائتـــي ألـــف دوالر أمريكـــي )000,200, 1(– حصـــة المملكـــة ت

ســـنوي لدعم وكالة غوث وتشـــغيل الالجئيـــن الفلســـطينيين )األونروا(، بخـــالف الدعم 

االســـتثنائي لمواجهـــة عجز موازنـــة الوكالة.

• ســـتون مليـــون وأربعمائة ألـــف دوالر أمريكي )000,400, 60(- تبرعات اســـتثنائية لدى 	

األونـــروا لتغطية العجز في ميزانيتها وتنفيذ برامجــــها الخاصة بالفلســـطينيين.

• اســـتضافة الفلســـطينيين الالجئيـــن كضيـــوف، بجانـــب كل مـــا ســـبق هنـــاك اآلالف من 	

الفلســـطينيين الالجئيـــن اللذين يقيمون في الســـعودية منذ عـــام 1948م، وهم يقيمون 

فـــي المدن الســـعودية بشـــكل طبيعـــي كضيوف وليس فـــي مخيمات.

(:دعم استقالل الدول العربية، والدفاع عن سيادتها وسالمة أراضيها:
ً
)ثالثا

ــدول العربيــة والتخلــص مــن  ــدور التاريخــي للمملكــة العربيــة الســعودية فــي دعــم اســتقالل ال إن ال

االســتعمار البغيــض، ومواقفهــا المشــهودة والحاســمة فــي مســاندة الــدول العربيــة أثنــاء الحــروب 

 علــى مكانــة المملكــة العربيــة الســعودية الشــامخة بيــن الــدول العربيــة. وكان 
ً
واألزمــات، شــاهدا



جهود المملكة العربية السعودية
في خدمـــة قضايا العالـــم العربي 18

ــن األراضــي   ع
ً
ــا ــال دفاع ــي ســاحات القت ــات وف ــى الجبه ــد عل ــي الموع  ف

ً
ــا ــش الســعودي دائم الجي

العربيــة. حيــث شــارك الجيــش الســعودي ضــد إســرائيل خــالل حــرب 1948م، وأثنــاء العــدوان 

الثالثــي علــى مصــر 1956م، وفــي حــرب 1967م وحــرب اإلســتنزاف. وســيظل دور المملكــة العربيــة 

الســعودية فــي حــرب 1973م عالمــة مضيئــة وبــارزة فــي التاريــخ العربــي، وســيبقى دور الملــك فيصــل 

 فــي ذاكــرة كل عربــي 
ً
ــة الحــرب آنــذاك راســخا ــر معادل ّي

َ
ــز آل ســعود التاريخــي الــذي غ بــن عبدالعزي

 للمكانــة الكبيــرة والــدور المشــرف للمملكــة العربيــة 
ً
 عمليــا

ً
 علــى التضامــن والوحــدة ومثــاال

ً
دليــال

ــم العربــي. الســعودية فــي العال

 فعليــة 
ً
 الســتقالل األشــقاء العــرب، ومشــاركة

ً
 وفيمــا يلــي مواقــف مــن تاريــخ المملكــة الناصــع دعمــا

فــي الحــروب واألزمــات: 

دعم جمهورية مصر العربية:( 1

•  لمســيرتها. وقــد 	
ً
ا لمصــر ودعمــا

ً
عــد المملكــة العربيــة الســعودية فــي مقدمــة الــدول تأييــد

ُ
ت

ــى  ــراه ــــ عل ــه ث ــن عبدالرحمــن آل ســعود ــــ طيــب الل ــز ب أكــد الملــك المؤســس عبدالعزي

ــرب  ــى للع ــه الشــهيرة، »ال غن ــن المملكــة ومصــر بمقولت ــة االســتراتيجية بي ــة العالق أهمي

عــن مصــر، وال غنــى لمصــر عــن العــرب«. وترجــم ذلــك فــى حرصــه خــالل تأسيســه الدولــة 

الســعودية الثالثــة علــى إقامــة عالقــات متينــة ووطيــدة مــع مصــر منــذ مطلــع القــرن العشــرين.

• ــا ســنة 1946م 	 ــه الرســمية له ــد زيارت ــز آل ســعود دعمــه لمصــر بع ــك عبدالعزي ــدأ المل ب

ــه إســترليني. ــون جني ــدره ملي بدعــم ق

• عــد المملكــة العربيــة الســعودية مــن أوائــل الداعميــن لمصــر فــي محاوالتهــا للتخلــص مــن 	
ُ
ت

بقايــا االحتــالل البريطانــي، حيــث اعترفــت بــكل شــجاعة بلقــب الملــك فــاروق الجديــد 

»ملــك مصــر والســودان« عــام 1951م وهــو اللقــب الــذي أثــار توتــًرا لــدى الحكومــة 

البريطانيــة، رغــم مــا أحــاط االعتــراف الســعودي باللقــب مــن مخاطــر سياســية هــددت 

ــا. ــع بريطاني عالقاتهــا م

• تأييــد المملكــة مطالــب مصــر فــي جــالء القــوات البريطانيــة عــن األراضــي المصريــة، 	

ووقوفهــا إلــى جانبهــا فــي الجامعــة العربيــة واألمــم المتحــدة وجميــع المحافــل الدوليــة.

• توقيــع المملكــة اتفاقيــة دفــاع مشــترك مــع مصــر بالقاهــرة بتاريــخ 27 أكتوبــر عــام 1955م، 	

حيــث رأس وفــد المملكــة فــي توقيعهــا الملــك فيصــل بــن عبدالعزيــز رحمــه اللــه.
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• ــى مصــر، 	 ــي عل ــدوان الثالث ــى الع  عل
ً
ــة الســعودية ردا ــف التاريخــي للمملكــة العربي الموق

 للملــك ســعود بــن عبدالعزيــز بتاريــخ 11 أغســطس 1956م أكــد 
ً
ــا قويــا

ً
حيــث صــدر بيان

فيــه، بــكل قــوة وِعــزة، مــا يلــي: ''إن الموقــف الرســمي والشــعبي للمملكــة هــو موقــف 

ــا العــرب حكومــات  ــا مــع إخوانن ــام والتكاتــف العــادل مــع الشــقيقة مصــر، وإنن التأييــد الت

ا فــي هــذه القضيــة، قضيــة تأميــم قنــاة الســويس، التــي نعدهــا 
ً
ــا واحــد

ً
وشــعوب واقفــون صف

قضيتنــا جميًعــا.'' ووضــع الملــك ســعود عشــرة مالييــن دوالر أمريكــي تحــت تصــرف مصــر 

 لعمليــات التجــارة الخارجيــة، ولمواجهــة 
ً
لزيــادة رصيدهــا مــن العمــالت األجنبيــة, تســهيال

الضغــوط االقتصاديــة المفروضــة عليهــا مــن الــدول الرافضــة للتأميــم.

• مشاركة المملكة العربية السعودية في حرب 1956م: 	

دعــوة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز –رحمــه اللــه- بضــرورة اتخــاذ موقــف عربــي موحد 	 

ضــد العــدوان الثالثــي علــى مصــر والــذي قامــت بــه إنجلتــرا وفرنســا وإســرائيل خــالل 

القمــة العربيــة ببيــروت فــي نوفمبــر عــام 1956م، وانتهــت القمــة بإعــالن الوقــوف 

بجانــب مصــر ومقاطعــة الــدول المعتديــة.

وقــوف المملكــة العربيــة الســعودية بــكل ثقلهــا إلــى جانــب مصــر فــي كل المجــاالت 	 

السياســية واالقتصاديــة والعســكرية أثنــاء العــدوان الثالثــي علــى مصــر عــام 1956م، 

بعــد  فــي 27 أغســطس 1956م )100 مليــون دوالر(  المملكــة لمصــر  وقدمــت 

ســحب العــرض األمريكــي لبنــاء الســد العالــي.

