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  شكر وتقديرشكر وتقدير
أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير لؤلستاذ الدكتكر أكـر محمد عدكاف الذم أشرؼ عمى ىذه 
الرسالة، ككاف لو الفضؿ الكبير في إخراجيا عمى أفضؿ كجو، كلـ يبخؿ عميَّ في تقديـ النصائح 

 كاإلرشادات القيمة التي أفادت البحث.

ر كالتقدير ألعضاء لجنة المناقشة األستاذ الدكتكر عبد الناصر سركر، كما أتقدـ بالشك
بداء المبلحظات المفيدة، كالحكـ  كالدكتكر زكريا إبراىيـ السنكار، لتكرميما بمناقشة الرسالة، كا 

 عمييا.

كأتقدـ بالشكر لمعامميف في مكتبة الجامعة اإلسبلمية، كمركز التخطيط الفمسطيني، كمركز 
حكراني لمدراسات كالتكثيؽ، كمكتبة األستاذ حساـ أبك النصر، كجميع المكتبات الكطنية ال عبد اهلل

 كالفمسطينية لتزكيدم بالكثائؽ كالمراجع المتعمقة بمكضكع الدراسة.

 كأتقدـ بالشكر لكؿ مف ساعدني في أم أمر أسيـ في إتماـ ىذه الرسالة.
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 الممخص
ـ المحطات 2012ـ كحتى عاـ 1981عاـ  ذ تأسيسوتناكؿ مجمس التعاكف الخميجي من

عمى  أكلكيات اجتماعاتو ى سمـزىا عمالقضية الفمسطينية بشكؿ مباشر، كأبر الرئيسة التي شيدتيا 
كالشرؽ  مجمس أف السبلـ في المنطقة العربيةالد أكٌ أك المجمس الكزارم، ك  ،مستكل المجمس األعمى

ـ، 1967ضيا المحتمة عاـ الفمسطينية المستقمة فكؽ أر الدكلة  ةقامإاألكسط ال يتحقؽ إال ب
بما ـ 1967عاـ األراضي العربية المحتمة  يؼ، كاالنسحاب اإلسرائيمي مفكعاصمتيا القدس الشر 

، كعمى 425، 338، 242، كفؽ قرارات الشرعية الدكلية فييا الجكالف السكرم، كاألراضي المبنانية
الحقكؽ المشركعة لمشعب  نية حبلن عادالن كشامبلن، بما يضمفضركرة حؿ القضية الفمسطي

قامة دكلتو المستقمةخاصة حقو في العكدة ،الفمسطيني  كعاصمتيا القدس الشريؼ. ، كا 

ـ، كالمشركع 1981د مجمس التعاكف الخميجي مبادرة األمير فيد بف عبد العزيز عاـ أيٌ كقد 
 ممثبلن عترؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية ـ، كا1982العربي لمسبلـ الذم انبثؽ عف قمة فاس عاـ 

و الدعكة لمجمس األمف الدكلي لعقد مؤتمر دكلي لمسبلـ في لمشعب الفمسطيني، ككجٌ  ان ككحيد ان شرعي
خاص بالقضية الفمسطينية بمشاركة جميع األطراؼ المعنية بالصراع العربي  ؽ األكسطالشر 

اإلسرائيمي، كالدكؿ دائمة العضكية في األمـ المتحدة؛ لتسكية الصراع بيف الجانبيف الفمسطيني 
ـ بصفة مراقب، ككانت لو 1991كاإلسرائيمي، كما شارؾ المجمس في أعماؿ مؤتمر مدريد عاـ 

-ـ1993مف االتفاقيات المكقعة بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ما بيف عامي  مكاقؼ بارزة
ـ، كالمتعمقة بالتسكية السممية، كأٌيد المجمس مبادرة األمير عبد اهلل بف عبد العزيز لمسبلـ في 2000

 ـ فيما عيرؼ2002الشرؽ األكسط، كما انبثؽ عنيا بعد تبنييا مف القمة العربية في بيركت عاـ 
ـ، كرٌحب بدعكة الرئيس 2003باسـ المبادرة العربية لمسبلـ، كأٌيد المجمس خطة خارطة الطريؽ عاـ 
ـ، كقٌدـ التينئة لمشعب 2007األمريكي بكش لعقد مؤتمر أنابكليس لمسبلـ في الشرؽ األكسط عاـ 

 ـ.2012الفمسطيني لحصكؿ فمسطيف عمى صفة عضك غير مراقب في األمـ المتحدة عاـ 

داف مجمس التعاكف الخميجي االعتداءات اإلسرائيمية التي تعرض ليا الشعب كما أ
ـ، كاستيداؼ المخيمات 1982الفمسطيني، خاصة أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف عاـ 

الفمسطينية عمى أراضيو، كما تعرض لو الشعب الفمسطيني مف أساليب قمعية خبلؿ االنتفاضة 
ـ، كالعدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع 2000ـ، كانتفاضة األقصى عاـ 1987الفمسطينية األكلى عاـ 

 ـ.2012ـ، كحرب غزة عاـ 2009 -ـ2008غزة في عامي 



 ح 

كاستنكر المجمس اإلجراءات اإلسرائيمية لتيكيد مدينة القدس، كالتي ىدفت لضـ المدينة، 
مية مف المساس باألماكف كتغيير معالميا، كتركيباتيا السكانية كالجغرافية، كحٌذر السمطات اإلسرائي

المقدسة، أك إلحاؽ الضرر بالمسجد األقصى باعتبار ذلؾ تيديدان كتحديان لمشاعر المسمميف 
 كحرماتيـ المقدسة.

كطالب المجمس إسرائيؿ الكؼ عف بناء المستكطنات فكؽ األراضي الفمسطينية، كأٌكد أف 
خطران أساسيان عمى األمف، كتيعٌد عقبة  المستكطنات غير شرعية كفؽ قكانيف األمـ المتحدة، كتيشٌكؿ
 رئيسة أماـ عممية السبلـ بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي.

كاستغؿ مجمس التعاكف الخميجي عبلقاتو مع المنظمات الدكلية في إبراز القضية الفمسطينية 
إعبلف بشكؿ مستمر كدكرم، خاصة في اجتماعات المجمس مع االتحاد األكركبي، كخبلؿ تحالؼ 

 دمشؽ.
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 :المقدمة
البارزة كالميمة عمى الساحة العربية  قميميةاإل مجمس التعاكف الخميجي أحد األطر دٌ عيي 
 عمى الخميج العربي، ىي: إذ يتككف مف ستة أعضاء ممثميف لست دكؿ عربية تطؿ   ؛كاإلسبلمية

كدكلة  ،كسمطنة عيماف ،كمممكة البحريف ،كاإلمارات العربية المتحدة ،المممكة العربية السعكدية)
ـ عقب اجتماع أمراء كممكؾ الدكؿ 25/5/1981سس المجمس بتاريخ أي كقد كدكلة الككيت(،  ،قطر

األعضاء في مدينة أبك ظبي، كتكقعييـ عمى النظاـ األساسي لممجمس، كيتخذ المجمس مف مدينة 
 بيف الدكؿ األعضاء في امؿ كالترابطلو، كييدؼ إلى تحقيؽ التنسيؽ كالتك ان الرياض مقران دائم

كصكالن إلى كحدتيا، كتعميؽ كتكثيؽ الركابط كالصبلت، كأكجو التعاكف كافة المياديف كالمجاالت 
 المجاالت. شتىالقائمة بيف شعكبيا في 

 :أواًل: أىمية الدراسة
كزارم ال اء عمى المستكل األعمى أكخبلؿ انعقاد دكراتو سك التعاكف الخميجي يتناكؿ مجمس 

عاـ  تأسيسومنذ مف أبرزىا القضية الفمسطينية؛ ف ،عددان مف القضايا العربية كاإلسبلمية كاإلقميمية
 مف خبلؿ دعـكصريحة كاضحة  ياكمكاقفو تجاى ـ، كالقضية الفمسطينية تتصدر أعمالو،1981

ضد  كاإلجراءات العدائية اإلسرائيمية ممارسات، كرفض الكتطمعاتو حقكؽ الشعب الفمسطيني
، كمما صراع الفمسطيني اإلسرائيميلم، كبذؿ المساعي كالجيكد إليجاد حؿ كاستنكارىا الفمسطينييف

عمى ذلؾ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة األكلى لممجمس األعمى لمجمس  ؿدليي 
بتحقيؽ أعمنكا بأف ضماف االستقرار في الخميج مرتبط ك "؛ دكرة تأسيس المجمس: التعاكف الخميجي

ؤمَّف األمر الذم يؤكد عمى ضركرة حؿ قضية فمسطيف حبلن عادالن يي  ،السبلـ في الشرؽ األكسط
قامة دكلتو المستقمة،  ىبما فييا حقو في العكدة إل ،الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني كطنو، كا 

 .(1)لقدس الشريؼ"ؤمَّف االنسحاب اإلسرائيمي مف جميع األراضي العربية المحتمة، كفي طميعتيا اكيي 

سرائيمي، د المجمس عدة مبادرات ىدفت إلى تحقيؽ السبلـ بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلأيٌ ك 
التي أعمنتيا المممكة العربية السعكدية،  ـ1981عاـ  أبرزىا: مبادرة األمير فيد بف عبد العزيز كاف

المجمس في  شارؾك  ـ،2002 كالمبادرة العربية لمسبلـ التي تبنتيا القمة العربية في بيركت عاـ
لمسبلـ أبرزىا مؤتمر مدريد كاف مف  المتعمقة بعممية السبلـ العديد مف المؤتمرات كالمحافؿ الدكلية

التي  المتعمقة بعممية التسكية السممية ـ، كلو مكاقؼ كاضحة كداعمة لكافة االتفاقيات1991عاـ 

                                                           

 ـ.25/5/1981 ،أبك ظبي ،البياف الختامي األكؿ الصادر عف المجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي ((1



 ي 

، مرات الدكلية لمسبلـ المتعمقة بالشرؽ األكسطعتيا منظمة التحرير الفمسطينية مع إسرائيؿ، كالمؤتكقٌ 
 .كما زالت القضية الفمسطينية عمى سمـ أكلكياتو حتى كقتنا الحاضر

 مما سبؽ يتضح أىمية الدراسة بالنسبة لمقضية الفمسطينية، كتطكرىا السياسي.

 :أىداف الدراسةثانيًا: 
 تيدف الدراسة إلى:

 تأسيسومنذ اكف الخميجي تجاه القضية الفمسطينية التعرؼ عمى المكاقؼ السياسية لمجمس التع -
ـ، كمتابعة تمؾ المكاقؼ مف حيث مشاركتو في العديد مف 2012كحتى عاـ ـ 1981عاـ 

المؤتمرات كالمحافؿ الدكلية، كالتعرؼ عمى مكاقفو مف االتفاقيات كالمبادرات التي تناكلت 
 المحددة. خبلؿ الفترة والقضية الفمسطينية مف خبلؿ دراسة البيانات الصادرة عن

لمراحؿ التي مرت اتكضيح جيكد مجمس التعاكف الخميجي في دعـ القضية الفمسطينية في  -
 ـ .2012ـ كحتى عاـ 1981بيا القضية منذ عاـ 

إبراز مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية،  -
لشعب الفمسطيني، كالجيكد التي بذليا لكقؼ تمؾ كاإلجراءات كاالعتداءات اإلسرائيمية ضد ا

 االعتداءات، كدعـ صمكد الفمسطينييف.
إظيار جيكد مجمس التعاكف الخميجي في المحافظة عمى الكحدة الداخمية لمشعب الفمسطيني،  -

 الفصائؿ الفمسطينية إلى الكحدة الداخمية كالمصالحة الكطنية. تودعك ك 

 :حدود الدراسةثالثًا: 
 ـ1981مجمس التعاكف الخميجي عاـ تأسيسمنذ الزمانية تبدأ حدكد الدراسة زمانية: الحدود ال -

 ـ.2012كتنتيي حتى عاـ 
 الفمسطينية. قضيةكال : مجمس التعاكف الخميجيالحدود المكانية -

 :منيج الدراسةرابعًا: 
، كذلؾ مف (التحميميك الكصفي منيج البحث التاريخي ) خبلؿ إعداد الدراسةاتبع الباحث 

كالمعمكمات كالبيانات مف لبيانات الختامية الصادرة عف مجمس التعاكف الخميجي ا جمعخبلؿ 
ستخبلصات االكالخركج ب ،ثـ دراستيا كتحميميا كتفسيرىافيما يخص القضية الفمسطينية، مصادرىا 

 نتائج.الك 



 ك 

الكتاب، أما التكثيؽ فقد اتبع الباحث النظاـ الفرنسي الذم يكتفي بذكر اسـ المؤلؼ، كاسـ 
 كرقـ الصفحة، أما البيانات التفصيمية فتكتب في قائمة المصادر كالمراجع في نياية الدراسة.

 :لدراسةخامسًا: تقسيمات ا
 كخاتمة.تنقسـ الدراسة إلى مقدمة، كفصؿ تمييدم، كثبلثة فصكؿ، 

 .العامة تو، كىيكميوأىداف، ك مس التعاكف الخميجيمجتأسيس الفصؿ التمييدم  تناكؿ
 ءت الفصول الثالثة عمى النحو التالي: وجا

 بيف عاميما بعنكاف مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف القضية الفمسطينية  الفصل األول: 
مف القضية  مكقؼ مجمس التعاكف الخميجيبعنكاف األكؿ:  ـ إلى مبحثيفسٌ قي ك ـ، 1992-ـ1981

ك بعنكاف مكقؼ مجمس ـ(، أما المبحث الثاني في1986-ـ1981بيف عامي )ما الفمسطينية 
 .ـ(1992-ـ1987بيف عامي )ما التعاكف الخميجي مف القضية الفمسطينية 

بيف عامي ما بعنكاف مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف القضية الفمسطينية كىك  الفصل الثاني:
المكاقؼ السياسية لمجمس التعاكف الخميجي مف بعنكاف مبحثيف، األكؿ  ضـٌ ـ(، ك 2000-ـ1993)

مكقؼ مجمس التعاكف  الثانيتناكؿ ـ(، ك 2000-ـ1993بيف عامي )ما الفمسطينية  القضية
 ـ(.2000-ـ1993بيف عامي )ما الخميجي مف االعتداءات كالحككمات اإلسرائيمية 

بيف عامي ما : بعنكاف مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف القضية الفمسطينية الفصل الثالث
ىي: المبحث األكؿ: المكاقؼ السياسية لمجمس   مباحث ثبلثة اشتمؿ عمىك  ـ(،2012 – ـ2001)

 المبحث الثاني كدرسـ(، 2012-ـ2001بيف عامي )ما التعاكف الخميجي مف القضية الفمسطينية 
المبحث تناكؿ مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف االعتداءات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني، ك 

الزمنية  الفترة لداخمية الفمسطينية خبلؿكضاع امكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف األ الثالث
 .المحددة

 بعضك ، النتائج المتعمقة بالدراسة جمكعة مفممت عمى متشالتي االخاتمة كانتيت الدراسة ب
، ثـ أكرد الباحث مجمكعة مف المبلحؽ التي ضمت البيانات الختامية الصادرة عف التكصيات

 مجمس التعاكف الخميجي.
هلل أف تككف ىذه الرسالة مساىمة في تسميط الضكء عمى مكقؼ أحد كأخيران أرجك مف ا

 .المنظمات العربية تجاه القضية الفمسطينية
.ىذا وباهلل التوفيق



 

 
 
 
 

 :فصم متهيدي
، ؛ انتأسيسجمهس انتعاون اخلهيجي

 واألهداف، واهليكهيت
 
 

 مجمس التعاون الخميجي. أواًل: تأسيس

 يجي.أىداف مجمس التعاون الخمثانيًا: 

 الييكمية العامة لمجمس التعاون الخميجي.ثالثًا: 
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 تمييد:
كاف أبرزىا  ميمةأكاخر الستينات مف القرف العشريف أحداثان (1)شيدت منطقة الخميج العربي

القرار البريطاني باالنسحاب مف الخميج العربي، حيث كانت مخكلة بمسؤكلية حفظ األمف في 
 -كعمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية-ل إلى استغبلؿ الدكؿ الغربية األمر الذم أد ؛(2)المنطقة

في المنطقة مف خبلؿ مصطمح "فراغ  االرامية لتحقيؽ مصالحي اعف مخططاتي تذلؾ القرار، كأعمن
القكة"، كالمقصكد بو أف االنسحاب البريطاني كقكة عظمى تحافظ عمى مصالح الدكؿ الغربية في 

م إلى ظيكر قكل أخرل تسد  ذلؾ الفراغ عمى حساب النفكذ الغربي الذم الخميج العربي سيؤد
 الفراغ أماـ الطامعيف المستغميف لتمؾ الظركؼ خاصةن  سيتبلشى تدريجيان، فكاف مف الضركرم سدٌ 

 .(3)االتحاد السكفييتي

تصاعد االىتماـ الغربي بمنطقة الخميج العربي بعد أف أعدت الكاليات المتحدة األمريكية 
؛ كذلؾ منعان لمحاكالت (4)الفراغ الذم خمفَّتو بريطانيا الترتيبات العسكرية كالسياسية البلزمة لسدٌ 

االتحاد السكفييتي استغبلؿ نفكذه في المنطقة األمر الذم سيشكؿ ضربة كبيرة لمدكؿ الغربية يتمثؿ 
 .(5)في قطع شرياف الحياة الرئيس عنيا

 ببلدىامف خبلؿ إعبلنيا أف أمف  غربي ألمف الخميجعارضت دكؿ الخميج العربي المفيـك ال
، كطالبت بتحييد المنطقة مف الصراعات الدكلية، كالتدخبلت األجنبية امف صميـ مسؤكلية أبنائي

التي اعتبرتيا خطران عمى أمف كاستقرار الخميج العربي، ككاف مف أبرز الدكؿ المعارضة لذلؾ 
تيا دت دكؿ الخميج العربي في نظر ، حيث اعتم(6)الككيتة دكلك  لمصطمح المممكة العربية السعكديةا

األمنية عمى فكرة الترابط العربي، كاعتبرت أمف الخميج كاستقرار شعكبو مسؤكلية عربية جماعية، 
                                                           

ىضبة الخميج العربي: يمثؿ حدكد الكطف العربي مف الناحية الشرقية، كيقع بيف أراضي شبو الجزيرة العربية، ك  (1)
، كيربط مضيؽ ىرمز بينو كبيف 2ألؼ كـ 226إيراف، كييعٌد امتدادان بحريان لممحيط اليندم، كتيقدر مساحتو حكالي 

خميج عيماف كالمحيط اليندم، كتقع عميو عدة دكؿ، ىي: الككيت، كالعراؽ، كالمممكة العربية السعكدية، كقطر، 
يراف. )الكيالي، عبد الكىاب؛ كآخركف: مكسكعة السياسة، كالبحريف، كاإلمارات العربية المتحدة، كسمطنة عيم اف، كا 

 (.624، ص2ج
 .410( المسكرم، السيد: دكر مجمس التعاكف الخميجي في تأميف كتحقيؽ استقرار أمف منطقة الخميج، ص(2

 .185الصبحي، إبراىيـ: مجمس التعاكف في المنظكر اإلقميمي، ص (3)
4 ـ، 1979-ـ1970ي العامة كتطكراتيا في أركقة حركة عدـ االنحياز ( عمي، فميح: قضايا الخميج العرب(
 .172ص
 .27( العيدركس، محمد: مجمس التعاكف الخميجي بيف األمف اإلقميمي كالتحديات الخارجية، ص5)
 .47( فاضؿ، صدقة: األىمية العالمية المعاصرة لمخميج كدكؿ مجمس التعاكف، ص6)
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سبعينات القرف في  كالدكؿ اإلقميمية المجاكرة لكف األحداث كالمتغيرات التي شيدتيا الببلد العربية
بلشى شيئان فشيئان، كمف أبرز تمؾ األحداث: نشكب الحرب األىمية المبنانية جعمت الفكرة تت العشريف

، كمكاقؼ الدكؿ العربية مف جميكرية (2)ـ1976، كمشكمة الصحراء الغربية عاـ (1)ـ1975عاـ 
عاـ (4)الثكرة اإليرانية كاندالع، (3)ـ1978مصر العربية بعد تكقيعيا اتفاقية كامب ديفيد عاـ 

عاـ (7)، كالحرب العراقية اإليرانية(6)ـ1979السكفييتي ألفغانستاف عاـ  تبلؿح، كاال(5)ـ1979
 .(8)ـ1980

                                                           

ـ بعد إطبلؽ مسمحيف النار عمى حافمة فمسطينية في قرية 13/4/1975بتاريخ  الحرب األىمية المبنانية: بدأت (1)
فمسطينيان، كاعيتبرت الحادثة الشرارة األكلى لمحرب األىمية في لبناف بيف القكل  26عيف الرمانة؛ مما أدل إلى كفاة 

ـ 1989فاؽ الطائؼ عاـ المبنانية، كمنظمة التحرير الفمسطينية، كالجيش السكرم، كانتيت الحرب بعد تكقيع ات
برعاية المممكة العربية السعكدية. ) الكعكد، إسراء: الكجكد الفمسطيني في لبناف كانعكاسات األزمة الفمسطينية عمى 

 (.886الكضع المبناني، ص
ـ مع المغرب، 1975مشكمة الصحراء الغربية: ظيرت تمؾ المشكمة بعد تكقيع أسبانيا اتفاقية مدريد عاـ  (2)

نيا، ككاف مف أبرز بنكدىا انسحاب أسبانيا مف الصحراء الغربية، كتكقؼ إدارتيا عمى اإلقميـ، كتسميميا إلى كمكريتا
إدارة مؤقتة مككنة مف المغرب، كمكريتانيا، كالجماعات الصحراكية في الصحراء الغربية، فظيرت مشكمة عربية بيف 

السيطرة عمى أراضي الصحراء الغربية. ) الحيالي، عبد  المغرب، كالجزائر، كمكريتانيا حكؿ أحقيِّة تمؾ الدكؿ في
 (.354األمير: مشكمة الصحراء الغربية كاألمف القكمي العربي، ص

اتفاقية كامب ديفيد: كقيٌعت بيف الرئيس المصرم محمد أنكر السادات، كرئيس الكزراء اإلسرائيمي مناحيـ بيغف،  (3)
ـ في كامب ديفيد بالكاليات 7/12/1978-5رتر في الفترة ما بيف كرئيس الكاليات المتحدة األمريكية جيمي كا

المتحدة األمريكية، فيما اطمقكا عميو اإلطار العاـ لمسبلـ في الشرؽ األكسط. ) القاسـ، عدناف: مشاريع التسكية 
 (.123السممية المطركحة لحؿ القضية الفمسطينية كمكقؼ الشعب العربي إزاءىا، ص

4 بتاريخ  يواالنتصار عممف الشاه، كتمكنت  بقيادةت ضد نظاـ الحكـ اإليراني نشب: ( الثكرة اإليرانية(
 (.137ستراتيجية لمثكرة اإليرانية، صـ، كاستبدالو بنظاـ جديد.) عزمي، محمكد: النتائج اال11/2/1979
 .32( بشارة، عبد اهلل: تجربة مجمس التعاكف الخميجي خطكة أك عقبة في طريؽ الكحدة العربية، ص(5

ـ؛ بسبب تنامي الحركات اإلسبلمية عبر الحدكد 1979االحتبلؿ السكفييتي ألفغانستاف: كاف في شير ديسمبر  (6)
الحدكد مع جميكريات طاجكستاف، كأكزبكستاف، كتركمنستاف؛ فقرر االتحاد السكفييتي التدخؿ العسكرم الحتبلؿ 

 (. 19أفغانستاف. ) البار، محمد: لماذا قامت ركسيا بغزك أفغانستاف، ص
يراف، دخمت األيديكلكجي( الحرب العراقية اإليرانية: بحكـ االختبلؼ (7 ، كنكايا النظاميف القائميف في العراؽ كا 

ـ، كاستمرت ثمانية أعكاـ، تكبد فييا الطرفاف خسائر بشرية كمادية 1980ف في حرب ضركس منذ عاـ االدكلت
 (.62يرانية، صىائمة. ) الربيعي، محمد: مستقبؿ العبلقات العراقية اإل

 .44ـ، ص1991-ـ1981آؿ ثاني، محمد: السياسة القطرية في إطار مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية  (8)
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يج العربي، كالمناطؽ مع كجكد تمؾ األحداث، كسكء األكضاع األمنية في منطقة الخم
إعادة النظر في العربي ، أصبح مف الميـ لدكؿ الخميج (1)كسيكلة تعرضيا لممخاطر المحيطة بيا

خميجية تمحكرت حكؿ يا، فنشأت أفكار لدل قادة الدكؿ الستقرارىا، كتأكيد استقبللكا دأمف الببل
إليجاد إطار محدد كمنظـ يجمع دكؿ المنطقة، كبعد عدة  -فيما بينيما -كالتعاكف ضركرة التنسيؽ

)اإلمارات العربية المتحدة، كالمممكة العربية  اجتماعات كمداكالت بيف قادة دكؿ الخميج العربي الست
السعكدية، كسمطنة عيماف، كدكلة قطر، كدكلة الككيت، كالبحريف(، تـ االتفاؽ عمى تشكيؿ إطار 

 .(2)مكحد شمؿ تمؾ الدكؿ، أيطمؽ عميو )مجمس التعاكف الخميجي(
النظرة األمنية التي نظر إلييا قادة الدكؿ الخميجية في بداية األمر جزءان ال يتجزأ مف  كانت

كاستقرار شعكبيا مسؤكلية  أمف الببلد العربية ؛ ألفطار العربية ككؿمسؤكليات العرب تجاه األق
عربية تقع عمى عاتؽ الجميع، كالحفاظ عمى منطقة الخميج العربي، كما يشكمو مف أىمية 

، لكف مع دخكؿ الكطف العربي في العديد مف كاستقرارىا جميع الدكؿ العربية يمثؿ أمف استراتيجية
يجمع دكليـ،  إطار إنشاء عمىع قادة الخميج العربي سية كاألمنية، شجٌ األحداث كالمتغيرات السيا

الخميج العربي مف أطماع الدكؿ الغربية التي أمف الحفاظ عمى بكيعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيـ المتعمقة 
 ت جميعيا لسد الفراغ الذم خمفتو بريطانيا.تسارع
 مجمس التعاون الخميجي: تأسيسأواًل: 

مساعي كأفكار دعت إلى تحقيؽ الكحدة الخميجية، كاف مف دة ربي عشيدت دكؿ الخميج الع
 أبرزىا:

الكفد الككيتي  (3)جابر األحمد الصباح ـ، حيف قاد1968ان عاـ بارز لعبت دكلة الككيت دكران 
، إال أف المشركع لـ (4)الذم ضَـّ خبراء قانكنييف كسياسييف لمدفع نحك فكرة مشركع االتحاد التيساعي

                                                           

 .183( بسيسك، فؤاد: التعاكف اإلنمائي بيف أقطار مجمس التعاكف الخميجي، ص(1
 .186الصبحي، إبراىيـ: مجمس التعاكف في المنظكر اإلقميمي، ص (2)
ـ، كىك االبف الثالث لمشيخ أحمد الجابر الصباح الذم حكـ 29/5/1926د الصباح: كلد بتاريخ ( جابر األحم(3

-ـ 1949بيف عامي ما ـ، عييف نائبان لكالده لدائرة مدينة األحمدم في الفترة 1950-ـ1921بيف عامي ما الككيت 
يف كزيران لممالية كالصناعة، ـ عي 1963ـ، ثـ مسئكالن لكزارة المالية كاألمبلؾ العامة في الككيت، كفي يناير 1959

ـ عييف رئيسان لمجمس الكزراء، ككصؿ إلى سدة الحكـ في ديسمبر 1965كضيمت إليو كزارة التجارة، كفي عاـ 
 (.14الصباح، صالجابر ، صاحب السمك الشيخ جابر األحمد ككيتيةـ.) مركز البحكث كالدراسات ال1977

ـ، كالمقصكد بيا 1968رة قبؿ االنسحاب البريطاني مف الخميج العربي عاـ االتحاد التيساعي: ظيرت تمؾ الفك (4)
تككيف دكلة كاحدة مككنة مف اإلمارات التسع، كىي: البحريف، كقطر، كأبك ظبي، كدبي، كالشارقة، كرأس الخيمة، 

ـ، 15/8/1971اريخ كعجماف، كالفجيرة، كأـ القيكيف، لكف الخبلفات أدت لفشؿ الفكرة، كأعمنت البحريف استقبلليا بت
ـ. )عباس، غانـ: تأسيس دكلة اإلمارات العربية المتحدة، 3/9/1971بينما أعمنت قطر استقبلليا بتاريخ 

 (.108ص
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، كبركز المشاكؿ (1)االنضماـ لبلتحاد فيتعطيؿ مشاركة البحريف بب الدكر اإليراني بسب ؛لـ يتحقؽ
الداخمية بيف زعامات اإلمارات التسع، كاالختبلؼ عمى مكقع العاصمة، كالبعد المكاني بالنسبة 

، ثـ ظيرت فكرة االتحاد السيباعي الذم ضَـّ إمارات ساحؿ الخميج العربي (2)لبعض إمارات االتحاد
سبع في دكلة كاحدة، كنجحت تمؾ الفكرة، كظيرت اإلمارات العربية المتحدة مستقمة بتاريخ ال
بتاريخ  (3)ـ مككنة مف ست إمارات، ثـ انضمت إلييا إمارة رأس الخيمة2/12/1971

 .(4)ـ10/2/1972

مكضكع  فيد الحديث العربية المتحدة، كجدٌ جابر الصباح اإلمارات  زارـ 1975كفي عاـ 
ى تشكيؿ ليف اإلماراتييف، كصدر بياف مشترؾ في أعقاب الزيارة دعا إلئك مع المسالخميج  كحدة دكؿ

خارجية الدكلتيف، بحيث يجتمعاف مرتيف في العاـ عمى األقؿ بيدؼ  ملجنة كزارية برئاسة كزير 
دراسة الكحدة الخميجية، كعمى إثر ذلؾ نشطت جيكد قادة دكؿ الخميج العربي كمسئكليو في الدعكة 

تحقيؽ التعاكف في المجاالت السياسية، كاالقتصادية، ى لإييدؼ  ؛ى إنشاء إطار خميجي مكحدإل
كلي عيد الككيت آنذاؾ الشيخ سعد  زارـ 1978، كفي شير سبتمبر عاـ (5)كالتربكية، كاإلعبلمية

المتحدة،  مف المممكة العربية السعكدية، كالبحريف، كقطر، كاإلمارات العربية كؿه  (6)الصباح العبد اهلل
المتحدة، كسمطنة عيماف، دعا فييا التخاذ الخطكات اإليجابية نحك تحقيؽ تنظيـ مشترؾ لتككيف 

                                                           

 .30بشارة، عبد اهلل: تجربة مجمس التعاكف الخميجي خطكة أك عقبة في طريؽ الكحدة العربية، ص (1)
 . 296تعاكف الخميجي، ص( آؿ ثاني، فيد؛ كآخركف: البعد الرسالي لمجمس ال(2

إمارة رأس الخيمة: تقع في أقصى شماؿ اإلمارات العربية المتحدة، يحد ىا مف الجنكب كالشماؿ الشرقي سمطنة  (3)
، كتيعٌد أكلى 2كـ1684عيماف، كتشترؾ في الحدكد مع إمارة أـ القيكيف، كالفجيرة، كالشارقة، كتيقدر مساحتيا بنحك 

 (.176لخميج العربي. )اسبيتاف، سمير: اإلمارات العربية المتحدة، صاإلمارات التي تشرؼ عمى ا
 .10ـ، ص1971-ـ1968( السبعاكم، فيد: االنسحاب البريطاني مف الخميج العربي 4)

السيارم، فاضؿ: مجمس التعاكف كمنظمة إقميمية كصمتو بكؿ مف األمـ المتحدة كجامعة الدكؿ العربية،  (5)
 .123ص
السالـ الصباح: ابف الحاكـ األكؿ لمككيت، بدأ حياتو العامة نائبان لرئيس دائرة البكليس كاألمف  سعد العبد اهلل (6)

ـ، ثـ كزيران لمداخمية كالدفاع ما بيف عامي 1965-ـ1961ـ، ثـ كزيران لمداخمية ما بيف عامي 1961حتى عاـ 
تير كليان لمعيد عمى 1978-ـ1975ـ، كترأس المجنة الكزارية لشؤكف العمؿ ما بيف عامي 1978-ـ1965 ـ، ثـ اخي

ـ 1978إثر كفاة الشيخ صباح السالـ الصباح، كعند تكلي الشيخ جابر األحمد الصباح حكـ الككيت في يناير 
أصبح رئيسان لمكزراء، كعمؿ عمى حؿ المسائؿ العالقة بيف الككيت كالعراؽ، عيرؼ ببساطتو، كانفتاحو عمى الناس، 

 (.163، ص3يالي، عبد الكىاب؛ كآخركف: مكسكعة السياسة، جكشعكره العربي القكمي.)الك
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دكلة دعا إلى تحقيؽ الكحدة  ةكحدة دكؿ الخميج، كصدر بياف مشترؾ في أعقاب كؿ زيارة ألي
 .(1)الخميجية

عٌماف في  في ةعادت فكرة الكحدة بيف دكؿ الخميج أثناء انعقاد القمة العربية الحادية عشر 
ـ، حيث اجتمع أمير الككيت بزعماء دكؿ الخميج، كأكضح ليـ تصكر ببلده لمكحدة 1980نكفمبر 
 .(2)الخميجية

في أعقاب اجتماع كزراء خارجية الدكؿ الست صدر بياف الرياض ـ 1981في شير يناير ك 
 .(3)ة المجاالتتناكؿ عـز الدكؿ الخميجية عمى إقامة جسكر التعاكف كالتكامؿ فيما بينيا في كاف

دكؿ بدأت الخطكات التنفيذية لفكرة إنشاء مجمس التعاكف الخميجي بعد اجتماع ضَـّ قادة 
ـ، 1981، الذم عيقد في الطائؼ عاـ (4)منظمة المؤتمر اإلسبلمي قمةالخميج العربي عمى ىامش 

ة حيث تـ االتفاؽ عمى تشكيؿ مجمس التعاكف الخميجي عمى أساس مشاركة الدكؿ الخميجي
 .(5)الست

كزراء خارجية الدكؿ الخميجية في مدينة الرياض بتاريخ  ضـٌ آخر ثـ عيقد اجتماع 
مت (6)ع فيو المشارككف عمى كثيقة إعبلف إنشاء مجمس التعاكفـ، كقٌ 4/2/1981 دكؿ ، كفضَّ

األعضاء أف يككف المجمس المنكم تأسيسو عمى ىيئة تعاكف بيف الدكؿ األعضاء، كليس عمى 
 .(7)شكؿ اتحاد

                                                           

السيارم، فاضؿ: مجمس التعاكف كمنظمة إقميمية كصمتو بكؿ مف األمـ المتحدة كجامعة الدكؿ العربية،  (1)
 .123ص
 .39بسيسك، فؤاد: مجمس التعاكف الخميجي كآفاؽ التكجو االستراتيجي العربي المتكازف، ص (2)
 .88اهلل: السمكؾ الدكلي المقارف ألعضاء مجمس التعاكف في األمـ المتحدة، صاألشعؿ، عبد  (3)
ـ، كتزايد 1967ـ لعدة أسباب، أىميا: ىزيمة الدكؿ العربية عاـ 1969عاـ  أينشئت( منظمة المؤتمر اإلسبلمي: 4)

مو الرئيس ـ، كتراجع التيار القكمي العربي الذم تزع1967العرب بعد عاـ  ضدكتزايد االعتداءات اإلسرائيمية 
ـ السبب المباشر الذم 1969حرؽ إسرائيؿ جزء مف المسجد األقصى عاـ  المصرم جماؿ عبد الناصر، كاعيتبر
تجمع إسبلمي ضد االعتداءات اإلسرائيمية عمى المقدسات اإلسبلمية،  إقامةشجع الدكؿ العربية كاإلسبلمية إلى 

مغرب. ) العبيدم، محمد: إيراف كمنظمة المؤتمر ـ في ال25/9/1969كعيقد المؤتمر األكؿ لممنظمة بتاريخ 
 (.3اإلسبلمي، ص

 .8الشمرم، عبد المحسف: مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية كتحدم الكحدة، ص (5)
 .142العقيمي، مازف: مجمس التعاكف الخميجي تجربة لمتكامؿ األمني شبو اإلقميمي، ص (6)
 .299دة مف القبيمة إلى الدكلة، صالصايغ، فاطمة: اإلمارات العربية المتح (7)
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كزراء خارجية الدكؿ الخميجية في مدينة مسقط بتاريخ  ثـ عيقد اجتماع آخر ضـٌ 
ـ تَـّ خبللو مناقشة تشكيؿ ىيئة تصفية المنازعات بيف دكؿ المجمس، كتحديد 9/3/1981

إلى تحديد مكعد اجتماع المجمس األعمى  إضافةن  ؛كالمجمس الكزارمصبلحيات المجمس األعمى، 
أمينان عامان لؤلمانة ( 1)ت المكافقة عمى تعييف السيد عبد اهلل بشارةجي، كتمٌ لمجمس التعاكف الخمي

، ثـ عيقد اجتماع آخر لكزراء (2)العامة، كالتكقيع باألحرؼ األكلى عمى النظاـ األساسي لممجمس
 .(3)ـ؛ لكضع الممسات األخيرة لممجمس23/5/1981خارجية الدكؿ األعضاء في مسقط  بتاريخ 

األكلى لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي في مدينة أبك ظبي بتاريخ عيقدت الدكرة 
النظاـ األساسي كٌقعكا خبلليا عمى دكؿ األعضاء، ك شارؾ فييا ممكؾ كأمراء ك ـ، 25/5/1981

، كتـ اختيار مدينة الرياض مقران دائمان (4)لممجمس، كىك عبارة عف كثيقة إنشاء كتشكيؿ المجمس
 لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي ، كاألميف العاـ(6)ميف العاـ لجامعة الدكؿ العربيةاأل حضر، ك (5)لممجمس

ذلؾ التاريخ البداية القانكنية لممجمس كمنظمة اعتبارية مستقمة، قررت  دٌ ع، كيي (7)تمؾ القمة اإلسبلمي

                                                           

ـ، كحصؿ عمى شيادة الدراسات العميا في القانكف 7/11/1936( عبد اهلل يعقكب بشارة: كلد في الككيت بتاريخ 1)
-ـ1964بيف عامي ما ـ، عمؿ مدير مكتب كزارة الخارجية الككيتية 1962الدكلي مف جامعة أكسفكرد عاـ 

ـ، كعييف أمينان عامان لؤلمانة العامة 1981-ـ1971 عامي األمـ المتحدة ما بيف لمككيت في ان دائم ان ـ، كمندكب1971
ـ، كتفرغ لمكتابة 1997ـ، كترؾ العمؿ الرسمي في إبريؿ 1993-ـ1981بيف عامي ما لمجمس التعاكف الخميجي 

ير الذاتية ألعضاء الس :كالنشر، كالعمؿ الفكرم، كالندكات كالمحاضرات. ) األمانة العامة لمجمس التعاكف الخميجي
 (. 59الييئة االستشارية لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي، ص

 .39بسيسك، فؤاد: مجمس التعاكف الخميجي كآفاؽ التكجو االستراتيجي العربي المتكازف، ص (2)
المنظمات اإلقميمية الشريدة، عبد اليادم: مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية آلياتو، أىدافو المعمنة، عبلقاتو ب(3) 

 .28اإلقميمية كالدكلية، ص
 .82ـ، ص2008-ـ1913الزيدم، مفيد: تاريخ قطر المعاصر  (4)
 ـ.26/5/1981البياف الختامي الصادر عف الدكرة األكلى لممجمس األعمى، أبك ظبي،  (5)
ربية، جاءت استجابةن جامعة الدكؿ العربية: ىيئة عربية دكلية تضـ الدكؿ المكقعة عمى ميثاقيا، كتتكمـ المغة الع (6)

ـ بعد اجتماع اإلسكندرية 10/5/1945استجابةن لمشعكر القكمي العربي، كلمطمب الكحدة العربية، أيسست بتاريخ 
ـ بيف مصر، كالعراؽ، كاألردف، كالسعكدية، كسكريا، كاليمف، ثـ انضمت إلييا تكنس كالمغرب، ثـ بقية 1944عاـ 

يؽ الصبلت بيف الدكؿ األعضاء، كتحقيؽ التعاكف بينيا. ) الدكؿ التي حصمت عمى استقبلليا، كتيدؼ إلى تكث
 (.108يكسؼ، بشار؛ عمي، كجيو: جامعة الدكؿ العربية كاإلصبلح السياسي، ص

 .299الصايغ، فاطمة: اإلمارات العربية المتحدة مف القبيمة إلى الدكلة، ص (7)
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كاألمنية،  ،السياسيةك يا الداخمية، كالخارجية، تكبلف خبللو الدكؿ األعضاء مكاجية مشقررت م
 .(1)رة جماعيةكاالجتماعية بصك 

كبيرة مف تشكيؿ إطار عاـ  اتجيكدمبعد عدة أفكار كمبادرات ك  خميجيةنجح قادة الدكؿ ال
 ، كيسمحكافة تناكؿ سبؿ التعاكف في المجاالت األعضاء في مجمس التعاكف الخميجييجمع الدكؿ 

ة الخميج خاصة في ظؿ تزايد محاكالت الغرب الييمنة عمى منطق لو بالحفاظ عمى أمنو كاستقراره
 .ياسية كاألمنية في الدكؿ العربيةالعربي، كسكء األكضاع الس

 التي ساىمت في إنشاء مجمس التعاون الخميجي:الداخمية العوامل 
 تعددت العكامؿ الداخمية التي ساىمت في إنشاء مجمس التعاكف الخميجي، كمف أبرزىا:

 مزيد مف ب ة العمؿ المشترؾجمس حكؿ ضركر تبلقي كجيات النظر بيف الدكؿ األعضاء في الم
التنسيؽ كالتعاكف لخدمة أىدافيا، كتطكير عبلقاتيا بما يتبلءـ مع شعكبيا كحككماتيا، كتعامؿ 

ية مف حكليا سكاء كانت سياسية، كالدكل شكؿ جماعي مع التطكرات اإلقميميةالدكؿ األعضاء ب
 .(2)اقتصادية ـأمنية، أ ـأ
 ف أ :ؿ كالتعاكف بيف دكؿ المجمس، كمف أبرز تمؾ العكامؿة لتحقيؽ التكامئتكافر العكامؿ الميي

لتاريخ، كاآلماؿ المشتركة، متجانسة تجمعيا كحدة األصؿ، كا ان شعكب الدكؿ األعضاء تضـ  
تباعيا أسمكب حياة متشابو فرضتو الظركؼ التاريخية، كاالجتماعية، كالمناخية، كيتكفر لتمؾ اك 

، حيث تقع الدكؿ األعضاء في منطقة (3)بلصؽ الجغرافيالدكؿ مقدمات االرتباط المكاني، كالت
جغرافية كاحدة تجمعيا الحدكد المشتركة، كتتشابو في النظـ السياسية، كالركابط التاريخية، 

 .(4)كاألمنية، كالتأثر القكمي بالكحدة العربية
 بيت مرت الدكؿ األعضاء في تمؾ الفترة بمرحمة متشابية مف مراحؿ النمك االقتصادم، كتشا

في تركيب اقتصادىا لكجكد النفط، كدأبت دكؿ مجمس التعاكف الخميجي عمى إيجاد مصادر 
مف خبلؿ كضع خطط التنمية  ،المصدر الرئيس لتمؾ الدكؿ دٌ عبديمة عف الثركة النفطية، التي تي 

الصناعية، كالزراعية؛ الستثمار دخميا مف النفط بشكؿ يمكَّنيا مف زيادة مكاردىا االقتصادية 

                                                           

 .312( العيدركس، محمد: تاريخ الخميج العربي الحديث كالمعاصر، ص(1
طار التعامؿ الخميجي في التسعينيات، ص(2  .60( المكافي، عبد الحميد: مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية كا 

مرسي، مصطفى: مكقؼ ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية مف التجمعات اإلقميمية الفرعية كحالة مجمس التعاكف،  (3)
 .19ص
 .100مف التعاكف إلى التكامؿ، ص ( عبيد، نايؼ: دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية4)
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، كما تشابيت تمؾ الدكؿ في اليياكؿ االقتصادية، كالمصادر الطبيعية كالبشرية، (1)تنكيعياك 
 .(2)كالتطمع إلى إرساء قكاعد األمف كاالستقرار في المنطقة

  60امتبلؾ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي أكبر احتياط بتركلي في العالـ، كالذم ييقدر بنحك %
 عدٌ مف البتركؿ الخاـ تجاريان، كتي أكبر كمية  انتاجيا، ك (3)البتركؿ العالمياحتياطي مف إجمالي 

كد العق فيأىـ سمعة يحتاجيا العالـ  لذا فإف الدكؿ األعضاء تينتج ؛مف أكبر الدكؿ المصدرة لو
الدكؿ  دكؿ العالـ التي تحتاج إلى النفط خاصةن  تستقطب االىتماـ المتزايد مف ليذا فيي ؛القادمة

و يٌ لدراسات أف السيطرة عمى بتركؿ الخميج العربي كاحتياطادت ، كأكٌ (4)رلالصناعية، كالدكؿ الكب
دكؿ  تعني السيطرة عمى أكركبا الغربية، كالياباف، كالصيف، كالدكؿ التي تعتمد بشكؿ كمي عمى

 .(5)الخميج في تزكيدىا بالبتركؿ
 اكؿ التي تصميـ الدكؿ األعضاء في مجمس التعاكف الخميجي عمى المكاجية الجماعية لممش

تكاجييا، كالعمؿ تحت إطار مكحد عمى الصعيديف الدكلي كاإلقميمي، كفي المحافؿ المختمفة، 
كىك تأكيد عمى الخركج مف إطار القطر الضيؽ لكؿ دكلة إلى إطار اإلقميـ الكبير الذم يجمع 
 الدكؿ األعضاء، كالبحث عف األمف كاالستقرار في حزاـ أمني إقميمي، بدالن مف اجتيادات

مف الدكؿ األعضاء لمتحديات المحتممة عمى أمنيا، ككحدة أراضييا،  ، كاستجابةن (6)القطر الفردية
مصطمح فراغ القكة الذم أطمقتو األكساط  لركاتيا الطبيعية، كردان عمى دعاك أراضييا، كث

 .(8)ا، كرغبة دكؿ المجمس في تحقيؽ األمف الجماعي المشترؾ بيني(7)الغربية
 الديانة ف ؛لناحية الحضارية المتمثمة في كحدة الديف، كالمغةتشابو الدكؿ األعضاء مف ا

المغة العربية ىي المغة نتمي إلييا الدكؿ األعضاء، ك اإلسبلمية ىي الديانة الرئيسة التي ت

                                                           

( مرسي، مصطفى: مكقؼ ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية مف التجمعات اإلقميمية الفرعية كحالة مجمس التعاكف، 1)
 .19ص
 .205صادؽ، تكفيؽ: التنمية في دكؿ مجمس التعاكف دركس السبعينات كآفاؽ المستقبؿ، ص (2)
 .166ر التكتبلت الكبرل، ص( بكر، حسف: مجمس التعاكف الخميجي في عص(3

 .77الجميؿ، سيار؛ كآخركف: المجتمع كالدكلة في الكطف العربي في السياسات الرأسمالية الجديدة، ص (4)
5) Fukuyama, Francis: The End of History and the Last man, P. 277.) 