إعــالن المملكــة العربيــة الســعودية التعبئــة العامــة لجيشــها لمواجهــة العــدوان الثالثي 	 

علــى مصــر فــي 30 أكتوبــر 1956م، وقامــت المملكــة باســتضافة الطائــرات المصريــة 

المملكــة وتمكينهــا  غــرب  الجويــة شــمال  فيصــل  الملــك  قاعــدة  فــي  المقاتلــة 

ــرات  ــا الطائ ــي تعرضــت له ــة الت ــة المكثف ــارات الجوي ــن الغ ــاورة والنجــاة م ــن المن م

ــة. المصري

الجويــة 	  للقــوات  تابعــة  فامبيــر  مــن طــراز  نفاثــة  المملكــة بوضــع مقاتــالت  قيــام 

ــة، وقــد شــارك هــذا الســرب فــي  الملكيــة الســعودية تحــت تصــرف القيــادة المصري

ــي الحــرب ضــد إســرائيل  ــة، كمــا شــارك ف ــادة المصري ــه القي ــذ ماطلبت الحــرب وتنفي

)كمتطوعيــن( اثنــان مــن ملــوك الســعودية همــا: الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود، 
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ــذاك(. ــراء آن ــوا أم ــا كان ــز آل ســعود )عندم ــن عبدالعزي والملــك ســلمان ب

• نجاح وســـاطة المملكة العربية الســـعودية فـــي المصالحة المصرية الســـورية عام 1976، 	

ففي يونيو 1976م ُعقد لقاء تمهيدي للمصالحة بين ســـوريا ومصر على مستوى رئيسي 

الـــوزراء وبمشـــاركة وزيري خارجية الســـعودية والكويت، والذي جـــرى االتفاق فيه على 

ورقـــة عمـــل تتضمن مجموعة من المبـــادئ تهدف إلى عودة التضامن بين مصر وســـوريا، 

وضمان اســـتمراره، كما تم االتفاق على عقد لقاء قمة بين الرئيس أنور الســـادات والرئيس 

حافظ األســـد، وتمت المصالحة المصرية السورية في اجتماع القمة السداسي الذي عقد 

فـــي الرياض فـــي الفترة من 16 - 18 أكتوبـــر 1976. وقد مهدت إزالة الخالف الســـوري 

المصـــري في قمة الرياض لعقـــد القمة العربية الثامنة في القاهرة فـــي 26 أكتوبر 1976م.

• اســتمرار الدعــم الســعودي والتضامــن مــع مصــر وعــدم انقطاعــه. ولعــل أبــرز نقــاط الدعــم 	

الــذي قدمتــه المملكــة العربيــة الســعودية هــو الموقــف التاريخــي للملــك عبداللــه بــن 

عبدالعزيــز آل ســعود بعــد ثــورة 30 يونيــو 2013م ووقوفــه إلــى جانــب رغبــة الشــعب 

المصــري، وتصــدى للتدخــل الخارجــي فــي الشــأن الداخلــي المصري بمــا أدى إلى تحجيم 

كل األدوار التــي حاولــت التدخــل فــي مصــر، وأعلــن وقــوف المملكــة بجانــب شــقيقتها 

مصــر ضــد اإلرهــاب. وقــام األميــر ســعود الفيصــل وزيــر الخارجيــة الســعودي بزيــارة عاجلــة 

لفرنســا ضمــن جولتــه األوروبيــة لدعــم مصــر والتــى كان لهــا أثرهــا الكبيــر فــى إدراك حقيقــة 

مــا يحــدث فــى مصــر وســاهمت فــي تحــول الموقــف األوروبــي مــن مصــر.

• قيــام الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز آل ســعود بزيــارة جمهوريــة مصــر العربــي بتاريــخ  20 	

يونيــو 2014م، حيــث اجتمــع فــي مطــار القاهــرة الدولــي مــع الرئيــس المصــري عبدالفتــاح 

 لمصــر 
ً
السيســي فــي جلســة مباحثــات ثنائيــة لتعزيــز العالقــات بيــن البلديــن، ودعمــا

ــة عــام 2014م. ــات الرئاســية المصري ــى مــن نوعهــا بعــد االنتخاب ــارة هــي األول باعتبارهــا الزي

• مبــادرة الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز بالدعــوة إلــى عقــد مؤتمــر ألشــقاء وأصدقــاء مصــر 	

ــة، وأعلنــت المملكــة أنهــا ســتقدم  ــي تجــاوز أزمتهــا االقتصادي للمانحيــن لمســاعدتها ف

مســاعدات لمصــر بقيمــة أربعــة مليــارات دوالر أمريكــي وهــو مــا قابلــه تعهــدات مماثلة من 

الكويــت واإلمــارات، ولــم يتوقــف دعــم المملكــة ومواقــف الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز 

لمصــر لتجــاوز محنتهــا بــل اســتمر علــى الصعيــد اإلقتصــادى واإلســتثمارى وشــمل العديــد 
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مــن المنــح الماليــة والنفــط والمشــروعات اإلســتثمارية.

•  لمصــر فــي مرحلــة دقيقــة خــالل مؤتمر دعــم وتنميــة االقتصاد 	
ً
 ماليــا

ً
تقديــم المملكــة دعمــا

المصــري بشــرم الشــيخ فــي الفتــرة مــن 13 إلــى 15 مــارس 2015، والــذي حضــره ســمو 

ولــي العهــد الســابق األميــر مقــرن بــن عبدالعزيــز, ممثــال لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 

ســلمان بــن عبدالعزيــز، ليعلــن عــن دعــم المملكــة لمصــر بمبلــغ 4 مليــارات دوالر.

دعم الجزائر ومناصرتها ضد المستعمر الفرنسي:( 2

• الدعــم الكبيــر والتاريخــي الــذي قدمتــه المملكــة العربية الســعودية للشــعب الجزائــري، ومناصرة 	

ــة مــن أجــل التحــرر. وقدمــت  ــة فــي االســتقالل منــذ إرهاصــات الثــورة الجزائري قضيتهــم العادل

 للقضيــة الجزائريــة منــذ 
ً
 أو ماديــا

ً
 سياســيا

ً
المملكــة كل مــا تســتطيع مــن دعــم ســواء دعمــا

انطــالق الثــورة الجزائريــة.

•  جهــود المملكــة العربيــة الســعودية الكبيــرة التــي بذلتهــا فــي األمــم المتحــدة للحصــول علــى 	

الدعــم الدولــي للقضيــة الجزائريــة، وكللــت هــذه الجهــود بالنجــاح بتســجيل القضيــة الجزائريــة 

علــى جــدول أعمــال األمــم المتحــدة منــذ عــام 1955م، وكان هــذا بمثابــة الطريــق الفعلــي نحــو 

التحــرر حتــى حصــول الجزائــر علــى االســتقالل الكامــل عــام 1962م.

• تبنــي المملكــة العربيــة الســعودية القضيــة الجزائريــة ودعمهــا، وتســخير كافــة إمكانياتهــا لدعــم 	

ثــورة الشــعب الجزائــري للتحــرر وطــرد االســتعمار، ولعــل كلمــات الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز– 

رحمــه اللــه – للمناضــل الجزائــري الشــهير توفيــق المدنــي: »أنتــم تدفعــون ضريبــة الــدم، ونحــن 

ندفــع ضريبــة المــال.. واللــه يوفقنــا جميًعــا«، كانــت بمثابــة صفحــة من الدعــم غيــر المنقطع لبلد 

المليــون شــهيد فــي خضــم ثورتهــا المجيــدة التــي أشــعلتها مــن أجــل التحــرر مــن االســتعمار 

ــا مــن دورهــا العروبــي واإلســالمي فــي دعــم 
ً
 اتخذتــه الســعودية انطالق

ً
 تاريخيــا

ً
الفرنســي، وموقفــا

أشــقائها العــرب.

• ــم الدعــم السياســي 	 ــل الفرنســي وتقدي ــات مــع المحت ــة الســعودية العالق قطــع المملكــة العربي

والمالــي للشــعب الجزائــري، حيــث قامــت المملكــة بحــراك سياســي ودبلوماســي بــارع مــن أجــل 

تدويــل قضيــة الشــعب الجزائــري الشــقيق؛ إذ قــادت المملكــة تحــركات مدروســة علــى أوســع 

ــورة شــعب ضــد  ــة، ث ــورة عالمي ــة ث ــورة الجزائري ــي جعــل الث ــًرا ف ــي ولعبــت دوًرا كبي نطــاق دول

محتــل غاشــم، وليــس مجــرد تمــرد علــى الدولــة الفرنســية.
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•  للعهــد آنــذاك( بتوجيهــات مــن الملــك ســعود بــن 	
ً
قيــام الملــك فيصــل بــن عبدالعزيــز )كان وليــا

عبدالعزيــز باســتجماع القــوى واألنصــار فــي المحافــل الدوليــة عندمــا انتفــض الشــعب الجزائــري 

انتفاضتــه الكبــرى فــي مطلــع شــهر نوفمبــر عــام 1954م )1374هـــ(، ونجــح الملــك فيصــل فــي 

وضــع الثــورة الجزائريــة كقضيــة مــن قضايــا مجلــس األمــن الدولــي، ثــم انتقــل بهــا إلــى الجمعيــة 

العامــة لألمــم المتحــدة التــي تبنتهــا واحتضنتهــا، وتحولــت ثــورة الجزائــر فــي العالــم مــن تمــرد 

علــى النظــام كمــا تدعــي فرنســا إلــى قضيــة شــعب مســتعمر مقهــور، يطالــب بحريتــه وكرامتــه«. 