 .11بشارة، عبد اهلل: مجمس التعاكف كشرعية التعاكف اإلقميمي العربي، ص (6)
 .30( الحجيبلف، جميؿ: ستة عشر عامان مف عمر مجمس التعاكف الخميجي مقكمات البقاء كالعطاء، ص(7
 .198( ميكدر، ىيفاء: مفيـك األمف الجماعي، ص(8
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، كتجانس التراث الفكرم كالثقافي، كتطابؽ العادات كالتقاليد (1)الرسمية السائدة في تمؾ المنطقة
 .(2)كالقيـ االجتماعية

يتضح أف الظركؼ كانت مييأة إلنشاء مجمس التعاكف الخميجي مف النكاحي بذلؾ ك 
أسيمت بشكؿ كبير في تشكيؿ ك  ،السياسية، كاألمنية، كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالثقافية، كالبيئية

قتصادية ليا، بحيث إطار مكحد جمع دكؿ تمؾ المنطقة، كيككف بمثابة الحاضنة السياسية كاال
اإلطار دكؿ  طقة الخميج العربي، كما سيمثؿاإلطار مع كؿ قطر داخؿ من لؾؼ ذتنسجـ أىدا

لمدكؿ األعضاء في مجمس الرئيس  ية كالدكلية، كيككف المرجعالخميج العربي في المحافؿ اإلقميم
 التعاكف الخميجي.

 أىداف مجمس التعاون الخميجي:ثانيًا: 
 داؼ األساسية لو، كىي:د النظاـ األساسي لمجمس التعاكف الخميجي األىحدٌ 

 تحقيؽ التنسيؽ كالتكامؿ كالترابط بيف الدكؿ األعضاء في جميع المياديف كصكالن إلى كحدتيا. -
 تعميؽ كتكثيؽ الركابط كالصبلت، كأكجو التعاكف القائمة بيف شعكبيا في مختمؼ المجاالت. -
 كضع أنظمة متماثمة في جميع المياديف بما في ذلؾ: -
  المالية.الشؤكف االقتصادية ك 
 .الشؤكف التجارية كالجمارؾ كالمكاصبلت 
 .الشؤكف التعميمية كالثقافية 
 .الشؤكف اإلعبلمية كالسياحية 
 .الشؤكف التشريعية كاإلدارية 
دفع عممية التقدـ العممي كالتقني في مجاالت الصناعة، كالتعديف، كالزراعة، كالثركات المائية  -

نشاء مراكز بحكث عممية، ك  قامة مشاريع مشتركة، كتشجيع القطاع الخاص بما كالحيكانية، كا  ا 
 .(3)يعكد بالخير عمى شعكبيا

مع المبادئ اإلقميمية كالدكلية، فيي تتفؽ مع تنسجـ أىداؼ مجمس التعاكف الخميجي كما أف 
ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية الذم ال يعارض إنشاء تنظيمات أصغر داخؿ ىياكمو؛ إذ كاف الغرض 

                                                           

 .30آؿ ثاني، فيد: دراسات في الجغرافيا السياسية كالجيكبكليتيكا، ص (1)
 .11اكف الخميجي كمتطمبات التكامؿ، ص( مرسي، مصطفى: األىمية النسبية لخصكصية مجمس التع(2

 .5األمانة العامة لمجمس التعاكف الخميجي: النظاـ األساسي، ص (3)
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بط بيف الدكؿ األعضاء، كمع أىداؼ كميثاؽ األمـ المتحدة الذم يؤيد إنشاء منيا تقكية الركا
 .(1)منظمات، أك ككاالت إقميمية تعالج األمكر المتعمقة بحفظ األمف كالسمـ الدكلي

مف المبلحظ أف مجمس التعاكف الخميجي اعتمد في أىدافو عمى زيادة التعاكف كالترابط بيف 
ت؛ مما يخدـ دكؿ كشعكب الخميج العربي، كيعكد بالمكاسب، الدكؿ األعضاء في كافة المجاال
تمنع الدكؿ  ، كتتفؽ أىدافو مع المكاثيؽ العربية كالدكلية التي الاكالمنفعة االقتصادية كالسياسية لي

 ر تيدؼ إلى إحبلؿ السبلـ، كتزيد مف عمميات الترابط بيف الدكؿ الخميجية.األعضاء مف تشكيؿ أيط
 العامة لمجمس التعاون الخميجي:الييكمية ثالثًا: 

 تتككف ىيكمية مجمس التعاكف الخميجي مف:

كىك السمطة العميا في مجمس التعاكف الخميجي، كيتككف مف رؤساء الدكؿ  المجمس األعمى: .1
األعضاء، كرئاستو دكرية حسب الترتيب اليجائي ألسماء الدكؿ األعضاء، كيجتمع دكرة عادية 

كلة عضك، كتأييد عضك د ةكرات استثنائية بناءن عمى دعكة أيفي كؿ عاـ، كيجكز لو عقد د
منيـ بصكت  يتمتع كؿه  فاألعضاء الذي انعقاد المجمس صحيحان إذا حضر ثمثا دٌ أخر، كييع

 .(2)كاحد، كتصدر قراراتو بإجماع الدكؿ األعضاء المشاركة في التصكيت بكافة المسائؿ

رة المكقؼ الجماعي لمجمس التعاكف الخميجي الجتماعات المجمس األعمى أىمية كبيرة في بمك 
كجيات النظر  جميعتشمؿ بحيث  ،إزاء مختمؼ القضايا، كالتعامؿ مع كافة المشكبلت برؤية كاسعة

ي صاحب القدرة عمى اتخاذ القرارات ف دٌ األعضاء في تعامميا معيا، كييعالتي تطرحيا الدكؿ 
"أم  :التكافؽ تمد في اتخاذ قراراتو عمى أسمكبالمجمس الكزارم، كيع المسائؿ التي تيعرض عميو مف

 .(3)مكافقة جميع الدكؿ األعضاء المشاركة في جمسة التصكيت"

 المجمس األعمى، كىي: تخصصاتي لمجمس التعاكف الخميجي د النظاـ األساسحدٌ 

 .النظر في القضايا التي تيـ الدكؿ األعضاء 
 طكط األساسية التي يسير عمييا.كضع السياسة العميا لمجمس التعاكف الخميجي، كالخ 
 المشتركة التي تيعرض عميو مف النظر في التكصيات، كالتقارير، كالدراسات، كالمشاريع 

 المجمس الكزارم تمييدان العتمادىا.
 .النظر في التقارير كالدراسات التي ييكمؼ األميف العاـ بإعدادىا 

                                                           

 .111الرميحي، إبراىيـ: مجمس التعاكف تقييـ تجربة عربية، ص (1)
 .365العيدركس، محمد: دراسات في الخميج العربي، ص (2)
طار التعامؿ الخميجي في التسعينيات، صالمكافي، عبد الحميد: مجمس التعاكف لدكؿ الخمي (3)  .63ج العربية كا 
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 ة.كالمنظمات األىمي مؿ مع الدكؿ األخرلاعتماد أسس التعا 
 كتسمية أعضائيا. إقرار نظاـ ىيئة تسكية المنازعات 
 .تعييف األميف العاـ لؤلمانة العامة 
 .تعديؿ النظاـ األساسي لمجمس التعاكف الخميجي 
 .إقرار النظاـ الداخمي لمجمس التعاكف الخميجي 
 (1)التصديؽ عمى ميزانية األمانة العامة. 

مف خبلؿ قراراتو  مجمس التعاكف الخميجية الرئيسة لبلحظ أف المجمس األعمى ىك األدايي 
مية، كالدكلية، اليادفة لتحقيؽ التعاكف بيف الدكؿ األعضاء، كسبؿ تحقيؽ عبلقاتو مع المنظمات األى

 نسجـ مع مصالح الدكؿ األعضاء في المجمس. يبما  كاإلقميمية
 ىي:أجيزة تابعة لو تساعده في عممو، لممجمس األعمى عدة 

مجمس األعمى في كؿ ؿ بناءن عمى قرارات الكىي ىيئة مؤقتة تيشكٌ  ات:ىيئة تسوية المنازع . أ
بحسب طبيعة النزاع، كليا صبلحية االستعانة بالخبراء المناسبيف، كال بد مف  مسألة عمى حدة

 ـ األساسي لمجمس التعاكف الخميجيظاد النحدٌ ، ك (2)مشاركة كافة األعضاء في اجتماعاتيا
 :يا فيتخصص

  نازعات بيف الدكؿ األعضاء.المالعمؿ عمى حؿ 
  (3)الخبلفات حكؿ تفسير أك تطبيؽ النظاـ األساسي لمجمس التعاكف الخميجيالنظر في. 

 ةسست بقرار مف المجمس األعمى في دكرتو الثامنة عشر أي الييئة االستشارية لممجمس األعمى:  . ب
كثيؼ ـ؛ بيدؼ تكسيع قاعدة التشاكر، كت1997الككيت في شير ديسمبر التي عيقدت ب

ت الييئة بناءن عمى طمب أمير الككيت جابر الصباح، ئنشالتصاالت بيف الدكؿ األعضاء، كأي ا
كتتككف مف ثبلثيف عضكان بمعدؿ خمسة أعضاء لكؿ دكلة، كتختار الييئة رئيسان سنكيان ليا مف 
بيف أعضاء الدكلة التي ترأس المجمس األعمى، كييعاكف الييئة جياز إدارم، كىك مكتب شؤكف 

، كتتككف الييئة االستشارية مف رئاسة الييئة، كالجياز التنفيذم، (4)الييئة االستشارية بمسقط

                                                           

 .5األمانة العامة لمجمس التعاكف الخميجي: النظاـ األساسي، ص (1)
 .25عطية، عطية: مجمس التعاكف كظاىرة التكامؿ الدكلي، ص (2)
 .23األمانة العامة لمجمس التعاكف الخميجي: النظاـ األساسي، ص (3)
 .192مس التعاكف الخميجي: المسيرة كاإلنجاز بعد خمسة كعشريف عامان، صاألمانة العامة لمج (4)
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 ت كالمشاريع المحالة إلييا مفالقرارا فيإبداء الرأم ب ، كتتركز مسؤكلياتيا(1)كالمجاف التابعة ليا
 .(2)كالشبابيةالمجمس األعمى في المجاالت االقتصادية، كاالجتماعية، كالقانكنية، كالثقافية، 

ف ينكب عنيـ مف الكزراء، يتألؼ مف كزراء خارجية الدكؿ األعضاء، أك م المجمس الوزاري: .2
جداكؿ  يحددك ضع النظاـ األساسي لؤلمانة العامة، كييحضَّر الجتماعات المجمس األعمى، كي

كالمكائح التي تيعرض عمى  كييعد الدراسات كالمكضكعات كالتكصيات ،األعماؿ الخاصة بو
 .(3)المجمس األعمى

كسياسات المجاف الكزارية المنبثقة عف  المجمس الكزارم في مقترحات كمشركعات نظري
يرفع ما ييا، ك فمحمية لمنظر  ان مجمس التعاكف الخميجي؛ ليكافؽ عمى ما يراه مناسبان، أك يكمؼ لجان

ات إلى قرارات ليا الذم لو السمطة في تحكيؿ تمؾ المشركعات كالمقترح تكصؿ إليو لممجمس األعمى
 .(4)الصفة القانكنية بصفتيا التي رفعت، أك بعد إجراء التعديبلت عمييا

 المجمس الكزارم، كىي: تخصصاتي لمجمس التعاكف الخميجي د النظاـ األساسحدٌ 

  اقتراح السياسات ككضع التكصيات كالدراسات كالمشاريع التي تيدؼ إلى تطكير التعاكف
 ضاء في كافة المجاالت، كاتخاذ ما يمـز بشأنيا مف قرارات.كالتنسيؽ بيف الدكؿ األع

  العمؿ عمى تشجيع كتطكير كتنسيؽ األنشطة القائمة بيف الدكؿ األعضاء في مختمؼ
المجاالت، كتحاؿ القرارات المتخذة بيذا الشأف إلى المجمس الكزارم الذم يرفعيا بتكصية إلى 

 ا.التخاذ القرار المناسب بشأني ؛المجمس األعمى
 يف لرسـ السياسة الكفيمة بكضع قرارات مجمس التعاكف صصختتقديـ التكصيات لمكزراء الم

 مكضع التنفيذ.
  تشجيع أكجو التعاكف كالتنسيؽ بيف األنشطة المختمفة لمقطاع الخاص، كتطكير التعاكف القائـ

 بيف غرؼ تجارة كصناعة الدكؿ األعضاء فيما بينيا.
 المختمفة إلى لجنة أك أكثر، فنية أك متخصصة لدراسة  إحالة أم كجو مف أكجو التعاكف

 .(5)كتقديـ االقتراحات المناسبة بشأنو
 

                                                           

 .133السكيدم، جماؿ: مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية عمى مشارؼ القرف العشريف، ص (1)
 .214( شكقي، باىر: قمة مجمس التعاكف الخميجي ىكاجس كممفات، ص2)

 .114عربية، ص الرميحي، إبراىيـ: مجمس التعاكف تقييـ تجربة (3)
طار التعامؿ الخميجي في التسعينيات، ص (4)  .63المكافي، عبد الحميد: مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية كا 
 .8( األمانة العامة لمجمس التعاكف الخميجي: النظاـ األساسي، ص(5
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 كىي الفرع اإلدارم كالفني الرئيس لمجمس التعاكف الخميجي، كتتككف مف:  األمانة العامة: .3
ف بيف مكاطني الدكؿ األعضاء، كمدة عممو ثبلث مالمجمس األعمى  عينو: يي األميف العاـ -

أعماؿ األمانة العامة، كعف حسف سير  ؿ المباشر عفمسؤك ديد، كىك القابمة لمتجسنكات 
 .(1)صات السياسية كاإلدارية كالفنيةخصتتيا، كلؤلميف العاـ العديد مف الالعمؿ بمختمؼ قطاعا

األمناء المساعدكف: كعددىـ ستة أعضاء لمساعدة األميف العاـ في الشؤكف السياسية،  -
 ىية، كاألمنية، كشؤكف اإلنساف كالبيئة، كرئيس بعثة مجمس التعاكف إلكاالقتصادية، كالعسكر 

ينيـ المجمس الكزارم بترشيح مف األميف العاـ لؤلمانة العامة لمدة ثبلث سنكات عبرككسؿ، كيي 
 قابمة لمتجديد.

 .(2)األميف العاـ طرؼقية المكظفيف: يتـ تعيينيـ مف كب قطاعات األمانة العامة يمدراء عام -

 صصات األمانة العامة، كىي:ختاألساسي لمجمس التعاكف الخميجي  النظاـد حدٌ 
  إعداد الدراسات الخاصة بالتعاكف كالتنسيؽ، كالخطط كالبرامج المتكاممة لمعمؿ المشترؾ لدكؿ

 مجمس التعاكف الخميجي.
 .إعداد التقارير الدكرية عف أعماؿ مجمس التعاكف الخميجي 
 لمجمس األعمى، كالمجمس الكزارم.متابعة تنفيذ قرارات كتكصيات ا 
  إعداد مشركعات المكائح اإلدارية كالمالية التي تتماشى مع نمك مجمس التعاكف، كتزايد

 مسؤكلياتو.
 .إعداد الميزانيات كالحسابات الختامية لمجمس التعاكف الخميجي 
 .عداد جداكؿ أعماؿ المجمس الكزارم، كمشركعات القرارات  التحضير لبلجتماعات، كا 
 القتراح عمى رئيس المجمس الكزارم الدعكة لعقد دكرة استثنائية لممجمس الكزارم، إذا دعت ا

 الحاجة لذلؾ.
 (3)أية مياـ أخرل تيسند إلييا مف المجمس األعمى، أك المجمس الكزارم. 

يتمثؿ التنظيـ اإلدارم لؤلمانة العامة في عدد مف القطاعات المتخصصة كالمساعدة، كىي: 
الشؤكف ك شؤكف اإلنساف كالبيئة، ك الشؤكف العسكرية، ك الشؤكف االقتصادية، ك ية، الشؤكف السياس

مركز ك مكتب براءة االختراع، ك الشؤكف المالية كاإلدارية، ك الشؤكف الثقافية كاإلعبلمية، ك القانكنية، 

                                                           

 .25عطية، عطية: مجمس التعاكف كظاىرة التكامؿ الدكلي، ص (1)
: مس (2)  .17يرة التكامؿ القانكني لدكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية، صالمشيداني، أكـر
 .7األمانة العامة لمجمس التعاكف الخميجي: النظاـ األساسي، ص (3)
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باإلضافة إلى مكتب مجمس التعاكف الخميجي في برككسؿ، كالمكتب الفني لبلتصاالت  ؛المعمكمات
 .(1)مكة البحريف، كمكتب الييئة االستشارية بسمطنة عيمافبمم

القمة  خبلؿ ئيا، تقرر إنشامتخصصةدائمة ك لجاف  كىي لجان مجمس التعاون الخميجي: .4
 :(2)كىي المجمس،ـ؛ لتعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ 1981الخميجية األكلى في أبك ظبي عاـ 

 اإلسكاف. لجنة كزراء  .2 لجنة التخطيط االقتصادم كاالجتماعي.      .1

 لجنة النفط.  .4 لجنة التعاكف المالي كالتجارم. .3

 لجنة الخدمات االجتماعية كالثقافية. .6 لجنة التعاكف الصناعي.                     .5

 لجنة كزراء الدفاع. .8 المجنة الدائمة لرؤساء المحاسبة كالتدقيؽ.                                 .7

 لجنة كزراء الداخمية. .10          لجنة مسئكلي سمطات المكانئ.     .9

 لجنة التعاكف التجارم. .12 لجنة التعاكف العممي كالتكنكلكجي.           .11

 النقؿ كالمكاصبلت. كزراءلجنة  .14 لجنة التعاكف الزراعي كالمائي.               .13

 الطيراف المدني. كزراءلجنة  .16 البرؽ كالبريد كالياتؼ.             كزراءلجنة  .15

س التعاكف الخميجي، كأجيزتو باألىمية القانكنية، كاالمتيازات، كالحصانات التي كيتمتع مجم
 .(3)كظائفو داخؿ الدكؿ األعضاء تنفيذلتحقيؽ أىدافو، ك  يطمبيا

 لمنبثقة عف مجمس التعاكف الخميجيكالمجاف ا كالمؤسسات أف جميع األجيزة مما سبؽيتضح 
، األعضاء يادكلبما يتناسب مع مصالح  ،لعربيتيدؼ إلى إيجاد إطار مكحد يجمع دكؿ الخميج ا

 اإلطار الذم يؤسس أكاصر التعاكف كيضمف ليا التكاصؿ مع الدكؿ اإلقميمية كالدكلية تحت ىذا
 ة المجاالت، كعمى مختمؼ األصعدة.كالتنسيؽ بيف الدكؿ األعضاء في كاف

 

                                                           

: مسيرة التكامؿ القانكني لدكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية، ص (1)  .18المشيداني، أكـر
 .26مؿ الدكلي، صعطية، عطية: مجمس التعاكف كظاىرة التكا (2)
 .430( الطاىرم، حمدم: المممكة العربية السعكدية تاريخ ككاقع، ص3)



 
 
 
 

 :انفصم األول
قف جمهس انتعاون اخلهيجي مه انقضيت امى

 و(1992-و1981) بني عاميما يت انفهسطيى
 

بين ما قف مجمس التعاون الخميجي من القضية الفمسطينية االمبحث األول: مو 
 م(.1986-م1981عامي )

بين ما قف مجمس التعاون الخميجي من القضية الفمسطينية االمبحث الثاني: مو 
 م(.1992-م1987عامي )

 
  



 

 

 

 

 

 المبحث األول
 بين عاميما ي من القضية الفمسطينية قف مجمس التعاون الخميجامو 

 م(1986-م1981)
 

  :ـ، كالمكاقؼ الدكلية منيا.1981مبادرة األمير فيد بف عبد العزيز عاـ أكالن 
  :قؼ مجمس التعاكف الخميجي اـ، كمك 1982العدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف عاـ ثانيان

 منو.
  :منو. دكليةالقؼ امك الـ، ك 1982المشركع العربي لمسبلـ عاـ ثالثان 
  :كمكاقؼ مجمس ـ(1986-ـ1981)ما بيف عامي  منظمة التحرير الفمسطينيةرابعان ،

 .التعاكف الخميجي منيا
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 تمييد:
تيعٌد القضية الفمسطينية مف أبرز القضايا العربية كالدكلية التي يتناكليا مجمس التعاكف 

انعقاد دكراتو عمى مستكل المجمس  ـ، كحتى كقتنا الحالي خبلؿ1981عاـ  تأسيسوالخميجي منذ 
الكزارم، أك خبلؿ اجتماعاتو مع المنظمات اإلقميمية، كالدكؿ الكبرل، كمما ييدلؿ المجمس األعمى أك 

عمى ذلؾ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة األكلى لممجمس األعمى لمجمس التعاكف 
ـ )الدكرة التأسيسية(: "كأعمنكا بأف 26/5/1981الخميجي التي عيقدت في مدينة أبك ظبي بتاريخ 

ضماف االستقرار في الخميج مرتبط بتحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط؛ األمر الذم يؤكد عمى 
بما فيو حقو في  ،ضركرة حؿ قضية فمسطيف حبلن عادالن يٌؤمف الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني

قامة دكلتو المستقمة، كيٌؤمف االنسحاب اإلسرائيمي مف جميع األراضي العربية  العكدة إلى كطنو، كا 
 .(1)المحتمة، كفي طميعتيا القدس الشريؼ"

كاف لمجمس التعاكف الخميجي عدة مكاقؼ  ـ1986 -ـ1981كخبلؿ الفترة ما بيف عامي 
 مف أبرزىا:ك تجاه أحداث رئيسة في القضية الفمسطينية، 

 م، والمواقف الدولية منيا:1981عام(2)مبادرة األمير فيد بن عبد العزيزأواًل: 
ـ في حديثو ألحدل الككاالت السعكدية 7/8/1981أعمف األمير فيد بف عبد العزيز بتاريخ 

عف مبادرة سبلـ بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي تيدؼ إلى تحقيؽ السبلـ الدائـ كالشامؿ بيف 
عدة المممكة العربية السعكدية  ، كدفعت(3)الطرفيف، كالكصكؿ إلى تسكية سممية في الشرؽ األكسط

 لعرض المبادرة منيا:عكامؿ 
 ما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية. خاصةن  حدة األمريكية في الشرؽ األكسطسياسة الكاليات المت -

                                                           

 ـ.26/5/1981( البياف الختامي الصادر عف الدكرة األكلى لممجمس األعمى، أبك ظبي، (1
ربية ـ، كىك أحد األبناء السبعة لمؤسس المممكة الع1923كلد األمير فيد بف عبد العزيز بمدينة الرياض عاـ  (2)

ـ، 1953السعكدية الممؾ عبد العزيز آؿ سعكد، تقمٌد العديد مف المناصب، كاف مف أبرزىا: كزير المعارؼ عاـ 
ـ، ثـ نائبان لرئيس 1967ـ، كالنائب الثاني لرئيس مجمس الكزراء عاـ 1975-ـ1962ككزيران لمداخمية ما بيف عامي 
عتو ممكان عمى المممكة العربية السعكدية بعد كفاة أخيو الممؾ ـ تمت مباي13/7/1982الكزراء ككليان لمعيد، كبتاريخ 

 (.174خالد بف عبد العزيز. ) محمد، كداد: في ذكرل رحيؿ الممؾ فيد بف عبد العزيز، ص
 .67ـ، ص1988-ـ1947( حداد، تريز: القرارات كالمبادرات الخاصة بالقضية الفمسطينية (3
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كإطار لمسبلـ في الشرؽ األكسط،  تمسؾ الكاليات المتحدة األمريكية باتفاقية كامب ديفيد -
 .(1)االتفاقية، كىك ما دفعيا إلطبلؽ المبادرة تعارض السعكديةالعربية بأف المممكة  عممان 

 بنود المبادرة: .1
 ت مبادرة األمير فيد بف عبد العزيز عمى ثمانية بنكد أساسية، كىي:نصٌ 

 بما فييا مدينة القدس (2)ـ1967انسحاب إسرائيؿ مف جميع األراضي العربية المحتمة عاـ - أ
 .(3)الشرقية

 ـ.1967تي أيقيمت عمى األراضي العربية المحتمة عاـ إزالة المستعمرات اإلسرائيمية ال- ب
 ضماف حرية العبادة، كممارسة الشعائر الدينية لكافة األدياف في األماكف المقدسة.- ت
 تأكيد حؽ الشعب الفمسطيني في العكدة إلى كطنو، كتعكيض مف ال يرغب بالعكدة.- ث
ـ المتحدة لمدة ال تزيد عف تخضع الضفة الغربية كقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراؼ األم- ج

 بضعة أشير.
 ـ.1967الدكلة الفمسطينية المستقمة كعاصمتيا القدس عمى حدكد عاـ  إقامة- ح
 سبلـ. ك  بأمفكيد حؽ دكؿ المنطقة العيش تأ- خ
 .(4)األمـ المتحدة أك بعض الدكؿ األعضاء فييا تمؾ المبادئ ضماف تنفيذ- د

بادرة تتكقؼ عمى مدل التزاـ الكاليات ككضع األمير فيد ثبلثة شركط أساسية لتنفيذ الم
 المتحدة األمريكية بتطبيقيا، كىي:

 كقؼ الدعـ األمريكي البل محدكد إلسرائيؿ. -
 كضع حد لمغطرسة اإلسرائيمية كسياساتيا الممارسة ضد الشعب الفمسطيني. -
 .(5)االعتراؼ بالجانب الفمسطيني كعنصر أساسي في عممية السبلـ -

                                                           

 .184نية بشأنيا، ص( ؼ. ح: مبادرة فيد كالحكارات الفمسطي(1
ـ، كالمتمثمة في شبو 5/6/1967ـ التي احتميا إسرائيؿ بعد حربيا بتاريخ 1967ييقصد باألراضي المحتمة عاـ ( 2)

جزيرة سيناء، كالجكالف السكرم، كالضفة الغربية، كالضفة الشرقية مف نير األردف، كقطاع غزة، كالقدس الشرقية. 
 (.369مى الكاقع في العراؽ، صـ ع1967)كريـ، ىادم: انعكاسات حرب 

ـ احتمت 1967ـ القسـ الغربي مف مدينة القدس، كخبلؿ حرب عاـ 1948( احتمت إسرائيؿ أثناء حرب عاـ (3
عبلنيا  القسـ الشرقي لممدينة، كعٌبر المجتمع الدكلي، كاألمـ المتحدة عف رفضيما ضـٌ إسرائيؿ الجزء الشرقي، كا 

رىا اراءات اإلسرائيمية التي اتبعتيا فييا، كاليادفة لتغيير معالـ المدينة، كاعتبعاصمة مكحدة إلسرائيؿ، كرفض اإلج
 (.170إجراءات غير شرعية. )عبد الكريـ، إبراىيـ: قضية القدس في قرارات األمـ المتحدة، ص

 .19النفيسي، عبد اهلل: مجمس التعاكف الخميجي اإلطار السياسي كاالستراتيجي، ص (4)
 .63ي: سياسة المممكة العربية السعكدية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي، صالعفيفي، فتح (5)
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بداية التنازؿ العربي عف تحرير بف عبد العزيز درة األمير فيد اعتبر بعض الباحثيف مبا
ـ، كعمى االستعداد العربي لبلعتراؼ بإسرائيؿ، كالعكدة إلى 1948األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

، كلـ تتضمف المبادرة (2)، مما يعكس الصكرة بأف العرب رضكا باألمر الكاقع(1)المفاكضات السياسية
 .(3)مة التحرير الفمسطينيةاإلشارة إلى منظ

طرح مف مشاريع التسكية السياسية التي تي  برزمبادرة األمير فيد بف عبد العزيز مف أ كانت
الجانب العربي، كالتي تبنتيا المممكة العربية السعكدية لتحقيؽ السبلـ في المنطقة، كمحاكلة عربية 

، كعند التعمؽ في بنكد المبادرة ـ1978ـ عا لحؿ الصراع العربي اإلسرائيمي بعد اتفاقية كامب ديفيد
 :يتضح أنيا اشتممت عمى

عاصمتيا القدس الشريؼ، ك ـ، 1967عاـ تتضمف المبادرة إقامة دكلة فمسطينية عمى حدكد  -
كأصبح ذلؾ مطمبان أساسيان لمعظـ فصائؿ كأحزاب الشعب الفمسطيني، ككافة المنظمات 

 . الحقان الدكلية كالعربية كاإلسبلمية 
مٌكف المسمميف أداء شعائرىـ الدينية، مما يي كالييكد بف يف كالمسيحييالمسمم لبة بحريةالمطا -

كالمسيحييف غير الفمسطينييف مف زيارة األماكف المقدسة في فمسطيف بكؿ سيكلة بما فييا 
 مدينة القدس.

ث سيزداد بند حؽ العكدة لبلجئيف الفمسطينييف إلى أراضييـ خطران كبيران لئلسرائيمييف، حي ييعدٌ  -
 مما ييدد بانييار إسرائيؿ مف الناحية الديمكغرافية.  ؛عدد الفمسطينييف

ة مف أجؿ األمـ المتحدة كالدكؿ األعضاء فييا باإلشراؼ عمى تنفيذ المبادر  طالب األمير فيد -
 الدكلة الفمسطينية، كاالعتراؼ الدكلي بيا. تذليؿ العقبات أماـ إقامة كبناء

 بادرة:المواقف الدولية من الم .2
 تعددت المكاقؼ الدكلية مف مبادرة األمير فيد بف عبد العزيز، ككاف مف أبرزىا:

تفاكتت ردكد أفعاؿ الدكؿ العربية مف مبادرة األمير فيد بف عبد العزيز  موقف الدول العربية: . أ
ما بيف مؤيد كمعارض، كاف مف أبرز المكاقؼ المؤيدة دكؿ الخميج العربي التي كانت مف أكائؿ 

كؿ الميرحبة بياالد
، (5)األساس لسبلـ حقيقي كعادؿ في المنطقة ، كاعتبرت البحريف المبادرة(4)

                                                           

 .29التكنسي، خميفة: القمـ العربية كالقضية الفمسطينية، ص (1)
 .58الرابطة اإلسبلمية لطمبة فمسطيف: مشاريع الحمكؿ السممية عمى الساحة الفمسطينية، ص(2) 

 .1274ية المتباينة كأثرىا عمى مشاريع الدكلة الفمسطينية، ص( أحمد، سامي: المكاقؼ السياسية الفمسطين3)
 .303الطائي، عبد الرازؽ: مبادرات السبلـ السعكدية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي، ص (4)
 .58الرابطة اإلسبلمية لطمبة فمسطيف: مشاريع الحمكؿ السممية عمى الساحة الفمسطينية، ص (5)
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مف المممكة األردنية الياشمية، كجيبكتي، كالصكماؿ، كالمغرب، كاعتبر  كما أيَّدت المبادرة كؿه 
تعديبلت عمى البنكد التي الالسكداف أف األمر متركؾ لمفمسطينييف، كدعت تكنس إلى إجراء 

مف أجؿ الحصكؿ عمى إجماع عربي  ؛تختمؼ عمييا الدكؿ العربية المعارضة لممبادرة
ألنو اعتبر المبادرة  ؛، أما الدكؿ العربية المعارضة لممبادرة فكاف مف أبرزىا: العراؽ(1)بشأنيا

تتضمف االعتراؼ بإسرائيؿ، كالجميكرية العربية السكرية التي أصدرت كزارة خارجيتيا كرقة 
ة لمؤتمر كزراء خارجية الدكؿ العربية جاء فييا ضركرة االلتزاـ بمقررات القمة عمؿ مقدم

 ما يتعمؽ بػ: خاصةن (2)اففي عمٌ التي عيقدت العربية 
  ـ.1967التحرير الكامؿ لجميع األراضي العربية المحتمة عاـ 
 .تحرير القدس كعدـ القبكؿ بأم كضع مف شأنو المساس بسيادة العرب عمييا 
 حقو في العكدة، كتقرير  استعادة الحقكؽ الكطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني خاصةن االلتزاـ ب

قامة الدكلة الفمسطينية بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية بكصفيا الممثؿ الشرعي  المصير، كا 
 كالكحيد لمشعب الفمسطيني.

مقضية دكلة عربية االنفراد بأم حؿ ل ةت كرقة العمؿ عمى أنو ال يجكز أليدكما أكٌ 
 .(3)الفمسطينية، كالصراع العربي اإلسرائيمي إال مف خبلؿ إجماع عربي

انقسـ المكقؼ الفمسطيني ما بيف مؤيد كمعارض لممبادرة، فقد أعمف  الموقف الفمسطيني: . ب
د ، كأكى (4)ياسر عرفات تأييده لمبادرة األمير فيد بف عبد العزيز لحؿ الصراع في الشرؽ األكسط

، كأعرب عف (5)رة تتبلقى مع البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفمسطينيةأف بعض بنكد المباد
كذلؾ يعني ضمنيان مكافقة حركة ، (6)عف شكو في قبكؿ إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية ليا

                                                           

 .303رات السبلـ السعكدية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي، صالطائي، عبد الرازؽ: مباد (1)
ـ، نٌص بيانيا الختامي عمى إدانة االعتداءات اإلسرائيمية عمى لبناف؛ 25/11/1980( قمة عٌماف: عيقدت بتاريخ (2

ييعيد الحقكؽ  باعتباره ال 242كاستمرار تأييد الكاليات المتحدة األمريكية إلسرائيؿ، كرفض قرار مجمس األمف الدكلي 
العربية، كاتخذت القمة قراران بقطع العبلقات الدبمكماسية مع أية دكلة في العالـ تنقؿ سفارتيا في إسرائيؿ إلى القدس. 

، 11484)شيرازم، ندل: الصراع العربي اإلسرائيمي المحكر الدائـ في كؿ القمـ السابقة، صحيفة األنباء، العدد 
 (.44، ص23/3/2008
 .209ـ، ص1985-ـ1947منير؛ المكسى، طارؽ: مشاريع التسكية السممية لمقضية الفمسطينية اليكر،  (3)
 .1274أحمد، سامي: المكاقؼ السياسية الفمسطينية المتباينة كأثرىا عمى مشاريع الدكلة الفمسطينية، ص (4)
 .186ؼ. ح: مبادرة فيد كالحكارات الفمسطينية بشأنيا، ص (5)
 .21مجمس التعاكف الخميجي اإلطار السياسي كاالستراتيجي، ص النفيسي، عبد اهلل: (6)
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فتح عمى تمؾ المبادرة؛ ألف ياسر عرفات كاف رئيسان لمنظمة التحرير الفمسطينية، كالقائد العاـ 
 لحركة فتح.

 ا الموقف الفمسطيني المعارض فتمثل في:أم
 تسكية سياسية ال تؤدم إلى إقامة دكلة  ة: رفضت الجبية أي(1)الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف

، كاعتبرتيا مبادرة رجعية تيدؼ إلى إسقاط الخيار (2)فمسطينية عمى كامؿ األراضي الفمسطينية
 .(3)العسكرم، كالتمييد لبلعتراؼ العربي بإسرائيؿ

 عارضت الجبية الديمقراطية المبادرة لتجاىميا دكر (4)لجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيفا :
، (5)منظمة التحرير الفمسطينية، كدكر االتحاد السكفييتي، كالدكؿ الصديقة لمشعب الفمسطيني

كاعتبرتيا ضمف سياؽ فشؿ مؤامرة الحكـ الذاتي اإلدارم، كتيدؼ إلى كسر النيكض العربي 
 .(6)رم، كتحاكؿ جر المنطقة لمركض كراء أكىاـ التسكية األمريكيةكالجماىي

 أكدت منظمة الصاعقة أف المبادرة تتناقض بشكؿ كبير مع الميثاؽ (7)منظمة الصاعقة :
دكلة  ة، كخركجان عف إجماع مؤتمرات القمـ العربية التي ال تسمح ألي(8)الكطني الفمسطيني

 .(9)يا خبلؿ اجتماع قمة عربيعربية طرح حمكؿ منفردة ال تتـ مناقشت

                                                           

الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف: منظمة فمسطينية انبثقت عف حركة القكمييف العرب، كتكلى أمانتيا الدكتكر  (1)
ـ مف منظمة أبطاؿ العكدة، كشباب الثأر، كجبية تحرير فمسطيف، كاشتيرت 1967جكرج حبش، شيٌكمت في نكفمبر

 (. 266ممياتيا خارج فمسطيف، ككاف يصدر عنيا مجمة اليدؼ.) المكسكعة العربية العالمية، صبع
 .187( ؼ. ح: مبادرة فيد كالحكارات الفمسطينية بشأنيا، ص(2

 .1274أحمد، سامي: المكاقؼ السياسية الفمسطينية المتباينة كأثرىا عمى مشاريع الدكلة الفمسطينية، ص (3)
ـ بقيادة نايؼ حكاتمة بعد 1969اطية لتحرير فمسطيف: منظمة فمسطينية شيٌكمت في فبراير ( الجبية الديمقر (4

االنشقاؽ عف صفكؼ الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، كانضمت إلى منظمة التحرير الفمسطينية كىيئاتيا المختمفة. 
 (.266) المكسكعة العربية العالمية، ص

 .187ينية بشأنيا، ص( ؼ. ح: مبادرة فيد كالحكارات الفمسط(5
 .1274أحمد، سامي: المكاقؼ السياسية الفمسطينية المتباينة كأثرىا عمى مشاريع الدكلة الفمسطينية، ص (6)
ـ بناءن عمى قرار حزب البعث السكرم في مؤتمره التاسع 1967( منظمة الصاعقة: منظمة فمسطينية شيٌكمت عاـ 7)

ي، كيتركز تكاجدىا في سكريا، انضمت إلى منظمة ـ، كىي منظمة ذات تكجو قكم1966التاسع بدمشؽ عاـ 
التحرير الفمسطينية، كشاركت في جبية اإلنقاذ الفمسطينية المناىضة لمنظمة التحرير، كىي أحد الفصائؿ العشرة 

 (.407المعارضة التفاؽ أكسمك. )صالح، محسف: دراسات منيجية في القضية الفمسطينية، ص
ك الميثاؽ الذم أقٌره المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو الرابعة التي عيقدت في ( الميثاؽ الكطني الفمسطيني: ى8)

ـ بديبلن لمميثاؽ القكمي الفمسطيني الذم أقٌره المؤتمر األكؿ لممنظمة في مدينة 17/7/1968في القاىرة بتاريخ 
 (. 504، ص6ـ. ) الكيالي، عبد الكىاب؛ كآخركف: مكسكعة السياسة،ج1964القدس عاـ 

 .1274حمد، سامي: المكاقؼ السياسية الفمسطينية المتباينة كأثرىا عمى مشاريع الدكلة الفمسطينية ، صأ (9)
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ينسجـ مع بشكؿ  ،نقسـ بيف مؤيد كمعارض مف المبادرةايتضح أف المكقؼ الفمسطيني 
مف برنامج منظمة  ان طبيعة كأيديكلكجية كبرنامج كؿ فصيؿ، حيث اعتبر ياسر عرفات المبادرة جزء
ضة لممبادرة فرفضت التحرير الفمسطينية، كمنسجمة مع أىدافيا كميثاقيا، أما الفصائؿ المعار 

 أنيا تفريط بالثكابت، كتنازؿ عف الحقكؽ الفمسطينية.كرأت باستمرار مثؿ تمؾ المبادرات آنذاؾ؛ 

لعدـ ارتياحيا لمنكايا  ؛بف عبد العزيز رفضت إسرائيؿ مبادرة األمير فيد الموقف اإلسرائيمي: . ت
امة دكلة مستقمة لمفمسطينييف، كألنيا تدعك إلى إق ؛(1)العربية، كتناقضيا مع اتفاقية كامب ديفيد

كاحتماؿ طمب السعكدية مف كاشنطف تقديـ ترضيات لمجانب العربي بسبب معارضة إسرائيؿ 
 .(2)لممبادرة ستككف عمى حساب إسرائيؿ

ما تضمنو البند السابع  خاصةن  األمريكية بالمبادرة السعكدية دارةبت اإلرحٌ  الموقف األمريكي: . ث
سبلـ، كبما ينطكم عف تمؾ المبادرة بشكميا العاـ المتمثؿ في مف حؽ دكؿ المنطقة العيش ب

 دارةتبرت اإل، كاع(3)االستعداد السعكدم لدفع عممية السبلـ في الشرؽ األكسط إلى األماـ
ألنيا المرة األكلى التي تعترؼ فييا المممكة العربية  ؛المبادرة أنيا تستحؽ الثناء ةاألمريكي

 .(4)السعكدية بإسرائيؿ
في لندف مبادرة األمير  (5)أيَّد كزراء خارجية دكؿ السكؽ األكربية المشتركة ف األوروبي:الموق . ج

أف  ـ13/10/1981بتاريخ  (7)كزير الخارجية البريطاني كارينغتكف د، كأكٌ (6)بف عبد العزيز فيد
ىدة جدان، كأف أكركبا ستعمؿ جا ان كميم ان أساسي ان ليذه المبادرة أىمية كبيرة الستيدافيا مكضكع

                                                           

 .11( قسـ األرشيؼ كالمعمكمات:  تقرير حكؿ المكقؼ األكركبي مف مبادرات التسكية السممية، ص1)
 .186( ؼ. ح: مبادرة فيد كالحكارات الفمسطينية بشأنيا، ص2)

 .185يد كالحكارات الفمسطينية بشأنيا، صؼ. ح: مبادرة ف (3)
 .20النفيسي، عبد اهلل: مجمس التعاكف الخميجي اإلطار السياسي كاالستراتيجي، ص (4)
ـ بعد التكقيع عمى اتفاقية ركما بيف ست دكؿ ىي: 25/3/1957( دكؿ السكؽ األكربية المشتركة: أيسست بتاريخ (5

يدؼ تحقيؽ الترابط االقتصادم، كالسعي بانيا الغربية، كلككسمبكرغ، ىي: إيطاليا، كىكلندا، كبمجيكا، كفرنسا، كألم
لمتقارب السياسي بيف الدكؿ األعضاء لتحقيؽ استقرارىا. )عثماف، كماؿ: مكاقؼ دكؿ السكؽ األكركبية المشتركة 

 (.21تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي، ص
 .11ف مبادرات التسكية السممية، صقسـ األرشيؼ كالمعمكمات: تقرير حكؿ المكقؼ األكركبي م(6) 

ـ، 1959( المكرد بيتر كارينغتكف: سياسي بريطاني، تخرج مف معيد إيتكف، كعييف مندكبان ساميان في أستراليا عاـ 7)
ـ، كما عييف أمينان 1979ـ، كاختارتو مرغريت تاتشر كزيران لمخارجية عاـ 1974ـ، كأصبح كزيران لمدفاع عاـ 1959

ـ، كييعٌد أحد المحافظيف في الحزب الميبرالي. ) الكيالي، عبد الكىاب؛ 1984ي عاـ عامان لحمؼ شماؿ األطمس
 (.38، ص5كآخركف: مكسكعة السياسة، ج
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بت ، أما دكؿ أكركبا الغربية فرحٌ (1)مف أجؿ الكصكؿ لتحقيؽ السبلـ المطمكب في المنطقة
 .(2)بالمبادرة لكف بطريقتيا المعركفة التي تيرضي العرب، كال تيغضب إسرائيؿ

شر تجاه المبادرة، حيث طمب لـ يتخذ االتحاد السكفييتي أم مكقؼ مبا الموقف السوفييتي: . ح
 .(3)راستيا قبؿ اتخاذ أم مكقؼ رسمي بشأنيامف الكقت لد مزيدال

بالمبادرة  (5)ب األميف العاـ لؤلمـ المتحدة خافير دم ككياررحٌ  :(4)موقف األمم المتحدة . خ
ميثاؽ األمـ المتحدة، كتتفؽ مع قراراتيا الصادرة بشأف القضية  مع ىا منسجمةالسعكدية، كاعتبر 

 .(6)الفمسطينية، كالصراع العربي اإلسرائيمي

اينت المكاقؼ الدكلية حكؿ المبادرة، إال أف مضمكنيا كاف في مجممو يتجو نحك الترحيب تب
ف احتفظت بعض الدكؿ  بالمبادرة كخطكة عربية إلنياء الصراع الدائر في الشرؽ األكسط، حتى كا 

إال أف مصالحيا مع الدكؿ  يافي ان رد عمى تمؾ المبادرة، أك رفضت دكؿ أخرل بنكدالبية بعدـ ك األكر 
 .دكف رفض المبادرة بشكؿ عمني التالعربية، كالخميج بصفة خاصة ح

تبنى مجمس التعاكف الخميجي مبادرة األمير فيد بف عبد موقف مجمس التعاون الخميجي:  . د
كطالب ، (1)العزيز إليجاد حؿ شامؿ كدائـ لمصراع العربي اإلسرائيمي، كالقضية الفمسطينية

                                                           

 .211ـ، ص1985-ـ1947اليكر، منير؛ المكسى، طارؽ: مشاريع التسكية السممية لمقضية الفمسطينية  (1)
 . 306لصراع العربي اإلسرائيمي، صالطائي، عبد الرازؽ: مبادرات السبلـ السعكدية تجاه ا (2)
 .186( ؼ. ح: مبادرة فيد كالحكارات الفمسطينية بشأنيا، ص3)
 ،ـ، عقب المؤتمر الذم عيقد في كاشنطف1942( األمـ المتحدة: ذيكر اسـ األمـ المتحدة ألكؿ مرة في يناير 4)

بة في إنشاء األمـ المتحدة في دكلة بيدؼ تككيف جبية عالمية ضد دكؿ المحكر، كتأكدت الرغ 26ركت فيو اكش
ـ، كجاء فيو ضركرة إنشاء ىيئة دكلية لصيانة السبلـ الدكلي، 30/10/1943تصريح مكسكك الذم صدر بتاريخ 

ـ بعد أف صادؽ عمى الميثاؽ الكاليات 24/10/1945ت األمـ المتحدة إلى حيز الكجكد بصكرة رسمية في ظير ك 
، كفرنسا، كالصيف، كأغمبية حككمات العالـ .)الكيالي، عبد الكىاب، كآخركف: المتحدة األمريكية، كاالتحاد السكفييتي

 (.  315، ص2مكسكعة السياسة، ج
ـ، كبالدائرة 1940ـ، التحؽ بكزارة الخارجية عاـ 19/1/1920( خافير دم ككيار: كلد في البيرك بتاريخ 5)

، كالمممكة المتحدة، كبكليفيا، كالبرازيؿ، ثـ ـ، كعمؿ سكرتير في سفارات البيرك في فرنسا1944الدبمكماسية عاـ 
ـ نائب كزير الشؤكف 1966تكلى منصب المستشار، كالمستشار الكزير في سفارة البيرك في البرازيؿ، كعمؿ عاـ 

ـ أمينان عامان 1981ـ عمؿ مستشاران قانكنيان في كزارة الخارجية، كتـ تعيينو في ديسمبر 1981الخارجية، كفي عاـ 
 تحدة. )صفحة األمناء العامكف لؤلمـ المتحدة:لؤلمـ الم

http://www.un.org/ar/sg/formersg/decuellar.shtml                                                     ) 
 .11بف عبد العزيز في دعـ القضية الفمسطينية كنصرتيا، ص مقبؿ، فيمي: دكر خادـ الحرميف الشريفيف فيد (6)
 .11ص

http://www.un.org/ar/sg/formersg/decuellar.shtml
http://www.un.org/ar/sg/formersg/decuellar.shtml


 25 

لى لممجمس الكزارم التي عيقدت بمدينة الطائؼ بتاريخ في دكرتو األك –مجمس التعاكف الخميجي 
المممكة العربية السعكدية كضع المبادرة عمى جدكؿ أعماؿ القمة العربية المقرر  -ـ2/9/1981

حيث كرد: "كقد استعرض المجمس  ،ـ1981عقدىا في مدينة فاس المغربية في شير نكفمبر 
عبلف المبادئ التي تضمنيا تصريح خبلؿ بحث القضية الفمسطينية مف جميع كجكىيا؛ إ

صاحب السمك الممكي األمير فيد بف عبد العزيز كلي عيد المممكة العربية السعكدية بشأف 
الحؿ العادؿ الشامؿ لممشكمة، كما استعرض ردكد الفعؿ اإليجابية ليا عمى الصعيديف العربي 

، فقد قرر المجمس طمب كنظران لما لقيتو ىذه المبادئ مف تأييد الدكؿ األعضاءكالدكلي، 
كضعيا عمى جدكؿ أعماؿ القمة العربية القادمة بيدؼ بمكرة مكقؼ عربي مكحد حكؿ 

 .(2)القضية"

الدكرة الثانية لممجمس الكزارم  عقب انتياء-السعكدم سعكد الفيصؿ الخارجية كزير د أكٌ ك 
ير الفمسطينية أف ياسر عرفات رئيس منظمة التحر  -ـ8/11/1981بتاريخ الرياض  في ةالمنعقد

أكضح بأف المبادرة مبلئمة، كيمكف أف تككف أساسان لحؿ الصراع العربي اإلسرائيمي، كىذا ما شجع 
 . (3)المممكة العربية السعكدية لكضع المبادرة ضمف جدكؿ أعماؿ قمة فاس

أما المجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي فتناكؿ مبادرة األمير فيد خبلؿ عقد دكرتو 
ـ، حيث كرد: "كاستعرض المجمس ردكد الفعؿ 11/11/1981ة في مدينة الرياض بتاريخ الثاني

العربية كالدكلية حكؿ مبادئ السبلـ التي أعمنتيا المممكة العربية السعكدية بشأف الحؿ العادؿ 
كالشامؿ لمقضية الفمسطينية، كقرر المجمس الطمب مف المممكة العربية السعكدية إدراجيا عمى 

اؿ مؤتمر القمة العربي الثاني عشر المقرر عقده في المغرب بيدؼ بمكرة مكقؼ عربي جدكؿ أعم
 .(4)مكحد حكؿ القضية الفمسطينية"

 عدة دكؿ عربية خاصةن مف بعد أف حظيت مبادرة األمير فيد بف عبد العزيز بترحيب كاسع 
ت دكلية بالمبادرة، الدكؿ الخميجية، كتأييد منظمة التحرير الفمسطينية ليا، كترحيب عدة منظما

تبنى مجمس التعاكف الخميجي المبادرة، كسعى لمحصكؿ  ؼ اإليجابية لمدكؿ الكبرل تجاىيا،كالمكاق
عمى إجماع كافة الدكؿ العربية لدعميا مف خبلؿ تكميؼ المممكة العربية السعكدية بعرض المبادرة 
                                                                                                                                                                          

 .9القاسمي، فاىـ: دكر مجمس التعاكف الخميجي في تحقيؽ األمف العربي كاإلقميمي، ص (1)
 ـ.2/9/1981البياف الختامي الصادر عف الدكرة األكلى لممجمس الكزارم، الطائؼ، (2) 
 ـ. 8/11/1981لممجمس الكزارم، الرياض،  البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية (3)

ـ، لممزيد حكؿ مكقؼ 11/11/1981البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية لممجمس األعمى، الرياض، (4) 
 (. 2مجمس التعاكف الخميجي مف مبادرة األمير فيد بف عبد العزيز انظر الممحؽ رقـ )
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تماد المبادرة مف كافة الدكؿ ضمف جدكؿ أعماؿ القمة العربية الميقرر عقدىا في المغرب بيدؼ اع
العربية؛ كمبادرة عربية ميجمع عمييا إلنياء الصراع العربي اإلسرائيمي، كالقضية الفمسطينية، 

 كلية، كالقانكف الدكلي اإلنساني.كتحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط كفؽ أسس الشرعية الد

  م:25/11/1981مبادرة األمير فيد بن عبد العزيز في قمة فاس األولى  .3

اجتماع تمييدم لكزراء خارجية الدكؿ العربية،  عقاد القمة العربية في مدينة فاسسبؽ ان
ناقشكا خبللو مبادرة األمير فيد، كفشمكا في االتفاؽ عمى مكقؼ عربي مكحد منيا، كقرركا رفع 

 .(1)مناقشتيا خبلؿ انعقاد القمة العربيةكالممكؾ بيدؼ  المكضكع لمرؤساء
ـ، كعند عرض مبادرة األمير فيد 25/11/1981بية في مدينة فاس بتاريخ عيقدت القمة العر 

ظيرت انقسامات في مكاقؼ الدكؿ العربية المؤيدة لممبادرة، كالدكؿ األعضاء في جبية الصمكد 
، حيث عقدت دكؿ جبية الصمكد كالتصدم اجتماعان ليا قبؿ انعقاد القمة معارضة لياال (2)كالتصدم

 ف، كحددت مكقفيا مف المبادرة في ثبلث نقاط أساسية، ىي:العربية في مدينة عد

اعتباره مدخبلن مباشران لبلعتراؼ برفض البند الذم يتضمف حؽ دكؿ المنطقة العيش بسبلـ   -1
 بإسرائيؿ.

 ، كىي:بادرةطالب المجتمعكف إضافة بنكد جديدة عمى الم  -2
  شعب الفمسطيني.لم ان كحيدك  ان شرعي االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية ممثبلن 
 .تثبيت حؽ العكدة، كحؽ تقرير المصير 
 .التأكيد عمى أف التسكية السممية يجب أف تتـ في إطار دكلي 
في عشرة المطالبة بتعديؿ بعض بنكد المبادرة بما يتكافؽ مع قرارات القمة العربية الحادية   -3

 عٌماف.

                                                           

 .43نكفؿ، ممدكح: البحث عف الدكلة، ص (1)
ىي: ليبيا، كسكريا، كالعراؽ، كالجزائر،  بية الصمكد كالتصدم: عبارة عف حمؼ ضَـّ مجمكعة دكؿ عربية( ج2)

ـ في أعقاب 1977كجميكرية اليمف الديمقراطية الشعبية، كمنظمة التحرير الفمسطينية، أيسست في شير نكفمبر 
لزيارة إسرائيؿ، كنجحت في تجميد ـ استعداده 9/11/1977إعبلف الرئيس المصرم محمد أنكر السادات بتاريخ 

العبلقات الدبمكماسية مع مصر، كتجميد عضكيتيا في جامعة الدكؿ العربية، كنقؿ مقر الجامعة إلى العاصمة 
ـ. ) مؤسسة 22/9/1980التكنسية، كانيارت الجبية بعد قرار الرئيس العراقي شف الحرب عمي إيراف بتاريخ 

 (. 76يفيد كأخطاره، صالدراسات الفمسطينية: اتفاؽ كامب د
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ألمر الذم دفع الممؾ ا ؛شيدت القمة مكاجية ساخنة في مكاقؼ الدكؿ العربيةفقد لذا 
بيدؼ إعطاء  ؛(2)آخر باعتباره رئيس القمة إلى تأجيؿ عقدىا إلى مكعدو  (1)المغربي الحسف الثاني

ضعيفة بسبب غياب عدد مف ال، ككيصفت تمؾ القمة ب(3)الدكؿ العربية مزيدان مف الكقت لمتشاكر
مقت عضكيتيا إثر تكقيعيا ، كعدـ مشاركة جميكرية مصر العربية التي عي (4)رؤساء الدكؿ العربية
 .(5)معاىدة كامب ديفيد

مما سبؽ يتضح مدل االنقساـ العربي حكؿ الصراع العربي اإلسرائيمي، حيث كانت ترل 
الدكؿ األعضاء في جبية الصمكد كالتصدم تعديؿ بنكد المبادرة بما يتناسب مع ما تحممو مف 

لبلجئيف الفمسطينييف، أما الدكؿ المؤيدة أفكار حكؿ عدـ االعتراؼ بإسرائيؿ، كتثبيت حؽ العكدة 
عممية السبلـ في الشرؽ  ةلممبادرة فترل أنو مف الضركرم تذليؿ العقبات التي مف شأنيا عرقم

قميميان  ان حتى تككف المبادرة مرحب األكسط ضمف الشرعية الدكلية، كمكاثيؽ األمـ  بيا دكليان، كعربيان، كا 
 المتحدة.
 قف مجمس التعاون الخميجي منو:ام، ومو 1982ي عمى لبنان عام العدوان اإلسرائيمثانيًا: 

ـ، كلـ تدـ 1978الجيش اإلسرائيمي عممية عسكرية استيدفت الجنكب المبناني عاـ  شفٌ 
 ؛بسبب الضغكط األمريكية، كخشيت إسرائيؿ مف فشؿ مفاكضات السبلـ مع مصر ؛طكيبلن 

ية في جنكب لبناف، كترسيـ حدكدىا فاضيطرت لبلنسحاب بعد مكافقتيا عمى تكاجد قكات دكل
نشائيا مجمك (6)الشمالية كفي  ،(7)مف عمميات المقاكمة الفمسطينية تياعات عسكرية لبنانية لحراس، كا 

                                                           

( الممؾ الحسف الثاني: كلد بالرباط، كحصؿ عمى الدكتكراه في الحقكؽ، عينو كالده رئيسان ألركاف الجيش الممكي، (1
ـ عييف كليان لمعيد قبؿ أف يصبح رئيسان لمكزراء، ككزيران لمدفاع، كبعد كفاة كالده محمد الخامس 1957كفي يكليك 

الصحراء الغربية لممغرب بعد انسحاب  ـ ضـٌ 1979ـ، كفي عاـ 26/2/1961تاريخ نيٌصب ممكان عمى المغرب ب
مكريتانيا مف القسـ الذم مينح ليا، كترأس لجنة القدس التي قدمت األبحاث، كمشاريع القرارات لمنظمة المؤتمر 

 (.534، ص2اإلسبلمي. )الكيالي: عبد الكىاب؛ كآخركف: مكسكعة السياسة، ج
 .26حيد: القمـ العربية كيؼ بدأت...كأيف أصبحت، صعبد المجيد، ك  (2)
 .1274أحمد، سامي: المكاقؼ السياسية الفمسطينية المتباينة كأثرىا عمى مشاريع الدكلة الفمسطينية، ص (3)
 .237عبد الرحمف، أسعد: النضاؿ الفمسطيني في إطار منظمة التحرير، ص (4)
 .26ت...كأيف أصبحت، صعبد المجيد، كحيد: القمـ العربية كيؼ بدأ (5)
 .799األحمد، نجيب: فمسطيف تاريخان كنضاالن، ص (6)
 .13ـ(، ص2000-ـ1982حسف، زكي: المقاكمة المبنانية ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي ) (7)
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الجيش اإلسرائيمي غارات عنيفة عمى قرل الجنكب المبناني، كانتيى اليجـك  ـ شفٌ 1981شير يكليك 
سرائيؿعقب تكقيع اتفاؽ ثنائي غير مباشر بيف منظمة ال  .(1)تحرير الفمسطينية، كا 

، كاتيمت منظمة (2)ـ3/6/1982استغمت إسرائيؿ محاكلة اغتياؿ سفيرىا في لندف بتاريخ 
ـ بالرغـ مف 1981التحرير الفمسطينية بالضمكع في الحادثة، كخرقيا التفاؽ اليدنة المكقعة عاـ 

 .(3)لبنافف حممة عسكرية ضد بالتجييز لشإسرائيؿ ، كبدأت ذلؾنفي المنظمة 

ـ مف خبلؿ قصؼ المدف المبنانية، 4/6/1982بدأ العدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف بتاريخ 
بدأ االجتياح اإلسرائيمي البرم بمشاركة القكات المبنانية بقيادة بشير  الجكم كبعد يكميف مف القصؼ

، كأطمقت إسرائيؿ (5)ـ1978التي أسستيا إسرائيؿ خبلؿ عدكانيا عاـ  كالمميشيات المبنانية ،(4)الجميؿ
قكات اإلسرائيمية المشاركة في ر عدد الدٌ قي ، ك (6)"سبلمة الجميؿ"إسرائيؿ عمى الحممة العسكرية اسـ 

 .(7)ألؼ جندم إلى جانب اإلسناد الجكم كالبحرم 120 العدكاف

كانت إسرائيؿ تيدؼ مف عدكانيا إلى القضاء عمى منظمة التحرير الفمسطينية، كالقكل 
، (9)، كتحقيؽ العزلة بيف القكل كالمنظمات الفمسطينية المتكاجدة في لبناف(8)ة معياالمبنانية المتحالف

قامة نظاـ سياسي لبناني متعاكف معيا(9)لبناف مف أجؿ التكقيع عمى معاىدة سبلـ شبيية  ؛، كا 

                                                           

 .76زايدة، حاتـ: الكفاح الفمسطيني المسمح، ص (1)
اتيـ الناطؽ باسـ ك ـ، 3/6/1982اريخ ( تعرض السفير اإلسرائيمي في لندف شمكمك أرغكؼ لمحاكلة اغتياؿ بت(2

، رغـ إعبلف الشرطة البريطانية أف المجمكعة ياالحككمة اإلسرائيمية منظمة التحرير الفمسطينية بالمسؤكلية عن
منظمة، ككضعت مندكب منظمة التحرير الفمسطينية في لندف ضمف مقتؿ السفير اإلسرائيمي ال تنتمي لب متيمةال

 (.351الرحمف، أسعد: منظمة التحرير الفمسطينية، ص أىدافيا لبلغتياؿ. )عبد
ـ(، 1982-ـ1978القصاص، أشرؼ: دكر المقاكمة الفمسطينية في التصدم لمعدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف ) (3)
 .145ص
شيادة الحقكؽ مف جامعة القديس عمى  حصؿـ، ك 1947( بشير الجميؿ: كلد بكيفا قضاء المتف في لبناف عاـ (4

ـ، ثـ تفرغ لمعمؿ في حزب الكتائب، كأصبح القائد العسكرم لمقكات المبنانية، كعييف رئيسان 1971يكسؼ عاـ 
ـ. )سكراف، عبد ربو؛ 14/9/1982رئاسة بتاريخ الـ، كقيتؿ بعد شير مف تكليو 1982لمجميكرية المبنانية عاـ 

 (.23سرحاف، إيماف: مقدمات الغزك الصييكني لمبناف، ص
 .109طكرات السياسية في لبناف كانعكاساتيا عمى الكحدة الكطنية، ص( فضمي، نادية: الت5)
 .16عامان مف الصمكد كالمقاكمة"، ص 50( سكيد، محمد: الجنكب المبناني في مكاجية إسرائيؿ"6)

7) Laffin, John: The war of desperation Lebanon (1982-1985), P.47.) 
 .17ة المنتصركف كانتصار القضية الفمسطينية، صالمجنة ضد الحرب في لبناف: لبناف ىزيم (8)

9) The Brookings Institution: The Middle East Ten Years After Camp David, P.273. ) 
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خراج لبناف مف حمقة الصراع العربي اإلسرائيمي، كتأميف حدكدىا الشمالية  يةباتفاق كامب ديفيد، كا 
كالضفة الغربية إلييا مف  مسطينييف المتكاجديف في قطاع غزةكضـ الف ،(1)تيددىا أخطارمف أم 

 .(4)لئلدارة الذاتية (3)، كتمثؿ ذلؾ في مشركع بيغف(2)خبلؿ فرض الحكـ الذاتي

أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف حدثت العديد مف االتصاالت كالمفاكضات الكاسعة بيف 
بسبب الرفض  ؛اإلسرائيمية، إال أف تمؾ الجيكد باءت بالفشؿالدكؿ العربية لكقؼ الحرب 

ف الجيش اإلسرائيمي مف احتبلؿ المدف كالقرل المبنانية، ككصؿ إلى مدينة كٌ ، كتم(5)اإلسرائيمي
ؼ إطبلؽ النار بتاريخ حتى تـ التكصؿ التفاؽ كق ،(6)ييابيركت، كفرض الحصار العسكرم عم

جيةه أخرل برعاية  كالفمسطيني مف جية، كاإلسرائيمي مف بيف الجانبيف المبناني ـ14/8/1982
 االتفاؽ عمى: نٌص أمريكية، 

 األطراؼ.جميع العسكرية بيف  نشطةكقؼ جميع األعماؿ كاأل 
 تحت إشراؼ ك  سطينية مدينة بيركت بطريقة سممية كفؽ برنامج زمني محددمغادرة القكات الفم

 دكلي.
 مف أجؿ تأميف سبلمة الفمسطينييف كالمبنانييف. ؛نشر قكات متعددة الجنسيات كقت المغادرة 
  (7)لجيش المبنانيإلى امغادرة الفمسطينييف بأسمحتيـ الخفيفة، كتسميـ األسمحة الثقيمة. 

كاف مف أبرز نتائج العدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف فقداف منظمة التحرير الفمسطينية مكاقعيا 
، كارتكاب إسرائيؿ (8)عممياتيا العسكرية ضد إسرائيؿ كقكاعدىا العسكرية التي كانت تستخدميا لشفٌ 

                                                           

 .687فارس، ىاني؛ كآخركف: القضية الفمسطينية كالصراع العربي اإلسرائيمي، ص (1)
 .7نكفؿ، سيد: حرب لبناف كمستقبؿ القضية الفمسطينية، ص (2)
عمى إقامة إدارة ذاتية تتكلى الشؤكف الداخمية لمفمسطينييف، مع احتفاظ سمطات االحتبلؿ  ( مشركع بيغف: نٌص (3

اإلسرائيمي بالسيطرة األمنية كالسياسية، كتخيير السكاف ما بيف الحصكؿ عمى الجنسية اإلسرائيمية، أك االحتفاظ 
لجسكر المفتكحة بيف الضفة الغربية كاألردف، كاحتفاظ إسرائيؿ بالجنسية األردنية، كاعتمد بيغف في مشركعو سياسة ا

بمصادر المياه، كتطبيؽ القانكف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة كالضفة الغربية، كلئلسرائيمييف الحؽ في امتبلؾ 
ة األراضي كشرائيا، كحرية الحركة في األراضي المحتمة. )العممة، أبك خالد: أكسمك محطة لتيكيد فمسطيف...خطك 

 (.72لمسيطرة عمى المنطقة، ص
 687فارس، ىاني؛ كآخركف: القضية الفمسطينية كالصراع العربي اإلسرائيمي، ص (4)
 .6ـ، ص1982-ـ1975( المكتبة الحديثة لمطباعة كالنشر، حرب لبناف 5)
 .14( سكراف، عبد ربو؛ سرحاف، إيماف: مقدمات الغزك الصييكني لمبناف، ص6)

 .83ـ(، ص2000-ـ1965اح الفمسطيني المسمح )زايدة، حاتـ: الكف (7)
 .6نكفؿ، سيد: حرب لبناف كمستقبؿ القضية الفمسطينية، ص (8)
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ألحياء السكانية، كالمدارس كالمستشفيات، كتحكيؿ ا، كتدمير (1)لمجازر ضد الفمسطينييف كالمبنانييفا
 .(3)، كتنصيب بشير الجميؿ رئيسان عمى لبناف(2)مدينة بيركت إلى ركاـ

 م:1982عمى لبنان عام  قف مجمس التعاون الخميجي من العدوان اإلسرائيميامو 
 لبناف خاصةن  عمىتناكؿ مجمس التعاكف الخميجي منذ تأسيسو االعتداءات اإلسرائيمية 

 ىاألكلالصادر عف الدكرة ـ، حيث جاء في البياف الختامي 1981االعتداءات التي تعرض ليا عاـ 
ح مف المسؤكلية ـ: "كناقشكا برك 26/5/1981المنعقدة في مدينة أبك ظبي بتاريخ  لممجمس األعمى

القكمية، تمادم إسرائيؿ في انتياؾ سيادة كاستقبلؿ لبناف الشقيؽ، كالقصؼ الكحشي لممدف كالقرل 
المبنانية، كالمخيمات الفمسطينية، كحرب اإلبادة التي تقكـ بيا ضد الفمسطينييف، كاعتداءاتيا عمى 

كفيـ إلى جانب سكريا، كمساندتيـ كا كقكتيديداتيا لسكرية الشقيقة، كأكىد، (4)قكات الردع العربية
يقاؼ الدـ المتدفؽ عمى  الكاممة ليا، كناشدكا جميع األطراؼ في لبناف بضركرة نبذ الخبلفات، كا 

 .(5)األرض المبنانية، كبدء مفاكضات الكفاؽ في إطار الشرعية المبنانية"

رم في مدينة خبلؿ اجتماع الدكرة األكلى لممجمس الكزا–كما أداف مجمس التعاكف الخميجي 
دعمو الكامؿ لمبناف في  عمى لبناف، كأٌكدسرائيمية االعتداءات اإل -ـ2/9/1981الطائؼ بتاريخ 

ر المجمس عف إدانتو لبلعتداءات الصييكنية المحافظة عمى أراضيو كاستقبللو، حيث كرد: "كما عبٌ 
كأعمف دعمو لمبناف في سعيو عمى الشعبيف المبناني كالفمسطيني، كانتياكاتيا لسيادة لبناف كاستقبللو، 

 .(6)لبسط شرعيتو عمى جنكبو، كفي المحافظة عمى سبلمتو اإلقميمية كاستقبللو السياسي كسيادتو"

تناكؿ مجمس التعاكف الخميجي خبلؿ دكراتو االعتداءات اإلسرائيمية عمى لبناف عاـ  
 كانت عمى النحك التالي:ك ـ، كتعددت مكاقفو تجاىيا، 1981

                                                           

 .371عبد الرحمف، أسعد: منظمة التحرير الفمسطينية جذكرىا، تأسيسيا، مساراتيا، ص (1)
 .277ـ(، ص1983-ـ1936( السعدم، غازم: مف ممفات اإلرىاب الصييكني في فمسطيف )2)
 .137ـ، ص1982كفاف، جماؿ: االجتياح اإلسرائيمي لمبناف عاـ ( ن3)

مف ست دكؿ عربية، ىي: سكريا، كلبناف، كالسعكدية، كالسكداف،  شٌكمة( قكات الردع العربية: قكات عسكرية م(4
، كضبط كاليمف الجنكبي، كاإلمارات، أقٌرتيا جامعة الدكؿ العربية خبلؿ الحرب األىمية المبنانية، بيدؼ حقف الدماء

ـ. ) تميـ، 1989األمف، ككانت تحت إشراؼ الرئيس المبناني، كاستمر عمميا حتى تـ تكقيع اتفاؽ الطائؼ عاـ 
 (.125ـ، ص1989 -ـ1975محمد: المممكة العربية السعكدية كالحرب األىمية المبنانية 

 ـ.26/5/1981( البياف الختامي الصادر عف الدكرة األكلى لممجمس األعمى، أبك ظبي، (5
 ـ.2/9/1981( البياف الختامي الصادر عف الدكرة األكلى لممجمس الكزارم، الطائؼ، (6
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اءات اإلسرائيمية التي استيدفت الفمسطينييف كالمبنانييف، كاالنتياكات اإلسرائيمية إدانة االعتد -
 لسيادة كاستقبلؿ لبناف.

إدانة االستيداؼ اإلسرائيمي لقكات الردع العربية المتكاجدة في لبناف، كالتي تعمؿ إلنياء الحرب  -
 األىمية الداخمية.

لمبناف مف أجؿ استعادة أراضيو، كفرض  إعبلف مجمس التعاكف الخميجي تقديـ الدعـ الكامؿ -
رجاعو إلى الدكلة عقب االحتبلؿ اإلسرائيمي لو.  سيطرتو عمى الجنكب المبناني، كا 

دعكة مجمس التعاكف الخميجي كافة القكل المبنانية إلى إنياء الحرب األىمية، كالبدء في  -
 مف أجؿ إيقافيا.الداخمية؛ المحادثات 

تعددت مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف  ـ1982لبناف عاـ  اإلسرائيمي عمى كبعد العدكاف
 كاف أبرزىا:ك  ،ذلؾ العدكاف

 م:1982إدانة العدوان اإلسرائيمي عمى لبنان عام  . أ
في دكرتو الرابعة لممجمس الكزارم التي عيقدت في الطائؼ –أداف مجمس التعاكف الخميجي 

ـ، حيث كرد: "كقد استعرض 1982 العدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف عاـ -ـ13/7/1982بتاريخ 
المجمس الكضع السياسي الراىف في المنطقة، كاألكضاع الناشئة عف الغزك الصييكني لؤلراضي 
المبنانية، كعممية اإلبادة التي يتعرض ليا الشعبيف الفمسطيني كالمبناني عمى أيدم الغزاة الصياينة 

لي، كارتكبكا في حرب اإلبادة التي يشنكنيا أعماالن الذيف لـ يراعكا المكاثيؽ الدكلية، كال القانكف الدك 
إجرامية، فمـ تثنيـ حرمة النساء، كال براءة األطفاؿ، كال استكانة الشيكخ، كعاتكا في أرض لبناف 

غير عابئيف بالمجتمع الدكلي، كال بالقيـ كالمكاثيؽ كاألعراؼ  بي فسادان كجمبكا الدمار كالخرابالعر 
 .(1)الرأم العاـ العالمي، كدكف احتراـ ألبسط حقكؽ اإلنساف"الدكلية، كال باستنكار 

استنكر مجمس التعاكف الخميجي احتبلؿ الجيش اإلسرائيمي لؤلراضي المبنانية، كممارساتو، 
المجمس أف تمؾ الممارسات تيعد  شعبيف المبناني كالفمسطيني، كأٌكدكانتياكاتو، كاعتداءاتو ضد ال

جميع األعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية تديف كتيجـر تمؾ االنتياكات التي  جرائـ حرب ضد اإلنسانية، كأف
استيدفت الحجر كالبشر كالشجر، كطالب دكؿ العالـ، كالمنظمات اإلقميمية التدخؿ الفكرم لمضغط 

لزاميا بتنفيذ القكانيف كالمكاثيؽ الدكلية.  عمى إسرائيؿ لكقؼ عدكانيا، كا 
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 بنان:الدعوة لموحدة العربية لمتضامن مع ل . ب
في دكرتو الرابعة لممجمس الكزارم في مدينة الطائؼ بتاريخ –طالب مجمس التعاكف الخميجي 

حيث كرد: جميع الدكؿ العربية كاإلسبلمية إلى كحدة الصؼ لمتضامف مع لبناف،  -ـ13/7/1982
 في الكقت الذم يؤكد فيو دعمو ككقكفو إلى جانب الشعبيف المبناني كالفمسطيني في "إف المجمس

ليؤمف في الكقت نفسو بأف التصدم لغزك  ككحدة أراضي لبناف؛الدفاع عف حقكقيما، كعف استقبلؿ 
العدك الصييكني لؤلراضي المبنانية، كرفع الحصار عف بيركت العربية، كعف المقاكمة الفمسطينية 
نشاء  فييا، كالتي تناضؿ مف أجؿ تمكيف شعب فمسطيف مف ممارسة حقو في تقرير المصير، كا 

سبلمية كدكلية يقع عبؤىا عمى المجتمع د كلتو المستقمة عمى ترابو الكطني، ىك مسئكلية عربية كا 
الدكلي، كفي مقدمتيـ جميع الدكؿ العربية كاإلسبلمية، مما يستكجب تأكيد العـز عمى تكحيد 

كيت صفكفيا، كحشد طاقاتيا بجانب األشقاء المبنانييف كالفمسطينييف تجسيدان لتضامنيا معيـ، كتف
 .(1)الفرصة عمى الكياف الصييكني مف تحقيؽ مأربو ضد أمتنا"

كما ثٌمف المجتمعكف في الدكرة الرابعة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي في مدينة 
ـ جيكد الدكؿ العربية، كالدكؿ الخميجية التي طالبت بانسحاب الجيش 13/7/1982الطائؼ بتاريخ 

ـ، حيث كرد: "كلقد انصبت جيكد دكؿ 1982انية المحتمة عاـ اإلسرائيمي مف األراضي المبن
المجمس مع سائر األشقاء العرب في ىذا اإلطار لمتحرؾ إقميميان كدكليان باتجاه ىدؼ أساسي كىك 

 .(2)العمؿ عمى انسحاب قكات الغزك اإلسرائيمي مف لبناف"

ـ دعا مجمس 19/5/1983الرياض بتاريخ لسابعة لممجمس الكزارم المنعقدة في كفي الدكرة ا
التعاكف الخميجي إلى زيادة التضامف العربي مع لبناف، حيث كرد في البياف الختامي لمدكرة: "كبركح 

سة التي الحرص عمى التضامف العربي، كنبذ الخبلفات بيف األشقاء كال سيما في المرحمة الحسا
يا كلبناف تستكجب منيما، كمف جميع ف العبلقات القائمة بيف الشقيقتيف سكر تمر بيا األمة العربية فإ

الدكؿ العربية عناية خاصة تتحقؽ مف خبلليا زيادة دعـ التضامف العربي، كتماسؾ األمة 
 .(3)اإلسبلمية"

المجمس دعمو لمبناف؛ كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة  كما أٌكد
ـ، كالدكرة السادسة لممجمس األعمى 29/11/1984في الككيت بتاريخ  ةلممجمس األعمى المنعقد

                                                           

 ـ.13/7/1982( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة لممجمس الكزارم، الطائؼ، (1
 ـ.13/7/1982ختامي الصادر عف الدكرة الرابعة لممجمس الكزارم، الطائؼ، ( البياف ال(2

 ـ.19/5/1983البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة لممجمس الكزارم، الرياض،  (3)
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ـ: "كيؤكد المجمس استمرار دعمو لكحدة لبناف 6/11/1985المنعقدة في سمطنة عيماف بتاريخ 
 . (1)الشقيؽ، كالمحافظة عمى استقراره كاستقبللو، كسيادتو الكطنية عمى ترابو"

التضامف مع لبناف مف دعا مجمس التعاكف الخميجي جميع الدكؿ العربية إلى زيادة الكحدة ك 
كتكحيد كممتيا، كاعتبر المجمس أف  ؛ مف أجؿ تماسؾ األمةخبلؿ نبذ الخبلفات العربية بيف صفكفيا

سبلمية، يقع عبؤىا عمى جميع الدكؿ العربية  التصدم لمعدكاف اإلسرائيمي مسئكلية عربية كا 
ة الدكؿ العربية كافة؛ لذا دعا كاإلسبلمية، كاعتبر استمرار احتبلؿ األراضي المبنانية مساسان بسياد

المجمس إلى ضركرة حشد الطاقات العربية؛ لمكقكؼ بجانب الشعبيف المبناني كالفمسطيني؛ مف أجؿ 
 تفكيت الفرصة عمى إسرائيؿ لتحقيؽ أىدافيا ضد الدكؿ العربية.

 مطالبة إسرائيل باالنسحاب الفوري من لبنان: . ت
لرابعة لممجمس الكزارم في مدينة الطائؼ بتاريخ خبلؿ الدكرة ا-التعاكف الخميجير مجمس حذٌ 

إسرائيؿ مف استمرار احتبلليا لؤلراضي المبنانية، حيث كرد: "فأنو يحذر في  -ـ13/7/1982
الكقت نفسو مف مغبة استمرار االحتبلؿ اإلسرائيمي لمبناف؛ لما يؤدل إليو مف تفجير لؤلكضاع في 

يجاد مضاعفات خطيرة سكؼ ال تقت نما تتعدل المنطقة، كا  صر أثارىا عمى ىذه المنطقة كحدىا، كا 
 .(2)ذلؾ إلى دائرة أكسع، بكؿ ما يترتب عميو مف تيديد لمسمـ كاألمف الدكلييف"

كذلؾ كفؽ ما  أراضيو، ككحدة تولبناف لممحافظة عمى سيادلدكلة  الكامؿ د المجمس تأييدهكأكٌ  
مس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد جاء في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة لممج

ـ: "كما أكد تأييده التاـ لمبناف في المحافظة عمى سبلمتو 11/11/1982في دكلة البحريف بتاريخ 
كسيادتو كاستقبللو ككحدة أراضيو، كيطالب باالنسحاب اإلسرائيمي الفكرم كغير المشركط مف جميع 

 .(3)األراضي المبنانية"

ي أطمقيا مجمس التعاكف الخميجي، كتدعك لبلنسحاب اإلسرائيمي مف تكررت الدعكات الت
 قبيا كخيمة، كتتمثؿ في احتبلؿاألراضي المبنانية، كذلؾ تجنبان لحدكث مضاعفات دكلية تككف عكا

إسرائيؿ المزيد مف األراضي العربية ضمف مخططاتيا العدكانية تجاه الدكؿ العربية؛ مما ييدد السمـ 

                                                           

ـ؛ البياف الختامي 29/11/1984( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة لممجمس األعمى، الككيت، (1
 ـ.6/11/1985رة السادسة لممجمس األعمى، مسقط، الصادر عف الدك 

 ـ.13/7/1982البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة لممجمس الكزارم، الطائؼ،  (2)
 ـ.11/11/1982( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة لممجمس األعمى، البحريف، 3)
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لذا اعتبر مجمس التعاكف الخميجي استمرار االحتبلؿ اإلسرائيمي لمبناف تيديدان  كاألمف الدكلييف؛
 لجميع الدكؿ العربية.

 دعوة القوى المبنانية إلنياء الحرب األىمية: . ث

خبلؿ دكرتو الرابعة لممجمس الكزارم في الطائؼ بتاريخ –التعاكف الخميجي دعا مجمس 
خاصة في يا؛ إلنياء الحرب األىمية المبنانية فات بينإلى نبذ الخبلالقكل المبنانية  -ـ13/7/1982

كاألمة العربية، حيث كرد: "كيعبر المجمس عف أممو بأف يتـ مرَّ بيا لبناف، التي ظؿ الظركؼ 
الكفاؽ بيف مختمؼ الطكائؼ في لبناف بما يحقؽ العدؿ كالمساكاة، كركح التعاكف كاإلخاء، كيكفر 

 .(1)االستقرار لمبناف الشقيؽ"

ا ناشد المجتمعكف في الدكرة الثامنة لممجمس الكزارم المنعقدة في الطائؼ بتاريخ كم
ـ القكل المبنانية لتحقيؽ الكحدة الكطنية، حيث كرد: "كالمجمس إذ يؤكد مجددان مكقفو 24/8/1983

الثابت لممحافظة عمى استقبلؿ لبناف كسيادتو ككحدة أراضيو، يناشد شعب لبناف بكافة فئاتو العمؿ 
، كما جاء في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة لممجمس (2)مى تحقيؽ كحدتو الكطنية"ع

ـ: "كأعرب المجمس عف 9/11/1983األعمى لمجمس التعاكف الخميجي المنعقدة في الدكحة بتاريخ 
تي المنعقد في مدينة جنيؼ، كعبر عف أممو بأف يحقؽ النتائج ال (3)تأييده لمؤتمر الكفاؽ الكطني

 .(4)يتطمع إلييا شعب لبناف"

 ـ أٌكد5/11/1986ة أبك ظبي بتاريخ مدينالسابعة لممجمس األعمى المنعقدة في  ةدكر الفي ك 
استمرار دعمو كمساندتو لمبناف؛ بيدؼ تعزيز الكحدة الداخمية،  حيث كرد:  مجمس التعاكف الخميجي

الشرعية كالحفاظ عمى كحدة لبناف،  "كما تدارس المجمس الكضع في لبناف، كيؤكد استمراره في دعـ
كسبلمتو اإلقميمية كسيادتو كاستقبللو، كيناشد المجمس جميع األطراؼ المتنازعة في لبناف بكقؼ 

 .(5)إراقة الدماء، كتحقيؽ االتفاؽ لضماف الكحدة الكطنية لمشعب المبناني"

                                                           

 ـ.13/7/1982الكزارم، الطائؼ، ( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة لممجمس (1
 ـ.24/8/1983( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة لممجمس الكزارم، الطائؼ، 2)

ـ، بيف القكل كاألحزاب 4/11/1983 -31/10( عيقد مؤتمر الكفاؽ الكطني في مدينة جنيؼ في الفترة ما بيف (3
نصكر، منصكر: كيؼ تأىمت السعكدية إلنياء حرب لبناف باتفاؽ المبنانية بيدؼ إنياء الحرب األىمية المبنانية.)الم

 (.25ـ، ص22/11/2001، 8395الطائؼ، صحيفة الشرؽ األكسط، العدد 
 ـ.9/11/1983البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة لممجمس األعمى، قطر، (4) 

 ـ.5/11/1986ي، ( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة لممجمس األعمى، أبك ظب(5



 35 

ذؿ المزيد مف طالب مجمس التعاكف الخميجي عدة مرات القكل كالفصائؿ المبنانية إلى ب
نياء الحرب األىمية المبنانية، كتغميب المصمحة العامة لمبناف  الجيكد لتحقيؽ المصالحة الداخمية، كا 
عمى المصالح الضيقة الخاصة بالقكل كالفصائؿ المتناحرة خاصة في ظؿ الظركؼ كاألكضاع 

نية، كلـ يقؼ مجمس الصعبة التي مرت بيا األمة العربية، كاالحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي المبنا
و لجميع المتناحريف، كتكررت دعكات ك قكة لبنانية محددة؛ بؿ كجو دعكتالتعاكف مع أم فصيؿ أ

المجمس لذلؾ الطمب في العديد مف البيانات الختامية الصادرة عنو مما يدلؿ عمى أىمية القضية 
يدؼ المحافظة عمى كحدة المبنانية ضمف القضايا العربية التي يتناكليا مجمس التعاكف الخميجي ب

 لبناف، كشعبو، كاستقبللو. 
 :التواصل مع مجمس األمن الدولي . ج

في دكرتو الرابعة لممجمس الكزارم التي عيقدت بمدينة –التعاكف الخميجي طالب مجمس 
تجاه  تحمؿ مسؤكلياتو القانكنيةإلى مجمس األمف الدكلي  -ـ13/7/1982الطائؼ بتاريخ 

ضد لبناف، كفرض العقكبات االقتصادية عمى إسرائيؿ لعدـ تنفيذىا قرارات االعتداءات اإلسرائيمية 
ف المجمس يدعك الدكؿ الخمس الدائمة العضكية في مجمس الدكلي مجمس األمف ، حيث كرد، "كا 

األمف تحمؿ مسئكلياتيا القانكنية حسب ميثاؽ األمـ المتحدة بالحفاظ عمى السمـ في العالـ، كاتخاذ  
منو بفرض عقكبات اقتصادية  (1)ميثاؽ بتطبيؽ الفصؿ السابعالكص عمييا في إلجراءات المنصا

 .(4()3)509، ك(2)508عمى إسرائيؿ لرفضيا تنفيذ قرارم مجمس األمف رقـ 

                                                           

( نٌص الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو لمجمس األمف أف يقرر ما يجب اتخاذه مف تدابير ال (1
تتطمب استخداـ القكات المسمحة لتنفيذ قراراتو، كلو أف يطمب مف أعضاء األمـ المتحدة تطبيؽ ىذه التدابير، كمنيا: 

لحديدية، كالبحرية، كالجكية، كالبلسمكية، كغيرىا مف كسائؿ المكاصبلت، كقؼ الصبلت االقتصادية، كالمكاصبلت ا
كقفان جزئيان أك كميان، كقطع العبلقات الدبمكماسية. )لممزيد أنظر: ميثاؽ األمـ المتحدة كالنظاـ األساسي لمحكمة العدؿ 

 (.18الدكلية، ص
ت المكافقة عميو باإلجماع، دعا أطراؼ ـ، كتمٌ 5/6/1982بتاريخ  508( صدر قرار مجمس األمف الدكلي رقـ (2

النزاع إلى كقؼ جميع األنشطة كالعمميات العسكرية داخؿ لبناف، كعند الحدكد المبنانية اإلسرائيمية، في مكعد ال 
ـ، كطالب الدكؿ األعضاء أف تمارس 6/6/1982يتجاكز الساعة السادسة بالتكقيت المحمي ليـك األحد المكافؽ 

المعنية مف أجؿ ضماف كقؼ العمميات القتالية في المنطقة المحددة.) التقرير السنكم لمجمس  نفكذىا عمى األطراؼ
 (.31ـ، ص15/6/1982 -ـ16/6/1981األمف الدكلي في الفترة مف 

ـ، كتمت المكافقة عميو باإلجماع، دعا إلى 6/6/1982بتاريخ  509صدر قرار مجمس األمف الدكلي رقـ  (3)
ة لبناف اإلقميمية، كاستقبللو السياسي ضمف حدكده المعترؼ بيا دكليان، كانسحاب القكات االحتراـ الكامؿ لسياد

اإلسرائيمية الفكرم مف لبناف دكف أم شرط، كطالب جميع األطراؼ بضركرة االلتزاـ بالكؼ الفكرم عف األنشطة 
مس األمف الدكلي في الفترة مف العسكرية داخؿ لبناف، كعند الحدكد اإلسرائيمية المبنانية.) التقرير السنكم لمج

 (.32ـ، ص15/6/1982 -ـ16/6/1981
 ـ.13/7/1982البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة لممجمس الكزارم، الطائؼ،  (4)
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في دكرتو الرابعة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف -التعاكف الخميجي استنكر مجمس  كما
 استخداـ الكاليات المتحدة حؽ -ـ13/7/1982الخميجي المنعقدة في مدينة الطائؼ بتاريخ 

ذا يستنكر  في مجمس األمف الدكلي، (2)سبانياألضد مشركع القرار  (1)النقض الفيتك حيث كرد: "كا 
المجمس بشدة قياـ الكاليات المتحدة باستخداـ حؽ النقض )الفيتك( في تنفيذ قرارات األمـ المتحدة 

، كيعتبر ذلؾ عمبلن منافيان لممبادئ التي ييجسدىا الميثاؽ، اليادفة إلى اتخاذ إجراءات رادعة إلسرائيؿ
كمناىضان لمحقكؽ العربية المشركعة، كيدعك الكاليات المتحدة بعدـ عرقمة تنفيذ قرارات األمـ 

 .(3)المتحدة، أك اتخاذ قرارات مف مجمس األمف باستخداميا حؽ النقض"

األمف الدكلي المسئكلية الكاممة مجمس التعاكف الخميجي الدكؿ األعضاء في مجمس  حٌمؿ
تجاه األحداث كالمجازر اإلسرائيمية ضد الشعب المبناني كالفمسطيني؛ لتغاضييـ عنيا، كعدـ إلزاميـ 
إسرائيؿ تنفيذ القرارات الصادرة عف مجمس األمف الدكلي، كالتي تدعك لكقؼ العدكاف، كاالنسحاب 

لخميجي مف مجمس األمف الدكلي فرض العقكبات مف األراضي المبنانية؛ لذا طالب مجمس التعاكف ا
 االقتصادية عمى إسرائيؿ إلجبارىا عمى تنفيذ قراراتو. 

 

                                                           

( الفيتك: ىك حؽ االعتراض الذم تستخدمو الدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف الدكلي عند التصكيت عمى (1
بالمسائؿ المكضكعية التي تيعرض عمى مجمس األمف دكف إبداء األسباب، كاعتيمد ذلؾ أم مشركع قرار يتعمؽ 

النظاـ في التصكيت لتشجيع الدكؿ الكبرل لممشاركة في األمـ المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، كمينح ىذا الحؽ 
كالكاليات المتحدة األمريكية.  أعضاء، كىي: ركسيا، كالصيف، كالمممكة البريطانية المتحدة، كفرنسا،دكؿ لخمسة 

 (.238)العيساكم، محمد: حؽ النقض الفيتك في مجمس األمف دراسة مف منظكر القانكف الدكلي، ص
مشركع  أسبانياممثؿ  عرضـ، ك 8/6/1982( مشركع القرار اإلسباني: عقد مجمس األمف الدكلي جمسة بتاريخ (2

، 508ؿ لعدـ تنفيذىا كامتثاليا لقرارم مجمس األمف الدكلي رقـ فيو إدانة إسرائي طالبقرار لمجمس األمف الدكلي 
، كطالبيا سحب جميع قكاتيا العسكرية عمى الفكر دكف أم شرط مف األراضي المبنانية المعترؼ بيا دكليان، 509

كدعا مشركع القرار جميع األطراؼ إلى كقؼ جميع األنشطة العسكرية داخؿ لبناف، أك عمى الحدكد المبنانية 
اإلسرائيمية في كقت كاحد خبلؿ ست ساعات، كفي حاؿ عدـ االمتثاؿ لمشركع القرار طالب باجتماع مجمس األمف 
الدكلي لمنظر في استخداـ كسائؿ كطرؽ عممية لتنفيذ المشركع كفقان لميثاؽ األمـ المتحدة، كقد صٌكت لصالح 

النقض الفيتك ضد المشركع؛  مما أسقطو مف  دكلة، أما الكاليات المتحدة األمريكية فاستخدمت حؽ 14المشركع 
ـ، 15/6/1982 -ـ16/6/1981مجمس األمف الدكلي. )التقرير السنكم لمجمس األمف الدكلي في الفترة مف 

 (.33ص
ـ، لممزيد حكؿ مكقؼ 32/7/1982( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة لممجمس الكزارم، الطائؼ، 3)

 (.3العدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف انظر الممحؽ رقـ) مجمس التعاكف الخميجي مف
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 م، والمواقف الدولية منو:1982المشروع العربي لمسالم عام ثالثًا: 
بعد عجز عربي عف االتفاؽ عمى تحديد  ـ6/9/1982مة فاس الثانية بتاريخ عيقدت ق

ـ، كخركج منظمة التحرير الفمسطينية 1982اإلسرائيمي عمى لبناف عاـ ، إال أف العدكاف (1)مكعدىا
قد ساىـ في  ـ1982عاـ (3)، كطرح الكاليات المتحدة األمريكية مشركع ريغاف لمسبلـ(2)مف بيركت
، بعد إجراء بعض (5)إقرار مشركع السبلـ العربي مع إسرائيؿ ياأيعمف في ختام التي ،(4)عقد القمة

ادرة األمير فيد بف عبد العزيز تمثمت في صيغة االعتراؼ بإسرائيؿ، كالدعكة التعديبلت عمى مب
، كحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير (6)الرتباط منظمة التحرير الفمسطينية بعممية التسكية السممية

، كتحكلت مبادرة األمير فيد بف عبد العزيز بعد تمؾ القمة إلى (7)مصيره، كممارسة حقكقو الكطنية
 .(8)لمسبلـ مشركع العربيالرفت باسـ ـ عربية، عي خطة سبل

 بنكد المشركع العربي، كىي:ـ 1982في فاس تضمف البياف الختامي لمؤتمر القمة العربية 
 ـ، بما فييا القدس العربية.1967انسحاب إسرائيؿ مف كافة األراضي العربية المحتمة عاـ  -
 ـ.1967ي العربية المحتمة عاـ إزالة المستكطنات التي أقامتيا إسرائيؿ في األراض -
 ضماف حرية العبادة كممارسة الشعائر الدينية لجميع األدياف في األماكف المقدسة. -
تأكيد حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره، كممارسة حقكقو الكطنية الثابتة بقيادة منظمة  -

 ال يرغب بالعكدة. فٍ التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني، كتعكيض مى 
                                                           

 .26عبد المجيد، كحيد: القمـ العربية كيؼ بدأت...كأيف أصبحت، ص (1)
 .47( المداكم، ىاني: مشاريع التسكية السياسية الرسمية لمقضية الفمسطينية، ص(2
ـ، كطرح اتحادان بيف الضفة الغربية 1982( مشركع ريغاف: أعمنت عنو الكاليات المتحدة األمريكية في سبتمبر 3)

كقطاع غزة مع األردف، تحصؿ بمكجبو تمؾ المناطؽ عمى إدارة ذاتية، كتكقؼ إسرائيؿ بناء المستكطنات، كعارض 
المشركع إقامة دكلة فمسطينية مستقمة، أك مشاركة منظمة التحرير الفمسطينية في البحث عف حؿ سممي، أك إزالة 

القدس، كلـ يرفض أك يكافؽ المجمس الكطني الفمسطيني عمى مشركع  كضكعالمشركع حبلن لم المستكطنات، كلـ ييقدـ
ريغاف، باعتباره غير صالح ألف يككف قاعدة مقبكلة لتسكية عادلة كدائمة. )فرج، عصاـ الديف، منظمة التحرير 

 (.216ـ، ص1993-ـ1964الفمسطينية 
: مؤتمر مدريد لمسبلـ في الشرؽ ا4)  .27ألكسط كأبعاده اإلقميمية كالدكلية، ص( زعرب، حاـز
 .45( شيرازم، ندل: الصراع العربي اإلسرائيمي المحكر الدائـ في كؿ القمـ السابقة، ص5)
 .163( العفيفي، فتحي: سياسة المممكة العربية السعكدية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي، ص6)

: مؤتمر مدريد لمسبلـ في الشرؽ األك  (7)  .27سط كأبعاده اإلقميمية كالدكلية، صزعرب، حاـز
 .11مقبؿ، فيمي: دكر خادـ الحرميف الشريفيف فيد بف عبد العزيز في دعـ القضية الفمسطينية كنصرتيا، ص (8)
 .11ص
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إخضاع الضفة الغربية كقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراؼ األمـ المتحدة، كلمدة ال تزيد عف  -
 بضعة أشير.