ــة  ــة قضي ــة الجزائري ــت القضي ــة الســعودية جعل ــا المملكــة العربي ــادرت به ــي ب فالتحــركات الت

دوليــة، ال يمكــن للعالــم أن يغمــض عينيــه عنهــا.

• إعــالن المملكــة قطــع العالقــات مــع فرنســا، كان قمــة الدعــم الســعودي للثــورة الجزائريــة 	

هــو إعــالن المملكــة قطــع العالقــات مــع فرنســا فــي خطــاب تاريخــي ألقــاه الملــك ســعود بــن 

عبدالعزيــز– رحمــه اللــه - فــي اإلذاعــة، قــال فيــه: »إن المملكــة العربيــة الســعودية لــن تعيــد 

ــا الســند  ــه ســيبقى دائًم ــر«. وأكــد أن عالقتهــا الدبلوماســية مــع فرنســا إال بعــد اســتقالل الجزائ

المتيــن للثــورة الجزائريــة.

• تثميــن المناضليــن الجزائرييــن للــدور التاريخــي الكبيــر الــذي قامــت بــه المملكــة لدعــم 	

حيــث: قضيتهــم، 

أكــد ذلــك أحمــد طالــب اإلبراهيمــي، نجــل المناضــل الشــهير الشــيخ اإلبراهيمــي، بقولــه: 	 

»أننــا فــي الجزائــر ال ننســى أن األميــر فيصــل بــن عبدالعزيــز أول مــن طالب بتســجيل القضية 

الجزائريــة فــي مجلــس األمــن برســالة مؤرخــة فــي 5/ 1/ 1955م )12/ 5/ 1374هـــ(«.

وقــت 	  فــي  الجزائــري  الوفــد  رئيــس  المدنــي«  »توفيــق  المناضــل  مــن  أخــرى  وشــهادة 

ا، فــي حاضرهــا 
ً
ــد ــر المجاهــدة أب ــال: »إننــا ال ننســى وال تنســى الجزائ االحتــالل، والــذي ق

ومســتقبلها، أن يــد جاللــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز الكريمــة كانــت أول يــد امتــدت 

، وباحتضــان قضيتهــا ثانًيــا أمــام هيئــة األمــم المتحــدة«.
ً
إليهــا بالمســاعدة الماليــة أوال

•  بلـــغ مليار فرنك فرنســـي لمســـاعدة جبهـــة التحريـــر الوطني 	
ً
 ماليا

ً
• قدمـــت المملكـــة دعمـــا

لمجابهـــة جيـــش المحتل الفرنســـي.

• • قدمـــت المملكـــة مائتين وخمســـون ألـــف فرنك فرنســـي  )250.000( كمســـاعدات مالية 	
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ســـنوية لجبهة التحريـــر الوطني.

• • خصصـــت المملكة يوم 15 شـــعبان مـــن كل عام بيـــن )1954م – 1962م( لجمع التبرعات 	

الماليـــة الشـــعبية ألهـــل الجزائر ، وبلغ حجم التبرعـــات أربعة مليون ومئتي ألف ريال ســـعودي 

)4.200.000(، وكان الملك ســـعود بن عبدالعزيز أول المتبرعين بمبلع مليون ريال ســـعودي 

من حســـابه الشخصي.

• الدعم المالي الذي قدمته المملكة للجزائر لم يتوقف على مرحلة الثورة بل امتد لمرحلة تأسيس 	

الدولة المســـتقلة بعد أن اشتمت الجزائر نسيم الحرية؛ حيث أرسل الملك سعود تبرًعا ضخًما 

بقيمة مليار فرنك للحكومة المستقلة، واضًعا أولى لبنات االستقرار في الدولة الجزائرية الحديثة.

دعم الجمهورية اللبنانية:( 3

• 	 
ً
 وماديا

ً
قيــام المملكــة العربيــة الســعودية بالوقــوف بجانــب الجمهوريــة اللبنانيــة ودعمهــا سياســيا

علــى مــر التاريــخ مــن أجــل اســتقراره، حيــث دعــت المملكــة العربيــة الســعودية لعقــد قمــة عربيــة 

مصغــرة فــي مدينــة الريــاض، فــي أكتوبــر 1976م، شــملت 6 دول عربيــة )المملكــة العربيــة 

الســعودية، جمهوريــة مصــر العربيــة، دولــة الكويــت، الجمهوريــة العربيــة الســورية، والجمهوريــة 

اللبنانيــة، ومنظمــة التحريــر الفلســطينية(، بهــدف وقــف نزيــف الــدم والحــرب األهليــة فــي لبنــان 

ــرام  ــا واحت ــة إليه ــاة الطبيعي ــادة الحي ــن والفلســطينيين، وإع ــن بعــض اللبنانيي ــر بي ــال الدائ والقت

ســيادة لبنــان ورفــض تقســيمه، وإعــادة إعمــاره.

• مســاهمة المملكــة فــي إعــادة إعمــار لبنــان، حيــث ُعقــد اجتمــاع مجلــس جامعــة الــدول العربيــة 	

ــه  ــر 1976م، وجــرى خالل ــي أكتوب ــة بالقاهــرة ف ــة الثامن ــه العادي ــي دورت علــى مســتوى القمــة ف

المصادقــة علــى قــرارات وبيــان وملحــق القمة العربية السداســية في الرياض، ودعــوة الدول العربية 

ــي. ــى اإلســهام فــي إعــادة إعمــار لبنــان وااللتــزام بدعــم التضامــن العرب كل حســب إمكاناتهــا إل

• احتضــان المملكــة العربيــة الســعودية االجتمــاع االســتثنائي لمجلــس النــواب اللبنانــي فــي 	

مدينــة الطائــف فــي الفتــرة مــن 30 ســبتمبر إلــى 22 أكتوبــر 1989م، وتــم إقــرار وثيقــة الوفــاق 

 ،
ً
الوطنــي اللبنانــي المعروفــة باســم »اتفــاق الطائــف« بعــد حــرب أهليــة لمــدة خمســة عشــر عامــا

ق علــى االتفــاق فــي جلســة مجلــس النــواب اللبنانــي 
ِّ
وأكــد االتفــاق هويــة لبنــان العربيــة، وُصــد

ــخ 21 ســبتمبر 1990 دســتورا  ــد بتاري ــا بع ــح فيم ــذي أصب ــو ال ــر 1989، وه ــخ 5 نوفمب بتاري
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ــة. ــة اللبناني ا للجمهوري
ً
ــد جدي

• بلغــت المســاعدات التــي قدمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية للبنــان خــالل الفتــرة الواقعــة بيــن 	

ــم أن  ــة رغ ــر الدولي  للتقاري
ً
ــا ــار دوالر أمريكــي وفق ــوق الـــ70 ملي ــا يف ــي 1990 و2015 م عام

 
ً
الدعــم الســعودي يعــود إلــى فتــرات أقــدم، وأســهت المملكــة فــي دعــم االقتصــاد اللبنانــي، فضــال

عــن المشــاركة فــي حصــة كبيــرة مــن إعــادة إعمــار مــا هدمتــه االعتــداءات اإلســرائيلية. 

• تقديــم المملكــة، إضافــة إلــى المســاعدات الســابقة، وديعــة ماليــة بقيمــة مليــار دوالر أمريكــي 	

خــالل حــرب 2006م ضــد إســرائيل.