 الدكلة الفمسطينية المستقمة كعاصمتيا القدس الشريؼ. إقامة -
مجمس األمف الدكلي ضمانات سبلـ بيف جميع دكؿ المنطقة بما فييا الدكلة الفمسطينية  كضع -

 المستقمة.
 .(1)مجمس األمف الدكلي تمؾ المبادئتنفيذ  ضماف -

ى المستكل عمخيار التسكية السياسية  ٌرسالمشركع العربي لمسبلـ كأف اعتبر بعض الباحثيف 
، كجمعت قراراتو بيف االعتراؼ الضمني بإسرائيؿ، كبيف (2)الرسمي العربي في التعامؿ مع إسرائيؿ

، إال أف المشركع لـ (3)ـ في قطاع غزة كالضفة الغربية1967عاـ إقامة دكلة فمسطينية عمى حدكد 
 احتبلؿ كؿ العربية، كاستمراربسبب الخبلفات الكبيرة في المكاقؼ السياسية لمد ؛يكتب لو النجاح

 .(4)لممبادرات العربية ياجنكب لبناف، كرفض إسرائيؿ

 المواقف الدولية من المشروع العربي لمسالم:
أف قرارات قمة فاس الثانية تمثؿ الحد  (5)المجمس الكطني الفمسطيني دأكٌ  الموقف الفمسطيني: . أ

الحد األدنى لمتحركات السياسية مف جانب الدكؿ العربية، كالتحركات التي يجب أف يتبناىا 
ت أربعة تنظيمات اصدر ، ك (6)العمؿ العسكرم مع تعديؿ ميزاف القكل لصالح الحقكؽ الفمسطينية

                                                           

 ـ.6/9/1982البياف الختامي الصادر عف القمة العربية، فاس،  (1)
 .108إلى عقد القمة، ص شاىيف، أحمد: مساعو  (2)
 .12المعمكمات: تقرير حكؿ المكقؼ األكركبي مف مبادرات التسكية السممية، صقسـ األرشيؼ ك  (3)
 .177عبيد، نايؼ، مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية مف التعاكف إلى التكامؿ، ص (4)
( المجمس الكطني الفمسطيني: ييعٌد السمطة العميا لمشعب الفمسطيني في كافة أماكف تكاجده، كىك الذم يضع 5)

قامة الدكلة الفمسطينية سياسات  منظمة التحرير الفمسطينية، كبرامجيا المتمثمة في حؽ العكدة، كاالستقبلؿ، كا 
ـ في 2/6/1964 -28/5المستقمة كعاصمتيا القدس، كقد عيقد المؤتمر الكطني األكؿ لممجمس في الفترة ما بيف 

العديد مف الكثائؽ كالقرارات أىميا: الميثاؽ  مدينة القدس، كأعمف فيو إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية، كصدر عنو
القكمي الفمسطيني، كالنظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية، كتـ انتخاب أحمد الشقيرم رئيسان لمنظمة التحرير. 

 ـ(.2010) كثيقة صادرة عف المجمس الكطني الفمسطيني حكؿ إنشاء المجمس، عاـ 
 .73األمريكية كالصراع العربي اإلسرائيمي، ص ( سمماف، يكسؼ: الكاليات المتحدة6)
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، كجبية (1)ية لتحرير فمسطيف، كالجبية الشعبية القيادة العامةفمسطينية ىي: الجبية الشعب
و أف االعتراؼ بحؽ إسرائيؿ في فيدكا بياف مشترؾ أكٌ  ، كمنظمة الصاعقة،(2)النضاؿ الشعبي

الكجكد يمثؿ انتياكان صارخان لمميثاؽ الكطني الفمسطيني، كأف قمة فاس الثانية تندرج تحت 
 .(3)حتكاء المقاكمة الفمسطينية سياسيان محاكالت بعض األنظمة العربية ال

عمى مضغط ل ؛(4)باعيةالدكؿ العربية التي تبنت مشركع فاس لجنة سي  شٌكمت الموقف العربي: . ب
قناعيا بالمشركع، إال أف المجنة لـ تستطع تحقيؽ نتائج إيجابية لصالح  الدكؿ الكبرل كا 

 .(5)المشركع
مشركع السبلـ العربي بأنو  (6)سحاؽ شاميركصؼ رئيس كزراء إسرائيؿ إ الموقف اإلسرائيمي: . ت

، كاعتبرت إسرائيؿ المشركع ىدفان (7)ضمف شيئان عف السبلـتإعبلف حرب عمى إسرائيؿ، كال ي

                                                           

ـ 1968( الجبية الشعبية القيادة العامة: تنظيـ فمسطيني انشؽ عف الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف في أكتكبر 1)
بقيادة أحمد جبريؿ الضابط الفمسطيني في الجيش السكرم، كقد شددت القيادة العامة عمى أىمية العمؿ العسكرم، 

 (.266ؿ السياسية. ) المكسكعة العربية العالمية، ص كرفض الحمك 
ـ، شاركت في اجتماعات المجمس 1967( جبية النضاؿ الشعبي: منظمة فمسطينية، أينشئت في القدس عاـ 2)

ت بعض العمميات الخاصة، فكرىا تقدمي، كليا مجمة دكرية خاصة بيا. )الكيالي، عبد نفذالكطني الفمسطيني، ك 
 (.43، ص2كسكعة السياسة، جالكىاب؛ كآخركف: م

 .1274( أحمد، سامي: المكاقؼ السياسية الفمسطينية المتباينة كأثرىا عمى مشاريع الدكلة الفمسطينية ، ص3)
تتككف مف سبع دكؿ عربية، كىي: المممكة ك ـ، 1982( المجنة السيباعية: أينشئت في أعقاب قمة فاس عاـ (4

كالجزائر، كتكنس، كاألردف، كسكريا، كمنظمة التحرير الفمسطينية ممثبلن عف العربية السعكدية، كالمممكة المغربية، 
صحيفة الديار (فمسطيف، كىدفت إلى شرح مشركع السبلـ العربي عمى الدكؿ األعضاء في مجمس األمف الدكلي. 

 (.1ـ، ص20/11/1988المبنانية الصادرة بتاريخ 
 .392سياسية(، ص –ياغي، إسماعيؿ: دراسات فمسطينية ) تاريخية  (5)
ـ في بكلندا، كدرس القانكف في كارسك، ىاجر إلى فمسطيف عاـ 15/10/1915( إسحاؽ شامير: كلد بتاريخ (6

ـ، كانضـ إلى منظمة أرجكف تسافي ليؤمي، لكنو انشؽ عنيا كانضـ إلى عصابات شتيرف، ثـ أصبح زعيمان 1935
ـ باغتياؿ مبعكث األمـ المتحدة الككنت برنادكت عاـ لمتنظيـ بعد اغتياؿ شتيرف، كالذم حمؿ اسـ ليحي، كاتيي

ـ، ثـ عضكان في الكنيست اإلسرائيمي، كانتخب 1965-ـ1955ـ، كعمؿ في جياز المكساد ما بيف عامي 1948
ـ عييف كزيران لمخارجية، كانتخب رئيسان لكزراء إسرائيؿ ما بيف عامي 1980ـ ، كفي عاـ 1977رئيسان لمكنيست عاـ 

ـ قرر اعتزاؿ العمؿ السياسي. )مكسكعة مقاتؿ 1992ـ، كفي يكنيك 1988-ـ1986، كعامي ـ1984-ـ1983
 مف الصحراء(.

 .11مقبؿ، فيمي: دكر خادـ الحرميف الشريفيف فيد بف عبد العزيز في دعـ القضية الفمسطينية كنصرتيا، ص (7)
 .11ص
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قرارات قمة  -مف خبللو-رفضت  ان أصدرت بيانكزارة الخارجية اإلسرائيمية ف ، أما(1)لتدميرىا
نو ال يتضمف أم تغيير في السياسة دت أف إسرائيؿ لف تنظر باىتماـ لممشركع؛ ألفاس، كأكٌ 

 .(2)التقميدية العربية
مة فاس الثانية إيجابية بشكؿ اعتبرت الكاليات المتحدة األمريكية قرارات ق الموقف األمريكي: . ث

ألنيا لـ ترفض خطة السبلـ األمريكية الخاصة بالشرؽ األكسط، كالفارؽ بينيما أف  ؛عاـ
ة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ الكحيد لمشعب د أف منظمالمشركع العربي لمسبلـ أكٌ 

 .(3)الفمسطيني
خبلؿ -د المجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي أكٌ  :موقف مجمس التعاون الخميجي . ج

لقرارات القمة تأييده الكامؿ  -ـ11/11/1982دكرتو الثالثة التي عيقدت في البحريف بتاريخ 
أعرب عف دعمو ك ، ـ1982عاـ  فاس المغربية التي عيقدت في مدينة ةالعربية الثانية عشر 

: ، حيث كرداليادفة إلى نشر فكرة المشركع عمى الدكؿ الكبرل الكامؿ لجيكد المجنة السيباعية
القمة العربي الثاني  د المجمس تأييده لمقرارات كالبيانات التي اتخذتيا مؤتمر"كفي ىذا الصدد أكٌ 

ئج االتصاالت األكلى التي قامت بيا المجنة د في مدينة فاس، كاستعرض نتاعشر الذم عيق
 ،السباعية المنبثقة عف قمة فاس برئاسة جبللة الممؾ الحسف الثاني ممؾ المممكة المغربية

 .(4)كأعرب عف تأييده لكؿ المساعي التي تحقؽ األىداؼ العربية كما حددىا مؤتمر فاس"
الثانية التعديبلت كاإلضافات عمى الدكؿ العربية المشاركة في قمة فاس  إجراءعمى الرغـ مف 

مبادرة األمير فيد بف عبد العزيز، كمف ثـ إقرارىا عمى ىيئة مشركع عربي لمسبلـ، إال أف مجمس 
كبيرة في التنسيؽ  مجيكداتو التعاكف الخميجي كاف مف المؤيديف بشدة لممشركع بشكؿ كامؿ، كبذؿ 

المجمس  ، كأٌكديدؼ إقناع الدكؿ الكبرل بالمشركعمت بكالتكاصؿ مع المجنة العربية السباعية التي شيكٌ 
أف حؿ الصراع العربي اإلسرائيمي، كتحقيؽ السبلـ العادؿ يتطمب جيكدان عربية كبيرة مف أجؿ الضغط 

زالة المستكطنات1967عمى إسرائيؿ لبلنسحاب مف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  ، اإلسرائيمية ـ، كا 
قامة الدكلة الفمسطينية.  كا 

                                                           

طينية كمكقؼ الشعب العربي إزاءىا، القاسـ، عدناف: مشاريع التسكية السممية المطركحة لحؿ القضية الفمس (1)
 .123ص
 .217ـ، ص1985-ـ1947اليكر، منير؛ المكسى، طارؽ: مشاريع التسكية السممية لمقضية الفمسطينية  (2)
 .218ـ، ص1985-ـ1947اليكر، منير؛ المكسى، طارؽ: مشاريع التسكية السممية لمقضية الفمسطينية  (3)
ـ، لممزيد حكؿ مكقؼ 11/11/1982الثالثة لممجمس األعمى، البحريف،  ( البياف الختامي الصادر عف الدكرة(4

 .(4)مدلس التعاكف الخميجي مف المشركع العربي لمسبلـ انظر الممحؽ رقـ 
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، ومواقف م(1986-م1981)ما بين عامي  منظمة التحرير الفمسطينيةرابعًا: 
 .مجمس التعاون الخميجي منيا
 إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية، كاف أبرزىا:عمى ساىمت مجمكعة مف العكامؿ 

طيف عاـ ظيكر الفراغ السياسي في الميداف الفمسطيني عقب االحتبلؿ اإلسرائيمي لفمس -
 .(1)فكاف ال بد مف كجكد كياف يجمع شمميـ ،إلى شتى دكؿ العالـ أىمياـ، كتشرد 1948

، كمطالبة الشعكب العربية دكليا تحرير فمسطيف، مما أدل (2)ضعؼ حككمة عمـك فمسطيف -
 .(3)لضعؼ األنظمة العربية أماـ مطالب شعكبيا

ة أف يفمت كسياسية تدعك لتحرير فمسطيف، فخشيت األنظمة العربي ظيكر عدة منظمات فدائية -
 .(4)فبادرت لمحاكلة إيجاد إطار جديد يضـ الفمسطينييف ؛زماـ القضية الفمسطينية منيا

، (5)ـ1961بعد انييار الكحدة السكرية المصرية في سبتمبر  تفاقـ الصراع العربي خاصةن  -
، كفشؿ مباحثات الكحدة الثبلثية ما بيف مصر (6)ـ1962الحرب األىمية اليمنية عاـ  اندالعك 

                                                           

 .33ـ(، ص2006-ـ1964الصمادم، حمزة: تجربة منظمة التحرير الفمسطينية ) (1)
( 2 يا مف مجمس الجامعة العربية بتاريخ ظيرت حككمة عمـك فمسطيف عقب مطالبة الييئة العربية العم (

ـ تشكيؿ حككمة 23/9/1948ـ إنشاء حككمة فمسطينية، كأعمف مجمس جامعة الدكؿ العربية بتاريخ 8/7/1948
فمسطينية بصكرة مؤقتة، عيرفت باسـ حككمة عمـك فمسطيف بقيادة أحمد حممي عبد الباقي. ) المييبي، أديب: 

 (.42النشأة كآلية االنييار، صحككمة عمـك فمسطيف دراسة في ظركؼ 
 .33ـ(، ص 2006-ـ1964الصمادم، حمزة: تجربة منظمة التحرير الفمسطينية) (3)
 .365صالح، محسف: فمسطيف دراسات منيجية في القضية الفمسطينية، ص (4)
مجميكرية ـ، كتـ انتخاب جماؿ عبد الناصر رئيسان ل1/2/1958( الكحدة السكرية المصرية: أيعمف عنيا بتاريخ (5

ـ حيث كقع االنفصاؿ بيف مصر كسكريا؛ بسبب اختبلفات 28/9/1961العربية المتحدة، كاستمرت حتى تاريخ 
 (.326ـ، ص1967-ـ1961كجيات النظر. )سميماف، فيد؛ عيداف، يكسؼ: العبلقات السكرية المصرية 

يادة محمد بدر، كنظاـ الحكـ بقيادة ـ بيف النظاـ الممكي بق30/9/1962( بدأت الحرب األىمية اليمنية بتاريخ (6
العقيد عبد اهلل السبلؿ، ككانت السعكدية الداعـ الرئيس لمممكييف، أما مصر فكانت الداعـ الرئيس لنظاـ السبلؿ 

ـ في مسار العبلقات 1962كاستمرت الحرب ستة أعكاـ. )الحسكف، سميرة؛ عبد اهلل، طيبة: أثر ثكرة اليمف عاـ 
 (.103السعكدية المصرية، ص
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بي اإلسرائيمي عاـ ، كتزايد حدة التكتر عمى جبية الصراع العر (1)ـ1963كريا كالعراؽ عاـ كس
 .(2)إسرائيؿ مشركعيا الذم ىدؼ إلى تحكيؿ مجرل نير األردف تنفيذـ بعد 1963

ـ تكصية لمجمس جامعة الدكؿ 1959قدمت كزارة الخارجية المصرية في شير مارس عاـ 
المؤتمر الحادم كالثبلثيف لمجمس  أصدر، ك (3)راز الكياف الفمسطينيمف أجؿ العمؿ عمى إب ؛العربية

براز كيانو شعبان  نص عمى: ان قرار  ـ9/3/1959الجامعة بتاريخ  "إعادة تنظيـ الشعب الفمسطيني، كا 
يسمع العالـ صكتو في المجاؿ القكمي، كعمى الصعيد الدكلي بكاسطة ممثميف يختارىـ  ،مكحدان 

إال أف ذلؾ القرار شيد مرحمة مف التسكيؼ كالتأخير بسبب الخبلفات ما بيف  ،(4)الشعب الفمسطيني"
ف لمجمس الجامعة بتاريخ يالكياف، كعندما عيقدت الدكرة األربع تأسيسبيف مصر كاألردف حكؿ 

ممثؿ حككمة  (5)يف ممثؿ لفمسطيف خمفان ألحمد حممي عبد الباقييـ بحثت الدكرة تع15/9/1963
لذلؾ المنصب، كدعتو لزيارة  (6)امعة العربية، ككمفت أحمد الشقيرمعمكـ فمسطيف في مجمس الج

 .(7)الدكؿ العربية مف أجؿ بحث القضية الفمسطينية

التقى الشقيرم مع الزعامات العربية، كطرح مشركعو كأفكاره اليادفة إلقامة كياف فمسطيني، 
في مدينة  ـ28/5/1964يخ أسفرت تمؾ المقاءات إلى عقد المؤتمر الكطني الفمسطيني األكؿ بتار ك 

                                                           

ـ بيف العراؽ كمصر كسكريا كدكلة اتحادية، كأيطمؽ 16/4/1963( الكحدة الثبلثية: أيعمف عنيا في القاىرة بتاريخ (1
عمييا اسـ الجميكرية العربية المتحدة، كبسبب الخبلفات الحادة بيف القيادات السياسية لمدكؿ األعضاء فشؿ 

 (.280، ص7السياسة، ج مشركع. )الكيالي، عبد الكىاب؛ كآخركف: مكسكعةال
 .96ـ، ص1993-ـ1908الشريؼ، ماىر: البحث عف كياف دراسة في الفكر السياسي الفمسطيني  (2)
 .33ـ، ص1993-ـ1964فرج، عصاـ الديف: منظمة التحرير الفمسطينية  (3)
 ـ.9/3/1959، ( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالثبلثيف لمجمس جامعة الدكؿ العربية، القاىرة4)

، 1881( أحمد حممي عبد الباقي: فمسطيني كلد في صيدا عاـ (5 ـ، عمؿ في البنؾ الزراعي العثماني بطكلكـر
ـ؛ لمقاكمة تسرب األراضي العربية لمصياينة، كفي حرب 1940كشارؾ في تأسيس صندكؽ األمة العربية عاـ 

القاىرة، كعييف رئيسان لحككمة عمـك فمسطيف مف   ـ تكلى الدفاع عف مدينة القدس، كبعد الحرب انتقؿ إلى1948
ـ. )الكيالي، عبد الكىاب؛ كآخركف، مكسكعة السياسة، 1963جامعة الدكؿ العربية، كاستمر فييا حتى كفاتو عاـ 

 (.94، ص1ج
ـ، كتكاصؿ مع حركة القكمييف 1926ـ، كدرس في بيركت عاـ 1907( أحمد الشقيرم: كلد في لبناف عاـ (6

ـ مكتبان 1945ـ، أسس عاـ 1937ـ، كمؤتمر بمكداف عاـ 1936ارؾ بفعاليات الثكرة العربية الكبرل عاـ العرب، كش
ـ انتخب مساعدان لؤلميف العاـ لجامعة الدكؿ 1948عربيان في كاشنطف؛ لنقؿ القضية الفمسطينية، كبعد حرب 

ـ أصبح رئيس منظمة 1964في عاـ ـ، ك 1963العربية، ثـ عييف ممثبلن لفمسطيف في جامعة الدكؿ العربية عاـ 
 (.97، ص1ـ. )الكيالي، عبد الكىاب؛ كآخركف: مكسكعة السياسة، ج1969التحرير الفمسطينية حتى استقالتو عاـ 

 .67عبد الرحمف، أسعد: منظمة التحرير الفمسطينية جذكرىا، تأسيسيا، مساراتيا، ص (7)
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تـ خبلؿ المؤتمر ك ، (2)ممؾ األردف ؛(1)ان، كبحضكر الحسيف بف طبلؿعضك  422القدس بمشاركة 
منظمة التحرير الفمسطينية، كالمصادقة عمى الميثاؽ القكمي الفمسطيني، الذم  إنشاءاإلعبلف عف 

 .(3)منيا ان د عمى الكفاح المسمح لتحرير فمسطيف، كعدـ التنازؿ عف أم جزءأكٌ 

كتتككف ىيكمية منظمة التحرير الفمسطينية مف المجمس الكطني الفمسطيني، كالمجمس 
 .(4)المركزم، كالمجنة التنفيذية، كبعض الدكائر الخاصة بالمنظمة

-م1981) ما بين عامي قف مجمس التعاون الخميجي من منظمة التحرير الفمسطينيةامو 
 م(:1986
ـ عمى ضركرة حؿ 1986 –ـ1981بيف عامي ما ؿ الفترة د مجمس التعاكف الخميجي خبلأكٌ 

مف الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني، بما فييا بما يؤٌ  ،القضية الفمسطينية حبلن عادالن كشامبلن 
قامة دكلتو المستقمة، كاالنسحاب اإلسرائيمي مف كافة األراضي العربية  حقو في العكدة إلى كطنو، كا 

زالة المستعمرات اإلسرائيمية مف األر (5)دمتيا القدس الشريؼـ، كفي مق1967المحتمة عاـ  ضي ا، كا 
مف أجؿ استرداد كافة  ؛د المجمس تأييده الكامؿ كالمطمؽ لنضاؿ الشعب الفمسطينيالفمسطينية، كأكٌ 

الكاليات  خاصةن  ، كدعا المجمس الدكؿ الكبرل(6)حقكقو غير القابمة لمتصرؼ، كتقرير مصيره
لى أف تقكـ بدكرىا، كبذؿ المزيد مف الجيكد في سبيؿ تمكيف الشعب الفمسطيني المتحدة األمريكية إ

منظمة التحرير  تجاهمجمس التعاكف الخميجي  ، كقد تعددت مكاقؼ(7)مف استعادة كافة حقكقو
 ـ، كاف أبرزىا:1986 –ـ 1981الفمسطينية في الفترة ما بيف 

                                                           

كفاة الممؾ عبد اهلل بف الحسيف تسمـ كلده طبلؿ عرش ـ، كبعد 25/11/1935الحسيف بف طبلؿ: كلد بتاريخ  (1)
عاـ  46ـ، كحكـ األردف مدة 1953ـ، كأصبح الحسيف كليان لمعيد، كتكلى الحكـ خمفان لكالده عاـ 1951األردف عاـ 

ـ بعد صراعو مع مرض العضاؿ. ) الصمادم، سميماف؛ الحراحشة، عكدة: األردف 7/2/1999تكفي بتاريخ  حتى
 (.118ص عبر العصكر،

( أبك نحؿ، أسامة؛ شراب، ناجي؛ كآخركف: مسيرة المتغيرات السياسية كأثرىا عمى منظمة التحرير مف النشأة إلى (2
 .40أكسمك، ص

 .80صالح، محسف: القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية كتطكراتيا المعاصرة، ص (3)
 .371نية، ص( صالح، محسف: فمسطيف دراسات منيجية في القضية الفمسطي(4

؛ البياف الختامي الصادر 26/5/1981البياف الختامي الصادر عف الدكرة األكلى لممجمس األعمى، أبك ظبي،  (5)
 ـ. 8/11/1981الصادر عف الدكرة الثانية لممجمس الكزارم، الرياض، 

تامي الصادر ـ؛ البياف الخ11/11/1981البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية لممجمس األعمى، الرياض،  (6)
 ـ.2/9/1981الصادر عف الدكرة األكلي لممجمس الكزارم، الطائؼ، 

 ـ.19/5/1983البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة لممجمس الكزارم، الرياض،  (7)
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 االعتراف بمنظمة التحرير الفمسطينية وتأييدىا: . أ
نظمة التحرير الفمسطينية، كما بمـ 1981عاـ  تأسيسو رؼ مجمس التعاكف الخميجي منذاعت

و، كمنيا البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية لممجمس في بياناتو الختامية الصادرة عن كرد
ـ: "كأكد مجددان تأييده المطمؽ لنضاؿ 11/11/1981األعمى التي عيقدت في الرياض بتاريخ 

نشاء دكلتو الشعب الف مسطيني مف أجؿ حقو غير القابؿ لمتصرؼ في تقرير مصيره بنفسو، كا 
، كما كرد في البياف الختامي الصادر (1)المستقمة عمى أرضو تحت قيادة منظمة التحرير الفمسطينية"

ـ: "كجدد إيمانو بأنو 11/11/1982عف الدكرة الثالثة لممجمس األعمى المنعقدة في البحريف بتاريخ 
بيؿ لتحقيؽ سبلـ عادؿ كدائـ في منطقة الشرؽ األكسط إال بانسحاب إسرائيؿ مف جميع ال س

األراضي المحتمة، كقياـ الدكلة الفمسطينية عمى ترابيا الكطني بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية 
 .(2)الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني

لفمسطينية المخكلة بتحمؿ مسؤكلية قيادة المنظمة الجية االتعاكف الخميجي مجمس كما اعتبر 
الشعب الفمسطيني في إقامة دكلتو، كذلؾ كفؽ ما جاء في البياف الختامي الصادر عف الدكرة 

ـ: "كجدد المجمس 7/2/1982التي عيقدت في المنامة بتاريخ  ممجمس الكزارمل االستثنائية األكلى
بلن، بما يٌؤمف الحقكؽ المشركعة لمشعب تأييده لمقضية الفمسطينية، كحميا حبلن عادالن كشام

 . (3)الفمسطيني في إقامة دكلتو المستقمة عمى أرضو بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية"

منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي  إنشائواعتبر مجمس التعاكف الخميجي منذ 
كطالب دكؿ العالـ، كالمنظمات  د دعمو الكامؿ ليا بناءن عمى ذلؾ،كالكحيد لمشعب الفمسطيني، كأكٌ 

سممية في الشرؽ األكسط، التسكية المف أجؿ تحقيؽ  ؛الدكلية كاإلقميمية التعامؿ كالتعاكف معيا
قامة الدكلة الفمسطينية كفؽ قرارات الشرعية الدكلية  تحت قياداتيا. كا 

م موقف مجمس التعاون الخميجي من المنظمة أبان العدوان اإلسرائيمي عمى لبنان عا . ب
 م:1982
خبلؿ اجتماع الدكرة الرابعة لممجمس الكزارم في مدينة الطائؼ –مجمس التعاكف الخميجي  أٌكد
كقكفو مع منظمة التحرير الفمسطينية ضد العدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف  -ـ13/7/1982بتاريخ 
استقبللو  ـ، حيث كرد: "كما يؤكد المجمس إيماف دكلو مف أجؿ الذكد عف لبناف، كتأكيد1982عاـ 

                                                           

 ـ.11/11/1981البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية لممجمس األعمى، الرياض،  (1)
 ـ.11/11/1982كرة الثالثة لممجمس األعمى، البحريف، البياف الختامي الصادر عف الد (2)
 ـ.7/2/1982( البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية األكلى لممجمس الكزارم، المنامة، (3
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ككحدتو الكطنية، كمف أجؿ الحفاظ عمى المقاكمة الفمسطينية، كقيادتيا ممثمة بمنظمة التحرير 
 .(1)الفمسطينية بكصفيا الممثؿ الشرعي الكحيد لمشعب الفمسطيني"

ييعٌد مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف منظمة التحرير الفمسطينية مكقفان كاضحان كصريحان؛ 
ئيمية لمنيؿ س الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني، كأف المحاكالت اإلسرافقد اعتبرىا المجم

بمثابة إجراءات إرىابية تستيدؼ مف خبلليا الشعب الفمسطيني، كاتضح ىذا  منيا، كالقضاء عمييا
ـ، حيث اعتبر المجمس ذلؾ العدكاف بأنو 1982المكقؼ أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف عاـ 

يا ير الفمسطينية، كأعمف كقكفو بجانبحقيقيان عمى المقاكمة الفمسطينية بقيادة منظمة التحر  يمثؿ خطران 
 كدعميا كمساندتيا.  

 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منو:1983االقتتال الفمسطيني في لبنان عام  . ت
 ـ1983منظمة التحرير الفمسطينية عدة أحداث كتطكرات داخؿ صفكفيا في لبناف عاـ  شيدت

أسفر عف بركز ما م ـ1982قب العدكاف اإلسرائيمي عاـ خركج معظـ قكاتيا ع بعد خاصةن 
عادة  داخؿجذرية الصبلحات اإلانشقاقات داخميا، كذلؾ مع بركز تيار يدعك إلى  حركة فتح، كا 

ىيكمتيا، كتنفيذ إصبلحات داخؿ منظمة التحرير الفمسطينية، إال أف الحركة لـ تستجب لتمؾ 
دأت تتصاعد كتيرة الصراع بيف األطراؼ الفمسطينية إلى أف كصمت لمرحمة االقتتاؿ المطالب، فب

مف  ةحيث شيدت سمسم ،كالبقاع المبناني تاؿ بيف األطراؼ في مدينة طرابمسالداخمي، كقد نشب الق
السكرية كالميبية  تيفاألحداث الدامية بيف المتخاصميف، كاتيمت منظمة التحرير الفمسطينية القياد

ف ، كاستمرت االشتباكات الدامية إلى أ(2)كؿ مباشر بتقديـ الدعـ المادم كالعسكرم لمتيار المنشؽبش
عتو مع الرئاسة كالداعمكف ليا الخركج مف لبناف عقب اتفاؽ كقٌ  قررت منظمة التحرير الفمسطينية

 .(3)ـ بعد عاميف مف االقتتاؿ الداخمي1985المبنانية عاـ 

 م:1983ي من االقتتال الفمسطيني الداخمي في لبنان عام موقف مجمس التعاون الخميج
مع بدء االشتباكات الداخمية بيف األطراؼ الفمسطينية في لبناف، كفي شير أغسطس 

ف مجمس التعاكف الخميجي الجيكد العربية المبذكلة مف أجؿ الحفاظ عمى كحدة منظمة ـ ثمٌ 1983
، كذلؾ كفؽ ما كرد في كاجية العدك اإلسرائيميالستغبلؿ قكتيا ككحدتيا لم ؛التحرير الفمسطينية

ـ: 24/8/1983البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة لممجمس الكزارم في الطائؼ بتاريخ 
                                                           

 ـ.13/7/1982البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة لممجمس الكزارم، الطائؼ،  (1)
 .46الكحدة الفمسطينية كانعكاساتو عمى التنمية السياسية، ص عرفات، حناف: أثر اتفاؽ أكسمك عمى (2)
 .31ـ، ص1987-1982( شبيب، سميح: منظمة التحرير الفمسطينية كتفاعبلتيا في البيئة الرسمية العربية (3
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"كيأمؿ المجمس أف تكمؿ الجيكد المبذكلة مف أجؿ المحافظة عمى كحدة منظمة التحرير باعتبارىا 
كي تدخر القكة العربية لمكاجية العدك بالنجاح ل لممثؿ الشرعي الكحيد لشعب فمسطيفا

 .(1)الصييكني"

، كقبؿ انعقاد الدكرة الرابعة لممجمس األعمى كمع استمرار االقتتاؿ بيف األطراؼ الفمسطينية
كفدان ممثبلن عنو إلى سكريا لممشاركة في الجيكد العربية  المجمس لمجمس التعاكف الخميجي أرسؿ
لمجمس باتفاؽ كقؼ إطبلؽ النار بيف الجانبيف، كفؽ ما كرد في ب اإلنياء االقتتاؿ الداخمي، كرحٌ 

الشيخ البياف الختامي لمدكرة: "كحرصان مف المجمس عمى حقف الدـ العربي، فقد أكفد كبلن مف معالي 
معالي ، ك بدكلة الككيتنائب رئيس الكزراء ككزير الخارجية كاإلعبلـ  (2)صباح األحمد الصباح

العربية إلى الجميكرية الدكلة لمشئكف الخارجية بدكلة قطر كزير  (3)نيالشيخ أحمد بف سيؼ آؿ ثا
في مسعى عربي بالتعاكف مع تكنس كالجزائر، كممثؿ الجامعة العربية في إطار المساعي السكرية 

رأب بغية  سؼ الجارم عمى الساحة الفمسطينيةكالجيكد الحثيثة المبذكلة إلنياء االقتتاؿ المؤ 
كاحدان خمؼ منظمة التحرير الفمسطينية باعتبارىا الممثؿ الشرعي الكحيد  كالكقكؼ صفان الصدع، 

لمشعب الفمسطيني، كيأمؿ المجمس بأف تمتـز جميع األطراؼ بكقؼ إطبلؽ النار حسب ما اتيفؽ 
د المجمس دعمو لكحدة المنظمة كتماسكيا، كحؿ أم خبلؼ عبر القكات الدستكرية عميو، كقد أكٌ 

 .(4)كالشرعية"

كدة كفد المجمس مف سكريا بعد أف تكصؿ مع األطراؼ العربية التفاؽ كقؼ إطبلؽ كبعد ع
النار بيف القكل الفمسطينية المتناحرة، قدـ الكفد لممشاركيف في الدكرة الرابعة لممجمس األعمى الذم 

ـ تقريران عف ما قاما بو في دمشؽ، كفؽ ما كرد في البياف 9/11/1983عيقد في الدكحة بتاريخ 
امي لمدكرة "ىذا كقد استمع المجمس األعمى إلى تقرير كاؼ مف سمك الشيخ صباح األحمد الخت

الجابر نائب رئيس الكزراء ككزير الخارجية ككزير اإلعبلـ بدكلة الككيت، كمف سعادة الشيخ أحمد 
                                                           

 ـ.24/8/1983( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة لممجمس الكزارم، الطائؼ، 1)
ـ، تمقى تعميمو في المدارس الخاصة، كمدرسة المباركية، عييف 1929لصباح: كلد عاـ ( صباح األحمد الجابر ا(2

ترأس دائرة الشؤكف االجتماعية، كدائرة المطبكعات كالصحافة ك ـ، 1961-ـ1956عضكان في المجنة العميا عاـ 
 منفط في الفترة ما بيفـ، ثـ كزيران ل1963يف كزيران لئلعبلـ كالخارجية عاـ ـ، ثـ عي 1961كالنشر في الككيت عاـ 

ـ عييف نائبان لرئيس الكزراء 1981ـ، كفي مارس عاـ 1967ـ، ثـ كزير الشؤكف النفطية عاـ 1967-ـ1965 عامي
 (. 550، ص3ككزيران لمخارجية كاإلعبلـ. ) الكيالي، عبد الكىاب؛ كآخركف: مكسكعة السياسة، ج

ة في ثمانينات القرف العشريف كفؽ البيانات الختامية أحمد بف سيؼ آؿ ثاني: عمؿ كزيران لمخارجية القطري (3)
 الصادرة عف المجمس األعمى كالمجمس الكزارم، كلـ أجد تعريفان لو.

 ـ.9/11/1983( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة لممجمس األعمى، الدكحة، (4
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بف سيؼ آؿ ثاني كزير الدكلة لمشئكف الخارجية بدكلة قطر عف لقاءاتيما في دمشؽ كما تكصبل 
 .(1)، كيعرب عف أممو بأف ينفذ ما اتفؽ عميوإليو

دكرة السادسة لممجمس األعمى المنعقدة في مسقط بتاريخ المجتمعكف في ال أٌكدكما 
د استمرار دعمو : "كأكٌ لممنظمة بعد خركجيا مف لبناف، حيث كرد ـاستمرار دعمي ـ6/11/1985

 .(2)شرعي الكحيد لمشعب الفمسطيني"باعتبارىا الممثؿ ال مة التحرير الفمسطينية كمساندتيا؛لمنظ

بيف كالخبلفات بذؿ مجمس التعاكف الخميجي جيكدان كبيرة لمعمؿ عمى إنياء االشتباكات 
صابة الكثير مف أبناء  تالتي استمر  الفصائؿ الفمسطينية في لبناف عاميف، كأسفرت عف مقتؿ كا 

راؼ لفمسطينية، كيؤدم إلى انحيخدـ القضية ا أف ذلؾ الصراع الالمجمس  رألالشعب الفمسطيني، ك 
لنضاؿ الفمسطيني كمقاكمتو لسياسات االحتبلؿ اإلسرائيمي في فمسطيف، كلـ يقؼ مجمس التعاكف ا

نما  لتنفيذ  -سعى مف خبلؿ تكميؼ كزراء خارجيتو-الخميجي مكقفان مؤيدان لطرؼ ضد اآلخر، كا 
اصمة، كدعاىـ إلى تحكيـ لغة جكالت تدعك إلى تذليؿ العقبات أماـ األطراؼ الفمسطينية المتخ

 لمجيكداتكنبذ الخبلفات الداخمية أماـ األحداث التي تمر بيا المنطقة، كاحتراـ ا ،العقؿ كالمنطؽ
 المقدمة مف جامعة الدكؿ العربية التي تدعك لحقف الدـ الفمسطيني.

إدانة العدوان اإلسرائيمي عمى مقر منظمة التحرير الفمسطينية في تونس عام  . ث
 م:1985
الطيراف الحربي اإلسرائيمي مبنى القيادة العامة لمنظمة التحرير الفمسطينية في حماـ  قصؼ

 70أدت تمؾ الغارة الستشياد حكالي ك ـ، 1/10/1985بتاريخ  تكنسفي الشط بالضاحية الجنكبية 
صابة ان كتكنسي ان فمسطيني  .(3)آخريف، كتدمير مقر القيادة العامة بالكامؿ 120، كا 

الفعؿ العربية كالدكلية إزاء العدكاف اإلسرائيمي عمى مقر منظمة التحرير  تباينت ردكد
الدكرة السادسة لممجمس األعمى  خبلؿ عقد-الفمسطينية بتكنس، حيث أداف مجمس التعاكف الخميجي 

االعتداء اإلسرائيمي، كجاء في البياف الختامي لمدكرة: "كما أداف  -ـ في مسقط6/11/1985بتاريخ 
عتداء الصييكني عمى تكنس، كعمى مقر منظمة التحرير الفمسطينية فييا، كيؤكد تأييده المجمس اال

 .(4)ككقكفو مع الجميكرية التكنسية الشقيقة، كمع منظمة التحرير الفمسطينية"
                                                           

 ـ.9/11/1983، البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة لممجمس األعمى، الدكحة (1)
 ـ.6/11/1985( البياف الختامي الصادر الدكرة السادسة لممجمس األعمى، مسقط، (2

 .86كامؿ، عبد العزيز: العممانيكف كفمسطيف ستكف عامان مف الفشؿ، كماذا بعد، ص (3)
 ـ.6/11/1985البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة لممجمس األعمى، مسقط،  (4)
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تمثؿ مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف االستيداؼ اإلسرائيمي لمقرات منظمة التحرير 
اإلدانة كالشجب كالدعكة إلى الضغط عمى الجانب اإلسرائيمي ب ـ1985عاـ الفمسطينية في تكنس 

ائيؿ ضد ، كاعتبر المجمس أف تمؾ الممارسات التي تنتيجيا إسر الحتراـ المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية
المجمس كقكفو مع منظمة  يان كاضحان لممجتمع الدكلي، كأٌكدكقيادتو تيمثؿ تحد الشعب الفمسطيني

مساندتو الكاممة ليا، ككقكفو كتأييده مع دكلة تكنس ضد االعتداءات التحرير الفمسطينية ك 
 اإلسرائيمية.  

 من خالل العرض السابق تم التوصل إلى عدة استنتاجات:

  ـ، 1981تبنى مجمس التعاكف الخميجي كؿه مف مبادرة األمير فيد بف عبد العزيز عاـ
مؿ لكافة الجيكد الدكلية المبذكلة ـ، كأعمف عف دعمو الكا1982كالمشركع العربي لمسبلـ عاـ 

 إلنياء الصراع العربي اإلسرائيمي، ككضع حؿ لمقضية الفمسطينية.
  تيعٌد مبادرة األمير فيد، كالمشركع العربي لمسبلـ كجياف لعممة كاحدة، ىدفا إلى الكصكؿ

 لتسكية سممية في الشرؽ األكسط.
 كالمخيمات  رائيمي عمى لبنافاه العدكاف اإلستعددت مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي تج

عف  ألف الدفاع ب الدكؿ العربية الكحدة كالتضامف؛الفمسطينية المتكاجدة عمى أراضيو، كطال
 لية عربية بحتة.لبناف كالقضية الفمسطينية مسؤك 

 بمنظمة التحرير الفمسطينية بصفتيا الممثؿ  منذ تأسيسو أعترؼ مجمس التعاكف الخميجي
عدكاف عمى لبناف دعمو الكامؿ ليا خاصة أثناء ال لفمسطيني، كأٌكدي كالكحيد لمشعب االشرع
جيكد كبيرة إلنياء االشتباكات الداخمية عمى الساحة الفمسطينية في لبناف  ـ، كبذؿ1982عاـ 
 ـ.1985-1983بيف عامي ما 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 المبحث الثاني
 مواقف مجمس التعاون الخميجي من القضية الفمسطينية ما بين عامي

 م(1992-م1987) 
 

 ( كمكاقؼ مجمس 1992 -ـ1987أكالن: االنتفاضة الفمسطينية ما بيف عامي ،)ـ
 التعاكف الخميجي منيا.

  ثانيان: المكاقؼ السياسية لمجمس التعاكف الخميجي مف القضية الفمسطينية ما بيف
 ـ(.1992-ـ1987عامي )
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 تمييد:
ـ تطكرات بارزة في 1992 -ـ1987عامي  شيدت القضية الفمسطينية في الفترة ما بيف 

ـ، كما تبعيا مف 1987تمثمت في اندالع االنتفاضة الفمسطينية عاـ ة المحتمة األراضي الفمسطيني
إجراءات قمعية مارستيا إسرائيؿ ضد المنتفضيف، كالدعكة األمريكية لعقد مؤتمر دكلي لمسبلـ في 

جكالت ـ، كما نتج عنو مف عقد سمسة 1991 دت في مؤتمر مدريد عاـالشرؽ األكسط، كالتي تجسٌ 
 اإلسرائيمي.الكفد األردني الفمسطيني ك  ثنائية بيف الكفدلقاءات ك 

م(، ومواقف مجمس 1992 -م1987أواًل: االنتفاضة الفمسطينية ما بين عامي )
 التعاون الخميجي منيا:

 ،ـ8/12/1987 بتاريخ الفمسطينية المحتمة األراضيفي االنتفاضة الفمسطينية  اندلعت
طبلب المدارس  لمشاركة جميع فئات الشعب الفمسطيني بما فييـ "؛ثكرة الحجارة"مؽ عمييا طأي ك 

 .(2)اإلسرائيمي فمسطينيالصراع ال محطات، كاعيتبرت مف أىـ (1)لجيش اإلسرائيميبحجارتيـ ضد ا
لسيارتيف حنة اإلسرائيمية باحادثة اصطداـ الشاييعٌد السبب المباشر الندالع االنتفاضة 

ى لإ كأدتـ، 8/12/1987بالقرب مف معبر إيرز بتاريخ  عماالن  فتقبلكانتا ف يالمتالفمسطينيتيف 
صابة ،عماؿ أربعة استشياد ، كفي أعقاب الحادثة انطمقت المظاىرات الجماىيرية (3)آخريف تسعة كا 

رل تمثمت في ألسباب كعكامؿ أخ إضافةن  ؛(4)ـ1967في كافة األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
 مف أبرزىا:ك  اإلجراءات كالسياسات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني،

 مدينة اللسيطرة عمى اعف تصميـ اليميف اإلسرائيمي  ،البمدة القديمة بالقدس يف (5)خطاب شاركف
 .(6)، كطرد العرب منيامقدسةال

                                                           

 .16ي، إسماعيؿ: إدارة االنتفاضة الفمسطينية كنمكذج إلدارة الصراعات كاألزمات الدكلية، ص( عبد الكاف(1
 .95األزعر، محمد: المقاكمة الفمسطينية بيف غزك لبناف كاالنتفاضة، ص (2)
 .55ـ، ص1994-ـ1987البابا، رجب: جيكد حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس في االنتفاضة الفمسطينية  (3)

4) David, McDowall: The Palestinians The Road To Nationhood, P. 99.  ) 
التي ارتكبت   101ـ الفرقة 1953ـ، كالتحؽ بصفكؼ الياغاناة، كأسس عاـ 1928( ارئيؿ شاركف: كلد عاـ (5

دفاع مل ان ـ، ككزير 1977مزراعة عاـ ل ان المجازر ضد الشعب الفمسطيني، تكلى العديد مف المناصب كاف أبرزىا: كزير 
ـ، كتكلى 1998مخارجية عاـ ل ان ـ، ككزير 1996ئلسكاف عاـ ل ان ـ، ككزير 1984مصحة عاـ ل ان ـ، ككزير 1981عاـ 

ـ، 2005ؿ حزب كاديما عاـ ـ، كشكٌ 2002ـ، كرئاسة الحككمة اإلسرائيمية عاـ 1999رئاسة حزب الميككد عاـ 
الكسط البحرينية، العدد صحيفة يؿ شاركف، أعكاـ. ) كفاة ارئ 8بعد صراع مع المرض استغرؽ  2014عاـ  ىكتكف

 ـ(.11/1/2014، 4144
 .15عبد الكافي، إسماعيؿ: إدارة االنتفاضة الفمسطينية كنمكذج إلدارة الصراعات كاألزمات الدكلية، ص (6)
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  ألراضي الفمسطينيةمصادرة اك  ،اإلسرائيمية ضد األراضي الفمسطينية ستعماريةاالالسياسة ،
 .(1)ممستكطنات اإلسرائيميةل كضميا

 المحتمة في ظؿ  راضي الفمسطينيةارتفاع نسبة البطالة بيف خريجي المعاىد كالجامعات في األ
 .(2)كانضماـ أعداد كبيرة منيـ لصفكؼ العماؿ ،األزمات االقتصادية

 القمة رز األمثمة عمى ذلؾ: ، كمف أبالتراجع الكبير لمقضية الفمسطينية عمى الصعيد الدكلي
منحت الحرب العراقية اإليرانية أكلكية أكبر  كالتيـ، 1987عاـ اف العربية التي عيقدت في عمٌ 

 .(3)مف القضية الفمسطينية

يجمات عمى ف الكشَّ  ،ظاىرات الجماعيةمضرابات كالإلشكؿ االفمسطينية  االنتفاضة اتخذت
ثـ تطكرت إلى مرحمة  ،كالزجاجات الحارقة ،كالسكاكيف ،الحجارة ستخداـبااألىداؼ اإلسرائيمية 

المتمثمة في ك  تيا،عية لمكاجياستخدمت إسرائيؿ سياسة العقكبات الجما، ك (4)المسمحة شتباكاتاال
الفمسطينية، كالمدف القرل كاألحياء  عمىؿ اكفرض حظر التجك  يا،ازؿ المشاركيف بفعالياتتدمير من

بعاد  ألساليب القمعية مف الكسائؿ كا إلى جانب استخداـ (5)المجاكرة دكؿإلى ال الفمسطينييفكطرد كا 
بؿ شارؾ فييا القكات اإلسرائيمية األعماؿ عمى تمؾ كلـ تقتصر كغير ذلؾ،  قتؿ، كاعتقاؿ،
 .(6)الذيف استخدمكا األساليب ذاتيا ضد الشعب الفمسطيني المستكطنكف

 :ىيك ة أىداؼ، تحقيؽ عد -مف خبلؿ االنتفاضة- سعى الشعب الفمسطيني

 لغاء العمؿ بقكانيف عمى الفمسطينييف يا إسرائيؿتلحديدية التي فرضكقؼ سياسة القبضة ا ، كا 
 الطكارئ بما فييا إلغاء قكانيف اإلبعاد.

  شاركف مغادرة البمدة القديمة بالقدس. مطالبةكتدنيس المقدسات الدينية، ك  نتياؾاتجريـ 
 جراءاالحتبلؿ اإلسرائيمي،  تي عينيالكالمجالس القركية ا ،حؿ المجاف البمدية انتخابات  كا 

 الضفة الغربية كقطاع غزة. ليا فيديمقراطية 

                                                           

 .53عايد، خالد: االنتفاضة الثكرية في فمسطيف األبعاد الداخمية، ص (1)
 .53في فمسطيف األبعاد الداخمية، ص عايد، خالد: االنتفاضة الثكرية (2)

( 3 ) Welty, Gordon: Palestinian Nationalism and the Struggle for National Self-

Determination, P28.  

 .39عايد، خالد: االنتفاضة الثكرية في فمسطيف األبعاد الداخمية، ص (4)
ـ، 20/2/2011، 15664لدستكر، العدد ة اصحيف( محافظة، عمي: حركات المقاكمة في الكطف العربي، (5
 .19ص
 .155النشاش، عبد اليادم: االنتفاضة الفمسطينية الكبرل، ص (6)
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  الفمسطينييف التجارعمى  ائب المفركضةإلغاء الضر. 
 قامةك  الفمسطينية كقؼ مصادرة األراضي  .(1)المستكطنات ا 

 م:1987 األولى عامالفمسطينية  االنتفاضةقف مجمس التعاون الخميجي من امو 
تعددت المكاقؼ السياسية لمجمس التعاكف الخميجي تجاه االنتفاضة الفمسطينية، ككانت مف 

عمى المستكل األعمى أك الكزارم في الفترة ما بيف عامي  اجتماعاتوأبرز القضايا المطركحة خبلؿ 
 ـ، كمف أبرز مكاقفو تجاىيا:1992 -ـ1987

 طينية:االنتفاضة الفمسمجمس التعاون الخميجي تأييد دعم و  . أ

في الشعب الفمسطيني فجرىا  يالفمسطينية، الت االنتفاضةبمجمس التعاكف الخميجي  شادٌ أ
اإلسرائيمي  حتبلؿضد االـ 1948قطاع غزة، كالضفة الغربية، كاألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

لشعب الفمسطيني، ا الجيش اإلسرائيمي ضد كاعتداءات انتياكاتعمى  ـ، كذلؾ ردان 1987عاـ 
كذلؾ كما كرد في البياف ، (2)األراضي الفمسطينية كاستمرار االستيطاف في ،مقدساتو اإلسبلميةك 

في مدينة الرياض بتاريخ  ةالختامي الصادر عف الدكرة الثامنة لممجمس األعمى المنعقد
ـ: "كفي ىذا الصدد أشاد المجمس باالنتفاضة الشعبية الفمسطينية في األراضي 29/12/1987

د العدك كمشاريعو االستيطانية، كانتياكاتو المستمرة لحرمة األماكف المقدسة في فمسطيف، المحتمة ض
ب الفمسطيني الرازح تحت كالحظ بإكبار أف المقاكمة الباسمة، كالصمكد الصمب المذيف يبدييما الشع

حاكؿ ليما دليؿ قاطع عمى رفض ىذا الشعب العربي المناضؿ لسياسة األمر الكاقع التي ي االحتبلؿ
العدك الصييكني فرضيا، كعمى تمسكو الثابت كالمشركع في تقرير مصيره، محافظان عمى شخصيتو 
القكمية، ممارسان لحقكقو الكطنية عمى أرضو كترابو، كما يؤكد المجمس دعمو كتأييده ليذه االنتفاضة 

 .(3)بكؿ اإلمكانات المتاحة"

 ةدسة كالعشريف لممجمس الكزارم المنعقدكما جاء في البياف الختامي الصادر عف الدكرة السا
ـ، كرد: "كتدارس المجمس الكضع العربي الراىف، كتطكرات 16/3/1988في مدينة الرياض بتاريخ 

ذ يشيد المجمس بالمقاكمة الفمسطينية العظيمة ضد استمرار  انتفاضة الشعب العربي الفمسطيني، كا 
بإكبار أف المقاكمة الباسمة، كالصمكد الصمب االحتبلؿ الصييكني، كمشاريعو االستيطانية، يبلحظ 

                                                           

 .27عبد الكافي، إسماعيؿ: إدارة االنتفاضة الفمسطينية كنمكذج إلدارة الصراعات كاألزمات الدكلية، ص (1)
 .164ؽ األكسط، ص( العيسي، شمبلف: مجمس التعاكف الخميجي كعممية السبلـ في الشر (2
 ـ.29/12/1987( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة لممجمس األعمى، الرياض، (3
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المذيف يبدييما الشعب العربي الفمسطيني المناضؿ ىك دليؿ قاطع لرفض سياسة األمر الكاقع التي 
 .(1)يحاكؿ العدك الصييكني فرضيا"

في دكرتو السابعة كالعشريف لممجمس الكزارم في جدة –كما عٌبر مجمس التعاكف الخميجي 
عف اعتزازه بمقاكمة الشعب الفمسطيني ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي حيث كرد:  -ـ5/6/1988بتاريخ 

"فأنو يعبر عف اعتزازه بصمكد المقاكمة الباسمة في كجو إجراءات البطش كالقمع اإلسرائيمي، ذلؾ 
الصمكد الذم يعطي أبمغ دليؿ عمى رفض الشعب الفمسطيني لسياسة االحتبلؿ، كعمى تمسكو 

 .(2)ابتة"بحقكقو الكطنية الث

كفي الدكرة التاسعة لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي المنعقدة في المنامة بتاريخ 
دكلو األعضاء لبلنتفاضة الفمسطينية، حيث كرد: "كيشيد تأييد د المجمس ـ أكٌ 22/12/1988

ىا بالنضاؿ البطكلي لمشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة مؤكدان مساندة دكؿ المجمس، كتأييد
، كما كرد في البياف الختامي (3)ليذه االنتفاضة بكؿ اإلمكانات المتاحة إلى أف تحقؽ أىدافيا"

ذ يشيد 5/3/1990في مدينة الرياض بتاريخ  ةالصادر عف الدكرة الرابعة كالثبلثيف المنعقد ـ، "كا 
راضي المجمس باالنتفاضة الباسمة، كييقدر التضحيات التي يتحمميا الشعب الفمسطيني في األ

 .(4)المحتمة؛ ليؤكد مساندة دكؿ المجمس كتأييدىا لبلنتفاضة الفمسطينية حتى تحقؽ أىدافيا"

ب عمى حؽ الشعو من ان تأكيدتجاه القضية الفمسطينية  يجيمكقؼ مجمس التعاكف الخم عدٌ يي 
االنتفاضة  المكقؼ بعد اندالع لؾذد المجمس تأكيده عمى الفمسطيني في تقرير مصيره، كجدٌ 

اإلسرائيمية العدائية ضد الشعب  الممارساتعمى  ردان التي حدثت  ـ1987مسطينية عاـ الف
ـ مقاكمة مشركعة 1987الفمسطيني، كاعتبر المجمس المقاكمة الفمسطينية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ 

د المجمس لمكاجية االعتداءات القمعية التي مارسيا الجيش اإلسرائيمي، كقطعاف المستكطنكف، كأكٌ 
عمو الكامؿ، كمساندة دكلو األعضاء لبلنتفاضة الفمسطينية حتى تحقؽ أىدافيا كغاياتيا في تمكيف د

 الشعب الفمسطيني مف استعادة حقكقو التي كفمتيا لو القكانيف الدكلية، كقرارات األمـ المتحدة.

 

 

                                                           

 ـ.16/3/1988ف لممجمس الكزارم، الرياض، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالعشر  (1)
 ـ.5/6/1988ة، البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالعشريف لممجمس الكزارم، جد (2)
 ـ.22/12/1988البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة لممجمس األعمى، المنامة،  (3)
 ـ.5/3/1990البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالثبلثيف لممجمس الكزارم، الرياض،  (4)
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 الفمسطيني:الشعب  ضد يةسرائيماإل وشجب مجمس التعاون الخميجي االعتداءات استنكار . ب

استنكر مجمس التعاكف الخميجي اإلجراءات العدائية التي استخدمتيا قكات االحتبلؿ 
اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني؛ إلخماد االنتفاضة، كذلؾ كفؽ ما جاء في البياف الختامي 

ـ: 29/12/1987الصادر عف الدكرة الثامنة لممجمس األعمى المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 
اءات القمع كالبطش التي يمارسيا العدك ضد الشعب الفمسطيني داخؿ األراضي "كاستنكر إجر 

 .(1)المحتمة"

كمع استمرار االنتفاضة الفمسطينية، كمكاصمة إسرائيؿ سياساتيا القمعية؛ كاصؿ مجمس 
التعاكف الخميجي إدانة تمؾ اإلجراءات كالممارسات، ففي الدكرة الخامسة كالثبلثيف لممجمس الكزارم 

ـ، كرد: "ييعرب المجمس 4/6/1990س التعاكف الخميجي المنعقدة في مدينة الطائؼ بتاريخ لمجم
عف إدانتو لمسياسة الصييكنية البل إنسانية التي تستيدؼ تصفية حقكؽ الشعب الفمسطيني في تقرير 
قامة دكلتو المستقمة، كاستعماؿ العنؼ كالتنكيؿ؛ لمكاجية تصميـ ىذا الشعب في  المصير، كا 

قامة دكلتو المستقمة"ممار   .(2)سة حقو المشركع في إزالة كؿ آثار االحتبلؿ، كالتخمص مف القيكد، كا 

خبلؿ دكرتو الثانية عشرة لممجمس األعمى التي عيقدت في الككيت بتاريخ –كعٌبر المجمس 
عف قمقو الشديد تجاه االعتداءات اإلسرائيمية المكجية ضد الشعب الفمسطيني،  -ـ25/12/1991

كرد في البياف الختامي: "كيعبر المجمس عف قمقو كاستيائو الشديديف مف استمرار سمطات حيث 
االحتبلؿ اإلسرائيمي في سياساتيا الرامية إلى ترسيخ كتكسيع االستيطاف غير الشرعي في األراضي 
العربية المحتمة، كمكاصمة االعتداء عمى حرمة الحـر القدسي الشريؼ، كالممارسات التعسفية ضد 
الشعب الفمسطيني، كتصاعد ضحايا االحتبلؿ مف شيداء، كجرحى، كمعتقميف، كمشرديف، 

ديف المجمس سياسات فرض األمر الكاقع بالقكة، كأعماؿ البطش التي ال تتماشى مع كميجريف، كيي 
 .(3)المساعي السممية الحالية"

ـ تناكؿ 3/6/1992ريخ في الرياض بتا ةكفي الدكرة الثالثة كاألربعيف لممجمس الكزارم المنعقد
ضد الشعب الفمسطيني، كنٌدد بيا، كدعا إسرائيؿ لبللتزاـ باالتفاقيات  االعتداءات اإلسرائيمية المجمس

، حيث كرد: "كيديف المجمس استمرار السياسات اإلسرائيمية الدكلية التي تدعك لحماية المدنييف
بناء المستكطنات، كأعماؿ القتؿ  مؤكدان أف سعية في األراضي العربية المحتمةالقمعية كالتك 

                                                           

 ـ.29/12/1987البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة لممجمس األعمى، الرياض،  (1)
 ـ.4/6/1990البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة كالثبلثيف لممجمس الكزارم، الطائؼ،  (2)
 ـ.25/12/1991الككيت،  لممجمس األعمى، ةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية عشر  (3)



 55 

كالتعذيب، كالبطش كاالعتقاالت التعسفية، كعمميات اإلبعاد التي تمارسيا سمطات االحتبلؿ 
اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني تتنافى تمامان كجيكد السبلـ الحالية، كركح النظاـ العالمي الجديد، 

اصة قرار مجمس األمف الدكلي الصادر مستذكران قرارات الشرعية الدكلية في ىذا الخصكص، خ
، كالذم أعاد مف بيف أمكر أخرل تأكيد انطباؽ اتفاقية جنيؼ (1)ـ1992باإلجماع في يناير 

ـ، بما فييا القدس 1967يا إسرائيؿ منذ عاـ تحتمى جميع األراضي الفمسطينية التي ا، عم(2)الرابعة
 .(3)الشريؼ"

شرة لممجمس األعمى المنعقدة في مدينة أبك ظبي في الدكرة الثالثة ع -كاتفؽ المجتمعكف 
عمى أف اإلجراءات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني تتعارض مع  -ـ23/12/1992بتاريخ 

المكاثيؽ كاألعراؼ الدكلية، حيث كرد: "مؤكدان أف عمميات اإلبعاد، كبناء المستكطنات، كأعماؿ 
مع كافة المكاثيؽ كاألعراؼ الدكلية، كتتنافى  القتؿ كالتعذيب، كاالعتقاؿ التعسفي تتنافى تمامان 

 .(4)كجيكد عممية السبلـ الحالية، كتتعارض كركح النظاـ العالمي الجديد"

استنكر مجمس التعاكف الخميجي جميع االعتداءات كاإلجراءات التي ارتكبيا الجيش 
متكرر  ـ بشكؿ1992 -ـ1987اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني في الفترة ما بيف عامي 

كمستمر خبلؿ عقد دكراتو عمى مستكل المجمس األعمى، أك المجمس الكزارم، كاعتبرىا إجراءات 
مخالفة لبلتفاقيات الدكلية، كقرارات األمـ المتحدة، كتيعرقؿ الجيكد الدكلية المبذكلة إلحبلؿ السبلـ 

                                                           

 تمد باإلجماع، كنٌص ، كاعي عضك 15 بتأييدـ 6/1/1992بتاريخ  726قرار مجمس األمف الدكلي رقـ صدر  (1)
 عمى:

 .إدانة قرار إسرائيؿ بكصفيا السمطة القائمة إبعاد المدنييف الفمسطينييف عف أراضييـ 
  ـ.1967التأكيد عمى أف اتفاقية جنيؼ تنطبؽ عمى جميع األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
 .مطالبة إسرائيؿ االمتناع عف إبعاد أم مدني فمسطيني مف األراضي المحتمة 
 طالبة إسرائيؿ بعكدة جميع المبعديف إلى األراضي المحتمة عكدة سالمة كفكرية.م 

 (.169ـ، ص15/6/1992ـ إلى 16/6/1991)التقرير السنكم الصادر عف مجمس األمف الدكلي في الفترة مف 
لثانية عاـ الحرب عقب انتياء الحرب العالمية ا كقتالمتعمقة بحماية المدنييف  الرابعة كضعت اتفاقية جنيؼ ((2

كافقت معظـ دكؿ العالـ عمى االتفاقية في االجتماع ك المدنييف إلى الحماية،  حاجةظيرت شدة االتي ك  ،ـ1945
عقب اجتماعو مؤتمر الصميب األحمر الدكلي الصادرة عف  اتمقرار ل ءن ا، بنـ1949الذم عيقد في مدينة جنيؼ عاـ 

النقر، فيميتسيا: تنفيذ اتفاقية جنيؼ لضماف حماية الشعب ـ. ) 1948السابع عشر الذم عيقد في ستككيكلـ عاـ 
 (.89الفمسطيني في األراضي المحتمة، ص

 ـ.3/6/1992الرياض، ( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة كاألربعيف لممجمس الكزارم، (3
 ـ.23/12/1992أبك ظبي، البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة عشرة لممجمس األعمى،  (4)
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مص مف القيكد في الشرؽ األكسط، كىدفيا ثني الشعب الفمسطيني عف المطالبة بحقكقو، كالتخ
المفركضة عميو، كطالب إسرائيؿ تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة 

 ـ إللزاميا بعدـ التعرض لممدنييف الفمسطينييف.1967عاـ 
 :تواصل مجمس التعاون الخميجي مع المجتمع الدولي بشأن االنتفاضة . ت

لممجمس األعمى المنعقدة في الرياض بتاريخ  مجمس التعاكف الخميجي في دكرتو الثامنةؼ كمٌ 
بخصكص  في مجمس األمف الدكلي العضكية رئاسة المجمس بمراسمة الدكؿ دائمةـ 29/12/1987

، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة بتاريخ الفمسطينية االنتفاضة
ى الدكؿ الدائمة العضكية في ـ: "كقرر أيضان تكميؼ الرئاسة إرساؿ الرسائؿ إل29/12/1987

 .(1)مجمس األمف حكؿ االنتفاضة"

ـ 16/3/1988في الرياض بتاريخ  ممجمس الكزارملف يالدكرة السادسة كالعشر  خبلؿ عقدك 
االتصاالت التي قامت بيا رئاسة المجمس، حيث كرد: "كبيذا الصدد فقد اٌطمع  المجمس تناكؿ

اسة نيابة عف الدكؿ األعضاء في تحقيؽ دعـ عالمي المجمس عمى االتصاالت التي قامت بيا الرئ
 .(2)لكفاح شعب فمسطيف"

في دكرتو الثانية كالثبلثيف لممجمس الكزارم المنعقدة في – الخميجيناشد مجمس التعاكف كما 
لكقؼ  الممكنة اإلجراءاتجميع  اتخاذ مجمس األمفك  ،المجتمع الدكلي -ـ29/8/1989جدة بتاريخ 

ضد الشعب الفمسطيني، حيث كرد: "كيطالب المجمس المجتمع  يةسرائيمءات اإلكاالعتداممارسات ال
الدكلي بصفة عامة، كمجمس األمف بصفة خاصة بتحمؿ مسئكلياتو باتخاذ اإلجراءات الكفيمة لكقؼ 

بعاد كانتياكات لحقكؽ اإلنساف، كمصادرة أمبلكو"  .(3)ممارسات إسرائيؿ القمعية مف تدمير كا 

ي الدكرة الرابعة كالثبلثيف لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي المجتمعكف ف كطالب
ـ المجتمع الدكلي اتخاذ مكاقؼ حازمة ضد إسرائيؿ، 5/3/1990المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

حيث كرد: "كيييب بالمجتمع الدكلي ال سيما الكاليات المتحدة األمريكية أف تتخذ مكقفان حازمان ضد 
ـ، كتتعارض مع 1949ئيمية التي تتحدل اإلدارة الدكلية، كتنتيؾ اتفاقية جنيؼ لعاـ السياسة اإلسرا

 .(4)القانكف الدكلي، كقرارات األمـ المتحدة كميثاقيا"

                                                           

 ـ.29/12/1987البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة لممجمس األعمى، الرياض،  (1)
 .16/3/1988الرياض، البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالعشريف لممجمس الكزارم،  (2)
 ـ.29/8/1989البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالثبلثيف لممجمس الكزارم، جدة،  (3)
 ـ.5/3/1990، الرياض، لممجمس الكزارم البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالثبلثيف ((4
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في الدكحة بتاريخ  ةخبلؿ دكرتو الحادية عشرة لممجمس األعمى المنعقد–كما ناشد المجمس 
كدعـ الشعب الفمسطيني، حيث كرد: "فإنو المجتمع الدكلي مؤازرة االنتفاضة،  -ـ25/12/1990

يييب بالمجتمع الدكلي تقديـ كافة أنكاع الدعـ كالتأييد كالمؤازرة لبلنتفاضة، كأبناء األرض المحتمة 
في محنتيـ، كالعمؿ عمى تعرية أساليب اإلرىاب اإلسرائيمية، ككضع حد لبلحتبلؿ كبطشو، ككقؼ 

الفمسطيني، كىدـ منازليـ بما يتنافى كمبادئ حقكؽ  اإلجراءات التعسفية مف تيجير أبناء الشعب
 .(1)اإلنساف، كيتعارض مع األعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية"

تعددت أشكاؿ التكاصؿ ما بيف مجمس التعاكف الخميجي كالمنظمات الدكلية، كالدكؿ الكبرل 
مطالبة  مف أجؿ اتخاذ جميع اإلجراءات الكفيمة لحماية الشعب الفمسطيني، يتضح ذلؾ مف خبلؿ

المجمس المتكررة ليـ خبلؿ البيانات الختامية الصادرة عف المجمس األعمى، كالمجمس الكزارم إلى 
مة نتيجة االعتداءات ضركرة تكفير الحماية الدكلية لمشعب الفمسطيني في األراضي الفمسطينية المحت

التكاصؿ مع الدكؿ إلى جانب تكميؼ المجمس األعمى رئاسة مجمس التعاكف الخميجي  اإلسرائيمية
مف أجؿ تحقيؽ الدعـ  ؛دائمة العضكية في مجمس األمف الدكلي بالنيابة عف الدكؿ األعضاء

الكامؿ لكفاح الشعب الفمسطيني، كالضغط عمى مجمس األمف الدكلي التخاذ اإلجراءات الحازمة 
دة، كتأييد الشعب ضد السياسات اإلسرائيمية التي تعارض االتفاقيات الدكلية، كقرارات األمـ المتح

 الفمسطيني في محنتو.
لدار م، وا1988في الجزائر عام تين العربي تينقرارات القممجمس التعاون الخميجي تأييد  . ث

 م:1989عام  البيضاء
خبلؿ الدكرة السابعة كالعشريف لممجمس الكزارم المنعقدة في -الخميجي مجمس التعاكف  أٌيد

 التي بيذلت لعقد قمة عربية طارئة في الجزائر خاصة الجيكد العربية -ـ5/6/1988تاريخ جدة ب
تفاضة الفمسطينية، حيث كرد : "كيرحب المجمس بالخطكات التي تمت لعقد قمة عربية طارئة؛ االنب

لبحث مكضكع االنتفاضة، كالقضايا العربية األخرل، كيتطمع أف تتكصؿ القمة العربية الطارئة التي 
 .(2)اجعة لكؿ القضايا التي تيـ األمة العربية، كتيدد أمنيا"ستيعقد في الجزائر إلى معالجة ن

ـ، ككاف مف أبرز 9/6/1988-7ا بيف كقد عيقدت القمة العربية في الجزائر في الفترة م
 قراراتيا:

منظمة  طريؽف ؛ لضماف استمرار االنتفاضة، عتقديـ كافة أنكاع الدعـ كالمساندة لمفمسطينييف -
حقؽ أىدافيا المتمثمة في استعادة الحقكؽ الكطنية، بما فييا حؽ التحرير الفمسطينية حتى تي 

قامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس الشريؼ.  العكدة كتقرير المصير، كا 

                                                           

 ـ.25/12/1990البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية عشرة لممجمس األعمى، الدكحة،  ((1
 ـ.5/6/1988( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالعشريف لممجمس الكزارم، جدة، 2)
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 ؛كقطاع غزة ،مميكف دكالر لممؤسسات الفمسطينية في الضفة الغربية 128تخصيص  مبمغ  -
 األكلى لبلنتفاضة. ةشير الخمساألاألساسية في لتغطية ما حصؿ مف نقص في االحتياجات 

 الحالة االقتصادية، كتعزيزلكقؼ تدىكر  ؛مميكف دكالر بشكؿ شيرم 43تخصيص مبمغ  -
 صمكد الشعب الفمسطيني.

 جزءرفض كافة الحمكؿ الجزئية بشأف الصراع العربي اإلسرائيمي، كرفض المشاريع التي تي  -
 الحقكؽ الكطنية لمشعب الفمسطيني.

التفاقية جنيؼ في  يةسرائيماإلنتياكات االلياتو تجاه دكلي لتحمؿ مسؤك عكة مجمس األمف الد -
 األراضي الفمسطينية، كالعمؿ عمى اإلنياء الفكرم لبلحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي العربية

 .ـ1967المحتمة عاـ 
 .يفالفمسطينيالمينظـ الذم تيمارسو إسرائيؿ ضد  دعكة المجتمع الدكلي لمتصدم لئلرىاب -
يات المتحدة األمريكية لتغيير مكقفيا المعادم لمحقكؽ الكطنية الفمسطينية، كرفضيا دعكة الكال -

 لمشعب الفمسطيني. الكحيد شرعيالممثؿ ال االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية
تكميؼ المجنة الكزارية العربية الخاصة بدعـ االنتفاضة بمكاصمة إجراء اتصاالتيا مع الدكؿ  -

، كالمجمكعات الدكليةكبية كاألفريقية، الدكؿ األكر مس األمف الدكلي، ك عضكية في مجدائمة ال
السبلـ  فاضة الشعب الفمسطيني، كدفع عمميةلتكفير الدعـ كالتأييد النت كالييئات ذات الصمة؛

 في المنطقة.
 اعتماد الخطة اإلعبلمية التي كضعتيا المجنة الدائمة لئلعبلـ بشأف االنتفاضة. -
الدكؿ قيميف في التسييبلت لمنظمة التحرير الفمسطينية، كالفمسطينييف المي  االستمرار في تكفير -

 .(1)حتى يتسنى ليـ مساندة الصمكد الفمسطيني في األراضي المحتمة ؛العربية

 ـ2/11/1988خبلؿ عقد الدكرة االستثنائية العاشرة لممجمس الكزارم في الرياض بتاريخ ك 
ـ، المتعمقة بدعـ 1988قمة العربية في الجزائر عاـ ال قراراتب مجمس التعاكف الخميجي برحٌ 

، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي: "أف المجمس يشيد باالنتفاضة االنتفاضة الفمسطينية
المستمرة كالصامدة في أرض فمسطيف، كيشجب ما تتعرض لو مف شتى أنكاع القمع كاالضطياد 

لة كالسمك في القمة الثامنة في الرياض، كقرارات كالعدكاف اإلسرائيمي، كيستذكر قرار أصحاب الجبل
 .(2)قمة الجزائر بدعـ االنتفاضة سياسيان كماديان مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا"

                                                           

 ـ.9/6/1988( البياف الختامي لمقمة العربية غير العادية، الجزائر، (1
 ـ.2/11/1988البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية العاشرة لممجمس الكزارم، الرياض،  (2)
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كأعمف المجتمعكف في الدكرة الحادية كالثبلثيف لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي في 
دار في مدينة ال غير العادية العربية بالقرارات الصادرة عف القمة ـالتزاميـ 7/6/1989جدة بتاريخ 

ذ يشيد المجمس بالنضاؿ البطكلي (1)ـ1989عاـ  البيضاء ، حيث كرد في البياف الختامي: "كا 
لمشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة؛ ليؤكٌد التزامو بقرارات مؤتمر القمة العربي غير العادم في 

المجنة العميا برئاسة جبللة الممؾ الحسف الثاني الدار البيضاء، كييعرب عف أممو بأف تيكمؿ أعماؿ 
 .(2)بالنجاح في تحقيؽ أىدافيا"

بلنتفاضة الفمسطينية، كفؽ المجمس بناءن عمى قرارات قمة الدار البيضاء مكاصمة دعمو ل كأٌكد
في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالثبلثيف لممجمس الكزارم المنعقدة في جدة  ما كرد

ـ: "كانسجامان مع قرارات قمة الدار البيضاء في كؿ ما يتعمؽ باالنتفاضة 29/8/1989ريخ بتا
                                                           

ف مف أبرز ـ، كا26/5/1989-23( عيقدت قمة عربية غير عادية في مدينة الدار البيضاء في الفترة ما بيف (1
 قراراتيا:

 ىا مؤتمر القمة العربي في الجزائر، السيما:استمرار العمؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي أقرٌ  .1
 ـ.1967تحقيؽ االنسحاب اإلسرائيمي مف األراضي العربية المحتمة عاـ . أ

قامة الدكل. ب  ة الفمسطينية.استعادة الحقكؽ الكطنية لمشعب الفمسطيني بما فييا حؽ العكدة، كتقرير المصير، كا 
ستراتيجي الشامؿ لمكاجية المخططات اإلسرائيمية حشد الطاقات العربية في كافة المجاالت لتحقيؽ التكازف اال. ت

 العدكانية.
 تقديـ الدعـ كالمساندة المادية كالمعنكية لبلنتفاضة الفمسطينية، كنضاؿ الشعب الفمسطيني. .2
شاركة الدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف الدكلي، تأييد عقد مؤتمر دكلي لمسبلـ في الشرؽ األكسط بم .3

 كسائر أطراؼ النزاع لمكصكؿ إلى تسكية سممية شاممة كعادلة.
جراء االتصاالت  ؛تشكيؿ لجنة عميا برئاسة الممؾ الحسف الثاني .4 لمتابعة التحركات عمى الساحة الدكلية، كا 

في مجمس األمف الدكلي، كاألميف العاـ لؤلمـ  البلزمة باسـ جامعة الدكؿ العربية مع الدكؿ دائمة العضكية
 المتحدة بيدؼ تنشيط عممية السبلـ كالمشاركة في اإلعداد لمؤتمر دكلي لمسبلـ.

الجميكرية ك ية، ر الجميكرية العربية السك ك دعكة الدكؿ العربية الخمسة، كىي: المممكة األردنية الياشمية،  .5
لى تكثيؼ التنسيؽ فيما بينيا، كمتابعة االتصاالت كالمشاكرات جميكرية مصر العربية، كفمسطيف إك المبنانية، 

 الدكلية لعقد المؤتمر الدكلي لمسبلـ.
الكقكؼ بحـز في كجو الجرائـ البل إنسانية التي يرتكبيا االحتبلؿ اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني، كدعكة  .6

 .يامجمس األمف الدكلي لتحمؿ مسؤكلياتو تجاى
منظمة التحرير الفمسطينية، كالحقكؽ الكطنية لمشعب  مفاألمريكية لتطكير مكقفيا  دعكة الكاليات المتحدة .7

 الفمسطيني.
 ـ(.26/5/2013)البياف الختامي لمقمة العربية غير العادية، الدار البيضاء، 

 ـ.7/6/1989( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالثبلثيف لممجمس الكزارم، جدة، 2)
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كصمكدىا، يعبر المجمس عف استمرار دعمو لكفاح شعب فمسطيف، كنضالو؛ لممارسة حقو 
قامة دكلتو المستقمة"  .(1)المشركع في تقرير المصير، كا 

ة الفمسطينية عمى المستكل نتفاضتنكعت أشكاؿ دعـ كمؤازرة مجمس التعاكف الخميجي لبل
ـ، كالدار البيضاء عاـ 1988مف خبلؿ تأييده الكامؿ لقرارات القمـ العربية في الجزائر عاـ  العربي
ـ المتيف عيقدتا خصيصان لمناقشة االنتفاضة الفمسطينية، كدراسة آليات دعـ كمساندة الشعب 1989

عبلميان  جؿ ضماف استمرار االنتفاضة حتى تحقؽ أىداؼ مف أ ؛الفمسطيني اقتصاديان، كسياسيان، كا 
 الشعب الفمسطيني الكطنية.

كما ساىـ المجمس كدكلو األعضاء مع الدكؿ العربية في تقديـ الدعـ المالي لمشعب 
ـ؛ لتعزيز صمكده أماـ السياسات 1967الفمسطيني في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

اد االنتفاضة الفمسطينية؛ فكاف ليذا الدعـ الدكر الكبير في كاإلجراءات اإلسرائيمية التي ىدفت إلخم
 سٌد النقص في االحتياجات األساسية لسكاف الضفة الغربية كقطاع غزة. 

 مجمس التعاون الخميجي من قرارات مجمس األمن الخاصة باالنتفاضة الفمسطينية:مواقف  . ج

في مدينة عاكف الخميجي مجمس التالمجتمعكف في الدكرة الثامنة لممجمس األعمى لأشاد 
االنتفاضة ب المتعمؽ ،(2)605بقرار مجمس األمف الدكلي رقـ ـ 29/12/1987الرياض بتاريخ 

حيث كرد في البياف الختامي: "كفي ىذا الصدد ييشيد المجمس بقرار مجمس األمف الفمسطينية، 
 .(3)اجية ىذا الكضع"األخير حكؿ المكضكع، كيناشد المجتمع الدكلي أف يتحمؿ مسؤكليتو كاممة لمك 

                                                           

 ـ.29/8/1989لختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالثبلثيف لممجمس الكزارم، جدة، البياف ا ((1
دكلة، كامتناع دكلة  14ـ، كحصؿ عمى تأييد 22/12/1987بتاريخ  605مجمس األمف الدكلي رقـ صدر قرار  (2)

 عمى: كاحدة عف التصكيت، كىي: الكاليات المتحدة األمريكية، كنٌص 
الجيش اإلسرائيمي النار  إطبلؽالتي تنتيؾ حقكؽ اإلنساف خاصة  اإلسرائيميةشجب السياسات كالممارسات  -

 .عمى المكاطنيف الفمسطينييف
المتعمقة بحماية المدنييف كقت الحرب تنطبؽ عمى األراضي ك ـ، 1949التأكيد عمى أف اتفاقية جنيؼ لعاـ  -

 ـ بما فييا مدينة القدس.1967الفمسطينية المحتمة عاـ 
 يؿ التنفيذ الفكرم التفاقية جنيؼ، كالكؼ عف ممارساتيا كسياساتيا التي تنتيؾ االتفاقية.الطمب مف إسرائ -
 إلى ممارسة ضبط النفس مف أجؿ المساىمة في إحبلؿ السبلـ. الدعكة -
 الحاجة الممحة لمكصكؿ إلى تسكية سممية عادلة لمنزاع العربي اإلسرائيمي. التأكيد عمى -

 .(92ـ، ص15/6/1988 -ـ16/6/1987س األمف الدكلي في الفترة مف ) التقرير السنكم الصادر عف مجم
 ـ.29/12/1987( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة لممجمس األعمى، الرياض، 3)
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في دكرتو الخامسة كالثبلثيف لممجمس الكزارم المنعقدة –استنكر مجمس التعاكف الخميجي كما 
ضد  حؽ النقض الفيتكاليات المتحدة األمريكية استخداـ الك  -ـ4/6/1990في الطائؼ بتاريخ 
حيث كرد في البياف  ،(1)المحتمةالفمسطينية ألراضي إلى ا حقائؽالتقصي ل لجنة مشركع قرار إرساؿ

الختامي: "كيعبر المجمس عف األسؼ الشديد لمجكء الكاليات المتحدة األمريكية إلى حؽ النقض؛ 
لمنع مجمس األمف مف إيفاد بعثة لتقصي الحقائؽ، كلتكفير الحماية البلزمة لمشعب الفمسطيني في 

 .(2)األراضي المحتمة"

ب رحٌ  ـ25/12/1990عقدة في الدكحة بتاريخ كفي الدكرة الحادية عشرة لممجمس األعمى المن
الخاص بتكفير الحماية الدكلية  (3)681مجمس األمف الدكلي رقـ  بقرارمجمس التعاكف الخميجي 

الخاص  681، كرد: "كيرحب المجمس بقرار مجمس األمف رقـ المحتمة األراضيفي  لمفمسطينييف
تمة، كبدعكتو لعقد مؤتمر دكلي لمسبلـ خاص بتكفير الحماية الدكلية لمفمسطينييف في األراضي المح

 .(4)بالقضية الفمسطينية"

                                                           

مف الجميكرية  لمناقشة مشركع قرار تقدمت بو كؿه  ؛ـ31/5/1990عقد مجمس األمف الدكلي جمسة بتاريخ  (1)
 عمى: ثيكبيا، نٌص أبيا، كككت ديفكار، كككبا، كزائير، ك اليمنية، كماليزا، كككلم

في  إلسرائيميةإنشاء لجنة تتألؼ مف ثبلثة أعضاء مف مجمس األمف الدكلي تكفد لدراسة السياسات كالممارسات ا -
 المحتمة.الفمسطينية األراضي 

لسبؿ كالكسائؿ ـ عمى أف يتضمف تكصيات بشأف ا20/6/1990 المجنة تقريرىا لمجمس األمف بتاريخ دـتق -
 تباعيا لحماية المدنييف الفمسطينييف.االكاجب 

 لتسييؿ ميمتيا. ؛الطمب مف األميف العاـ تزكيد المجنة بالتسييبلت البلزمة -
حؽ النقض عضك، كاستخدمت الكاليات المتحدة األمريكية 14كعندما شيرع التصكيت عمى مشركع القرار ناؿ تأييد 

ـ، 15/6/1990-ـ16/6/1989لصادر عف مجمس األمف الدكلي في الفترة مف . )التقرير السنكم اهالفيتك ضد
 (.21ص
 ـ.4/6/1990البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة كالثبلثيف لممجمس الكزارم، الطائؼ،  (2)
 عمى: ـ، كنٌص 20/12/1990بتاريخ  681رقـ مجمس األمف الدكلي صدر قرار  (3)
 673-672لرفض إسرائيؿ تنفيذ قرارم مجمس األمف الدكلي رقـ  ؛غ قمقوعف بالمجمس األمف الدكلي  أعرب. 
 .شجب قرار الحككمة اإلسرائيمية استئناؼ إبعاد المدنييف الفمسطينييف 
 ـ.1949اتفاقية جنيؼ لعاـ  طبيؽحث حككمة إسرائيؿ ت 
  االتفاقية.  تنفيذ ـ إسرائيؿمز كقعة عمى اتفاقية جنيؼ أف تي مطالبة األطراؼ المي 
 (.84ـ، ص15/6/1991 -ـ16/6/1990تقرير السنكم الصادر عف مجمس األمف الدكلي في الفترة مف )ال

 ـ.25/12/1990لممجمس األعمى، الدكحة،  ةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية عشر  (4)
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نظران إلرىاب الدكلة اإلسرائيمي المنظـ ضد الشعب الفمسطيني خبلؿ سنكات االنتفاضة 
الفمسطينية، كتعدد أشكالو كأدكاتو، عقد مجمس األمف الدكلي عدة اجتماعات؛ لمناقشة االعتداءات 

سطيني، كصدر عنو مجمكعة قرارات أدانت الممارسات اإلسرائيمية، اإلسرائيمية ضد الشعب الفم
كطالبت إسرائيؿ بكقؼ استيداؼ المدنييف، كتطبيؽ اتفاقية جنيؼ لحماية المدنييف في األراضي 
الفمسطينية المحتمة، كخبلؿ دكرات مجمس التعاكف الخميجي ناقش المشارككف فييا مف ممكؾ كأمراء 

الدكلي، كأشادكا بيا، كطالبكا مجمس األمف كالمجتمع الدكلي بتنفيذىا  ككزراء قرارات مجمس األمف
لزاـ إسرائيؿ عمى تطبيقيا مف أجؿ إحبلؿ األمف كاليدكء؛ لئلسراع في عقد  عمى أرض الكاقع، كا 
المؤتمر الدكلي لمسبلـ الخاص بالقضية الفمسطينية، كما استنكر مجمس التعاكف الخميجي استخداـ 

األمريكية حؽ النقض الفيتك ضد قرار إرساؿ لجنة مف األمـ المتحدة لتقصي  الكاليات المتحدة
الحقائؽ في الجرائـ كالممارسات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة، كناشد المجمس 
 الكاليات المتحدة األمريكية لعب دكر أكبر في المنطقة، ككقؼ العنؼ، كدعـ جيكد إحبلؿ السبلـ.  