•  بلــغ مليــار فرنــك فرنســي لمســاعدة جبهــة التحريــر الوطنــي 	
ً
 ماليــا

ً
قدمــت المملكــة دعمــا

الفرنســي. المحتــل  لمجابهــة جيــش 

• قدمــت المملكــة مائتيــن وخمســون ألــف فرنــك فرنســي  )250.000( كمســاعدات ماليــة 	

ســنوية لجبهــة التحريــر الوطنــي.

• خصصــت المملكــة يــوم 15 شــعبان مــن كل عــام بيــن )1954م – 1962م( لجمــع التبرعــات 	

الماليــة الشــعبية ألهــل الجزائــر ، وبلــغ حجــم التبرعــات أربعــة مليــون ومئتــي ألــف ريــال ســعودي 

)4.200.000(، وكان الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز أول المتبرعيــن بمبلــع مليــون ريــال ســعودي 

مــن حســابه الشــخصي.

• الدعــم المالــي الــذي قدمتــه المملكــة للجزائــر لــم يتوقــف علــى مرحلــة الثــورة بــل امتــد لمرحلــة 	

تأســيس الدولــة المســتقلة بعــد أن اشــتمت الجزائــر نســيم الحريــة؛ حيــث أرســل الملــك ســعود 

 بقيمــة مليــار فرنــك فرنســي للحكومــة المســتقلة، واضًعــا أولــى لبنــات االســتقرار 
ً
تبرًعــا ضخمــا

فــي الدولــة الجزائريــة الحديثــة.

الموقف التاريخي لتحرير الكويت:( 4

• دور المملكــة التاريخــي فــي تحريــر الكويــت عــام 1991م، حيــث شــكلت المملكــة التحالــف 	

الحرميــن  خــادم  بقيــادة  الشــجاع  الســعودي  الموقــف  وُيجســد  الكويــت،  لتحريــر  الدولــي 

الشــريفين الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز ـ رحمــه اللــه ـ إبــان الغــزو العراقــي لدولــة الكويــت، عمــق 

 
ً
ــادة ــت قي ــت الشــقيقة، وال تنســى الكوي ــن المملكــة والكوي ــط بي ــي ترب ــزة الت ــط المتمي الرواب

 كلمــة الملــك فهــد خــالل تلــك الفتــرة العصيبــة عندمــا قــال: »الكويــت والســعودية بلــد 
ً
وشــعبا
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.»
ً
 أو نمــوت ســويا

ً
واحــد.. نعيــش ســويا

• اســتقبال المملكــة لقيــادة وشــعب الكويــت، حيــث فتحــت المملكــة أراضيهــا منــذ اليــوم األول 	

لالحتــالل، ووفــرت جميــع التســهيالت لهــم حتــى تــم تحريــر الكويــت.

دعم جمهورية العراق:( 5

• دعــم المملكــة العربيــة الســعودية لجمهوريــة العــراق فــي حــرب الخليــج األولــى، حيــث قدمــت 	

المملكــة كل أنــواع الدعــم للعــراق خــالل فتــرة الحــرب.

• رفــض المملكــة للغــزو األمريكــي للعــراق  فــي عــام 2003م، حيــث  أعلــن وزيــر خارجيــة المملكة 	

أن الســعودية لــن تســمح باســتخدام أراضيهــا لعــزو العراق.

• دعــم المملكــة للنازحيــن العراقييــن بعــد اســتيالء تنظيــم داعــش علــى عــدٍد مــن المــدن بالعــراق، 	

 للنازحيــن ووفــرت 
ً
حيــث بــادرت المملكــة بتقديــم مبلــغ 500 مليــون دوالر أمريكــي مســاعدة

لهــم األغذيــة واألدويــة كمســاعدة إنســانية.

• دعــم إعــادة اإلعمــار، حيــث أعلنــت المملكــة تقديــم مبلــغ مليــار ونصــف المليــار دوالر أمريكــي 	

كدعــم مــادي إلعــادة اإلعمــار، والــذي تــم التعهــد بــه فــي مؤتمــر إعــادة إعمــار العــراق الــذي 

ــة الكويــت فــي فبرايــر عــام 2018م. اســتضافته دول

•  للعــراق، والتــي تشــمل إعــادة فتــح معبــر جديــدة 	
ً
تنفيــذ المملكــة للعديــد مــن المبــادرات دعمــا

عرعــر الحــدودي، واســتئناف الرحــالت الجويــة المباشــرة، ودعــم احتياجــات الطاقــة العراقيــة، 

ــة المشــتركة علــى الطرفيــن. ــة التــي تعــود بالمنفعــة التجاري ــط التجاري واســتعادة الرواب

مشــاركة المملكــة العربيــة الســعودية فــي الحــروب ضــد الكيــان الصهيونــي ( 6

 عــن األراضــي العربيــة 
ً
دفاعــا

مشاركة المملكة العربية السعودية في حرب 1948م:	�

• إرســال المملكــة األســحلة والذخائــر، أمــر الملــك عبدالعزيــز آل ســعود بإرســال كميــة مــن 	

الذخيــرة والبنــادق لمســاعدة الثــوار فــي فلســطين.

• تبرع الشعب السعودي بمبلغ خمسة ماليين ريال سعودي لألشقاء في فلسطين.	

• المشــاركة بفرقــة كاملــة مــن الجيــش الســعودي، حيــث أمر الملــك عبدالعزيــز آل سعود بإرســال 	
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فرقــة كاملــة مــن الجيــش الســعودي قوامهــا ثالثــة آالف ومائتــي ضابــط وجنــدي.

• فتــح بــاب التطــوع للشــباب الســعودي للجهــاد في فلســطين وتوجهــت الدفعة األولــى بالطائرات، 	

فيمــا أرســلت بقيــة الســرايا بالبواخر.

• مشــاركة الجيــش الســعودي فــي العديــد مــن المعــارك ضــد االحتــالل اإلســرائيلي فــي فلســطين 	

مــن أهــم المواقــع والمعــارك التــي شــارك فيهــا معركــة ديــر ســنيد، وأســدود، ونجبــا، والمجــدل، 

وعــراق ســويدان، والحليقــات، وبيــرون إســحاق كراتيــا، وبيــت طيمــا، وبيــت حنــون، وبيــت الهيــا، 

وغــزة، ورفــح، والعســلوج، ووتبــة الجيــش، وعلــى المنطــار، والشــيخ نــوران. 

• ن الجيــش 	 ــموِّ ـُ قيــام القــوات الســعودية بنســف أنابيــب الميــاه، وعرقلــة ســير القوافــل التــي كانــت ت

اإلســرائيلي، واشــتركت القــوات الســعودية فــي القتــال علــى الخطــوط األماميــة ضــد القــوات 

اإلســرائيلية فــي غــزة والمجــدل، وديــر ســنيد، وأســدود.

• قيــادة القــوات الســعودية معركــة كبيــرة مــع القــوات اإلســرائيلية فــي منطقــة عيــن خفــر قرب قنــاة 	

الســويس، وشــارك فيهــا 8300 جنــدي ســعودي وثبتــوا بالصمــود والتصــدي للجيش اإلســرائيلي 

المكــون مــن 31600 جنــدي بعــد اشــتباك ومحاصــرة للجنــود الســعوديين لمــدة 4 أيــام، 

 
ً
 إســرائيليا

ً
صمــدت فيهــا وانتصــرت القــوات الســعودية وانتهــت المعركــة بأســر 476 جنديــا

 مــن جنودهــا البواســل.
ً
وقدمــت المملكــة 1784 شــهيدا

مشاركة المملكة العربية السعودية في حرب 1967م	�

•  عــن األراضــي العربيــة ومــن بعدهــا 	
ً
مشــاركة الجيــش الســعودي فــي حــرب 1967م دفاعــا

ــة في معركــة  شــارك في حــرب اإلســتنزاف، حيث شــارك الجيش الســعودي في الجبهــة األردني

الكرامــة، وغــور صافــي، وقدمــت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل هــذه الحــروب العديــد مــن 

ــرار. الشــهداء األب

• حضــور الملــك فيصــل بــن عبدالعزيــز قمــة الخرطــوم فــي 1 ســبتمبر 1967م قمــة )الــالءات 	

الثالثــة(: »ال ســالم مــع إســرائيل، ال اعتــراف بإســرائيل، ال مفاوضــات مــع إســرائيل«، وَعِمــَل علــى 

تصفيــة الخالفــات العربيــة، والوقــوف بجانــب الــدول العربيــة التــي تعرضــت للعــدوان اإلســرائيلي 

 
ً
فــي حــرب يونيــو 1967م، وبــادر بإعــالن قيــام المملكــة العربيــة الســعودية بتقديــم دعمــا ماليــا

 للــدول المتضــررة مــن العــدوان اإلســرائيلي حيــث خصصــت مبلــغ 58 مليــون جنيــه 
ً
ســنويا
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اســترليني لــكل مــن مصــر واألردن حتــى يتــم إزالــة آثــار العــدوان اإلســرائيلي.