 لتعاون الخميجي من اليجرة الصييونية إلى األراضي الفمسطينية:موقف مجمس ا . ح

ـ قدـك مكجات ىجرة 1989-ـ1985 عامي ما بيف شيدت األراضي الفمسطينية المحتمة
زيادة المعدؿ منيا إلى ؿ إسرائيت ىدف كفييتي، كدكؿ أكركبا الشرقيةتحاد السصييكنية مف اال
حركبيا  الناتجة عفالبشرية  ىاخسائر ينية، كتعكيض مف الخصكبة الفمسطخكفان  ،الديمكغرافي ليا

، كبذلت الكاليات المتحدة األمريكية ضغكطان كبيرة عمى االتحاد (1)المتكررة مع الدكؿ العربية
قيع اتفاقية السكفييتي؛ لتشجيع اليجرة الصييكنية إلى فمسطيف، ككاف مف أبرز تمؾ الضغكط تك 

 ـ، نصت عمى:1988تي في جنيؼ عاـ كاالتحاد السكفيي سرية ما بيف إسرائيؿ

 تي أماـ ىجرة الييكد الراغبيف بمغادرة الببلد.يتحاد السكفيفتح حدكد اال -
 ف اليجرة.يؿ كالمنظمات الييكدية بتدبير شؤك السماح إلسرائ -
 ية مقابؿ مساعدة اليجرة الييكدية.التسييبلت االقتصادبعض تي يتحاد السكفيمنح اال -

 .(2)ألؼ مياجر 200حكالي ـ 1990كد إلى إسرائيؿ عاـ ف الييكقيدر عدد المياجري
في دكرتو الرابعة كالثبلثيف لممجمس الكزارم المنعقدة في – مجمس التعاكف الخميجيأداف 

ريف الييكد مف المياج اإلسرائيمية المتمثمة في استقداـ اإلجراءات -ـ5/3/1990الرياض بتاريخ 
كتكطينيـ في األراضي الفمسطينية، حيث كرد: "كما  االتحاد السكفييتي، كدكؿ أكركبا الشرقية،

                                                           

 .200ـ(، ص1989-ـ1948جماؿ الديف، جبار: أضكاء عمى حقيقة اليجرة الييكدية إلى فمسطيف )  (1)
 .70النشاش، عبد اليادم: االنتفاضة الفمسطينية الكبرل، ص (2)
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استعرض المجمس الكضع الراىف، ال سيما قضية فمسطيف كتطكراتيا، كمكضكع اليجرة الييكدية مف 
االتحاد السكفييتي، كدكؿ أكركبا الشرقية إلى األراضي الفمسطينية المحتمة، كيديف المجمس سياسة 

تكطينيـ في األراضي العربية الفمسطينية المحتمة، كتشريد العدك الصييكني في جمب المياجريف، ك 
شعب فمسطيف مف أرضو كترابو، كيناشد المجمس االتحاد السكفييتي، كدكؿ أكركبا الشرقية بالتعاكف 
مع الدكؿ العربية التخاذ اإلجراءات التي تحكؿ دكف استيطاف الييكد في األراضي العربية 

 .(1)المحتمة"
كدكؿ أكركبا الشرقية إلى اتخاذ الخطكات  الخميجي االتحاد السكفييتيتعاكف طالب مجمس ال

اليادفة إلى منع استيطاف الييكد األراضي الفمسطينية مف خبلؿ كقؼ مكجات اليجرة الصييكنية؛ 
ألف استمرارىا يؤدم إلي مصادرة إسرائيؿ المزيد مف األراضي الفمسطينية، كطرد سكانيا األصمييف 

 ييكد الكافديف إلييا. مف أجؿ تمميكيا لم
 م:1992عام  موقف مجمس التعاون الخميجي من اإلبعاد الجماعي لمفمسطينيين . خ

مكاطنان فمسطينيان مف قطاع غزة،  415ـ حكالي 17/12/1992أبعدت إسرائيؿ بتاريخ 
 .(2)كالضفة الغربية إلى جنكب لبناف؛ بحجة انتمائيـ إلى جماعات فمسطينية تييدد أمنيا

في دكرتو الثالثة عشرة لممجمس األعمى المنعقدة في أبك ظبي -لتعاكف الخميجي أداف مجمس ا
أف تمؾ اإلجراءات  ، كأٌكدفاإلجراءات اإلسرائيمية في إبعاد الفمسطينيي -ـ23/12/1992بتاريخ 

حيث كرد: "كيديف المجمس األعمى بشدة استمرار أعماؿ  المكاثيؽ كاألعراؼ الدكلية، تتنافى مع
ش كالتكسع اإلسرائيمية في األراضي العربية المحتمة، كقياـ سمطات االحتبلؿ بإبعاد أبناء القمع كالبط

األراضي المحتمة عف كطنيـ، مؤكدان أف عمميات اإلبعاد، كبناء المستكطنات، كأعماؿ القتؿ 
ـ كالتعذيب، كاالعتقاؿ التعسفي يتنافى مع كافة المكاثيؽ كاألعراؼ الدكلية، كتتنافى كجيكد السبل

الحالية، كتتعارض مع النظاـ العالمي الجديد، كييقدر المجمس األعمى قرار مجمس األمف الدكلي رقـ 
الذم أداف بقكة اإلجراء الذم اتخذتو سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية بإبعاد مئات المدنييف  (3)799

                                                           

 ـ.5/3/1990( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالثبلثيف لممجمس الكزارم، الرياض، 1)
 .49ـ، ص1993 –ـ 1967قدسية، لبيب: إبعاد الفمسطينييف عف كطنيـ  (2)
دكؿ عف  4دكؿ، كامتناع  10ـ بمكافقة 18/12/1992 بتاريخ 799قرار مجمس األمف الدكلي رقـ صدر  (3)

 عمى: التصكيت، كمعارضة عضك كاحد، كنٌص 
 جراء مف ىذا القبيؿ.إ ةمئات المدنييف الفمسطينييف، كمعارضتو أليإسرائيؿ إدانة مجمس األمف الدكلي إبعاد  -
سطينية التي تحتميا إسرائيؿ تأكيد مجمس األمف الدكلي انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى جميع األراضي الفم -

بعاد المدنييف 1967منذ عاـ   خرقان اللتزاماتيا بمكجب االتفاقية. ييعدٌ ـ، بما فييا مدينة القدس، كا 
 المحتمة.الفمسطينية الطمب مف إسرائيؿ عكدة جميع المبعديف بأماف كعمى الفكر إلى األراضي  -

 (.382ـ، ص15/6/1993ـ إلى 16/6/1992ترة مف )التقرير السنكم الصادر عف مجمس األمف الدكلي في الف
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الفمسطينية المحتمة  د مجددان عمى سرياف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى جميع األراضيالفمسطينييف، كأكٌ 
بما فييا القدس الشريؼ، كالذم طالب السمطات اإلسرائيمية بأف تكفؿ العكدة المأمكنة كالفكرية 
لجميع المبعديف إلى األراضي المحتمة، كيديف المجمس األعمى بشدة إجراءات اإلبعاد التعسفية 

ة، كتيديدىا عممية السبلـ في اإلسرائيمية النتياكيا حقكؽ اإلنساف، كخرقيا اتفاقية جنيؼ الرابع
الشرؽ األكسط، كيطالب مجمس األمف اتخاذ كؿ ما مف شأنو إرغاـ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي 

 .(1)عمى االلتزاـ بالمكاثيؽ الدكلية، كتأميف سرعة عكدة المبعديف إلى ديارىـ"

خبلؿ استنكر مجمس التعاكف الخميجي سياسات اإلبعاد اإلسرائيمية ضد الفمسطينييف 
ـ مف خبلؿ 1992ـ، كالتي كاف أبرزىا عاـ 1992 -ـ1987االنتفاضة الفمسطينية ما بيف عامي 

إبعاد مئات الفمسطينييف مف سكاف قطاع غزة كالضفة الغربية إلى الجنكب المبناني، كاعتبر المجمس 
لرابعة، تمؾ اإلجراءات بأنيا تتعارض مع االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية، خاصة اتفاقية جنيؼ ا

 كطالب إسرائيؿ بعكدة كافة المبعديف بأسرع كقت إلى األراضي المحتمة. 
-1987بين عامي ما  مجمس التعاون الخميجي من االستيطان اإلسرائيمي مواقف . د

 م:1992

ـ زادت إسرائيؿ مف عمميات االستيطاف، 1987منذ بداية االنتفاضة الفمسطينية عاـ 
ت مصادرتيا في السنكات األربع رت مساحة األراضي التي تمٌ كمصادرة األراضي الفمسطينية، كقيدٌ 

 .(2)ألؼ دكنـ 260األكلى لبلنتفاضة بنحك 

في دكرتو التاسعة كالثبلثيف لممجمس الكزارم المنعقدة في –طالب مجمس التعاكف الخميجي 
المجتمع الدكلي التدخؿ الفكرم بيدؼ كقؼ االستيطاف  -ـ3/6/1991مدينة الخبر بتاريخ 

ـ، كفؽ ما كرد في البياف الختامي : "كيطالب 1967سرائيمي لؤلراضي الفمسطينية المحتمة عاـ اإل
المجمس المجتمع الدكلي بالكقكؼ بحـز لمحيمكلة دكف استمرار السياسة االستيطانية التي تمارسيا 

 .(3)إسرائيؿ في األراضي العربية المحتمة"

األربعيف لممجمس الكزارم المنعقدة في جدة في دكرتو –جي مجمس التعاكف الخميكما استنكر 
عمميات االستيطاف اإلسرائيمي، كاعتبره عقبة رئيسة أماـ عممية السبلـ،  -ـ15/9/1991بتاريخ 

                                                           

 ـ.23/12/1992لممجمس األعمى، أبك ظبي،  ةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة عشر  (1)
 .83( الجيكسي، عبد الفتاح: االنتفاضة أربع سنكات مف المكاجية قراءة في الحقائؽ كاألرقاـ، ص(2
 ـ.3/6/1991اسعة كالثبلثيف لممجمس الكزارم، الخبر، البياف الختامي الصادر عف الدكرة الت ((3
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كرد: "كيديف السياسات اإلسرائيمية الرامية إلى ترسيخ كتكسيع االستيطاف غير الشرعي في األراضي 
 .(1)كيقكض قكاعد األمف كالسبلـ في المنطقة"العربية المحتمة بما يعرقؿ عممية السبلـ، 

كعٌبر المجتمعكف في الدكرة الثانية عشرة لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي في 
ـ عف استيائيـ نتيجة استمرار االستيطاف اإلسرائيمي لؤلراضي 25/12/1991الككيت بتاريخ 

يف مف استمرار سمطات االحتبلؿ الفمسطينية، كرد : "كيعبر المجمس عف قمقو كاستيائو الشديد
اإلسرائيمي في سياساتيا الرامية إلى ترسيخ كتكسيع االستيطاف غير الشرعي في األراضي العربية 

 . (2)المحتمة"

كرٌحب المجتمعكف في الدكرة الثانية كاألربعيف لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض بتاريخ 
، حيث كرد: "كيشيد المجمس (3)يطاف اإلسرائيميـ بالمكقؼ األمريكي المعارض لبلست2/3/1992

بالتزاـ الكاليات المتحدة األمريكية بدعـ مفاكضات السبلـ، كرعايتيا لممسيرة السممية، كمكقفيا 
اإليجابي الرافض لسياسة إسرائيؿ اليادفة إلى تكريس كتكسعة االستيطاف في األراضي العربية 

 .(4)ـ المبذكلة"المحتمة؛ لتعارضيا التاـ مع مساعي السبل

أداف مجمس التعاكف الخميجي اإلجراءات اإلسرائيمية في مصادرة األراضي الفمسطينية، كطرد 
قامة المستكطنات اإلسرائيمية عمييا، كاعتبره عقبة رئيسة أماـ عممية السبلـ؛ لذا  المكاطنيف منيا، كا 

جبار  طالب المجتمع الدكلي، كالمنظمات الدكلية، كالدكؿ راعية السبلـ في الشرؽ األكسط التدخؿ كا 
إسرائيؿ كقؼ االستيطاف، كالذم يتعارض مع القكانيف الدكلية، كقرارات مجمس األمف، كييدد األمف 

 في المنطقة.

كمكاقفو الداعمة لمقضية الفمسطينية تنسجـ  أف قرارات مجمس التعاكف الخميجي مف المبلحظ
مف خبلؿ -سبلـ الدكلية؛ لذلؾ فقد أبرز المجمس مع قرارات كمكاثيؽ األمـ المتحدة، كاتفاقيات ال

القضية الفمسطينية، ككيفية دعـ صمكد الشعب الفمسطيني  -بياناتو كقراراتو الصادرة عف اجتماعاتو
                                                           

 ـ.15/9/1991البياف الختامي الصادر عف الدكرة األربعيف لممجمس الكزارم، جدة،  (1)
 ـ.25/12/1991البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية عشرة لممجمس األعمى، الككيت،  ((2
ـ كقؼ 1993اإلسرائيمية فكر تشكيميا برئاسة إسحاؽ رابيف عاـ  طالبت الكاليات المتحدة األمريكية الحككمة( (3

ـ؛ ألنيا 1967كافة قرارات الحككمات السابقة المعنية بإقامة المستكطنات فكؽ األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
عكدة إلى  تيشٌكؿ عقبة كبيرة أماـ عممية السبلـ في الشرؽ األكسط. )العبد اهلل، ىاني: سياسة رابيف االستيطانية

 (. 278مشركع آلكف، ص
 حكؿـ، لممزيد 2/3/1992( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كاألربعيف لممجمس الكزارم، الرياض، (4

 .(5)انظر الممحؽ رقـ ـ 1992 -ـ1987 يعامما بيف االنتفاضة الفمسطينية  ي تجاهمكقؼ مجمس التعاكف الخميج
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ف، كتيكيد أماـ غطرسة االحتبلؿ اإلسرائيمي، كسياساتو اليمجية التي تستيدؼ عركبة فمسطي
ستيطاني في مدينة القدس، ككافة األراضي مف خبلؿ التغمغؿ اال كطمس ىكيتيا اإلسبلمية

الفمسطينية، كما رٌحب المجمس بجميع القرارات الدكلية كاأليممية التي تدعك إلنياء االحتبلؿ 
قامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس، كيتضح أف مجمس التعاكف الخميجي قدـ  اإلسرائيمي، كا 

ـ المالي، أـ الدعـ المعنكم المتمثؿ في تسخير الدعـ كالمساندة لمقضية الفمسطينية سكاء الدع
 اإلعبلـ في دعـ صمكد الشعب الفمسطيني في مكاجية العدكاف اإلسرائيمي.

ثانيًا: المواقف السياسية لمجمس التعاون الخميجي من القضية الفمسطينية ما بين 
 م(:1992-م1987عامي )

الفترة ما بيف عامي  ياسي فيشيدت القضية الفمسطينية أحداثان ىامة عمى الصعيد الس 
كذلؾ نظران لممتغيرات الدكلية كاإلقميمية مف حكليا، ككاف لمجمس التعاكف  ـ؛1992-ـ1987

 مف أبرزىا:ك الخميجي مكاقؼ اتجاىيا، 

ما بين عامي المواقف السياسية لمجمس التعاون الخميجي تجاه القضية الفمسطينية  -1
 م(.1989-م1987)

لمجمس التعاكف الخميجي تجاه القضية الفمسطينية ما بيف عامي تعددت المكاقؼ السياسية 
 ـ، كاف أبرزىا:1989 -ـ1987

دعوة مجمس التعاون الخميجي المجتمع الدولي لعقد مؤتمر لمسالم خاص بالقضية  - أ
 الفمسطينية:

الصادرة  البيانات الختامية ـ، تناكلت العديد مف1987لفمسطينية عاـ منذ اندالع االنتفاضة ا
عقد مؤتمر دكلي إلى تعزيز الجيكد الدكلية؛ لالمجمس الكزارم الدعكة  كأ ،لمجمس األعمىا عف

األطراؼ المعنية جميع  إطار األمـ المتحدة، كبمشاركة فيبالقضية الفمسطينية، خاص لمسبلـ 
كحيد لمشعب الك  الشرعي ؿممثالكمنظمة التحرير الفمسطينية بصفتيا  ،بالصراع العربي اإلسرائيمي

في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة لممجمس األعمى ردت تمؾ الدعكة مسطيني، ك الف
شكؿ ـ: "كيرل المجمس بأف ىذه االنتفاضة تي 29/12/1987في مدينة الرياض بتاريخ  ةالمنعقد

كاقعان جديد ييٌحتـ اإلسراع في عقد مؤتمر سبلـ دكلي برعاية األمـ المتحدة، كبمشاركة جميع 
المعنية بما فييا منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني،  األطراؼ
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دائمة العضكية في مجمس األمف باعتباره الكسيمة الكحيدة المناسبة الكعمى قدـ المساكاة، كالدكؿ 
 .(1)"تسكية سممية عادلة كشاممة لتسكية النزاع العربي اإلسرائيمي

امي الصادر عف الدكرة التاسعة لممجمس األعمى المنعقد في المنامة كما كرد في البياف الخت
ـ: "كيناشد المجتمع الدكلي تأييد عقد المؤتمر الدكلي في إطار األمـ 22/12/1988بتاريخ 

في المتحدة، كبمشاركة الدكؿ الدائمة العضكية في مجمس األمف تحضره جميع األطراؼ المعنية بما 
مف أجؿ إيجاد حؿ سممي عادؿ كدائـ لمصراع العربي اإلسرائيمي،  ينيةذلؾ منظمة التحرير الفمسط

كاستعادة الشعب الفمسطيني حقكقو المسمكبة بما في ذلؾ حقو المشركع في تقرير المصير، كبناء 
 .(2)دكلتو المستقمة"

مر الدكلي في البيانات الختامية ككردت أيضان دعكة مجمس التعاكف الخميجي لعقد المؤت
لمجمس الكزارم، مف أبرزىا: البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالعشريف عف االصادرة 
ـ: "كيرل المجمس بأف ىذه االنتفاضة تشكؿ كاقعان جديدان 5/9/1988في الرياض بتاريخ  ةالمنعقد

دكلي برعاية األمـ المتحدة، كبمشاركة جميع األطراؼ المعنية سبلـ ييٌحتـ اإلسراع في عقد مؤتمر 
بما فييا منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني، كعمى قدـ المساكاة، 
كالدكؿ الدائمة العضكية في مجمس األمف باعتباره الكسيمة الكحيدة المناسبة لتسكية النزاع العربي 

 .(3)عادلة كشاممة"سممية اإلسرائيمي تسكية 

ميجي عمى إدانة كاستنكار الجرائـ كالممارسات ـ تقتصر مكاقؼ مجمس التعاكف الخل
 -ـ1987األكلى ما بيف عامي الفمسطينية اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني خبلؿ االنتفاضة 

شارؾ فيو األطراؼ دكلي لمسبلـ تي  عقد مؤتمر بؿ كجو دعكتو لممجتمع الدكلي مف أجؿ ـ،1992
حرير الفمسطينية؛ لمتكصؿ إلى حمكؿ عادلة ، كمنظمة التيذات الصمة بالصراع العربي اإلسرائيم

 كشاممة إلرساء السبلـ في الشرؽ األكسط، كتحقيؽ مطالب الشعب الفمسطيني.

موقف مجمس التعاون الخميجي من قرار الواليات المتحدة األمريكية إغالق مقر منظمة  - ب
 م:1988عام  األمم المتحدةالتحرير في 

السكرتير  ـ11/3/1988بتاريخ  في األمـ المتحدة ممثؿ الكاليات المتحدة األمريكية سٌمـ
ـ المكعد النيائي إلغبلؽ مقر 21/3/1988تحديد كزارة العدؿ األمريكية  العاـ لؤلمـ المتحدة قرار

                                                           

 .ـ29/12/1987الدكرة الثامنة لممجمس األعمى، الرياض،  ( البياف الختامي الصادر عف1)
 .ـ22/12/1988البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة لممجمس األعمى، المنامة، ((2

 ـ.5/9/1988البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالعشريف لممجمس الكزارم، الرياض، ((3
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اإلجراءات القانكنية البلزمة الكزارة تخذ الفمسطينية في األمـ المتحدة، كستبعثة منظمة التحرير 
أياـ مف تاريخو إذا رفضت منظمة التحرير الفمسطينية إغبلؽ  ةإلغبلؽ مقر البعثة في غضكف عشر 

 .(1)، كعمى إثر القرار تـ إغبلؽ مقر البعثةمكتبيا في نيكيكرؾ

في دكرتو السادسة كالعشريف لممجمس الكزارم المنعقدة في – استنكر مجمس التعاكف الخميجي
منظمة التحرير  غبلؽ مقر بعثةرار الكاليات المتحدة األمريكية إق -ـ16/3/1988الرياض بتاريخ 

مع المكقعة  (2)باتفاقية المقر االلتزاـكطالب الكاليات المتحدة األمريكية  الفمسطينية في نيكيكرؾ،
"كما تابع المجمس بقمؽ قرار ـ، حيث كرد في البياف الختامي لمدكرة: 1946عاـ  األمـ المتحدة

حرير الفمسطينية في نيكيكرؾ، كعٌبر عف شجبو الكاليات المتحدة األمريكية بإغبلؽ مكتب منظمة الت
اليات المتحدة ك كدعمو لئلجراءات التي تتخذىا األمـ المتحدة في ىذا الصدد، كيطالب ال ،ليذا القرار

 .(3)"بينيا كبيف األمـ المتحدة بإعادة النظر في القرار الذم يتعارض مع اتفاقية المقر

ظمة التحرير الفمسطينية آنذاؾ لـ يقتصر يتضح أف مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف من
بؿ أخذ عمى عاتقو فقط، بصفتيا الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني  ياعتراؼ بعمى اال

ميمة الدفاع عف المنظمة في المحافؿ الدكلية، ككاف مف أبرز تمؾ المكاقؼ إدانتو لقرار الكاليات 
األكضاع المعاناة ك لؾ المكتب الذم نقؿ صكرة المتحدة األمريكية إغبلؽ مكتبيا في نيكيكرؾ، ذ

خبلؿ فترة االحتبلؿ الفمسطينييف المعيشية لمشعب الفمسطيني لؤلمـ المتحدة، كما تعرض لو 
قطعاف ك اإلسرائيمي اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية مف اعتداءات كانتياكات كحشية مارسيا الجيش 

ائيؿ، كفضح جرائميا في المحافؿ الدكلية، كييعٌد مف أجؿ كشؼ الكجو الحقيقي إلسر ك المستكطنيف، 
مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف إغبلؽ مكتب منظمة التحرير الفمسطينية في األمـ المتحدة مف 
أسرع المكاقؼ العربية كالدكلية التي استنكرت القرار األمريكي، فقد تناكؿ المجمس القرار كشجبو 

                                                           

 .22، ص294مة التحرير في نيكيكرؾ، العدد ( البيادر السياسي، إغبلؽ مكتب منظ(1
 ـ14/12/1946اتفاقية المقر: ىي االتفاقية المكقعة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاألمـ المتحدة بتاريخ  (2)

، كتنص عمى أنو ال يجكز تـ بناء مقر األمـ المتحدة في مدينة نيكيكرؾ ىاكعمى إثر  بشأف إقامة مقر األمـ المتحدة،
ة األمريكية أف تفرض أية عكائؽ عمى منع دخكؿ األعضاء كالمسؤكليف كالجيات الدبمكماسية، كبعثات األمـ لئلدار 

 .المتحدة، كممثمي المنظمات األىمية كغير األىمية، كيجب أف تكفر الكاليات المتحدة األمريكية الحماية البلزمة ليـ
(Agreement between the United Nations and the United States of America regarding the 

Headquarters of the United Nations, Resolutions Adopted on the reports of the sixth 

committee Resolutions Adoptees SUR LES Rapports DE LA sixieme commission, 

P.91).  

 ـ.16/3/1988مس الكزارم، الرياض، ( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالعشريف لممج(3
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أياـ  5ـ، أم بعد 16/3/1988الكزارم التي عيقدت بتاريخ خبلؿ دكرتو السادسة كالعشريف لممجمس 
 مف صدكر القرار.

موقف مجمس التعاون الخميجي من انعقاد الدورة التاسعة عشرة لممجمس الوطني الفمسطيني  - ت
 م:1988في الجزائر عام 

-قبؿ انعقاد الدكرة التاسعة عشرة لممجمس الكطني الفمسطيني تناكؿ مجمس التعاكف الخميجي 
مسطينية التي الجيكد الف -ـ2/11/1988في الرياض بتاريخ  المنعقدةدكرتو االستثنائية العاشرة في 

 ، حيث كرد في البياف الختاميالمجمس الكطني الفمسطيني التاسعة عشرةدكرة بيذلت مف أجؿ عقد 
ؽ متمنيان أف تحقالفمسطيني : "كما يرحب المجمس بعقد الدكرة القادمة لممجمس الكطني لمدكرة

 .(1)األىداؼ التي ينشدىا شعب فمسطيف بقيادة منظمة التحرير ممثمو الشرعي كالكحيد"

كقد عيقدت الدكرة التاسعة عشرة لممجمس الكطني الفمسطيني في الجزائر في الفترة ما بيف 
ـ، ككاف مف أبرز قراراتيا إعبلف إقامة الدكلة الفمسطينية فكؽ أرض فمسطيف، 12-15/11/1988

، كاعتراؼ منظمة التحرير الفمسطينية بقرارات األمـ المتحدة المتعمقة (2)لقدس الشريؼكعاصمتيا ا
حيث اعترفت بالدكلة الفمسطينية أكثر مف  ي اإلعبلف ترحيبان دكليان كاسعان ، كلق(3)بالقضية الفمسطينية

ي ، إلى جانب ترحيب المفكضية األكركبية بقرار المجمس الكطن(4)دكلة خبلؿ بضعة أشير 120
 .(5)الفمسطيني قبكؿ قرارات األمـ المتحدة

أشاٌد المجتمعكف في الدكرة التاسعة لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي التي عيقدت في 
عبلف الدكلة الفمسطينية،  ـ22/12/1988المنامة بتاريخ  : "كيشيد حيث كردبقرارات قمة الجزائر، كا 

دكرتو الطارئة في الجزائر، كبإعبلف الدكلة الفمسطينية  أيضان بقرارات المجمس الكطني الفمسطيني في
 لمدكؿ التي بادرت باالعتراؼ بيا المستقمة، كييعبر عف تأييده لقياـ ىذه الدكلة، كما ييعبر عف تقديره

 .(6)"مناشدان بقية الدكؿ االعتراؼ بالدكلة الفمسطينية

                                                           

 ـ.2/11/1988البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية العاشرة لممجمس الكزارم، الرياض،  (1)
 ـ.15/11/1988البياف الختامي لمدكرة التاسعة عشر لممجمس الكطني الفمسطيني، الجزائر،  (2)
 .7الدكلية، صأبراش، إبراىيـ: القضية الفمسطينية كالشرعية  (3)
 .117ـ، ص2001( صالح، محسف: القضية الفمسطينية كتطكراتيا السياسية حتى عاـ (4

(5) Hollis, Rosemary: The Union and the Arab Israel Conflict : From Venice to Madrid, 

P.55.                                                                                                                                      

                   

 ـ.22/12/1988البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة لممجمس األعمى، المنامة،  (6)



 71 

تيا منظمة التحرير الفمسطينية أٌيد مجمس التعاكف الخميجي اإلجراءات كالقرارات التي اتخذ
خبلؿ الدكرة التاسعة عشرة لممجمس الكطني الفمسطيني، خاصة ما يتعمؽ بإعبلف الدكلة الفمسطينية، 

 ف أجؿ تسخير األكضاع السياسيةاالعتراؼ بالدكلة الفمسطينية م طالب المجمس دكؿ العالـك 
 ـ.1967عاـ  لظيكرىا عمى أرض الكاقع فكؽ أراضييا التي احتمتيا إسرائيؿ

موقف مجمس التعاون الخميجي من خطاب ياسر عرفات في الدورة الثالثة واألربعين لألمم  - ث
 م:1988المتحدة عام 

ياسر عرفات خطابان بتاريخ  ألقى رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
د خبللو أنو ليس أكٌ  ـ في الدكرة الثالثة كاألربعيف لؤلمـ المتحدة في مدينة جنيؼ،13/12/1988

مف حؽ الكاليات المتحدة األمريكية إغبلؽ مقر بعثة منظمة التحرير الفمسطينية بنيكيكرؾ، كضركرة 
كفؽ قرارات األمـ المتحدة، كدعا لضركرة عقد تسكية سممية بيف  فحؿ قضية البلجئيف الفمسطينيي

 .(1)تحت إشراؼ األمـ المتحدة فالفمسطينييف كاإلسرائيميي

قررت األمـ المتحدة االعتراؼ بإعبلف الدكلة الفمسطينية الصادر  اجتماع الدكرة تاـكفي خ
ـ، كاستخداـ كممة فمسطيف بدالن مف منظمة التحرير 15/11/1988عف المجمس الكطني بتاريخ 

 .(2)الفمسطينية في المعامبلت الرسمية الخاصة بيا

س األعمى في المنامة بتاريخ التاسعة لممجم في دكرتو–التعاكف الخميجي  أشاٌد مجمس
بخطاب ياسر عرفات أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في دكرتيا الثالثة  -ـ22/12/1988

كاألربعيف، حيث كرد: "كما يشيد المجمس بخطاب السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير 
لؤلمـ المتحدة في دكرتيا  الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني أماـ الجمعية العامة

 .(3)الثالثة كاألربعيف حكؿ بند فمسطيف في جنيؼ"

قامة الدكلة  ييعد مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف التسكية السممية في الشرؽ األكسط، كا 
ـ، مف المكاقؼ البناءة كاإليجابية، حيث كاف المجمس 1967الفمسطينية عمى األراضي المحتمة عاـ 

كفؽ العديد مف البيانات الختامية الصادرة عنو، كالتي طالب فييا  كائؿ لتمؾ الدعكةالمبادريف األ مف

                                                           

فمسطيف الثكرة  :ـ، انظر13/12/1988ف خطاب رئيس منظمة التحرير الفمسطينية في جنيؼ بتاريخ علممزيد  (1)
 ـ.18/12/1988الصادرة بتاريخ  729دد الع
 . 894ـ، ص1948 –ـ 1897( شريؼ، حسيف: فمسطيف مف الصييكنية العالمية إلى قياـ دكلة إسرائيؿ 2)

 ـ.22/12/1988( البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة لممجمس األعمى، المنامة، (3
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ـ مف أجؿ إقامة الدكلة 1967إسرائيؿ االنسحاب الفكرم مف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
 الفمسطينية فكؽ أراضييا، كعاصمتيا القدس الشريؼ.

الواليات المتحدة و الفمسطينية  حوار منظمة التحريرموقف مجمس التعاون الخميجي من  - ج
 م:1989عام األمريكية 

مفاكضات عقد  ـ تكميؼ كزارة خارجيتيا16/12/1988بتاريخ  قررت اإلدارة األمريكية
في الدكرة الثالثة كاألربعيف خطاب ياسر عرفات  التحرير الفمسطينية، كذلؾ عقبمنظمة مباشرة مع 

السبلـ، كاستمر  خطكة ميمة مف أجؿ البدء في عمميةر الخطاب ا، كاعتب(1)لؤلمـ المتحدة في جنيؼ
بحرية عمى شكاطئ مدينة تؿ  عممية (2)جبية التحرير الفمسطينية بيف الجانبيف حتى نفذتالحكار 

المنظمة إدانة العممية، كفرض عقكبات  ، فطالبت الكاليات المتحدة(3)ـ30/5/1990بتاريخ  أبيب
 .(4)يؽ الحكار معياطالب األمريكية، فقررت تعمعمى الجية المنفذة؛ فرفضت المنظمة الم

 بدء الحكار بيف الكاليات المتحدة األمريكية، كمنظمة التحريرمجمس التعاكف الخميجي ب رٌحب
بلـ خاص ؿ إلى عقد مؤتمر دكلي لمستكصمف أجؿ ال ـ؛1988الفمسطينية في شير ديسمبر 

صادر عف الدكرة التاسعة لممجمس األعمى كفؽ ما كرد في البياف الختامي ال بالقضية الفمسطينية،
ـ: "كعبر عف أممو في أف يسفر الحكار القائـ بيف 22/12/1988الذم عيقد في المنامة بتاريخ 

الكاليات المتحدة األمريكية، كمنظمة التحرير الفمسطينية عف مكاقؼ مف شأنيا أف تؤدم إلى اتخاذ 
 .(5)اإلجراءات السريعة لعقد المؤتمر الدكلي"

الحكار بيف الجانب األمريكي كالفمسطيني مف أجؿ تقارب ف الخميجي د مجمس التعاك أيٌ 
لبلتفاؽ عمى عقد مؤتمر دكلي لمسبلـ خاص بالقضية الفمسطينية،  ؛بينيماالسياسية كجيات النظر 

                                                           

، شؤكف فمسطينية، ـ16/12/1988الفمسطينية بتاريخ نص القرار األمريكي بفتح الحكار مع منظمة التحرير (1)
 . ـ1989، 190العدد 

ـ مف أنصار حزب البعث العراقي مف الفمسطينييف، 1968سست جبية التحرير الفمسطينية في أكاخر عاـ أي  (2)
 دٌ عليا، كىي تي عبد الكىاب الكيالي األميف العاـ األكؿ  ييعدٌ تبنت الفكر القكمي، كالكفاح المسمح لتحرير فمسطيف، ك ك 

العرب مف المحيط إلى  ضـٌ جزء مف حزب البعث العربي االشتراكي، كتنظيميا ال يقتصر عمى الفمسطينييف بؿ 
الخميج، كرؤيتيا تشمؿ كافة الدكؿ العربية. ) البرغكثي، إياد: العممانية السياسية كالمسألة الدينية في فمسطيف، 

 (.147ص
 .226لشرؽ األكسط، صشبليؿ، عمر: فمسطيف في صراع ا (3)
 .107شبيب، سميح: المقاكمة الفمسطينية سياسيان ثبلثة أحداث بارزة، ص (4)
 ـ.22/12/1988، المنامة( البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة لممجمس األعمى، (5
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كتناكؿ المجمس قرار اإلدارة األمريكية لفتح الحكار مع منظمة التحرير الفمسطينية خبلؿ عقد القمة 
أم بعد أقؿ  ـ؛22/12/1988ي في المنامة بتاريخ تاسعة لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجال

القرار، كييعٌد مكقؼ المجمس مف أبرز المنظمات اإلدارة األمريكية مف أسبكع مف تاريخ إصدار 
 المرحبة بالحكار بيف الجانبيف. 

مجمس التعاون الخميجي م( عمى مواقف 1991-م1990. أثر األزمة العراقية الكويتية)2
 تجاه القضية الفمسطينية:

 سعر برميؿ النفط (1)منظمة األكبؾ بعد تحديدـ 1989عاـ بدأت األزمة العراقية الككيتية 
 فاتيـلمدكؿ األعضاء بالمنظمة، حصص معينة مف اإلنتاج  خصيص، كتان أمريكيان دكالر  21 بػ

الرئيس  ، ككجو(2)بقرارات األكبؾ بعدـ االلتزاـ المتحدة كاإلمارات العربية الككيت مف كؿه  العراؽ
مما أدل إلى ؛ ـ16/7/1990بتاريخ  خطابو تيديدان عسكريان إلى الككيت في(3)العراقي صداـ حسيف

عقد ى معاالتفاؽ كتـ األزمة،  الحتكاء اىنبيف، كبذلت الدكؿ العربية جيكدتصاعد التكتر بيف الجا
ة جدة برعاية الممؾ فيد بف عبد العزيز، كأثناء مباحثات جدة مباحثات ثنائية بيف الطرفيف في مدين

 ـ العراؽ لمككيت عدة مطالب أبرزىا:قدٌ 

 .مميار دكالر 15، كالميقدرة ب الككيت الديكف العراقية شطب -
 .ان عام 99لمدة لمعراؽ  ككربة بكبياف تير يالككيت جز  تأجير -
 .الحدكدية ف سحب النفط مف حقكؿ الرميمةعامتناع الككيت  -

                                                           

ؽ النفط اسك أ دكرىا الفعاؿ فيكبرز المصدرة لمنفط،  الدكؿمف ـ 1960في بغداد عاـ سست ( منظمة األكبؾ: أي (1
النفط  أسعارالمنظمة مف خبلؿ حصتيا النفطية التأثير عمى  تيدؼالخاـ مطمع السبعينات مف القرف العشريف، 

، عدـ التزاـ أعضائيا بالحصص المقررةبسبب  ؛الخاـ في األسكاؽ الدكلية، فتنجح أحيانان كتفشؿ أحيانان أخرل
)مكسى، عبد الستار: حصة أكبؾ مف إنتاج النفط الخاـ أداة كضغكطات الدكؿ الكبرل عمى الدكؿ األعضاء فييا. 

 (.33لمقيادة السعرية في السكؽ الدكلية، ص
 .31شياؿ، عبد العزيز: العبلقات العراقية الككيتية، ص (2)
ـ، كشارؾ في 1956ـ، انتمي إلى حزب البعث العربي االشتراكي عاـ 28/4/1937( صداـ حسيف: كلد بتاريخ (3

ـ، إال أف المحاكلة باءت بالفشؿ كعمى إثرىا انتقؿ إلى 1959ؿ الرئيس العراقي عبد الكريـ قاسـ عاـ محاكلة اغتيا
ـ بعد نجاح انقبلب حزب البعث، كتـ تنصيبو أميف سر الحزب 1963مصر، كدرس الحقكؽ، كعاد إلى العراؽ عاـ 

ـ إثر 2003العراؽ حتى عاـ  ـ، كاستمر في حكـ1968يف رئيسان لمجمس قيادة الثكرة عاـ ـ، كعي 1966عاـ 
 (.329االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ. ) عبكد، عبكد: صداـ حسيف، ص
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بعد الحرب مع  عمارهإمف أجؿ إعادة  ؛ارات دكالر لمعراؽممي 10تقدـ الككيت قرضان بقيمة  -
 .(1)إيراف

أصدر مجمس ك  ،ـ2/8/1990الجيش العراقي بتاريخ  احتمياف ؛ضت الككيت تمؾ المطالبرف
 القكات العراقية في حاؿ عدـ ضدة العسكرية استخداـ القك  أجاز (2)678قرار رقـ  األمف الدكلي

قكات التحالؼ ؛ فياجمت بتنفيذ القرارالعراؽ  يمتـزمـ ف، (3)ـ15/1/1991انسحابيا قبؿ تاريخ 
 ،(4)بعد انتياء ميمة مجمس األمفالعراؽ  دكلة 34اركة كمش ،برئاسة الكاليات المتحدة األمريكية

إثر  ، كعمى(5)ـ1991في شير فبراير القكات العراقية  تكاستمرت العممية العسكرية حتى انسحب
 ان عام ةثبلثة عشر حصار عمى الشعب العراقي استمر لمدة ال مجمس األمف الحممة العسكرية فرض

 .(6)ـ2003عاـ  صداـ حسيف بحكـ الرئيس طاحةحتى تـ اإل

 م:1991-م1990موقف منظمة التحرير الفمسطينية من األزمة العراقية الكويتية 
ـ؛ لمناقشة 10/8/1990-9اىرة ما بيف عقدت جامعة الدكؿ العربية قمة غير عادية في الق

الغزك العراقي لمككيت، ككاف مف أبرز قرارات القمة إدانة العدكاف العراقي، كعدـ االعتراؼ بقرار 
دانة التيديدات العرا قية المتكاصمة ضد العراؽ ضـ الككيت، كالمطالبة باالنسحاب الفكرم منيا، كا 

، كعند عرض مشركع القرار لمتصكيت امتنع (7)كديةالمممكة العربية السع خاصةن  الدكؿ الخميجية
، كلسكء التقدير (8)ياسر عرفات بصفتو ممثؿ فمسطيف عف التصكيت لصالح قرارات القمة

الفمسطيني لممكقؼ، كرفض المنظمة التدخبلت األجنبية عمى الساحة العربية، دفع المنظمة تدريجيان 

                                                           

 .190ـ، ص1991العاني، رافد: الدكر السعكدم في حرب الخميج الثانية عاـ  (1)
 عمى: نٌص ك ـ، 29/11/1990بتاريخ  678قرار مجمس األمف الدكلي رقـ صدر  (2)
 ف الككيت.االنسحاب الفكرم مبالعراؽ  مطالبة -
مطالبة الدكؿ المتحالفة مع الككيت استخداـ جميع الكسائؿ البلزمة في حاؿ عدـ انسحاب العراؽ قبؿ تاريخ  -

 مف أجؿ إعادة السمـ كاألمف الدكلييف لممنطقة. ؛ـ15/1/1991
 (.120ـ، ص15/6/1991 -ـ16/6/1990)التقرير السنكم لمجمس األمف الدكلي في الفترة مف 

 .23ـ بيف العراؽ كالككيت، ص1991-ـ1990يس: مصر كأزمة الخميج النعيمي، ق (3)
 129ـ كآفاقيا المستقبمية، ص2009-ـ1990( مجيد، إياد؛ جياد، إسراء: العبلقات العراقية العربية (4

 .181حميد، أحمد: العراؽ كمنطقة الخميج، ص (5)
 .191، صـ1991العاني، رافد: الدكر العربي في حرب الخميج الثانية عاـ  (6)
 ـ.10/8/1990البياف الختامي الصادر عف القمة العربية غير العادية، القاىرة،  (7)
 .97حسف، إبراىيـ: الصراع الدكلي في الخميج العربي، ص (8)
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، حيث أدانت (1)عب رؤية الحياد الفمسطينيإلى االقتراب مف المكقؼ العراقي، كأصبح مف الص
بعض الدكؿ العربية القكات الدكلية لطرد الجيش العراقي مف الككيت، كعند  المنظمة استدعاء

الرئيس العراقي  اندالع المكاجية بيف قكات التحالؼ كالعراؽ، زار ياسر عرفات بغداد، كاجتمع مع
ية بجانب العراؽ في خندؽ المكاجية ضد قكات كقكؼ منظمة التحرير الفمسطين صداـ حسيف، كأٌكد

بعد اندفاع المكقؼ الشعبي الفمسطيني المؤيد الحتبلؿ العراؽ لمككيت، كحربو  ، خاصةن (2)التحالؼ
 .(3)ضد قكات التحالؼ بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية

مف األزمة منظمة بانحيازىا إلى جانب العراؽ مف أكثر المكاقؼ المتضررة الاعيتبر مكقؼ  
بسبب قطع الدكؿ الخميجية المساعدات المالية عنيا، خاصة دكلة الككيت، كفقدانيا التأييد الدكلي 

دكؿ الخميج إلى قطاع غزة،  ؼ العائبلت الفمسطينية العاممة في، كعكدة عشرات آال(4)كاإلقميمي
 .(5)كالضفة الغربية

اء األزمة العراقية الكويتية موقف مجمس التعاون الخميجي من القضية الفمسطينية أثن
 م:1991-م1990

في دكرتو السادسة كالثبلثيف لممجمس الكزارم المنعقدة في جدة ي طالب مجمس التعاكف الخميج -
االجتياح  دت أك امتنعت عف المكافقة عمىالتي أيٌ  -الدكؿ العربية ـ 6/9/1990بتاريخ 

العبلقات بيف الدكؿ العربية،  مف أجؿ الحفاظ عمى ؛إلى مراجعة مكقفيا-العراقي لمككيت 
: "فأنو يدعك الدكؿ العربية الشقيقة التي لـ تستطع لمدكرةكفؽ ما كرد في البياف الختامي 

تحديد مكقفيا لمراجعة مكقفيا حفاظان عمى المصالح الكطنية كالقكمية لؤلمة العربية، كحفاظان 
 .(6)عمى العبلقات العربية"

بجميع الدكؿ العربية التي الكزارم  سلسادسة كالثبلثيف لممجمالمشارككف في الدكرة اب رحٌ كما  -
د المجمس أف تمؾ المكاقؼ مف عارضت العدكاف، كأعمنت كقكفيا بجانب دكلة الككيت، كأكٌ 

العراقييف، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف السابؽ: "كما يحيي  شأنيا كبح جماح المعتديف
                                                           

 .52ص الشقاقي، خميؿ: المستقبؿ العربي كالفمسطيني بعد حرب الخميج، )1(
 .97س، ش: المكقؼ مف أزمة الخميج، ص (2)
 .93ـ، ص1990-ـ 1936فيؽ: الفمسطينيكف في الككيت بكر، تك  (3)
 .76( غانـ، سمطاف: الغزك العراقي لمككيت، ص(4

، فمسطينييف في قطاع غزة كالضفة الغربيةعبد الكريـ، إبراىيـ: االنعكاسات االقتصادية ألزمة الخميج عمى ال (5)
 .93ص
 ـ.6/9/1990جمس الكزارم، جدة، البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالثبلثيف لمم((6
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ىذه مثؿ كالشرعية الدكلية مؤكدان بأف  المجمس جميع الدكؿ التي كقفت إلى جانب الحؽ
 .(1)المكاقؼ الثابتة كالمبدئية مف شأنيا أف تكبح جماح المعتديف"

د مجمس التعاكف الخميجي ـ، جدٌ 1991-ـ1990عامي  كقكع األزمة العراقية الككيتية بيفمنذ  -
ة إلى كالمجمس الكزارم الدعك  ،لمجمس األعمىالصادرة عف االبيانات الختامية دعكتو عبر 

تعزيز الجيكد الدكلية مف أجؿ عقد مؤتمر دكلي خاص بالقضية الفمسطينية، بمشاركة كافة 
إطار األمـ المتحدة، باعتباره الكسيمة  ي ضمفاألطراؼ المعنية بالصراع العربي اإلسرائيم

الكحيدة لتسكية الصراع بيف الجانبيف، كاستعادة الشعب الفمسطيني حقكقو المسمكبة، خاصة 
قامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس الشريؼحقو ف  .(2)ي تقرير المصير، كا 

-مجمس ال تناكؿاألزمة العراقية الككيتية لـ يفترة  تماعات مجمس التعاكف الخميجيخبلؿ اج -
منظمة التحرير الفمسطينية، حيث  -سكاء عمى مستكل المجمس األعمى أك المجمس الكزارم

ذكرت منظمة التحرير الفمسطينية قبؿ األزمة ات المجمس سبؽ اإلشارة إلى أف معظـ بيان
تراجع عنيا، كاستبدؿ مكقفو حياؿ  كحيد لمشعب الفمسطيني، إال أنوالشرعي ك ال ممثؿالبصفتيا 

، كمف األدلة العراقية الككيتية مف األزمةيا قفابسبب مك  المنظمة بمصطمح الشعب الفمسطيني؛
صادر عف الدكرة الحادية عشرة لممجمس األعمى التي عمى ذلؾ ما كرد في البياف الختامي ال

مر ـ: "كيعيد المجمس تأكيد تأييده لعقد ذلؾ المؤت25/12/1990عيقدت في الدكحة بتاريخ 
، كما كرد في البياف الختامي (3)بما في ذلؾ دكلة فمسطيف" بمشاركة كافة األطراؼ المعنية

ارم المنعقدة في الرياض بتاريخ الصادر عف الدكرة الثامنة كالثبلثيف لممجمس الكز 
ـ: "كيجدد المجمس تأكيده عمى ضركرة بذؿ المزيد مف الجيكد مع الدكؿ العربية 4/3/1991

مع االلتزاـ بحؽ شعب  عقد مؤتمر دكلي لبحث قضية فمسطيفكالصديقة مف أجؿ تأييد 
 .(4)فمسطيف في تقرير مصيره"

ستمرار التزامو القكمي كالتاريخي بضماف ابعد انتياء األزمة د مجمس التعاكف الخميجي أكٌ  -
قامة دكلتو  الحقكؽ الكطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني خاصة حقو في تقرير المصير، كا 

                                                           

 ـ.6/9/1990( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالثبلثيف لممجمس الكزارم، جدة، (1
ـ؛ البياف الختامي 25/12/1990لممجمس األعمى، الدكحة،  ة( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية عشر 2)

 ـ.25/12/1991مى، الككيت، لممجمس األع ةالصادر عف الدكرة الثانية عشر 
ـ.25/12/1990البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية عشرة لممجمس األعمى، الدكحة، ((3

 ـ.4/3/1991البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالثبلثيف لممجمس الكزارم، الرياض، (4)
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المستقمة عمى ترابو الكطني، كاستمرار مساعيو لمعمؿ عمى تحقيؽ السبلـ كفؽ قرارات األمـ 
 .(1)المتحدة

طريؽ استخداـ القكة العسكرية، قررت بعد التدخؿ الدكلي إلنياء االحتبلؿ العراقي عف 
منظمة التحرير الفمسطينية الكقكؼ بجانب النظاـ العراقي ضد قكات التحالؼ، كذلؾ ما كاف لو مف 

مف الدكؿ الخميجية، كمجمس التعاكف الخميجي، فبعد أف  أثر سمبي عمى القضية الفمسطينية، خاصةن 
شعب الفمسطيني، كىي الجية المخكلة الستبلـ كانت منظمة التحرير الفمسطينية ممثبلن شرعيان لم

المساعدات الخميجية، رفض المجمس التعامؿ معيا، كأصبح يتداكؿ مصطمح الشعب الفمسطيني 
 حيف اإلشارة إلى القضية الفمسطينية.

 وموقف مجمس التعاون الخميجي منو: م1991عام  مؤتمر مدريد لمسالم .3
المتمثمة في حرب ك ـ، 1990بعد عاـ شيدىا العالـ التي لعبت المتغيرات الدكلية كاإلقميمية 

الكاليات  دعكةفي  ان ىامدكران  (2)تي لمرحمة االنيياريتحاد السكفيككصكؿ اال ـ،1991الخميج عاـ 
الرئيس األمريكي جكرج  أعمفحيث ، (3)في الشرؽ األكسطالمتحدة األمريكية إلى عقد مؤتمر لمسبلـ 

إلنياء الصراع العربي عف مبادرتو  ـ4/5/1991بتاريخ  (5)كيألمريأماـ الككنغرس ا (4)بكش األب
 السبلـ في الشرؽ األكسط المتمثمة في:عممية د فييا أيسس حدٌ ك  اإلسرائيمي،

                                                           

التعاكف الخميجي كمصر كسكريا، القاىرة،  البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء خارجية دكؿ مجمس (1)
 ـ.15/12/1991
الضغكط كالناتجة عف  ه؛النييار الرئيس العامؿ األزمة االقتصادية الحادة التي شيدىا االتحاد السكفييتي  دٌ عتي  (2)

الكاليات  الخارجية، كالحرب االقتصادية الممارسة ضده، كاستنزاؼ مكارده في سباؽ التسمح مع الغرب خاصةن 
 والداخمية، كاإلطاحة بالحزب الشيكعي الحاكـ، كالقضاء عمى نظام ومما أدل لتدىكر أكضاع ،المتحدة األمريكية

 (.18. )محمد، كليد: العبلقات الركسية اإلسرائيمية بعد مؤتمر مدريد، صماالقتصاد
 .104عباس، محمكد: مؤتمر مدريد كضع األمكر في نصابيا، ص (3)
ـ، كقد شغؿ عدة 20/10/1989مي إلى الحزب الجميكرم، بدأ كاليتو الرئاسية بتاريخ ينت :جكرج بكش األب (4)

-ـ1967بيف عامي ما مناصب كبيرة قبؿ تكليو الحكـ، أبرزىا: عضك مجمس النكاب األمريكي عف كالية تكساس 
ـ، كالمدير 1973-ـ1971بيف عامي ما ـ، كالسفير العاشر لمكاليات المتحدة األمريكية في األمـ المتحدة 1971

ـ، كنائبان لمرئيس األمريكي ريغاف لمدة ثماف 1977-ـ1976بيف عامي ما الحادم عشر لككالة المخابرات األمريكية 
ـ. ) شيباني، إيناس: السياسة الخارجية 1993ـ، كاستمر في الحكـ حتى عاـ 1989-ـ1981أعكاـ ما بيف 

 (.40األب كاالبف، صاألمريكية تجاه الشرؽ األكسط خبلؿ إدارتي جكرج بكش 
أحد المراكز السياسية في الكاليات المتحدة األمريكية كصاحب السمطة التشريعية،  عدٌ الككنغرس األمريكي: يي  (5)

ييتـ بالسياسات كالقضايا الخارجية، كاألمكر الداخمية لمكاليات المتحدة األمريكية خاصة مجاؿ الضرائب، ككزارتي 
مجمسي الشيكخ كالنكاب، كلو العديد مف الييئات الخاصة. ) الشيكاني، ىاشـ: العبلقة الخارجية كالدفاع، كيتككف مف 

 (.338بيف الككنغرس األمريكي كالبيت األبيض في ظؿ العبلقات الخارجية، ص
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  (1)األرض مقابؿ السبلـمبدأ. 
 (3)338، (2)242 األمـ المتحدة تطبيؽ قرارم. 
 .ضماف الحقكؽ السياسية المشركعة لمشعب الفمسطيني 
 (4)سرائيؿسبلـ إلضماف األمف كال. 