مشاركة المملكة العربية السعودية في حرب أكتوبر 1973م	�

• مشــاركة القوات الســعودية في حــرب أكتوبــر 1973م، ضمــن الجبهــة الســورية في الجوالن وفي 	

تــل مرعــي، وخاض الجيــش الســعودي معــارك طاحنة مع الوحدات اإلســرائيلية. 

• القــرار الســعودي التاريخــي باســتخدام ســالح البتــرول فــي المعركــة، حيــث قــرر الملــك فيصــل 	

بــن عبدالعزيــز قــراره التاريخــي فــي 17 أكتوبــر باســتخدام ســالح البتــرول فــي المعركــة، وقامــت 

الســعودية بإعــالن حظــر نفطــي لدفــع الــدول الغربيــة إلجبــار إســرائيل علــى االنســحاب مــن 

األراضــي العربيــة المحتلــة في حــرب 1967م، وأعلنــت أنهــا ســتوقف إمــدادات النفــط إلــى 

الــدول التــي تدعم إســرائيل في عدوانهــا علــى مصــر وســوريا.

• ــرروا 	 ــي الكويــت وق ــك« - ف ــرول العــرب - »األواب ــى اجتمــاع وزراء البت دعــوة الملــك فيصــل إل

ــى  ــاج كل شــهر حت ــوًرا، وتخفيــض 5% مــن اإلنت ــي بنســبة 5% ف ــي العرب ــاج الكل تخفيــض اإلنت

تنســحب إســرائيل إلــى خطــوط مــا قبــل يونيــو 1967، وقــررت ســت دول بتروليــة مــن األوبــك 

 إلــى 
ً
رفــع ســعر بترولهــا بنســبة 70%، وقــررت بعــض الــدول العربيــة حظــر تصديــر البتــرول كليــة

الــدول التــي يثبــت دعمهــا إلســرائيل.

• اســتدعاء الملــك فيصــل بــن عبدالعزيــز الســفير األمريكــي فــي الســعودية وأبالغــه رســالة للرئيــس 	

نيكســون تحتــوى علــى ثــالث نقــاط قويــة وحاســمة؛ هــي: 

إذا اســتمرت الواليــات المتحــدة فــي مســاندة إســرائيل، فــإن مســتقبل العالقــات الســعودية 	 

األمريكيــة ســوف تتعــرض إلعــادة النظــر.

أن الســعودية ســوف تخفــض إنتاجهــا بنســبة 10% وليــس فقــط 5% كمــا قــرر وزراء 	 

العــرب. البتــرول 

ألمــح الملــك إلــى احتمــال وقــف شــحن البتــرول الســعودي إلــى الواليــات المتحــدة إذا لــم 	 

يتــم الوصــول إلــى نتائــج ســريعة لوقــف العــدوان علــى مصــر وســوريا. 

 فــي قلــوب وذاكــرة كل عربــي، 
ً
 ســيظل محفــورا

ً
 تاريخيــا

ً
 ســعوديا

ً
 وموقفــا

ً
      وكان ذلــك قــرارا

 
ً
يتفــق وحجــم المملكــة وثقلهــا علــى الصعيــد العربــي واإلســالمي والدولــي، كان موقفــا

 ســجلته المملكــة فــي حينــه ال ُينســى.
ً
تاريخيــا
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جهود المملكة في مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف:( 7

تتصــدى المملكــة العربيــة الســعودية بــكل حــزم وقــوة مــن خــالل دورهــا القيــادي البــارز فــي العالميــن 

العربــي واإلســالمي وعلــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي للتطــرف واإلرهــاب، فالمملكــة مــن أوائــل 

 
ً
 ودوليــا

ً
الــدول التــي قامــت بخطــوات عمليــة وشــاملة وجــادة لمكافحــة التطــرف واإلرهــاب إقليميــا

وبكافــة الوســائل الفكريــة والثقافيــة واالقتصاديــة والعســكرية علــى النحــو اآلتــي:

• مبــادرة المملكــة العربيــة الســعودية بإنشــاء مركــز األمــم المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب وهــي أكبــر 	

المســاهمين فيه.

• إنشــاء المملكــة مركــز الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز العالمــي للحــوار بيــن أتبــاع األديــان 	

والثقافــات )كايســيد( لتنشــئة أجيــال قــادرة علــى التعــارف والتعايــش بســالم وقبــول اآلخــر ونشــر 

ــة الحــوار. ثقاف

• احتضــان المملكــة القمــم الخليجيــة العربيــة اإلســالمية – األمريكيــة خيــر دليــل علــى الريــادة فــي 	

مجــال مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف، وتوجــت هــذه القمــم بتأســيس المركــز العالمــي لمكافحــة 

الفكــر المتطــرف )اعتــدال(، الــذي جــاء كمبــادرة مــن المملكــة لمواجهــة الفكــر المتطــرف 

 فــي مكافحــة الفكــر المتطــرف ونشــر 
ً
 رئيســا

ً
المــؤدي لإلرهــاب، ليكــون المركــز مرجًعــا عالميــا

ثقافــة االعتــدال. 

• ــذي 	 ــة اإلرهــاب وال ــف اإلســالمي العســكري لمحارب ــة الســعودية التحال إنشــاء المملكــة العربي

انضمــت لــه حتــى اآلن 41 دولــة عربيــة وإســالمية، وإقامــة مركــز عمليــات مشــتركة فــي الريــاض 

لتنســيق ودعــم العمليــات العســكرية لمكافحــة اإلرهــاب ولتطويــر البرامــج واآلليــات الالزمــة 

ــم. ــرز آليــات مكافحــة اإلرهــاب علــى مســتوى العال ــه، وُيعــد هــذا التحالــف أحــد أب للتصــدي ل

• إنشــاء المملكــة العربيــة الســعودية مركــز األميــر محمــد بــن نايــف للمناصحــة الــذي يعتبــر خــط 	

ــوم  ــة، ويق ــة والثقافي ــة الفكري ــى مســتوى المواجه ــة عل ــة اإلرهابي ــكار المتطرف الصــد األول لألف

 فــي المجتمــع. 
ً
بتأهيــل المغــرر بهــم ودمجهــم تدريجيــا

• ــار 	 ــة كب ــة الســعودية مــن خــالل هيئ ــي المملكــة العربي ــه العلمــاء ف ــذي يقــوم ب ــر ال ــدور الكبي ال

العلمــاء فــي تبيــان المفاهيــم الخاطئــة والمغلوطــة بالحجــة والبرهــان وفضــح مــن يحــاول ترويــج 

هــذه األفــكار باســم اإلســالم.
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( التضامن مع الدول العربية، والدفاع عن األمن القومي العربي: 
ً
)رابعا

 للتضامــن مــع الــدول العربيــة، حيــث تقــوم 
ً
 مشــرفا

ً
 مثاليــا

ً
تقــدم المملكــة العربيــة الســعودية نموذجــا

عالقتهــا مــع  أشــقائها مــن الــدول العربيــة علــى أواصــر الديــن والعروبــة والتاريــخ، وتســتند علــى 

االحتــرام المتبــادل والمصالــح المشــتركة، وخدمــة القضايــا العربيــة واإلســالمية واألمــن والســلم 

اإلقليمــي والدولــي.

وتشــكل المملكــة العربيــة الســعودية صمــام أمــان قــوي فــي المنطقــة العربيــة فــي مواجهــة األزمــات 

حــاك ضــد الــدول العربيــة. ولعــل دورهــا البــارز فــي دعــم ومســاندة الــدول العربيــة 
ُ
والمؤامــرات التــي ت

ومســاعدتها فــي مواجهــة التحديــات المختلفــة ســاهم بصــورة كبيــرة فــي إنقــاذ العديــد مــن الــدول 

ــم  ــا الدع ــات، تعاظــم معه ــذه التحدي ــا تعاظمــت ه ــي، فكلم ــم العرب ــن بالعال ــن المتربصي ــة م العربي

والعطــاء مــن قبــل المملكــة فــي مختلــف المجــاالت، ومــن أبــرز صــور دعــم المملكــة للــدول العربيــة:-

• دعم الجمهورية اليمنية:	

ــي 	� ــن، والتصــدي لميلشــيا الحوث ــي اليم ــرعية ف ــم الش ــي لدع ــف العرب ــكيل التحال تش

االنقالبيــة المدعومــة مــن النظــام اإليرانــي، إلعــادة األمــور إلــى نصابهــا الصحيــح، فأطلقــت عاصفة 

الحــزم الســتعادة الشــرعية وإعــادة األمــل، واســتطاعت أن توقــف المــد اإليرانــي فــي المنطقــة مــن 

خــالل إفشــال مخططاتــه فــي اليمــن.

تقديم المملكة مســـاعدات ســـخية لليمن من خالل توجيهات خادم الحرمين الشريفين 	�

الملك ســـلمان بن عبدالعزيز بلغـــت 16 مليار دوالر امريكي منذ مايـــو 2015م، منها: 

إيــداع إثنيــن مليــار دوالر أمريكــي )2,000,000,000( كوديعــة فــي حســاب البنــك 	 

المركــزي اليمنــى، لمســاعدة الحكومــة الشــرعية فــي الحــد مــن االنهيــار االقتصــادي 

ــا  ــة م ــي االنقالبي ــة، نتيجــة لنهــب ميليشــيا الحوث ــة المحلي ــور ســعر صــرف العمل وتده

يزيــد علــى خمســة مليــارات دوالر مــن البنــك المركــزي واالســتيالء علــى العائــدات ومنها 

ــة، والتالعــب بســعر صــرف العمــالت.  ــدات المشــتقات النفطي عائ

اســتضافة المملكــة لألشــقاء اليمنييــن، وعاملتهــم كزائريــن النقطــاع صلتهــم بحكومتهــم 	 
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الشــرعية، وقدمــت لمــا يقــارب نصــف مليــون يمنــي العديــد مــن التســهيالت تمثلــت فــي 

اســتثنائهم مــن نظامــي اإلقامــة والعمــل والســماح لهــم باســتقدام عوائلهــم. 

بلغــت قيمــة المســاعدات التــي قدمتهــا المملكــة لالجئيــن اليمنييــن داخــل اليمــن 	 

ــر مــن إثنيــن وأربعيــن مليــون  ــخ( والصومــال أكث ب
ُ
ــر( وفــي جيبوتــي )مخيــم أ )مخيــم العب

.)24,000,000( أمريكــي  دوالر 

خــالل 	  مــن   )400,000,000( أمريكــي  دوالر  مليــون  أربعمائــة  المملكــة  تقديــم 

اإلنســانية. واألعمــال  لإلغاثــة  ســلمان  الملــك  مركــز  نفذهــا  التــي  المشــروعات 

إنشــاء المملكــة مشــروع نــزع األلغــام فــى اليمــن »مســام« بغــرض إزالــة األلغــام التــي 	 

 عــن الــدور اإلنســاني الكبيــر 
ً
زرعتهــا ميليشــيا الحوثــي بكافــة أشــكالها وصورهــا، تعبيــرا

ــن.  ــن اليمنيي ــى أرواح المدنيي  عل
ً
ــا ــة الســعودية حفاظ ــه المملكــة العربي ــوم ب ــذي تق ال

 من المشاريع في اليمن بلغ 	 
ً
تنفيذ مركز الملك ســـلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية عددا

 
ً
 في األمن الغذائي واإليواء، و18 مشروعا

ً
، تشمل 59 مشروعا

ً
عددها نحو 153 مشروعا

 فـــي الصحة والتغذيـــة والمياه.
ً
فـــي التعليـــم والحمايـــة والتعافي المبكر، و66 مشـــروعا

عقـــد مركـــز الملـــك ســـلمان لإلغاثـــة واألعمـــال اإلنســـانية العديـــد مـــن االتفاقيـــات 	 

لدعـــم الشـــعب اليمنـــي ومنهـــا االتفاقيـــة التـــي وقعهـــا مـــع منظمـــة الصحـــة العالمية 

 ،)33 أمريكـــي)000,700,  دوالر  ألـــف  وســـبعمائة  مليـــون  وثالثيـــن  ثالثـــة  بمبلـــغ 

وكذلـــك االتفاقيـــة التـــي وقعهـــا مـــع »اليونيســـف« بمبلـــغ ثالثـــة وثالثيـــن مليـــون 

دوالر أمريكـــي )000,000, 33( لمكافحـــة وبـــاء الكوليـــرا فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة 

فـــي قطـــاع العـــالج ورفـــع المعانـــاة عـــن الشـــعب اليمنـــي والســـيطرة علـــى الوبـــاء.

دعـــم منظمات األمم المتحـــدة العاملة في اليمن، باإلضافة إلى المســـاعدات اإلنســـانية 	 

الضخمـــة التـــي قدمتهـــا المملكـــة في ســـبيل تخفيف معاناة الشـــعب اليمنـــي، قدمت 

المملكة العربية الســـعودية، ودولة اإلمـــارات العربية المتحدة، ودولة الكويت مبلغ مليار 

ومائـــة وثمانين مليـــون دوالر أمريكي لدعم منظمات األمم المتحـــدة العاملة في اليمن.

تصدرت المملكة العربية الســـعودية الدول المانحة لخطة االســـتجابة اإلنســـانية لألمم المتحدة 	 
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 لتقريـــر لمنظمـــة األمـــم المتحدة الـــذي أصدره مكتـــب األمم 
ً
فـــي اليمـــن لعـــام 2018م، وفقـــا

المتحدة لتنســـيق الشـــؤون اإلنسانية )أوتشـــا( عن مستوى التمويل الدولي لالســـتجابة اإلنسانية 

فـــي اليمـــن لعـــام 2018م، حيث أفـــاد التقرير بـــأن الســـعودية تصدرت الـــدول المانحـــة داخل 

خطة االســـتجابة اإلنســـانية فـــي اليمن بمبلغ خمســـمائة وثالثيـــن مليون وأربعمائـــة ألف دوالر 

أمريكـــي )530,400,000( مـــن المبلـــغ اإلجمالـــي الـــذي جـــرى تقديمـــه ويبلـــغ نحـــو مليار 

وخمســـمائة وأربعـــون مليـــون دوالر أمريكـــي )1,045,000,000( ، كمـــا تصـــدرت الـــدول 

المانحـــة خـــارج خطـــة االســـتجابة اإلنســـانية لليمـــن بمبلغ مائة وســـتة وتســـعين مليـــون دوالر  

)691,000,000( مـــن المبلـــغ اإلجمالي أربعمائة وســـتة وســـتون مليون وأربعمائـــة ألف دوالر 

 إلـــى أن إجمالـــي التمويـــل داخل وخارج خطة االســـتجابة 
ً
أمريكـــي )000,400, 466(، مشـــيرا

اإلنســـانية بلـــغ إثنين مليار وســـتة ماليين وأربعمائة ألـــف دوالر أمريكـــي )2,600,004,000(، 

اليمـــن  فـــي  الشـــرعية  واســـتعادة  االســـتقرار  تحقيـــق  علـــى  المملكـــة  حـــرص  يعكـــس  ممـــا 

بالتـــوازي مـــع تخفيـــف المعانـــاة اإلنســـانية التـــي يعانـــي منهـــا الشـــعب اليمنـــي ســـواء كانت 

فـــي المناطـــق التي تســـيطر عليهـــا الحكومة الشـــرعية أو تحـــت ســـيطرة الميليشـــيا االنقالبية.