كطالب الرئيس األمريكي إسرائيؿ كقؼ األنشطة االستيطانية في األراضي الفمسطينية المحتمة 
لمتباحث كالمشاكرات الجكالت ، ككمٌؼ كزارة الخارجية األمريكية بعقد مجمكعة مف (5)ـ1967عاـ 

                                                           

ـ مقابؿ 1967ييقصد بمصطمح األرض مقابؿ السبلـ ىك تنازؿ إسرائيؿ عف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ (1)
زالة مظاىر التكتر بيف الجانبيف. )تقي، جماؿ: مبدأ األرض مقابؿ السبلـ تكريس إقامة السبل ـ مع الدكؿ العربية، كا 

 لممغالطات اإلسرائيمية، نشرة إلكتركنية(.
 عمى: ـ، كنٌص 22/11/1967بتاريخ  242 رقـ قرار مجمس األمف الدكليصدر ( (2
 .في الشرؽ األكسطاجة إلى سبلـ عادؿ كدائـ عدـ شرعية االستيبلء عمى األراضي عف طريؽ الحرب، كالح -
مبدأيف  عتمد عمىإقامة سبلـ عادؿ كشامؿ، كىذا يفي الشرؽ األكسط تطبيؽ مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة  يتطمب -

 ىما:
  ـ.1967المحتمة عاـ العربية انسحاب القكات اإلسرائيمية مف األراضي 
  ؿ كالسيادة اإلقميمية لكؿ دكلة في المنطقة، كحقيا العيش نيي كؿ دكلة حالة الحرب، كأف تحتـر االستقبلأف تي

 بسبلـ ضمف حدكد أمنة، كمعترؼ بيا.
 يؤكد المجمس الحاجة إلى: 

 ضماف حرية المبلحة في الممرات المائية في المنطقة. -
 تحقيؽ تسكية عادلة كشاممة لبلجئيف. -
 ء مناطؽ منزكعة السبلح.كاستقبلليا السياسي مف خبلؿ إنشا ،ضماف حدكد كؿ دكلة في المنطقة -
-7-15 –1967 -7-Report of the united nations Security Council for the period from 16( 
).1968, P21 
 عمى: ـ، كنٌص 22/10/1973بتاريخ  338قرار مجمس األمف الدكلي صدر  (3)
نياء األعماؿ العسكر  -  ساعة. 12ية خبلؿ كقؼ القتاؿ بيف جميع األطراؼ المشاركة بصكرة كاممة، كا 
 بجميع أجزائو بعد تنفيذ كقؼ إطبلؽ النار. 242دعكة جميع األطراؼ إلى تطبيؽ قرار مجمس األمف الدكلي  -
 يدؼ إقامة سبلـ عادؿ كدائـ في الشرؽ األكسط. بكقؼ إطبلؽ النار  -
-6-15 –1973 -6-Report of the united nations Security Council for the period from 16(
).1974, P18 
 .40نكفؿ، ممدكح: االنقبلب أسرار مفاكضات المسار الفمسطيني اإلسرائيمي "مدريد، كاشنطف"، ص (4)

5) Cattan, Henry: The Palestine Question, p.15. ) 
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ة التحرير الفمسطيني سكريا، كمصر، كاألردف، كمنظمة ، كحككماتيـ خاصةمع رؤساء الدكؿ العربية
سرائيؿ مف جيةه أخرل؛  .(1)إلقناعيـ بالمشاركة في المؤتمر الدكلي لمسبلـ مف جية، كا 

في دكرتو العشريف التي عيقدت في الجزائر في شير -كافؽ المجمس الكطني الفمسطيني 
ظمة التحرير الفمسطينية من ، كبذلت(2)لمؤتمرعمى المشاركة في ا -ـ1991أغسطس عاـ 

مف أجؿ دعـ  دكؿ عربية، كاف أبرزىا دكؿ الخميج؛ دبمكماسية كبيرة تمثمت في زيارة عدة اتمجيكد
، أما الجانب اإلسرائيمي فأعمف مكافقتو عمى المشاركة (3)مشاركة المنظمة كطرؼ في عممية السبلـ

ب عمى نية في المؤتمر، كتـ التغمكاشترط منع مشاركة منظمة التحرير الفمسطي ،(4)في مؤتمر السبلـ
ـ، 1967المحتمة عاـ الفمسطينية مف خبلؿ تشكيؿ كفد فمسطيني مف األراضي المشكمة مؾ ت

ـ كافقت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 13/10/1991، كبتاريخ (5)كمشاركتو ضمف الكفد األردني
 .(6)التحرير الفمسطينية عمى المشاركة في مؤتمر السبلـ مف خبلؿ كفد أردني فمسطيني مشترؾ

 ـ، برعاية30/10/1991لمؤتمر الدكلي لمسبلـ في العاصمة اإلسبانية مدريد بتاريخ عيقد ا
 ، كشارؾ في المؤتمر كؿه مف األمـ المتحدة،(7)تييتحاد السكفيكاال الكاليات المتحدة األمريكية

 (9)، ككفد مف مجمس االتحاد المغربيكفد مف مجمس التعاكف الخميجي، ك (8)سكريا، كلبناف، كمصرك 

 .(10)مراقببصفة  (9)المغربي

                                                           

 . 327الحبيطي، خالدة: دكر األردف في التسكية العربية اإلسرائيمية، ص (1)
 ـ.28/9/1991-23رة العشريف لممجمس الكطني الفمسطيني، الجزائر، ( البياف الختامي الصادر عف الدك 2)

 .75برىـ، عبد اهلل: إصبلح منظمة التحرير الفمسطينية إشكالية الييكمية كالبرنامج، ص (3)
 .11الييئة العامة لبلستعبلمات، السبلـ المغدكر، ص (4)

(5) Barari, Hassan: Israeli Politics and the Middle East Peace Process, 1988-2002, p.53.  
p.53.  

 .328الحبيطي، خالدة: دكر األردف في التسكية العربية اإلسرائيمية، ص (6)
 .150تمحمي، داكد: االستقبللية الفمسطينية الضركرة كالمحددات، ص (7)

(8) Carter, Jimmy: Palestine Peace Apartheid, P.131.  
رب العربي) تكنس، كالجزائر، كليبيا، كالمغرب، كمكريتانيا( مؤتمران في االتحاد المغربي: عقد قادة دكؿ المغ (9)

يدؼ تمتيف باتحاد المغرب العربي، تأسيس ـ، كفي ختاـ أعماؿ القمة تـ اإلعبلف عف 17/2/1989مراكش بتاريخ 
دكرات عمى  ستاالتحاد  عقدلتحقيؽ التقدـ كالرفاىية في مختمؼ المياديف، ك  ؛أكاصر األخكة بيف الدكؿ األعضاء

ـ بدأ الجمكد في العبلقات 1995ـ، كفي عاـ 1994-ـ1990بيف عامي ما مستكل مجمس الرئاسة فقط في الفترة 
 (. 122. ) رمضاف، كفاح: تفعيؿ اتحاد المغرب العربي، صعضاءدكؿ األالالثنائية بيف 

10) Migdalovitz, Carol: The Middle East Peace Talks, P280. ) 
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 ثنائية جكلة ةت أحد عشر قدعي  ، كمف ثـ(1)المؤتمر ثبلثة أياـ ت المرحمة األكلى مفاستغرق
 -ـ1991ما بيف عامي  تتعمؽ بالقضية الفمسطينية بيف الكفد األردني الفمسطيني، كالكفد اإلسرائيمي،

 .(2)ـ1993

 م:1991موقف مجمس التعاون الخميجي من مؤتمر مدريد لمسالم عام 
في دكرتو االستثنائية الخامسة عشرة لممجمس الكزارم لمجمس –مجمس التعاكف الخميجي  دأيٌ 

الخطة السياسية األمريكية لمسبلـ في  -ـ5/5/1991التعاكف الخميجي المنعقدة في الككيت بتاريخ 
لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، حيث األمريكي عقد مؤتمر دكلي الرئيس دعكة الشرؽ األكسط، ك 

ذ يتابع المجمس باىتماـ :كرد التي تبذليا الكاليات المتحدة  بالغ، كحرص عميؽ المساعي "كا 
لمتكصؿ إلى حؿ عادؿ كشامؿ لمصراع العربي اإلسرائيمي، كالقضية الفمسطينية عمى  ؛األمريكية

، فأنو يؤكد تأييده لتمؾ الجيكد السممية البناءة، كدعمو 338، 242أساس قرارم مجمس األمف 
الرامي إلى عقد مؤتمر سبلـ مبكر مف منطمؽ أف الكقت الحاضر ىك أفضؿ األكقات بعد  لممقترح

أف تييأت الظركؼ لمعمؿ عمى إنياء الصراع العربي اإلسرائيمي، كتحقيؽ حؿ عادؿ كشامؿ يعيد 
 سبلـالحقكؽ المشركعة لشعب فمسطيف في إطار النظاـ الدكلي القائـ عمى التعاكف، كتكريس إرادة ال

نياء أسباب التكتر كاالضطراب"كاالس  . (3)تقرار في العالـ، كا 

الخبر مدينة المنعقدة في لممجمس الكزارم خبلؿ دكرتو التاسعة كالثبلثيف –المجمس د كأكٌ 
ممثبلن بأمينو  عقده راقب في مؤتمر السبلـ المنكملممشاركة بصفة م استعداده-ـ3/6/1991بتاريخ 
نجاح الجيكد المبذكلة حاليان؛ إلنياء الصراع : "كحرصان منو عمى دعـ م، كردالعاـ سيرة السبلـ، كا 

يجاد حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية، فأف المجمس يؤكد مجددان استعداد مجمس  العربي اإلسرائيمي، كا 
التعاكف الخميجي لممشاركة في حالة تكجيو الدعكة لو، كمراقب في مؤتمر السبلـ المزمع عقده ممثبلن 

 .(4)"بأمينو العاـ

في دكرتو االستثنائية السادسة عشرة لممجمس الكزارم –التعاكف الخميجي  أعمف مجمسك 
مشاركتو بعد تحديد مكعد كمكاف عقد المؤتمر عف  -ـ27/10/1991المنعقدة في الرياض بتاريخ 

اء في جكالت المفاكضات الثنائية، مف جكالت المؤتمر، كمشاركة دكلو األعض األكلى في الجكلة

                                                           

 .123د: الطريؽ إلى مدريد، صنافع، أحم (1)
(2) Shalim, Avi: The Iron Wall: Israel and the Arab World, P. 450.  

ـ.5/5/1991البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الخامسة عشرة لممجمس الكزارم، الككيت، ((3
 ـ.3/6/1991ارم، الخبر، ( البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالثبلثيف لممجمس الكز 4)
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أكتكبر  30 فيفأف المجمس يرحب بانعقاد مؤتمر السبلـ الذم سيعقد في مدريد : "حيث كرد
أف أعمف في  ي الذم سبؽ لمجمس التعاكفكىك يتطمع بتفاؤؿ إلى ىذا المؤتمر التاريخ ،ـ1991

ـ عف مشاركتو في المرحمة األكلى بحيث يمثؿ األميف العاـ 1991مايك  11بيانو الصادر بتاريخ 
ؿ الخميج العربية دكؿ المجمس في ىذه المرحمة بصفة مراقب، كما أف دكؿ لمجمس التعاكف لدك 

 .(1)رؾ في االجتماعات متعددة األطراؼالمجمس ستشا

ب المجمس في الدكرة نفسيا بالتنسيؽ القائـ بيف الدكؿ العربية إلنجاح فعاليات كما رحٌ 
كعف  ،القائـ في ىذه الظركؼ كلقد أعرب المجمس عف بالغ ارتياحو لمتنسيؽ العربيالمؤتمر، كرد: "

 .(2)كلكف أثناء مختمؼ مراحمو" ،األمؿ الكبير في أف يستمر ىذا التنسيؽ ليس فقط قبؿ المؤتمر

مجمس التعاكف الخميجي المشارككف في الدكرة الثانية عشرة لممجمس األعمى لر عبٌ ك 
د، كاستيائيـ بسبب ـ عف ترحيبيـ بنتائج مؤتمر مدري25/12/1991المجتمعكف في الككيت بتاريخ 

التعنت اإلسرائيمي في جكالت المفاكضات الثنائية، كطالب إسرائيؿ إزالة العراقيؿ التي تضعيا أماـ 
حو لنتائج مؤتمر السبلـ في مدريد المجمس إذ يعبر في ىذا الصدد عف ارتيا" عممية السبلـ، كرد:

عف أسفو الشديد لتعثر التي شارؾ فييا مجمس التعاكف الخميجي بصفة مراقب، فأنو يعبر 
ـ، رغـ استعداد الكفكد العربية 1991ديسمبر  10المفاكضات الثنائية التي بدأت في كاشنطف يـك 

جياض لمدخكؿ في مفاكضات جادة كىادفة، كالتي قكبمت باستمرار التعنت اإلسرائيمي، كمحاكالتو إل
ثنائية في جكلتيا القادمة في الأف تستأنؼ المفاكضات  ، كالمجمس األعمى إذ يتطمععممية السبلـ
ثارة قضايا الشكميات اإلجرائية، فأنو يأمؿ أف سرااإلعراقيؿ مزيد مف الدكف  يناير المقبؿ ئيمية، كا 

 .(3)"كؿ إلى األىداؼ المنشكدةتحقؽ ىذه المفاكضات تقدمان ممحكظان لمكص

د في الرياض بتاريخ المشارككف في الدكرة الثانية كاألربعيف لممجمس الكزارم المنعقر عبٌ كما 
كالتي أسيمت في في مكسكك،  المحادثات متعددة األطراؼ ـ الستئناؼعف ارتياحيـ 2/3/1992

"كيجدد المجمس تأكيد التزامو بدعـ جيكد السبلـ  كرد:إبراز مكقؼ دكلي لمقضية الفمسطينية، 
ضية الفمسطينية، كيعبر عف اليادفة إلنياء النزاع العربي اإلسرائيمي، كتحقيؽ الحؿ العادؿ كالدائـ لمق

ارتياحو النعقاد المحادثات المتعددة األطراؼ لمؤتمر السبلـ لمشرؽ األكسط في مكسكك التي 
أسيمت في إبراز اقتناع دكلي أكيد بأف عممية السبلـ تستند عمى مبدأ األرض مقابؿ السبلـ، كتنفيذ 

                                                           

 ـ.27/10/1991لممجمس الكزارم، الرياض،  ةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية السادسة عشر (1)

 ـ.27/10/1991لممجمس الكزارم، الرياض،  ة( البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية السادسة عشر 2)
 ـ.25/12/1991لممجمس األعمى، الككيت،  ةلثانية عشر ( البياف الختامي الصادر عف الدكرة ا3)
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ني، كاستئناؼ األطراؼ المعنية لمشعب الفمسطيالثابتة ، كالحقكؽ الكطنية 338، 242القراريف 
 .(1)المحادثات الثنائية في كاشنطف خبلؿ شير فبراير الماضي"

الثالثة كاألربعيف لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد في الرياض  الدكرةفي ك  
"كيعبر ، كرد: عدـ جدية إسرائيؿ في المفاكضات الثنائيةانتقد المجمس  ـ3/6/1992بتاريخ 

جمس عف أسفو البالغ، كقمقو المتزايد الستمرار الجانب اإلسرائيمي في تعنتو، كعدـ جديتو كسعيو الم
في المفاكضات الجارية، في الكقت الذم تؤكد فيو األطراؼ العربية رغبتيا جكىرم إلفشاؿ أم تقدـ 

 الصادقة كاألكيدة في مفاكضات جادة تفضي إلى إرساء سبلـ عادؿ كشامؿ في منطقة الشرؽ
 .(2)األكسط"

كما رٌحب المجمس في دكرتو الرابعة كاألربعيف لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي 
شير  المفاكضات الثنائية في كاشنطف خبلؿ انعقاد جكالتب ـ9/9/1992المنعقدة في جدة بتاريخ 

اع يث كرد: "كيتابع المجمس مسيرة مساعي السبلـ الرامية إلى إنياء النز حـ، 1992أغسطس 
العربي اإلسرائيمي، كالكصكؿ إلى حؿ عادؿ كدائـ لمقضية الفمسطينية عمى أساس قرارم مجمس 

، كمبدأ مقايضة األرض بالسبلـ، كيرحب باستئناؼ األطراؼ المعنية المحادثات 338، 242األمف 
يبذليا  الثنائية في كاشنطف، كيجدد تأكيد التزامو بدعـ جيكد السبلـ المبذكلة، كيشيد بالجيكد التي

 راعيا مؤتمر السبلـ، كيعرب عف تطمعو لمتكصؿ إلى حؿ سممي عادؿ كشامؿ كدائـ لمنزاع العربي
 .(3)اإلسرائيمي، كالقضية الفمسطينية"

جاءت دعكة الرئيس األمريكي لعقد مؤتمر سبلـ في الشرؽ األكسط في ظؿ الدعكات 
ب رحٌ لقضية الفمسطينية، كقد المتكررة لمجمس التعاكف الخميجي لعقد مؤتمرات خاصة لبحث ا

سرائيمي في التي طيرحت لحؿ الصراع العربي اإلكالدكلية مجمس بجميع المبادرات األمريكية ال
يضمف إقامة الدكلة  ات؛ لمكصكؿ إلى سبلـ عادؿ كشامؿالمبادر تمؾ أىمية  المنطقة، كشدد عمى

نياء االحتبلؿ الفمسطينية، كعاصمتيا القدس ال ؤلراضي الفمسطينية الغاشـ لي اإلسرائيمشريؼ، كا 
د المجمس المقترح األمريكي كما أيٌ لية، كفؽ اتفاقيات السبلـ كالمكاثيؽ الدك ـ 1967المحتمة عاـ 

المؤتمر التكصؿ إلى حؿ نيائي  المقدـ لعقد مؤتمر دكلي لمسبلـ في المنطقة عمى أف يضمف
صؿ إلى حمكؿ تضمف تحقيؽ طمكحات نياء الصراع الدائر بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف، كالتك إل

                                                           

 ـ.2/3/1992( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كاألربعيف لممجمس الكزارم، الرياض، (1
 ـ.3/6/1992البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة كاألربعيف لممجمس الكزارم، الرياض، (2)

، لممزيد حكؿ مكقؼ ـ9/9/1992لدكرة الرابعة كاألربعيف لممجمس الكزارم، جدة، البياف الختامي الصادر عف ا (3)
 .6مجمس التعاكف الخميجي انظر الممحؽ رقـ 



 82 

الكقت ىك الكقت  ينية، كاعتبر أف ذلؾالشعب الفمسطيني، كالحفاظ عمى مقدراتو كمقدساتو الد
المؤتمر، د استعداده لحضكر كأكٌ شيدىا العالـ، تغيرات الدكلية كاإلقميمية التي المناسب في ظؿ الم

مر في مدريد بتاريخ ؤت، كبعد تحديد مكعد كمكاف المكمشاركتو بصفة عضك مراقب
ب المجمس بعقد المؤتمر خاصة في ظؿ الظركؼ العصيبة التي تمر بيا رحٌ ـ 30/10/1991

 متعددة األطراؼ لمكصكؿالثنائية المحادثات جكالت عف تأييده كمشاركة دكلو في  رالمنطقة، كعبٌ 
لتي تعرقؿ مسار إلى سبلـ عادؿ كشامؿ في المنطقة، كما أداف المجمس الممارسات اإلسرائيمية ا

 . العممية السمميةتمؾ الممارسات أف ىك إجياض ىدؼ التسكية في الشرؽ األكسط، كاعتبر 

دور مجمس التعاون الخميجي في إبراز القضية الفمسطينية في المجمس المشترك  .4
 م(:1992 –م 1990)

؛ (1)االتحاد األكركبيك مجمس التعاكف الخميجي  ـ مفاكضات بيف1985شيد شير مارس 
عمى تشكيؿ مجمس تكقيع التـ ـ 15/6/1988مشترؾ بيف الجانبيف، كفي إلبراـ اتفاؽ تعاكف 

ـ، كأشرؼ عميو مجمس كزارم يجتمع سنكيان، ييمٌثؿ 1990التنفيذ في شير يناير حيز مشترؾ دخؿ 
ر فيو االتحاد األكركبي كزير خارجية الدكلة التي ترأس االتحاد، كييٌمثؿ مجمس التعاكف الخميجي كزي

، كييدؼ (2)خارجية الدكلة التي ترأس المجمس؛ إضافة إلى مشاركة ممثميف مف كبل الجانبيف
المجمس المشترؾ إلى تعزيز العبلقات في المجاالت السياسية كاالقتصادية بما يتبلءـ كمصمحة 

لسياسية، كدأبت الختامية القضايا ا وبيانات، كغمب عمى (3)الجانبيف، كيحقؽ األىداؼ المشتركة
، كخبلؿ الفترة ما بيف (4)عمى مناقشة القضايا ذات االىتماـ المشترؾ عمى الساحة الدكلية واجتماعات
ـ عقد المجمس المشترؾ ثبلثة اجتماعات، تناكؿ خبلليا القضية 1992-ـ 1990عامي 

 الفمسطينية، ككانت لو مكاقؼ تجاىيا عمى النحك التالي:

                                                           

رؼ كجماعة الطاقة الذرية فيما عي  ،مجت الجماعة االقتصادية األكركبيةـ دي 1965االتحاد األكركبي: في عاـ ((1
الييكؿ التنظيمي لبلتحاد األكركبي، فتـ إنشاء المجمس  ـ1974عاـ  كضعتباسـ الجماعة األكركبية، كالتي 

ـ أنشأت مجمس 1993دكلة، كفي عاـ  12ـ مككف مف 1986دكؿ، كأصبح عاـ  6األكركبي، ككاف مككنان مف 
ـ انضمت 2004-ـ1999عامي الجماعة األكركبية، كالمفكضية األكركبية، كالبرلماف األكركبي، كفي الفترة ما بيف 

ـ. )الككاز، محمد؛ عقراكم، منيؿ: العبلقات بيف 1999كؿ، كتـ تكحيد العممة داخؿ االتحاد عاـ إليو عشرة د
 (.610االتحاد األكركبي كمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية النشأة كالتطكر، ص

 .516( نافعة، حسف: االتحاد األكركبي كالدركس المستفادة عربيان، ص(2
 .26ميجية األكركبية دكر بعثة مجمس التعاكف الخميجي ببرككسؿ في تعزيزىا، ص( مجمة المسيرة: العبلقات الخ(3

 .614الككاز، محمد: العبلقات بيف االتحاد األكركبي كمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية النشأة كالتطكر، ص (4)
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لممجمس المشترك  ىاألولصادر عن الدورة الالبيان الختامي القضية الفمسطينية في  . أ
 م:1990

ـ، 17/3/1990عيقد االجتماع األكؿ لممجمس المشترؾ في العاصمة العيمانية مسقط بتاريخ 
 ككاف أبرز ما جاء في البياف الختامي فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية:

ياء الصراع العربي إلن ؛دائمةك  ضركرة الكصكؿ إلى تسكية عادلة كزراء المجمس المشترؾ أٌكد -
ر الكزراء عف اإلسرائيمي، كتأكيد دعميـ لمكصكؿ إلى تمؾ التسكية بالكسائؿ السممية، كعبٌ 

 تأييدىـ لمجيكد التي بذلت لبدء حكار فمسطيني إسرائيمي.
د كزراء المجمس المشترؾ باإلجراءات كالسياسات االستيطانية اإلسرائيمية في األراضي العربية ندٌ  -

طبقان لمقكانيف اإلسرائيمية عمى عدـ شرعية المستكطنات دكا في مدينة القدس، كأكٌ  المحتمة خاصة
 الدكلية، كاعتبركا إجراءات تكطيف المياجريف الييكد عائقان أماـ مسيرة السبلـ.

ر كزراء المجمس المشترؾ عف قمقيـ لتدىكر األكضاع في األراضي المحتمة، كاالرتفاع عبٌ  -
يكا كالجرحى كالمعاناة اإلنسانية الصعبة لمسكاف الفمسطينييف، ككجٌ  (القتمى)المستمر ألعداد 

 .(1)شعب الفمسطينيالدعكة إلى زيادة تقديـ المساعدات لم
لممجمس المشترك  ةالثانيالصادر عن الدورة البيان الختامي القضية الفمسطينية في  . ب

 م:1991
ـ، ككاف 11/5/1991اريخ عيقد االجتماع الثاني لممجمس المشترؾ في مدينة لككسمبكرج بت

 أبرز ما جاء في البياف الختامي فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية:
التأكيد عمى أف الصراع العربي اإلسرائيمي، كالقضية الفمسطينية مف أبرز المصادر األساسية  -

لعدـ استقرار المنطقة، كأف التكصؿ إلى حؿ عادؿ كشامؿ مف أجؿ إنياء القضية الفمسطينية 
 كثر إلحاحان مف أم كقت مضى كفؽ قرارات الشرعية الدكلية.أصبح أ

الطرفاف أف عقد مؤتمر دكلي لمسبلـ سيشكؿ إطاران مناسبان إلحبلؿ اتفاؽ بيف جميع  أٌكد -
األطراؼ، كأعمنكا دعميـ لممبادرة األمريكية لعممية السبلـ، كالتي تسمح لمبدء في إجراء 

 ؿ العربية.مفاكضات بيف إسرائيؿ كالفمسطينييف كالدك 
كزراء المجمس المشترؾ عمى ضركرة احتراـ إسرائيؿ اللتزاماتيا تجاه اتفاقية جنيؼ  أٌكد -

شرعية كفقان لمقانكف الرابعة، كمبادئ القانكف الدكلي، كاعتبار المستكطنات اإلسرائيمية غير 
قامة المستكطنات يي الدكلي، ك   .(2)شكؿ عائؽ أماـ مسيرة السبلـا 

                                                           

 ـ.17/3/1990البياف الختامي الصادر عف الدكرة األكلى لممجمس المشترؾ، مسقط،  (1)
 ـ.11/5/1991البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية لممجمس المشترؾ، لككسمبكرج، ( (2
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لممجمس المشترك  ةالثالثالصادر عن الدورة البيان الختامي في القضية الفمسطينية  . ت
 م:1992

ـ، ككاف أبرز ما 16/5/1992عيقد االجتماع الثالث لممجمس المشترؾ في الككيت بتاريخ 
 جاء في البياف الختامي فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية:

 ان لمقضية الفمسطينية ييعٌد أمر د كزراء المجمس المشترؾ أف تحقيؽ التسكية الشاممة كالعادلة أكٌ  -
دفع عممية دكا استمرار التزاـ حككماتيـ لكأكٌ كالشرؽ األكسط،  ،الستقرار أمف أكركبا ان ضركري

 السبلـ في الشرؽ األكسط.
د كزراء المجمس المشترؾ بذؿ كافة الجيكد لمقياـ بدكر فعاؿ في المفاكضات متعددة األطراؼ أكٌ  -

ة في المفاكضات اعتبركا التقدـ في القضايا الرئيسؽ األكسط، ك ـ في الشر بللتطكرات عممية الس
 الثنائية يسيـ بشكؿ كبير في إنجاح المفاكضات.

ا تعريض عممية ناشد كزراء المجمس المشترؾ كافة األطراؼ االمتناع عف أم أعماؿ مف شأني -
 ضركرة تنفيذ إجراءات ىامة لبناء الثقة.السبلـ لمخطر، ك 

ما يتعمؽ  ـ مف الكضع المتدىكر في األراضي الفمسطينية المحتمة خاصةن الكزراء عف قمقي عٌبر -
بذؿ جيكدىـ لمتخفيؼ أكدكا ضركرة بحقكؽ اإلنساف، كضركرة التزاـ إسرائيؿ باتفاؽ جنيؼ، ك 

 .(1)عف الفمسطينييف

منذ تأسيس المجمس المشترؾ بيف مجمس التعاكف الخميجي، كاالتحاد األكركبي كانت القضية 
ـ تناكؿ 1992 -ـ1990ة عمى رأس أجندة اجتماعاتو، كخبلؿ الفترة ما بيف عامي الفمسطيني

المجمس المشترؾ المحطات الرئيسة لمقضية الفمسطينية خاصة ما يتعمؽ بعممية السبلـ بيف 
سرائيؿ، كقد تعددت  الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي، كالمفاكضات الثنائية بيف الدكؿ العربية كا 

لمشترؾ الداعمة لمقضية الفمسطينية، كجيكد عممية السبلـ في الشرؽ األكسط، مكاقؼ المجمس ا
حيث اعتبر الجانباف العممية السممية ىي الحؿ الكحيد لمكصكؿ إلى حؿ عادؿ كشامؿ لمقضية 
الفمسطينية، كدعا المجمس المشترؾ إلى بذؿ الجيكد الدكلية مف أجؿ عقد مؤتمر دكلي لمسبلـ في 

بالقضية الفمسطينية، كطالب إسرائيؿ بضركرة احتراـ قرارات الشرعية الدكلية، الشرؽ األكسط خاص 
المجمس أف اإلجراءات كالممارسات اإلسرائيمية  مف الدكلي، كاألمـ المتحدة، كأٌكدكقرارات مجمس األ

قامة المستكطنات،  المخالفة لمقرارات الدكلية، كالمتمثمة في مصادرة األراضي الفمسطينية، كا 
ضد الفمسطينييف ىدفيا عرقمة مسيرة السبلـ في  فالجيش كالمستكطنيف اإلسرائيميي تءاكاعتدا

                                                           

 ـ.16/5/1992البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة لممجمس المشترؾ، الككيت،  (1)
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كلية خاصة المنطقة مف طرؼ الجانب اإلسرائيمي، لذا طالبكا إسرائيؿ االلتزاـ بجميع االتفاقيات الد
 اتفاقية جنيؼ الرابعة.

ما بين  قبراز القضية الفمسطينية في تحالف دمشدور مجمس التعاون الخميجي في إ .5
 م(:1992-م1991) عامي 
كسكريا في القاىرة بتاريخ  ،مصرك  ،دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كزراء خارجية اجتمع

خر في آاجتماع  كاقدعي ثـ ، (1)بينيـالمشترؾ عمى إعداد كثيقة لمتعاكف  كاتفقكا ،ـ16/2/1991
ألكلى عمى إنشاء تحالؼ باألحرؼ اتـ خبللو التكقيع ـ 6/3/1991دمشؽ بتاريخ العاصمة السكرية 

مكاجية التحديات التي ل ؛عبلف دمشؽ بيدؼ تعزيز العمؿ العربي المشترؾ بيف الدكؿ األعضاءإ
رساء  ـ16/7/1991بتاريخ  ثـ عيقد اجتماع آخر في الككيت ،(2)ياأكجو التعاكف بين تعترضيا، كا 

 جراءات كالخطكاتاإل كلةكؿ د كاتخاذالنيائية لئلعبلف، عمى الصيغة فيو الدكؿ األعضاء  تقاتف
حياء اآلماؿ العربية بإمكانية كجكد التحالؼ إإعبلف يجابيات إككاف مف أبرز ، (3)البلزمة إلقراره

تناكلت اجتماعات إعبلف دمشؽ بصكرة جادة قد ك ، (4)لعربيةبي مشترؾ لمعالجة القضايا اتعاكف عر 
  .(5)القضية الفمسطينية خاصةن  ةالعربي قضاياال

ـ، تعددت مكاقؼ تحالؼ إعبلف دمشؽ تجاه القضية 1992 -ـ1991كبيف عامي 
 الفمسطينية، كاف مف أبرزىا:

خبلؿ اجتماعيـ مع كزير الخارجية األمريكي في القاىرة بتاريخ –إعبلف دمشؽ  تحالؼد أكٌ  -
تحرير الككيت تكفر أفضؿ الظركؼ لمكاجية  أعقبتأف المرحمة التي  -ـ16/2/1991

لتحقيؽ حؿ عادؿ كشامؿ لمصراع ؛ تقرار في المنطقةيا األمف كاالسالتحديات التي يتعرض ل
عقد مؤتمر دكلي لمسبلـ تحت رعاية األمـ  دعا إلىكالقضية الفمسطينية، ك  ،العربي اإلسرائيمي

المتحدة إلنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي العربية، كضماف الحقكؽ الكطنية المشركعة 
لخطاب  األمـ المتحدة ذات الصمة، كأعرب عف تقديرهرات لمشعب الفمسطيني عمى أساس قرا

د كزراء جدٌ لو القضية الفمسطينية، ك كتناك  ،الرئيس األمريكي جكرج بكش أماـ الككنغرس األمريكي
                                                           

البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء خارجية دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كمصر كسكرية، القاىرة،  (1)
 ـ.16/2/1991
 ـ.6/3/1991( إعبلف دمشؽ بشأف التنسيؽ كالتعاكف بيف الدكؿ العربية، دمشؽ، (2

 ـ.16/7/1991، الككيت، الرابع دمشؽ تحالؼ البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء دكؿ (3)
 .15البيادر السياسي، اجتماع كزراء دكؿ إعبلف دمشؽ في القاىرة، ص (4)
 .189جتماعات الدكحة كمستقبؿ إعبلف دمشؽ، ص( صالح، عبد اهلل: ا(5
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عادلة مكاصمة العمؿ إليجاد حؿ ليا، كالبحث عف حمكؿ عمى تصميميـ  تحالؼ إعبلف دمشؽ
 .(1)لعربي اإلسرائيميخاصة الصراع ا كدائمة لمنزاعات اإلقميمية

عمى  -ـ16/7/1991اجتماعيـ الرابع في الككيت بتاريخ  في–تحالؼ إعبلف دمشؽ  أٌكد -
ضركرة تحقيؽ الحؿ العادؿ كالشامؿ لمصراع العربي اإلسرائيمي، كالقضية الفمسطينية، كأعرب 

ذ قرارات عف تأييده لمجيكد الدكلية المبذكلة لتحقيؽ ذلؾ عف طريؽ عقد مؤتمر لمسبلـ؛ لتنفي
مجمس األمف الدكلي بما يضمف إنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لكامؿ األراضي العربية المحتمة عاـ 

 .(2)ـ، كيضمف الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني كفؽ قرارات الشرعية الدكلية1967
ارتياحيـ عف  ـ11/11/1991اجتماعيـ الخامس المنعقد في القاىرة بتاريخ في كزراء الأعرب  -

دكا عمى الثكابت العربية نعقاد المرحمة األكلى لمؤتمر السبلـ في الشرؽ األكسط بمدريد، كأكٌ ال
حقكؽ  ة، كاستعادـ1967عاـ  المتمثمة في انسحاب إسرائيؿ مف األراضي العربية المحتمة

قرارات األمـ المتحدة، كمبدأ األرض مقابؿ السبلـ، كتأييدىـ لمشعب الشعب الفمسطيني كفؽ 
بما فييا حقو في تقرير  ،ني في كفاحو المستمر مف أجؿ استرداد حقكقو الكطنية الثابتةالفمسطي

د الكزراء أف استمرار إسرائيؿ في بناء كتكسيع المستكطنات في األراضي العربية المصير، كأكٌ 
 .(3)يتعارض مع قرارات األمـ المتحدةـ 1967عاـ المحتمة 

في الدكحة بتاريخ الؼ إعبلف دمشؽ المنعقد لتحادس الس المشارككف في االجتماعأعرب  -
عف ارتياحيـ لجيكد األطراؼ العربية المشاركة في جكالت المفاكضات الثنائية  ـ10/9/1992

 ،كأمنيا ،دكا رفضيـ لحمكؿ السبلـ الجزئية التي ال تضمف استقرار المنطقةمع إسرائيؿ، كأكٌ 
 .(4)بية المشاركة في المفاكضات الثنائيةكازدىارىا، كأعربكا عف تأييدىـ كدعميـ لؤلطراؼ العر 

مكانية  ييعٌد تحالؼ إعبلف دمشؽ خطكة جديدة في إعادة تقييـ العبلقات بيف الدكؿ العربية، كا 
رساء التضامف فيما يتعمؽ بالقضايا التي مرت  إيجاد اتحاد مشترؾ يضمف أسس التعاكف المتبادؿ، كا 

لتحالؼ في طرح مكاقفو السياسية الخاصة بالقضية بيا المنطقة، كاستغؿ مجمس التعاكف الخميجي ا
الفمسطينية، لذا ييبلحظ أف مكاقؼ تحالؼ إعبلف دكؿ دمشؽ تجاه القضية الفمسطينية مشابو لمكاقؼ 
مجمس التعاكف الخميجي، كمنذ تأسيس التحالؼ لـ يغفؿ تناكؿ عدة محطات عربية، كاف أبرزىا 

                                                           

( 1 دمشؽ مع كزير الخارجية األمريكي، الرياض،  تحالؼ البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء (
 ـ.10/3/1991
 ـ.16/7/1991البياف الختامي الصادر عف االجتماع الرابع لكزراء تحالؼ مشؽ، الككيت، ((2

 ـ.11/11/1991دمشؽ، القاىرة، تحالؼ جتماع الخامس لكزراء ( البياف الختامي الصادر عف اال(3
 ـ.10/9/1992دمشؽ، الدكحة، تحالؼ البياف الختامي الصادر عف االجتماع السادس لكزراء  (4)
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الكامؿ  سطينية بصكرة مباشرة، كآليات تقديـ الدعـالمحطات الرئيسة التي شيدتيا القضية الفم
المتمثمة في إقامة دكلتو المستقمة، كأثنى التحالؼ عمى الجيكد المبذكلة  لتطمعات الشعب الفمسطيني

 لسير عممية السبلـ في الشرؽ األكسط.
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 :الخالصة

 مف خبلؿ العرض السابؽ تـ التكصؿ إلى عدة استنتاجات:

-ـ1987د مجمس التعاكف الخميجي االنتفاضة الشعبية الفمسطينية ما بيف عامي يٌ أ -
ـ، كأعمف دعـ دكلو األعضاء كمساندتيا ليا بكافة االمكانات المتاحة مف أجؿ 1993
ة عمى األراضي أىداؼ الشعب الفمسطيني المتمثمة في إقامة الدكلة الفمسطيني تحقيؽ

 شرقية.كعاصمتيا القدس ال ـ1967المحتمة عاـ 
إلسرائيمية إلى نقؿ مجمس التعاكف الخميجي معاناة الشعب الفمسطيني جراء االعتداءات ا -

 بيدؼ فضح جرائـ االحتبلؿ عمى المستكل العالمي. المنظمات الدكلية
أٌيد مجمس التعاكف الخميجي المبادرة األمريكية لعقد مؤتمر دكلي لمسبلـ في الشرؽ األكسط  -

سرائيمي كفؽ قرارات مجمس األمف، كأعمف مشاركتو كدكلو إلنياء الصراع العربي اإل
 األعضاء في دعـ مسيرة السبلـ حتى تحقؽ تطمعات الشعب الفمسطيني.

استغؿ مجمس التعاكف الخميجي شراكتو مع المنظمات الدكلية كاإلقميمية في طرح تكجياتو  -
 دكلي ليا. كالحصكؿ عمى تأييد ياسية الخاصة بالقضية الفمسطينيةالس وكاقتراحات

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 :انفصم انثاوي
مىاقف جمهس انتعاون اخلهيجي مه انقضيت 

 و(2000-و1993) انفهسطيىيت ما بني عامي
 

المبحث األول: المواقف السياسية لمجمس التعاون الخميجي من القضية الفمسطينية 
 م.2000-م1993ما بين عامي 

ي من الحكومات واالعتداءات المبحث الثاني: مواقف مجمس التعاون الخميج
 م.2000-م1993اإلسرائيمية ما بين عامي 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 المبحث األول
المواقف السياسية لمجمس التعاون الخميجي من القضية الفمسطينية ما 

 م(2000-م1993بين عامي )
 

 ( 2000-ـ1993أكالن: التطكرات السياسية في القضية الفمسطينية ما بيف عامي ،)ـ
 س التعاكف الخميجي منيا.  كمكقؼ مجم

  ثانيان: دكر مجمس التعاكف الخميجي في إبراز القضية الفمسطينية في المجمس
 ـ(.2000-ـ1993المشترؾ ما بيف عامي )

  ثالثان: مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف القمـ الختامية لبلتحاد األكركبي تجاه
 ـ(.2000-ـ1993القضية الفمسطينية ما بيف عامي )

  دكر مجمس التعاكف الخميجي في إبراز القضية الفمسطينية في تحالؼ دمشؽرابعان : 
 (.ـ2000-ـ1993ما بيف عامي )
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 تمييد:
فمسطينية، ـ تطكرات بارزة عمى القضية ال2000 -ـ 1993عامي  بيفشيدت الفترة ما 

التي أعقبيا إنشاء ك  ،خاصة فيما يتعمؽ بعممية التسكية السياسية بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي
كما تبلىا مف  ،ـ1994عمى األراضي التي انسحبت منيا إسرائيؿ عاـ  الفمسطينية السمطة

د مجمس التعاكف الخميجي كأكٌ  ـ،1967انسحابات أخرل مف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
قرارات الشرعية سط، كفؽ في الشرؽ األك  المبذكلة لتحقيؽ السبلـ الجيكدالكامؿ لمساندة استعداده 

الكبير  أعرب المجمس عف تقديره، ك (1)مؤتمر مدريد لمسبلـنتائج ، ك الدكلية، كقرارات األمـ المتحدة
نياء الصراع العربي اإلسرائيمي،  لمجيكد الدكلية التي بذلتيا الدكؿ الكبرل لدفع عممية السبلـ، كا 

كدعا المجمس  ،(2)ركبي كدكلو األعضاء، كاالتحاد األك الكاليات المتحدة األمريكيةجيكد  كعمى رأسيا
اف العممية السممية، كضم ريةاستمرا الراعية لعممية السبلـ إلى بذؿ أقصى الجيكد لتأميفالدكؿ 

 المبرمة بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي، كمكاصمة العمؿبلتفاقيات التنفيذ الكامؿ كالسريع ل
 في مقدمتيا القدستضمف قضايا ىامة كأساسية التي تك لمكصكؿ إلى مفاكضات الكضع النيائي، 

، كأشاد المجمس بقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة (3)لحدكد كالمياهاك  كالبلجئيف كالمستكطنات
، القاضي برفع تمثيؿ منظمة التحرير الفمسطينية إلى دكلة عضك في األمـ (4)ـ7/7/1998بتاريخ 
 .(5)المتحدة

م(، 2000-م1993القضية الفمسطينية ما بين عامي ) أواًل: التطورات السياسية في
 وموقف مجمس التعاون الخميجي منيا.