نجــاح جهــود المملكــة العربيــة الســعودية فــي التوصــل إلــى اتفــاق بيــن الحكومــة 	�

الشــرعية اليمنيــة والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي بتاريــخ 5 نوفمبــر 2019م، والــذي يعكــس 

حــرص خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود وولــي عهــده األميــن 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان، لدعــم أمــن واســتقرار ووحــدة اليمــن 

 علــى الــدور البنــاء الــذي تلعبــه المملكــة العربيــة الســعودية 
ً
 عمليــا

ً
وســالمة أراضيــه، وتأكيــدا

ــي. ــام أعــداء الشــعب اليمن ــق أم  للكلمــة لقطــع الطري
ً
ــا  للصــف وجمع

ً
ــدا ــاء وتوحي  للدم

ً
حفظــا

• دعم مملكة البحرين:	

الموقــف التاريخــي للملــك فيصــل بــن عبدالعزيــز لدعــم اســتقالل البحريــن، بعــد إعــالن بريطانيــا 	 

نيتهــا اإلنســحاب مــن البحريــن التــي  كانــت تحــت اإلنتــداب البريطانــي، وطالبــت إيــران حينهــا 

بضــم البحريــن ألراضيهــا، لكــن تصــدت المملكــة العربيــة الســعودية للمطامــع اإليرانيــة آنــذاك، 

ــام 1971م بعــد إســتفتاء شــعبي  ــي ع ــذي تحقــق ف ــن وال ــي دعــم اســتقالل البحري ونجحــت ف
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بحرينــي أجرتــه األمــم المتحــدة فــي 1970م.

افتتــاح جســر الملــك فهــد، ُيمثــل افتتــاح خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز 	 

آل ســعود والشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة أميــر البحريــن- رحمهمــا اللــه - جســر الملــك 

 فــي ربيــع األول مــن عــام 1407هـــ، حيــث ربــط البحريــن بشــقيقاتها 
ً
 مهمــا

ً
 تاريخيــا

ً
فهــد حدثــا

دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وشــكل نقطــة تحــول باتجــاه التكامــل االقتصــادي 

بيــن دول المجلــس.

التنظيمــات 	  البحريــن ضــد  لمملكــة  التامــة  الســعودية ومســاندتها  العربيــة  المملكــة  دعــم 

اإلرهابيــة والطائفيــة، حيــث ســجل التاريــخ فــي مــارس 2011، وقفــة خالــدة للمملكــة العربيــة 

الســعودية مــع مملكــة البحريــن فــي مواجهــة مخططــات الفتنــة المدعومــة مــن النظــام اإليرانــي 

التــي أرادت الســوء بمملكــة البحريــن، حيــث تــم إرســال قــوات »درع الجزيــرة« المشــتركة 

 لمــا شــهدته مــن أحــداث مؤســفة تزعــزع األمــن وتــروع اآلمنيــن مــن 
ً
إلــى مملكــة البحريــن نظــرا

المواطنيــن والمقيميــن واالعتــداء علــى مؤسســات الدولــة.

ــاب أحــداث 2011م ســاهمت 	  ــي أعق ــن، ف ــدوق التنمــوي للبحري ــي إنشــاء الصن المســاهمة ف

 للبحريــن 
ً
 تنمويــا

ً
المملكــة بالتعــاون مــع دول مجلــس تعــاون الخليــج العربــي بإطــالق صندوقــا

ــارات دوالر أمريكــي. بقيمــة 10 ملي

تقديــم برنامــج متكامــل لدعــم اإلصالحــات االقتصاديــة واالســتقرار المالــي بمملكــة البحريــن، 	 

والــذي جــاء بمبــادرة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ملــك المملكــة 

العربيــة الســعودية مــع دولــة االمــارات العربيــة ودولــة الكويــت. 

• دعم المملكة األردنية الهاشمية:	

ــوات الســعودية 	  ــث رابطــت الق ــة، حي ــن األراضــي األردني ــة الســعودية ع ــاع المملكــة العربي دف

 إلــى جنــب مــع القــوات األردنيــة علــى األراضــي األردنيــة، فقــد دخلــت القــوات الســعودية 
ً
جنبــا

ــة األراضــي األردنيــة، ودخلــت مــرة  ــر العــدوان الثالثــي علــى مصــر عــام 1956م لحماي علــى إث

أخــرى فــي الحــرب العربيــة اإلســرائيلية عــام 1967م، وبقيــت مرابطــة فــي األراضــي األردنيــة علــى 

خطــوط الدفــاع األولــى واســتمرت إلــى عــام 1975م.

تقديــم المملكــة كافــة أنــواع الدعــم لــألردن، فقــد التزمــت المملكــة العربيــة الســعودية بتقديــم 	 
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المســاعدات لــألردن بعــد أن أقــّرت الــدول العربيــة فــي مؤتمــر بغــداد بتاريــخ 31 مــارس 1979م 

تقديــم الدعــم والمســاندة لــألردن، ولــم تتوقــف مســاعدات المملكــة طــوال تلــك المــدة، علــى 

الرغــم مــن كل الظــروف السياســية الصعبــة التــي عصفــت بالمنطقــة العربيــة.

ردنــي عقــب أزمــة الدينــار ســنة 	 
ُ
قدمــت المملكــة وديعــة لــألردن قيمتهــا 200 مليــون دينــار أ

ــي موقــف تاريخــي راســخ ال ُينســى. 1989م ف

ــل نفــط كمنحــة لمــدة ســتة أشــهر عقــب انقطــاع 	  ــف برمي ــألردن 100 أل  قدمــت المملكــة ل

ــام 2003م.  ــراق ع ــزو األمريكــي للع ــد الغ ــن األردن بع ــي ع ــط العراق النف

طلــق عليهــا 	 
ُ
ــاء، أ أنشــأت المملكــة العربيــة الســعودية مدينــة ســكنية بالقــرب مــن مدينــة الزرق

ــع 70 ألــف وحــدة ســكنية يســتفيد منهــا  ــز« بواق ــن عبدالعزي ــه ب ــة الملــك عبدالل اســم »مدين

370 ألــف مواطــن أردنــي، وذلــك بعــد الزيــارة التاريخيــة التــي قــام بهــا خــادم الحرميــن الشــريفين 

الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز آل ســعود إلــى األردن فــي يونيــو عــام 2007م.

ــا 	  ــار دوالر أمريكــي، عندم ــار ونصــف الملي ــألردن بقيمــة ملي  ل
ً
ــا  نقدي

ً
ــا ــت المملكــة دعم م

ّ
قد

 مــن 
ً
 فــي موازنتهــا بلــغ ثالثــة مليــار دوالر أمريكــي عــام 2011م، حرصــا

ً
واجهــت األردن عجــزا

ــة. ــه االقتصادي المملكــة علــى دعــم األردن ومســاعدته لتجــاوز أزمت

 لــألردن فــي تحمــل 	 
ً
خصصــت المملكــة منحــة بقيمــة )100( مليــون دوالر أمريكــي دعمــا

ــة،  ــن خــالل خطــة االســتجابة األردني ــك م ــن الســوريين، وذل ــاء نتيجــة الســتقبال الالجئي األعب

حيــث تــم التوقيــع علــى االتفاقيــة اإلطاريــة الخاصــة بهــذه المنحــة بتاريــخ 30 نوفمبــر 2015م.

دعوة خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز لعقد اجتمـــاع في مكة المكرمة، 	 

برئاســـة مقامـــه الســـامي الكريـــم وبحضور قـــادة دولتـــي الكويت واإلمـــارات لدعـــم المملكة 

األردنية الهاشـــمية لمســـاعدتها في تجـــاوز أزمتها االقتصادية بتاريـــخ 11 يونيو 2018م، نتج 

عنه حزمة مســـاعدات بقيمة مليارين ونصف المليار دوالر أمريكي ســـاهمت الســـعودية منها 

 فقط، بل كان بمثابة 
ً
بمليار دوالر أمريكي، ولم يكن هذا االجتماع لمســـاعدة األردن اقتصاديا

رســـالة قويـــة وواضحـــة للمتربصين باألمن القومـــي العربي بـــأن المملكة العربية الســـعودية لن 

تســـمح الســـتغالل ما يجري فـــي المملكة األردنية للتدخل في شـــؤونها أو إثـــارة الوضع فيها.

الدعــم المســتمر الــذي تقدمــه المملكــة العربيــة الســعودية للمملكــة األردنيــة الهاشــمية, 	 

لتمكينهــا مــن مواجهــة التحديــات, ومســاعدتها علــى تنفيــذ االصالحــات الشــاملة التــي بدأتهــا 
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منــذ عــدة ســنوات وخاصــة فــي المجــال االقتصــادي, والجهــود المبذولــة لحــل مشــكلتي الفقــر 

ــة, وتوفيــر البنــى التحتيــة الالزمــة, واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن. والبطال

• دعم األمن والسلم في البحر األحمر ومنطقة القرن اإلفريقي:	

ــدول العربيــة المطلــة علــى البحــر األحمــر 	  ــان ال ــادرة المملكــة العربيــة الســعودية بإنشــاء كي مب

وخليــج عــدن بتاريــخ 12 ديســمبر 2018م، يضــم ســبع دول عربيــة، كأداة للتعــاون البنــاء بيــن 

 
ً
 اســتراتيجية

ً
الــدول العربيــة المطلــة علــى البحــر األحمــر وخليــج عــدن، وُيعــد هــذا الكيــان خطــوة

 لتعزيــز التعــاون العربــي فــي حمايــة الميــاه اإلقليميــة للــدول العربيــة، وتأميــن المالحــة فــي 
ً
هامــة

البحــر األحمــر.

اســتضافة القمــة التاريخيــة التــي جمعــت زعيمــي إثيوبيــا وإريتريــا فــي مدينــة جــدة، حيــث 	 

نجحــت الجهــود المقــدرة لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود 

ملــك المملكــة العربيــة الســعودية فــي إحــالل الســالم وإرســاء دعائــم األمــن واالســتقرار فــي 

القــرن األفريقــي، واســتضافة القمــة التاريخيــة التــي جمعــت زعيمــي إثيوبيــا وإريتريــا فــي مدينــة 

جــدة بتاريــخ 16 ســبتمبر 2018م وتوقيــع اتفــاق ســالم أنهــى حالــة الحــرب والعــداء بيــن دولتــي 

 
ً
أثيوبيــا وأريتريــا التــي اســتمرت ألكثــر مــن عشــرين عامــا

ــن 	  ــة خــادم الحرمي ــا، ورعاي ــي واريتري ــي جمعــت زعيمــي جيبوت ــة الت اســتضافة القمــة التاريخي

الشــريفين القمــة التاريخيــة التــي جمعــت زعيمــي جيبوتــي واريتريــا فــي مدينــة جــدة بتاريــخ 

ــي  ــن الت ــن الجارتي ــن الدولتي ــة القطيعــة بي ــع اتفــاق ســالم أنهــى حال 17 ســبتمبر 2018 وتوقي

اســتمرت لعشــرة ســنوات .

 لألمن والســـلم في البحر األحمـــر ومنطقة القرن 
ً
وتؤكـــد هـــذه الجهود التي تبذلهـــا المملكة حفظا

 لألمن 
ً
اإلفريقـــي، الـــدور الكبيـــر للمملكـــة ونظرتهـــا الثاقبـــة لتعزيز االســـتقرار فـــي المنطقة دعمـــا

القومـــي العربي.
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• إطالق مشروع ”نيوم“:	

أطلقـــت المملكة العربية الســـعودية مشـــروع نيـــوم مع جمهورية مصـــر العربيـــة والمملكة األردنية 

الهاشـــمية، والذي ُيعد أضخم مشـــروع تطلقه المملكة وســـيتم دعمه بأكثر مـــن 500 مليار دوالر 

أمريكي خالل األعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى المستثمرين المحليين 

والعالمييـــن، األمر الذي ُيحقق التكامل االقتصادي العربي في إطار دعم وتعزيز األمن القومي العربي.

• استقبال المملكة المواطنين السوريين ومعاملتهم كضيوف:	

اســتقبال المملكــة لمــا يقــارب المليونيــن ونصــف المليــون مواطــن ســوري وتقديــم 	 

كافــة التســهيالت لهــم كضيــوف، وتــم منحهــم إقامــة قانونيــة ووفــرت تســهيالت كبيــرة 

ــن الحصــول  ــراد عائلتهــم، وتمكينهــم م ــرت تأشــيرات دخــول ألف ــة، ووف ــد اإلقام لتجدي

ــرص العمــل.  ــة، وف ــة والصحي ــات الطبي ــي، والخدم ــم المجان ــى التعلي عل

تقديــم المملكــة الدعــم للمشــروعات اإلنســانية واإلنمائيــة لالجئيــن الســوريين داخــل 	 

 
ً
 إنســانيا

ً
األراضــي الســورية وخارجهــا، حيــث قدمــت المملكــة الدعــم لـــ 209 مشــروعا

 بقيمــة تزيــد علــى 2.5 مليــار دوالر أمريكــي.
ً
ــا وإنمائي

دعـــم المملكـــة للالجئين فـــي الدول المجـــاورة، حيث قامـــت المملكة بدعـــم ورعاية 	 

الماليين من السوريين الالجئين وتقديم المساعدات اإلنسانية لهم في الدول المجاورة 

لوطنهـــم فـــي المملكـــة األردنية الهاشـــمية والجمهوريـــة اللبنانية والجمهوريـــة التركية 

وغيرهـــا من الـــدول، حيث بلغ الدعـــم أكثر من 800 مليـــون دوالر أمريكي، بالتنســـيق 

مـــع حكومات الـــدول المضيفة لهـــم، وكذلك مع منظمـــات اإلغاثة اإلنســـانية الدولية.

 لمكتب األمم المتحدة للمفوضية 	 
ً
 أمريكيا

ً
تقديم المملكة مبلغ قدره 500 مليون دوالرا

العليـــا لالجئين والـــذي يعود ريعـــه لالجئين الســـوريين والعراقيين وجنســـيات أخرى.
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ً
ــا  تاريخي

ً
ــي دورا ــم العرب ــا العال  لقضاي

ً
ــة ــة الســعودية خدم ــه المملكــة العربي ــوم ب ــذي تق ــدور ال إن ال

، عكســته المواقــف الُمشــرفة والُمبــادرات الرائــدة والسياســات الحكيمــة التــي 
ً
 وقياديــا

ً
ومحوريــا

 لألمــن القومــي 
ً
 لقضايــا األمــة العربيــة العادلــة وصيانــة

ً
صــرة

ُ
تبذلهــا المملكــة العربيــة الســعودية ن

 للتهديــدات واألطمــاع العدوانيــة، 
ً
 للتدخــالت الســافرة فــي الشــؤون العربيــة ومجابهــة

ً
العربــي وتصديــا

والنجاحــات الكبيــرة والمواقــف الحاســمة لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 

ــع  ــوة دف ــي المشــترك ق ــة العمــل العرب ــي منحــت منظوم ــن ســلمان الت ــر محمــد ب ــي عهــده األمي وول

جديــدة وإيجابيــة، وأسســت لمرحلــة واعــدة مــن التضامــن العربــي ووحــدة المواقــف، والتصــدي 

 بالخدمــات الجليلــة 
ً
الحــازم لــكل مــا يســتهدف أمــن واســتقرار المجتمعــات والــدول العربيــة، مشــيدا

ــة  ــن الشــريفين لخدم ــر للحرمي ــة الســعودية واالهتمــام منقطــع النظي ــا المملكــة العربي ــي تقدمه الت

حجــاج بيــت اللــه الحــرام.
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فهرس

  الموضوعم
رقــــــــم 
الصفحة

9توطئه 1

11مقدمة

( دور المملكة العربية السعودية في تأسيس جامعة الدول العربية2
ً
12)أوال

( دور المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية3
ً
13)ثانيا

4

( دعم استقالل الدول العربية، والدفاع عن سيادتها وسالمة أراضيها:
ً
17)ثالثا

18دعم جمهورية مصر العربية	 

21دعم الجزائر ومناصرتها ضد المستعمر الفرنسي	 

23دعم الجمهورية اللبنانية	 

24الموقف التاريخي لتحرير الكويت	 

25دعم جمهورية العراق	 

5

 عن األراضــي العربية:
ً
25المشــاركة فــي الحــروب ضــد الكيان الصهيونــي دفاعا

25المشاركة في حرب 1948م	 

26المشاركة في حرب 1967م	 

27المشاركة في حرب أكتوبر 1973م	 

28جهود المملكة في مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف	�6
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  الموضوعم
رقــــــــم 
الصفحة

7

( التضامن مع الدول العربية، والدفاع عن األمن القومي العربي:
ً
29)رابعا

29دعم الجمهورية اليمنية	 

31دعم مملكة البحرين	 

32دعم المملكة األردنية الهاشمية	 

34دعم األمن والسلم في البحر األحمر ومنطقة القرن اإلفريقي	 

35إطالق مشروع “نيوم”	 

35استقبال المملكة المواطنين السوريين ومعاملتهم كضيوف	 

36خاتمة8