يد معدلالفمسطيني كاإلسرائيمي  يفالجانب ـ عقد2000 -ـ1993ما بيف عامي الفترة شيدت 
 ككاف لمجمس التعاكف الخميجي مكاقؼ بارزة تجاىيا، ،بعممية السبلـ مف االتفاقيات كالقمـ المتعمقة

 رزىا:مف أبك 

                                                           

 ـ.6/12/1995البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة عشر لممجمس األعمى، مسقط،  (1)
 ـ.17/3/1996لثامنة كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض، ( البياف الختامي الصادر عف الدكرة ا(2

 ـ.2/6/1996البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض،  (3)
صفة مراقب بما ليا مف حقكؽ  منح فمسطيف ـ7/8/1998بتاريخ قررت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  (4)

عقد تحت إشراؼ األمـ المتحدة، أك الييئات رات الجمعية العامة، كالمؤتمرات الدكلية التي تي كامتيازات لممشاركة في دك 
ـ(.8/7/1998المنبثقة عنيا. ) بياف بشأف رفع التمثيؿ الفمسطيني في األمـ المتحدة، نيكيكرؾ، 

 ـ.28/8/1998ف لممجمس الكزارم، جدة، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالست(5
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 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منيا:1993جوالت المفاوضات الثنائية عام  .1
ـ ثبلثة جكالت مف المفاكضات الثنائية بيف الكفد األردني الفمسطيني، كالكفد 1993عيقد عاـ 

-ـ1991، كذلؾ استكماالن لجكالت المفاكضات الثماف، كالتي عيقدت ما بيف عامي اإلسرائيمي
ـ، أما الجكلة 13/5/1993-27/4دت الجكلة التاسعة في كاشنطف ما بيف ـ، حيث عيق1992

ـ، ككانت الجكلة األخيرة في كاشنطف ما بيف 10/6/1993العاشرة فعيقدت في كاشنطف بتاريخ 
 .(1)ـ1/7/1993 -ـ17/6/1993

 م:1993موقف مجمس التعاون الخميجي من جوالت المفاوضات الثنائية عام 
خميجي دعـ دكلو األعضاء لممفاكضات الثنائية، كذلؾ كفؽ ما كرد في أٌكد مجمس التعاكف ال

البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كاألربعيف لممجمس الكزارم التي عيقدت في الرياض 
ـ: "كأٌكد مجٌددان التزاـ دكلو بدعـ مفاكضات السبلـ الرامية إلى التكصؿ إلى حؿ 5/4/1993بتاريخ 

لمنزاع العربي اإلسرائيمي، كالقضية الفمسطينية عمى أساس قرارم مجمس األمف عادؿ كدائـ كشامؿ 
 .(2)كتحقيؽ االنسحاب اإلسرائيمي التاـ مف األراضي العربية المحتمة" 338، 242

 -ـ8/6/1993التي عيقدت في الرياض بتاريخ -كفي الدكرة السابعة كاألربعيف لممجمس الكزارم 
كالت المباحثات الثنائية، كجٌدد دعمو الكامؿ ليا، حيث كرد: "كتداكؿ أٌيد مجمس التعاكف الخميجي ج

المجمس الكزارم في تطكرات مسيرة السبلـ في الشرؽ األكسط في ضكء انتياء الجكلة التاسعة مف 
المفاكضات الثنائية، كيرحب باتفاؽ األطراؼ المعنية عمى عقد الجكلة العاشرة خبلؿ شير يكنيك 

 .(3)جمس دعمو الكامؿ لعممية السبلـ"الجارم، كيجٌدد الم

كعٌبر المشارككف في الدكرة الثامنة كاألربعيف لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي التي 
ـ عف ارتياحيـ الستئناؼ جكالت المفاكضات الثنائية بيف 6/9/1993عيقدت في الرياض بتاريخ 

مس الكزارم باىتماـ تطكرات مسيرة السبلـ الكفديف الفمسطيني كاإلسرائيمي، حيث كرد: "كيتابع المج
 .(4)في الشرؽ األكسط، كيعبر عف ارتياحو الستئناؼ المفاكضات الثنائية في جكلتيا الحادية عشرة"

                                                           

( دائرة العبلقات القكمية كالدكلية، منظمة التحرير الفمسطينية: جكالت المفاكضات الثنائية " تعميمات كأخبار" (1
 ـ.1993-ـ1992

 ـ.5/4/1993البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كاألربعيف لممجمس الكزارم، الرياض، ((2

 ـ.8/6/1993األربعيف لممجمس الكزارم، الرياض، البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة ك ((3

  ـ.6/9/1993البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كاألربعيف لممجمس الكزارم، الرياض،  ((4
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يتضح مما سبؽ متابعة مجمس التعاكف الخميجي لؤلحداث المتعمقة بالقضية الفمسطينية بشكؿ 
ة السممية، كيبدم المجمس مكاقؼ خاصة بو دقيؽ كمستمر خبلؿ اجتماعاتو خاصةن مسيرة التسكي

تجاىيا، كمف المبلحظ أف تمؾ المكاقؼ متشابية مع مكاقؼ منظمة التحرير الفمسطينية، كما أٌيد 
المجمس بشكؿ مستمر عممية السبلـ في الشرؽ األكسط، كأٌكد دعمو الكامؿ كمساندة دكلو األعضاء 

 ليا.
 ون الخميجي منو:م، وموقف مجمس التعا1993اتفاق أوسمو عام  .2

لسياسية ـ بالعديد مف الشخصيات ا1992في مايك (1)الباحث النركيجي تيرم الرسف ىالتق
الشرؽ  فياألكضاع السياسية  ـ، كتناكؿ معي(2)كاف مف أبرزىا يكسي بيميف كاألكاديمية اإلسرائيمية

الفمسطيني  نبيفجامتنسيؽ بيف اللكزارة الخارجية النركيجية  قناعإمف  الرسفف كتمكٌ  ،األكسط
الجكلة  قد بدأت، ك (3)سبلـ في المنطقةعممية لمتكصؿ لمف أجؿ عقد لقاءات سرية كاإلسرائيمي 

، كبعد عدة لقاءات تكصؿ (4)في مدينة لندف ـ13/12/1992بتاريخ  محادثاتاألكلى مف ال
 .(5)ككعيرؼ باتفاؽ أكسم ،ـ30/8/1993بتاريخ عنو مف عأي الجانباف التفاؽ إعبلف المبادئ، ك 

                                                           

ـ، كالمحرؾ الرئيس لتكفير األجكاء المناسبة لمتكصؿ لبلتفاؽ، 1993 عاـ ( تيرم الرسف: عٌراب اتفاؽ أكسمك(1
ـ، 2000الدكلية مف أبرزىا منسؽ األمـ المتحدة لعممية السبلـ في الشرؽ األكسط عاـ  تكلى العديد مف المناصب

ككاف عمى عبلقة كثيقة مع الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات، إال أف العبلقة اتخذت منحى سمبي بعد تقريره لؤلمـ 
كة ماذا جرل لو ـ. ) المالكي، رياض: تيرم الرسف صاحب الخط2002المتحدة حكؿ مجزرة مخيـ جنيف عاـ 

 (.22ـ، ص1/8/2004مؤخران؟، صحيفة األياـ، 
ـ، أنيى دراستو األكاديمية في األدب العبرم كعمـ السياسة 1948( يكسي بيميف: كلد في فمسطيف المحتمة عاـ (2

ـ، اختاره اسحاؽ رابيف ناطقان باسـ حزب العمؿ، كحاز عمى شيادة الدكتكراه مف جامعة تؿ أبيب عاـ 1979عاـ 
ـ، كانتخب عضكان في 1988-ـ1986ـ، كعمؿ في منصب السكرتير العاـ لحزب العمؿ ما بيف عامي 1981

رس نفسو لتكسيع الحكار ـ، فكٌ 1992يف نائبان لكزارة الخارجية اإلسرائيمية عاـ ـ، كعي 1988الكنيست اإلسرائيمي عاـ 
حزب شاحر،  نشاءـ أ2001ـ، كفي عاـ 1993ف مف عقد اتفاؽ أكسمك عاـ مع منظمة التحرير الفمسطينية، كتمكٌ 

ـ. ) مجمي، نظير: 2008ككاف أكؿ نشاط لمحزب فيما عيرؼ باسـ مبادرة جنيؼ، كاعتزؿ العمؿ السياسي عاـ 
 ـ(.7/11/2008، 10937يكسي بيميف... االعتزاؿ المبكر، صحيفة الشرؽ األكسط، العدد 

 .263ا، ص( ىيكؿ، محمد: سبلـ األكىاـ أكسمك ما قبميا كما بعدى(3
 .75أريحا األكراؽ السرية، ص-بكرم، مصطفى: غزة (4)
 .492الحمد، جكاد: المدخؿ إلى القضية الفمسطينية، ص ((5
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، حيث أرسؿ ـ1993تبادؿ الجانباف رسائؿ االعتراؼ في شير سبتمبر  قبيؿ تكقيع االتفاؽ
التحرير  يا اعتراؼ منظمةفيد أكٌ  رئيس الكزراء اإلسرائيمي،(1)سحاؽ رابيفإرسالة إلى  ياسر عرفات
، 338، 242 قرارم مجمس األمف الدكلي لياكقبك  ،بحؽ إسرائيؿ في الكجكد بسبلـالفمسطينية 

خبلليا  دأكٌ لعرفات، رسالة مشابية رابيف ب ردٌ كنبذ العنؼ، كمف جيتو  بحؿ سممي لمصراع، كالتزاميا
تمخض عف تمؾ الرسائؿ كالمقاءات ، ك (2)كممثؿ كحيد لمشعب الفمسطيني منظمةالاعتراؼ إسرائيؿ ب

 .(3)ـ برعاية اإلدارة األمريكية13/9/1993التكقيع عمى اتفاؽ أكسمك بتاريخ 
اتفاؽ أكسمك عدة نقاط مف أبرزىا: التأكيد عمى أف اليدؼ مف المفاكضات ىك إقامة تضمف 

جراء انتخابات رئاسية  حككمة ذاتية فمسطينية في األراضي التي ستنسحب منيا إسرائيؿ، كا 
كتشريعية لمفمسطينييف، كأٌكد االتفاؽ أف الضفة الغربية كقطاع غزة كحدة كاحدة، كتناكؿ مفاكضات 

ئـ كالقضايا التي سيتـ تناكليا في المفاكضات النيائية، كالنقؿ التمييدم لمحكـ، كآليات الكضع الدا
التعاكف بيف الجانبيف في المجاالت االقتصادية، كلجاف االرتباط المشترؾ، كآلية تسكية النزاعات 

 .(4)بيف الجانبيف
مع ف التفاكض ألك  ،اب القضيةألنو جاء مف أصح ا؛لصالحي ان تفاؽ مكسباال إسرائيؿ تاعتبر 

مف بالنسبة إلسرائيؿ حكؿ مستقبؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي أفضؿ  ةمباشر  منظمة التحرير
 .(5)منظمةالطالما أف تمؾ األطراؼ ترجع في خطكاتيا إلى  التفاكض مع أطراؼ أخرل

                                                           

التحؽ بتنظيـ الياغاناة، كانخرط ثـ ـ، تمقى تعميمو في مدارس تؿ أبيب المحتمة، 1922اسحاؽ رابيف: كلد عاـ  ((1
ـ، كشارؾ في 1948قائد تمؾ القكات، لعب دكران كبيران في حرب عاـ ل ان عييف نائبك ـ، 1941في قكات البالماخ عاـ 

ـ، 1959-ـ1956مجيش اإلسرائيمي، كتكلى قيادة الجيش في المنطقة الشمالية ما بيف عامي لتككيف النكاة األكلى 
، ـ1968-ـ1964ـ، ثـ رئيسان لؤلركاف ما بيف عامي 1964-ـ1961ثـ عمؿ نائبان لرئيس األركاف ما بيف عامي 

ـ، كاغتالو أحد 1992ـ، كتـ اختياره رئيسان لمكزراء عاـ 1984ـ، ككزيران لمدفاع عاـ 1973يف رئيسان لمكزراء عاـ كعي 
 (.31ـ. ) منصكر، أحمد: رابيف حياة حافمة باإلرىاب كاإلجراـ، ص1995أفراد اليميف اإلسرائيمي عاـ 

 .120كارتر، جيمي: فمسطيف السبلـ ال التمييز العنصرم، ص (2)
 .216البطكش، بساـ: األردف كفمسطيف نظرات في التاريخ المشترؾ، ص (3)
 .169يكسؼ، عماد؛ كآخركف: االنعكاسات السياسية التفاؽ الحكـ الذاتي الفمسطيني، ص (4)
 .116أبك شنب، حسيف: االتفاؽ الفمسطيني اإلسرائيمي الرأم كالرأم اآلخر، ص (5)
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ئؿ حيث شٌكمت الفصاارضة، بيف التأييد كالمع تفاؽالفصائؿ الفمسطينية مف االتباينت مكاقؼ 
 ، كبعد االتفاؽ كقعتالدكؿ العربية، ككذلؾ مكاقؼ (1)المعارضة تحالؼ دمشؽ لمتصدم لبلتفاؽ

 .(3)ـ1994مع إسرائيؿ عاـ (2)معاىدة كادم عربة مممكة األردنيةال

  م:1993موقف مجمس التعاون الخميجي من اتفاق أوسمو عام 
سرائيؿ إلى اتفاؽ إعبلف ب مجمس التعاكف الخميجي بتكصؿ منظمة التحرير الفمسطينيرحٌ  ة كا 

ئيمي، كأٌكد المجمس كالصراع العربي اإلسرا ،لقضية الفمسطينيةاحؿ لخطكة أكلى  ادئ باعتبارهالمب
دعمو الكامؿ لعممية السبلـ في الشرؽ األكسط، جاء ذلؾ في البياف الختامي الصادر عف الدكرة 

ـ: "مؤكدان ما كرد في 6/9/1993تاريخ الثامنة كاألربعيف لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض ب
ـ بالترحيب بمشركع االتفاؽ الذم تـ التكصؿ إليو بيف منظمة 1993سبتمبر  5بيانو الصادر في 

سرائيؿ كخطكة أكلى في سبيؿ التكصؿ إلى حؿ عادؿ كدائـ كشامؿ لمقضية  التحرير الفمسطينية، كا 
، كمبدأ األرض 338، 242رم مجمس األمف الفمسطينية، كالنزاع العربي اإلسرائيمي عمى أساس قرا

مقابؿ السبلـ، كتحقيؽ االنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف األراضي العربية المحتمة، كفي مقدمتيا 
القدس الشريؼ، كتأميف الحقكؽ الكطنية المشركعة لمشعب الفمسطيني بما في ذلؾ حقو في تقرير 

رساء قكاعد ثابتة لضماف األمف كاالستقر  ذ يجٌدد المجمس تأكيد المصير، كا  ار في الشرؽ األكسط، كا 
استمرار دعمو لمساعي السبلـ المبذكلة كفؽ األسس كالمبادئ المتفؽ عمييا، فأنو يعبر عف تطمعو 

 .(4)إلى أف تحقؽ المفاكضات تقدمان جكىريان في كافة المسارات بما يدفع السبلـ قدمان إلى األماـ"

ـ رٌحب مجمس 13/9/1993سرائيمي اتفاؽ أكسمك بتاريخ كبعد تكقيع الجانباف الفمسطيني كاإل
التعاكف الخميجي بتكقيع االتفاؽ، كذلؾ في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة عشرة لممجمس 

ـ، حيث كرد: "تابع المجمس األعمى باىتماـ 22/12/1993األعمى التي عيقدت في الرياض بتاريخ 
لشرؽ األكسط، كيعبر عف ترحيبو بتكقيع اتفاؽ إعبلف المبادئ بالغ مستجدات مسيرة السبلـ في ا

                                                           

 .185الداخمية في الساحة الفمسطينية، ص ( جابر، عماد: العبلقات السياسية(1
ـ بيف الجانب األردني، كالجانب اإلسرائيمي، تضمنت 26/10/1994ت بتاريخ عٌ ( معاىدة كادم عربة: كقي 2)

مادة تناكلت االعتراؼ المتبادؿ بيف الطرفيف، كالتفاىـ المشترؾ، كأكجو التعاكف في مجاالت  30المعاىدة مقدمة ك
قتصاد، كالنقؿ، كالسياحة، كالطاقة، كالبيئة، كأعقب تكقيع المعاىدة إبراـ عشرات االتفاقيات، األمف، كالمياه، كاال

 (. 15كالبركتكككالت بيف الطرفيف. ) العبلؼ، إبراىيـ: العبلقات األردنية اإلسرائيمية نشأتيا، كتطكرىا، ص
 .55شاش، طاىر: مفاكضات التسكية النيائية كالدكلة الفمسطينية، ص (3)
 ـ.6/9/1993البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كاألربعيف لممجمس الكزارم، الرياض،  (4)
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سرائيؿ عمى أساس أنو خطكة أكلى عمى طريؽ التكصؿ إلى حؿ  بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 
 .(1)عادؿ كشامؿ كدائـ لمقضية الفمسطينية، كالنزاع العربي اإلسرائيمي"

يف كاإلسرائيمييف، كفؽ ما كرد في البياف كجٌدد المجمس تأييده لمتسكية السممية بيف الفمسطيني
الختامي الصادر عف االجتماع الذم عيقد بيف كزراء خارجية مجمس التعاكف الخميجي، ككزير 

ـ: "كأكدت دكؿ المجمس مف جديد تأييدىا 27/4/1994الخارجية األمريكية في الرياض بتاريخ 
دد الحظ الكزراء بارتياح التقدـ الكامؿ لمتسكية السممية عف طريؽ المفاكضات، كفي ىذا الص

الحاصؿ في االتفاؽ الفمسطيني اإلسرائيمي، كيؤكدكف أيضان عمى ضركرة اإلسراع في تنفيذ ذلؾ 
 .(2)االتفاؽ"

كأٌكد مجمس التعاكف الخميجي لمجانب األمريكي دعـ دكلو األعضاء التفاؽ إعبلف المبادئ، 
ـ، 12/3/1995ية األمريكي في جدة بتاريخ كذلؾ خبلؿ اجتماع كزراء خارجيتو مع كزير الخارج

حيث كرد في البياف الختامي: "كأٌكدكا عمى دعـ مجمس التعاكف الخميجي إلعبلف المبادئ 
 .(3)اإلسرائيمي الفمسطيني"

لـ يقؼ مجمس التعاكف مكقؼ المتفرج حياؿ ما حدث في المنطقة خاصة ما يتعمؽ بالتسكية 
رٌحب باالتفاؽ منذ أف تـ اإلعبلف عف التكصؿ إليو، كرٌحب  السممية مع الجانب اإلسرائيمي، حيث

بتكقيع الطرفاف االتفاؽ، كاعتبر أف ما جاء فيو بداية لتحقيؽ طمكحات الشعب الفمسطيني المتمثمة 
في إقامة دكلتو الفمسطينية، كفؽ قرارات الشرعية الدكلية، ككسيمة أكلى لمكصكؿ إلى حؿ عادؿ 

 ائيمي.كشامؿ لمصراع العربي اإلسر 

 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منو:1994عام  أريحا(-)غزة اتفاق القاىرة .3
فشؿ الجانباف الفمسطيني كاإلسرائيمي في االتفاؽ عمى تنفيذ المرحمة األكلى مف اتفاؽ إعبلف 
المبادئ، كانتيت المدة المحددة النسحاب القكات اإلسرائيمية مف األراضي الفمسطينية المتفؽ 

لقاىرة بتاريخ ا تفاؽا عيكق، فدخؿ الجانباف في مرحمة جديدة مف المفاكضات كانت نتيجتيا ت(4)عمييا

                                                           

 ـ.22/12/1993الرياض، ( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة عشرة لممجمس األعمى، (1
ارجية األمريكية، البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء خارجية دكؿ مجمس التعاكف الخميجي مع كزير الخ (2)

 ـ.27/4/1994الرياض، 
البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء خارجية دكؿ مجمس التعاكف الخميجي مع كزير الخارجية األمريكية،  (3)

 .7، لممزيد حكؿ مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف اتفاؽ أكسمك انظر الممحؽ رقــ12/3/1995جدة، 
 .166ية الفمسطينية، صدبكر، أميف: دراسات في القض (4)
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يات المتحدة بمشاركة الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ، ككزيرا خارجية الكال ـ4/5/1994
الفمسطينية كالعربية  ممثمي المنظمات كالدكؿ كالشخصياتمجمكعة مف ك األمريكية كركسيا، 

 .(1)كالدكلية

أريحا، كآليات جدكؿ زمني لبلنسحاب اإلسرائيمي مف قطاع غزة كمدينة تحديد تناكؿ االتفاؽ 
 لمنكطةكصبلحياتيا، كالمسؤكليات ا الجانب الفمسطيني، كىيكمية السمطة الفمسطينية ىنقؿ السمطة إل

قات االقتصادية ، كالعبلإلييا، كالمنافذ البرية كالبحريةبيا، كالسمطة التشريعية كالصبلحيات المككمة 
سرائيؿ  ،بيف السمطة الفمسطينية مف جية نبيف، كلجاف االرتباط كالتعاكفبيف الجا كمصر كاألردف كا 

كالكجكد الدكلي المؤقت في غزة  الطرفيف، تسكية الخبلفات كالنزاعات بيف اتمف جيةه أخرل، كآلي
 .(2)كأريحا

تـ تشكيؿ السمطة الفمسطينية  وب، كبمكجنية أشير مف التفاكضثما بلتفاؽلاستغرؽ الكصكؿ 
تباينت ردكد قد ، ك (3)% مف مساحة قطاع غزة كمدينة أريحا80ضمف حكالي  صبلحيات مدنيةب

 أبرز نتائجومف ، ككاف (4)لو الفعؿ عمى الساحة الفمسطينية حكؿ االتفاؽ ما بيف مؤيد كمعارض
خ مدينة أريحا بتاريـ، ك 9/5/1994قطاع غزة بتاريخ دخكؿ قكات منظمة التحرير الفمسطينية إلى 

في شير يكليك  مؤقتةياسر عرفات حككمة  شٌكؿ، ك (5)نسحاب اإلسرائيمياالعد ب ـ14/5/1994
، كأٌكد رئيس الكزراء (6)ـ1996عاـ الفمسطينية التي كانت مقررة  نتخاباتااللحيف عقد ـ 1994

غزة كمدينة أريحا لمصمحة اإلسرائيمي اسحاؽ رابيف أف منح الحكـ الذاتي لمفمسطينييف في قطاع 
 إسرائيؿ لعدة أسباب، مف أبرزىا:

 مكاصمة احتبلؿ تمؾ المناطؽ يستنزؼ مكارد إسرائيؿ البشرية كاالقتصادية. -
 السيطرة األمنية اإلسرائيمية عمى تمؾ المناطؽ يؤدم إلى ضعؼ ىيبة الجيش اإلسرائيمي. -
 .(7)الكثافة السكانية الفمسطينية العالية في تمؾ المناطؽ -

                                                           

 .2التكقيع عمى اتفاؽ الحكـ الذاتي، االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية، ص (1)
 .255، ص18لممزيد حكؿ اتفاؽ الحكـ الذاتي في قطاع غزة كأريحا انظر مجمة الدراسات الفمسطينية، العدد  (2)
 .229ـ، ص1998-ـ1991 عبد العزيز، أحمد: كآخركف: قراءة في مشركع التسكية السممية (3)
 .27، ص1100مجمة المجتمع: ردكد األفعاؿ عمى اتفاؽ القاىرة، العدد  (4)
 .194عراؽ، بديع: أياـ كأحداث مكجزة في تاريخ القضية الفمسطينية، ص (5)
 .229ـ، ص1998-ـ1991( عبد العزيز، أحمد: كآخركف: قراءة في مشركع التسكية السممية (6

 .144الذاتي الفمسطيني، ص عطكم، محمد: الحكـ (7)
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عرقمت إسرائيؿ تنفيذ جزء مف االتفاؽ عمى الرغـ مف تنفيذ السمطة الفمسطينية لو بصكرة 
كاممة، حيث كضعت شركطان إضافية لـ تكف ضمف االتفاؽ مف أجؿ استكماليا لتنفيذه خاصة فيما 

 .(1)يتعمؽ بتكفير األمف لئلسرائيمييف

 م:1994موقف مجمس التعاون الخميجي من اتفاق القاىرة عام 
رٌحب مجمس التعاكف الخميجي بتكقيع الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي اتفاؽ القاىرة، كتسمـ 
السمطة الفمسطينية الحكـ في قطاع غزة كمدينة أريحا، كذلؾ كفؽ ما جاء في البياف الختامي 

ـ: 5/6/1994الصادر عف الدكرة الحادية كالخمسيف لممجمس الكزارم المنعقدة في أبيا بتاريخ 
 4يرحب في ىذا الخصكص بتكصؿ الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي إلى تكقيع اتفاؽ القاىرة يكـ "ك 

مايك الماضي باعتباره خطكة إيجابية عمى طريؽ الحؿ العادؿ كالشامؿ كالدائـ لمقضية الفمسطينية، 
ابؿ ، كمبدأ األرض مق338، 242كالصراع العربي اإلسرائيمي استنادان إلى قرارم مجمس األمف 

السبلـ بما يحقؽ االنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف األراضي العربية المحتمة، كاستعادة الشعب 
نشاء دكلتو المستقمة كعاصمتيا القدس الشريؼ، كما يعبر المجمس  الفمسطيني لحقكقو المشركعة، كا 

لفمسطينية في عف ارتياحو لتسمـ السمطة الفمسطينية إدارة قطاع غزة كأريحا، كانتشار قكات األمف ا
 .(2)المنطقتيف بعد انسحاب القكات اإلسرائيمية منيما، تنفيذان التفاؽ إعبلف المبادئ كاتفاؽ القاىرة"

ـ أٌيد 17/9/1994كفي الدكرة الثانية كالخمسيف لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض بتاريخ 
ات كالمسؤكليات إلى السمطة مجمس التعاكف الخميجي الخطكات التي اتخذىا الجانباف لنقؿ الصبلحي

الفمسطينية، كدعا المجتمع الدكلي كالكاليات المتحدة األمريكية كركسيا لمضغط عمى إسرائيؿ لكقؼ 
عرقمتيا تنفيذ السمطة الفمسطينية لمياميا، حيث كرد: "كتدارس المجمس الكزارم مستجدات مسيرة 

ذ يبلحظ بارتياح التقدـ المم مكس الذم تـ تحقيقو عمى المسار السبلـ في الشرؽ األكسط، كا 
الفمسطيني اإلسرائيمي، كالخطكات اليامة التي اتخذىا الجانباف في إطار النقؿ المبكر لممسئكليات 
إلى السمطة الكطنية الفمسطينية المدنية، كتكسيع صبلحيات الحكـ الذاتي الفمسطيني، فأنو يدعك 

دة األمريكية كركسيا االتحادية إلى الضغط عمى المجتمع الدكلي، كراعيي المؤتمر، كالكاليات المتح
 .(3)إسرائيؿ لكي تكؼ عف كضع العراقيؿ أماـ ممارسة السمطة الكطنية لمياميا"

                                                           

 .171اتفاؽ أكسمك، ص-تاريخ –شفيؽ، منير: فمسطيف (1)
 ـ.5/6/1994، أبياالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالخمسيف لممجمس الكزارم،  (2)
 ـ.17/9/1994البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض،  (3)
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الدكرة الخامسة عشرة لممجمس األعمى المنعقدة في  خبلؿ –كأٌكد مجمس التعاكف الخميجي 
كسط كفؽ ما جاء في البياف دعمو لمعممية السممية في الشرؽ األ -ـ21/12/1994المنامة بتاريخ 

ذ يرحب المجمس بالخطكات المممكسة التي قطعتيا مسيرة السبلـ في الشرؽ  الختامي لممجمس: "كا 
األكسط معبران عف استمرار دعمو لممسيرة السممية، فأنو يدعك راعيا مؤتمر السبلـ إلى تكثيؼ 

ي اإلسرائيمي، كمطالبة إسرائيؿ الجيكد لتحقيؽ تقدـ عمى المساريف السكرم اإلسرائيمي، كالمبنان
باالنسحاب الكامؿ مف الجكالف السكرم، كجنكب لبناف، كالتكصؿ إلى حؿ عادؿ كشامؿ لمقضية 
الفمسطينية كفقان لقرارات الشرعية الدكلية، استنادان لمبدأ األرض مقابؿ السبلـ، كقرارات مجمس األمف 

 . (2)(1)425، 338، 242الدكلي 

و لعدـ تنفيذ إسرائيؿ التزاماتيا في االتفاقيات المكقعة مع السمطة كعٌبر المجمس عف قمق
الفمسطينية كفؽ ما جاء في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالخمسيف لممجمس الكزارم 

ـ: "فأنو ييعبر في الكقت نفسو عف قمقو لتباطؤ إسرائيؿ 20/3/1995المنعقدة في الرياض بتاريخ 
 .(3)الفمسطيني اإلسرائيمي" في تنفيذ االتفاؽ

كأعرب المشارككف في الدكرة السادسة كالخمسيف لممجمس الكزارم التي عيقدت في الرياض 
ـ عف قمقيـ بسبب عرقمة إسرائيؿ السمطة الفمسطينية في تنفيذ مياميا حيث 19/9/1995بتاريخ 

 . (4)ميا"كرد: "كالحظ المجمس بقمؽ مكاصمة إعاقة ممارسة السمطة الفمسطينية لميا

أٌيد مجمس التعاكف الخميجي تكقيع اتفاؽ القاىرة بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي باعتباره 
الخطكة التنفيذية األكلى إلقامة الدكلة الفمسطينية لمشعب الفمسطيني فكؽ أراضيو المحتمة عاـ 

                                                           

دكلة، كامتناع دكلتيف عف التصكيت،  12ـ بمكافقة 19/3/1978بتاريخ  425مجمس األمف الدكلي  قرار صدر (1)
 القرار عمى: نٌص 
 الحتراـ كحدة أراضي لبناف كسيادتو، كاستقبللو السياسي ضمف حدكده المعترؼ بيا دكليان. الدعكة -
 كسحب جميع قكاتيا مف أراضيو. دعكة إسرائيؿ لكقؼ كافة أعماليا العسكرية في األراضي المبنانية، -
إقرار تشكيؿ قكة دكلية مؤقتة في جنكب لبناف إلعادة األمف كالسبلـ الدكلييف، كمساعدة لبناف في عكدة سمطتيا  -

 الفعمية في الجنكب المبناني.
(-1977 To 16-6-Report of the United Nations Security Council for the period From 16

1978, P. 13-6) 
 ـ.21/12/1994البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة عشرة لممجمس األعمى، المنامة،  (2)
 ـ.20/3/1995البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض،  (3)
، لممزيد حكؿ ـ19/9/1995( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض، 4)

 .9مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف اتفاؽ القاىرة انظر الممحؽ رقـ 
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ستبلـ السمطة الفمسطينية ـ، كأٌكد دعمو الكامؿ لبلتفاؽ كالخطكات التي تبعتو، كالمتمثمة في ا1967
الحكـ الذاتي في قطاع غزة، كمدينة أريحا، كأداف المجمس تراجع إسرائيؿ عف تنفيذ االتفاؽ بصكرة 
كاممة، كعرقمتيا عمؿ السمطة الفمسطينية في تنفيذ مياميا إلقامة مؤسسات كمرتكزات الدكلة 

لسبلـ في الشرؽ األكسط لمضغط عمى الفمسطينية، ككٌجو الدعكة إلى كافة األطراؼ الداعمة لعممية ا
إسرائيؿ؛ لتنفيذ االتفاؽ بصكرة كاممة مف أجؿ تسييؿ الحكـ الذاتي لمفمسطينييف، كالبدء في 

 مفاكضات المرحمة الثانية مف اتفاؽ إعبلف المبادئ إلقامة الدكلة الفمسطينية.

 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منو:1995اتفاق طابا عام  .4
تفاؽ في مدينة طابا المصرية بعد تسعة أشير مف المفاكضات بيف الجانبيف التكصؿ لبل تـ

ـ، كأيطمؽ عميو اتفاؽ 28/9/1995الفمسطيني كاإلسرائيمي، كمف ثـ كق ع في كاشنطف بتاريخ 
، تناكؿ االتفاؽ مكضكعات إعادة االنتشار اإلسرائيمي مف المدف الفمسطينية، كمدينة (1)2أكسمك

 .(2)طة الفمسطينية في األراضي الفمسطينيةالقدس، كأجيزة السم

 م:1995موقف مجمس التعاون الخميجي من اتفاق طابا 
نظران النتياء مكعد المرحمة الثانية مف اتفاؽ أكسمك، كعدـ اتخاذ إسرائيؿ اإلجراءات المطمكبة 

انية مف اتفاؽ لتطبيقيا؛ طالب مجمس التعاكف الخميجي الكاليات المتحدة األمريكية تنفيذ المرحمة الث
إعبلف المبادئ، كذلؾ خبلؿ اجتماع كزراء خارجية المجمس مع كزير الخارجية األمريكي في مدينة 

ـ، حيث كرد في البياف الختامي: "كأٌكد الكزراء عمى أىمية التنفيذ المبكر 12/3/1995جدة بتاريخ 
 .(3)لممرحمة الثانية إلعبلف المبادئ"

ي التدخؿ لتنفيذ المرحمة الثانية مف اتفاؽ إعبلف المبادئ كما طالب المجمس المجتمع الدكل
لزاـ إسرائيؿ بتنفيذ اتفاقياتيا مع الجانب الفمسطيني، كفؽ ما كرد في  الستكماؿ مسيرة السبلـ، كا 
البياف الختامي لمدكرة السادسة كالخمسكف لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض بتاريخ 

ممو في استكماؿ مسيرة السبلـ كتكقيع المرحمة الثانية مف ـ: "كيعرب المجمس عف أ19/9/1995
اتفاؽ إعبلف المبادئ حكؿ تكسيع نطاؽ الحكـ الذاتي، كيطالب المجمس راعيي عممية السبلـ، 
كالمجتمع الدكلي التدخؿ لتأميف إسرائيؿ بركح كنص االتفاقيات الثنائية مع الجانب الفمسطيني، 

                                                           

 .35ـ كقضية القدس، ص1995دلكؿ، أحمد: اتفاؽ طابا ( 1)
لى أم مدل كاف السبلـ قريبان، ص( 2)  .1كسبيت، بف: كؿ الحقيقة عف اتفاقات طابا كا 

التعاكف الخميجي مع كزير الخارجية األمريكي، جدة،  البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء مجمس (3)
 ـ.12/3/1995
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محدد، كاالمتناع عف كضع العراقيؿ أماـ المفاكضات الجارية، بما كتنفيذىا كفؽ البرنامج الزمني ال
في ذلؾ سحب قكات االحتبلؿ مف مدينة الخميؿ، كالكؼ عف مصادرة األراضي الفمسطينية، كأية 

 .(1)ممارسات أخرل تتنافى كتكجيات السبلـ في المنطقة"
ة مف إعبلف المبادئ رٌحب كبعد تكقيع الجانباف الفمسطيني كاإلسرائيمي اتفاؽ المرحمة الثاني

مجمس التعاكف الخميجي باالتفاؽ، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة 
ـ: "كما ترحب بتكقيع اتفاؽ 6/12/1995السادسة عشرة لممجمس األعمى المنعقدة في مسقط بتاريخ 

بية كقطاع غزة كخطكة أخرل المرحمة الثانية لتكسيع نطاؽ الحكـ الذاتي الفمسطيني في الضفة الغر 
 .(2)عمى طريؽ إحبلؿ سبلـ عادؿ كشامؿ"

في دعـ السبلـ، كأٌكد (3)كأشاد المجمس في البياف نفسو بجيكد الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف
المجمس استعداده لدعـ التسكية السممية في الشرؽ األكسط كفؽ ما كرد: "إف دكؿ المجمس إذ تشيد 

لة التي يضطمع بيا راعيا مؤتمر السبلـ، كعمى كجو الخصكص الدكر بالجيكد البناءة كالفعا
الشخصي الذم يبذلو الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف، فأنيا تؤكد استعدادىا لمساندة كؿ جيد ممكف 
في سبيؿ االسراع بتحقيؽ التسكية النيائية بيف أطراؼ عممية السبلـ في الشرؽ األكسط كفقان لقرارات 

 .(4)، كمرجعية مؤتمر مدريد"الشرعية الدكلية
ـ كفؽ ما 1967كبعد االنسحاب اإلسرائيمي عف جزء مف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

تضمنو اتفاؽ المرحمة الثانية مف إعبلف المبادئ )اتفاؽ طابا(، دعا مجمس التعاكف الخميجي 
في البياف الختامي  عمى أراضي السمطة الفمسطينية كفؽ ما جاء(5)إسرائيؿ فؾ الحصار المفركض

                                                           

 ـ.19/9/1995( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالخمسكف لممجمس الكزارم، الرياض، (1
 ـ.6/12/1995البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة عشرة لممجمس األعمى، مسقط،  (2)
ـ، التحؽ بمدارس ىكت سبرينجر، ثـ بجامعة تاكف في كاشنطف عاـ 19/8/1946ريخ كلد بتا بيؿ كمينتكف: (3)

ـ في مجاؿ الشؤكف الدكلية، كناؿ عمى شيادة الحقكؽ مف جامعة بيؿ عاـ 1968ـ، تخرج منيا عاـ 1964
عاـ  ـ، فخسر تمؾ االنتخابات، كفي1974ـ، رشح نفسو نائبان عف الحزب الديمقراطي في دائرة فاتيفيؿ عاـ 1973
ـ أصبح رئيسان لمكاليات المتحدة 1991ـ رشح نفسو لمنصب مدعي عاـ لكالية أركانس كنجح فييا، كفي عاـ 1976

األمريكية بعدما فاز باالنتخابات الرئاسية ممثبلن عف الحزب الديمقراطي. )قسـ التأليؼ كالترجمة، فضيحة في البيت 
 (.10األبيض، ص

 ـ.6/12/1995كرة السادسة عشرة لممجمس األعمى، مسقط، ( البياف الختامي الصادر عف الد(4
استخدمت إسرائيؿ سياسة الحصار االقتصادم كالعسكرم عمى األراضي الفمسطينية منذ  الحصار اإلسرائيمي:(5)

ـ، كاتخذت الدكاعي األمنية حجة لتمؾ السياسة، تمثمت في منع آالؼ العماؿ 1994إنشاء السمطة الفمسطينية عاـ 
كؿ إلى عمميـ، كفرض القيكد عمى الصادرات كالكاردات، مما أدل لتعطيؿ حركة المكاطنيف كالبضائع مف الكص

لحاؽ خسائر فادحة في االقتصاد الفمسطيني، كانتشار الفقر كالبطالة. ) القرمكطي، جابر: الحصار  التجارية، كا 
 اإلسرائيمي يصيب االقتصاد الفمسطيني بشمؿ تاـ، نشرة إلكتركنية(.



 012 

ـ: 17/3/1996الصادر عف الدكرة الثامنة كالخمسيف لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض بتاريخ 
ذ يعرب المجمس عف ارتياحو إلجراء االنتخابات التشريعية كالرئاسية الفمسطينية ، كاستكماؿ (1)"كا 

ة، تنفيذان لممرحمة الثانية مف الجيش اإلسرائيمي إعادة انتشاره مف معظـ مدف كقرل الضفة الغربي
اتفاؽ الحكـ الذاتي الفمسطيني، فإنو يدعك إسرائيؿ إلى فؾ الحصار المفركض عمى الضفة الغربية 
كقطاع غزة، كتنفيذ ركح كنص االتفاقيات الثنائية مع الجانب الفمسطيني، كالكؼ عف أية ممارسات 

ت المرحمة النيائية عمى أساس تحقيؽ تتنافى كتكجيات السبلـ في المنطقة، كالبدء في مفاكضا
االنسحاب اإلسرائيمي التاـ مف باقي األراضي الفمسطينية المحتمة، بما في ذلؾ القدس الشريؼ، 
كبما يمٌكف الشعب الفمسطيني مف ممارسة كؿ حقكقو المشركعة بما في ذلؾ إقامة دكلتو المستقمة 

 .(2)عمى ترابو الكطني"

ـ بصكرة كاممة، 1994بشدة عدـ تنفيذ إسرائيؿ اتفاؽ القاىرة عاـ أداف مجمس التعاكف الخميجي 
مما أدل إلى تأخير الكصكؿ إلى اتفاؽ المرحمة الثانية مف إعبلف المبادئ، مما حدا بالمجمس إلى 
مطالبة الكاليات المتحدة األمريكية، كالمجتمع الدكلي التدخؿ لمبدء في مفاكضات المرحمة الثانية مف 

لمبادئ حسب البرنامج الزمني المحدد، كتجاكز جميع العقبات اإلسرائيمية التي تضعيا اتفاؽ إعبلف ا
أماـ عممية السبلـ؛ مف أجؿ تكسيع صبلحيات الحكـ الذاتي الفمسطيني لئلسراع في إقامة الدكلة 

ـ، كجٌدد المجمس تأكيده كمساندة دكلو األعضاء لبذؿ 1967الفمسطينية فكؽ أراضييا المحتمة عاـ 
يكد المطمكبة لئلسراع في تحقيؽ عممية السبلـ في الشرؽ األكسط، كبعد التكقيع عمى المرحمة الج

الثانية مف اتفاؽ إعبلف المبادئ رٌحب المجمس بتمؾ الخطكة، كما تبعيا مف خطكات عمى الصعيد 
الداخمي الفمسطيني، كطالب إسرائيؿ كقؼ ممارساتيا العدائية ضد الشعب الفمسطيني خاصةن رفع 
الحصار الجائر المفركض عمى قطاع غزة كالضفة الغربية، كااللتزاـ باالتفاقيات المبرمة مع الجانب 
الفمسطيني كفؽ برامجيا الزمنية مف أجؿ البدء في مفاكضات المرحمة النيائية إلقامة الدكلة 

 الفمسطينية.

 

 

                                                           

ـ انتخابات رئاسية كتشريعية، 1996راضي الفمسطينية عاـ األجرت في ـ: 1996االنتخابات الفمسطينية عاـ  (1)
ـ، كفي المجمس التشريعي 22/6/1996فاز ياسر عرفات برئاسة السمطة التنفيذية، كاقسـ اليميف الدستكرم بتاريخ 

صبلح السمطة، صنائب، ككاف برئاسة أحمد قريع. ) عبد اهلل، بدرية: الفصا 88فاز   (.122ئؿ الفمسطينية كا 
 ـ.17/3/1996( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض، (2
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 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منيا:1996قمة شرم الشيخ لمسالم عام  .5
ـ، شارؾ فييا 13/3/1996في مدينة شـر الشيخ المصرية قمة دكلية لمسبلـ بتاريخ  قدتعي 

كترجع أسباب عقد القمة ، (1)كمنظمات إقميمية  عف دكؿ، كرئيس كزراء، كممثبلن ان ، كرئيسان ممك 29
إلى تعثر المفاكضات عمى المساريف الفمسطيني كالسكرم مع إسرائيؿ خبلؿ الشيكر الست التي 

لقمة، كتنفيذ بعض الفصائؿ الفمسطينية عمميات فدائية داخؿ إسرائيؿ، كفرض األخيرة سبقت ا
، كرفضت كؿه مف لبناف كسكريا المشاركة في (2)الحصار العسكرم عمى قطاع غزة كالضفة الغربية

، كجاء في البياف الختامي لمقمة أف اليدؼ مف عقدىا تعزيز عممية السبلـ، كتدعيـ (3)أعماؿ القمة
ف، كمحاربة )اإلرىاب(، كأٌكد المشارككف عمى ضركرة تحقيؽ سبلـ عادؿ كشامؿ كدائـ في األم

المنطقة، كعزميـ عمى تعزيز األمف كاالستقرار، كمنع عرقمة التسكية السممية في الشرؽ األكسط، 
دانة األعماؿ العسكرية التي استيدفت مدنييف إسرائيمييف، كقرر المشارككف تنفيذ ما يمي:  كا 

اتفاقيات السبلـ اإلسرائيمية الفمسطينية، كالدعكة الستمرار المفاكضات كدعميا سياسيان دعـ  -
 كاقتصاديان.

 العمؿ الجماعي لتعزيز األمف كاالستقرار في المنطقة. -
 .(4)بذؿ أقصى الجيكد لتحديد مصادر تمكيؿ العمميات العسكرية كالتعاكف في كقفيا -

 م:1996الشيخ موقف مجمس التعاون الخميجي من قمة شرم 
كٌجو مجمس التعاكف الخميجي الشكر لجميكرية مصر العربية إلنجاحيا أعماؿ قمة شـر 
الشيخ لمسبلـ، كأٌكد المجمس عمى أىمية النتائج التي أسفر عنيا المؤتمر، كجٌدد دعمو التاـ ليا، 

لكزارم المنعقدة كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالخمسيف لممجمس ا
ـ: "كحكؿ مؤتمر شـر الشيخ الدكلي لصانعي السبلـ عٌبر 17/3/1996في الرياض بتاريخ 

المجمس عف تقديره العميؽ لمجيكد التي بذلتيا جميكرية مصر العربية، كعمى رأسيا فخامة الرئيس 
سفر عنيا محمد حسني مبارؾ في إنجاح المؤتمر، مؤكدان عمى أىمية النتائج اإليجابية التي أ

المؤتمر، كجٌدد دعمو التاـ ليا مناشدان كافة الدكؿ المحبة لمسبلـ إلى التعاكف البناء في سبيؿ كضع 
                                                           

 .1ـ، ص14/3/1996، 206( صحيفة الحياة الجديدة، العدد (1
 .140( محمد، عبد العاطي: قمة شـر الشيخ كآفاؽ السبلـ كاألمف بالشرؽ األكسط، ص(2

رسالة خاصة مف الرئيس إلياس اليراكم إلى الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف يعرض فييا أسباب عدـ مشاركة  (3)
ـ؛ بياف كزارة الخارجية السكرية تعمف فيو رفض سكريا المشاركة في 11/3/1996لبناف في قمة شـر الشيخ، لبناف، 

 ـ.12/3/1996قمة شـر الشيخ، دمشؽ، 
 ـ.13/3/1996مة شـر الشيخ، مصر، نص البياف الختامي لق (4)
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كتنفيذ إجراءات فعالة كعممية تساعد عمى دعـ كتعزيز مسيرة السبلـ في الشرؽ األكسط، كالمحافظة 
النيؿ مف أمف كاستقرار عمى منجزاتيا كمكتسباتيا، كتطكيؽ أية محاكالت تيدؼ إلى تقكيضيا أك 

 .(1)المنطقة، كمستقبؿ تنميتيا االقتصادية"

ككٌجو المجمس في البياف نفسو الدعكة لممجتمع الدكلي لعقد اجتماع يتعمؽ بعممية التسكية 
السممية في الشرؽ األكسط، حيث كرد: "كدعا المجمس راعيي مؤتمر السبلـ إلى عقد اجتماع 

الشرؽ األكسط بيدؼ تقييـ نتائج المسيرة السممية، كالسعي إلى  مستأنؼ لمؤتمر مدريد لمسبلـ في
 .(2)إعطائيا دفعة قكية مف شأنيا تسييؿ ىذه المسيرة إلى غاياتيا المرجكة"

نظران لعدـ التزاـ إسرائيؿ بتنفيذ االتفاقيات المبرمة مع الجانب الفمسطيني، كجمكد عممية 
لعربية في التنسيؽ الكامؿ لعقد مؤتمر دكلي السبلـ في الشرؽ األكسط، نجحت جميكرية مصر ا

لمسبلـ خاص بالشرؽ األكسط في مدينة شـر الشيخ، دعت إليو طرفي الصراع الفمسطيني 
اإلسرائيمي، كراعيا عممية السبلـ في الشرؽ األكسط خاصةن الكاليات المتحدة األمريكية، كركسيا، 

ية السبلـ في الشرؽ األكسط، كأٌيد مجمس كالعديد مف الدكؿ األكركبية كالعربية، بيدؼ دفع عمم
التعاكف الخميجي اإلجراء المصرم، كرٌحب بنتائج المؤتمر عمى الصعيد السياسي في الشرؽ 
األكسط، كأٌكد دعمو الكامؿ لقرارات القمة كمساندتو ليا، كطالب المجمس الدكؿ المشاركة في القمة، 

عممية السبلـ في الشرؽ األكسط منذ مؤتمر  كراعيا عممية السبلـ إلى عقد مؤتمر دكلي لتقييـ
مدريد، كحتى عقد قمة شـر الشيخ بيدؼ التعرؼ عمى نقاط القكة كتعزيزىا، كنقاط الضعؼ 

 ـ. 1967كعبلجيا لممحافظة عمييا؛ لمتكصؿ إلى إقامة الدكلة الفمسطينية فكؽ أراضييا المحتمة عاـ 

 :اخميجي منيم، وموقف مجمس التعاون ال1996القمة العربية عام  .6
ـ، تمبية لدعكة 23/6/1996-21عيقدت قمة عربية غير عادية في مدينة القاىرة بتاريخ 

 الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ، كاف مف أبرز قراراتيا:

دعـ التضامف العربي المشترؾ، كتكثيؼ التشاكر كالتعاكف بيف الدكؿ العربية، كتدعيـ فعاليتو  -
تضامف العربي لتحقيؽ مبادئ كأىداؼ العمؿ المشترؾ، بيدؼ استنياض األمة، كبناء ال

كتكظيؼ طاقات األمة العربية لحماية مصالحيا، كاستعادة حقكقيا، كتعزيز الجيكد الرامية إلى 
 تحقيؽ سبلـ عادؿ كشامؿ في الشرؽ األكسط.

                                                           

 ـ17/3/1996( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض، (1
، لممزيد حكؿ ـ17/3/1996( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض، (2

 .10الشيخ انظر الممحؽ رقـ مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف قمة شـر 
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، ـ1967عاـ  التأكيد عمى ضركرة االنسحاب اإلسرائيمي مف كافة األراضي العربية المحتمة -
قامة دكلتو الفمسطينية، مكٌ كت يف الشعب الفمسطيني مف ممارسة حقو في تقرير مصيره، كا 

لجكالف السكرم، كالجنكب كعاصمتيا القدس الشريؼ، كاالنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف ا
، كمبدأ األرض مقابؿ 338، 242إلى الحدكد المعترؼ بيا كفقان لقرارات األمـ المتحدة  المبناني

 كة إلى استئناؼ المفاكضات عمى كافة المسارات.السبلـ، كالدع
الدعكة إلى مكاصمة عممية السبلـ كيدؼ كخيار استراتيجي لتحقيؽ السبلـ العادؿ كالشامؿ في  -

مما يعيد األراضي المحتمة، كيضمف األمف المتكازف  عية الدكلية، كمبادئ مؤتمر مدريدظؿ الشر 
عرقمة أك إخبلؿ مف الجانب اإلسرائيمي لعممية كالمتكافئ لجميع دكؿ المنطقة، كاعتبر أف أم 

السبلـ، أك التراجع عف االلتزامات كالتعيدات كاالتفاقيات التي تـ التكصؿ إلييا، أك المماطمة 
في تنفيذىا يؤدم إلى انتكاسة عممية السبلـ، كعكدة األكضاع إلى حالة التكتر بيف جميع 

 األطراؼ.
، كاألمـ المتحدة إلى (1)د األكركبي، كمجمكعة عدـ االنحيازمسبلـ، كاالتحاالراعية لدعكة الدكؿ  -

 لعمؿ عمى ضماف عدـ إخبلؿ إسرائيؿ بأسس عممية السبلـ، كالتعيد بالتزاماتيا، كالدعكة ا
 إلنياء الحصار اإلسرائيمي المفركض عمى الشعب الفمسطيني.

عاـ  العربية المحتمة التأكيد عمى عدـ شرعية المستكطنات اإلسرائيمية المقامة عمى األراضي -
، كاستقداـ المستكطنيف، كذلؾ مف خبلؿ التمسؾ بقرارات الشرعية الدكلية التي تدعك ـ1967

غير باعتبارىا إجراءات  أكضاع تنجـ عف النشاط االستيطاني ةإلى عدـ االعتراؼ أك القبكؿ بأي
ريد، كمعيقان تمر مدخرقان التفاقيات جنيؼ، كمؤ  مشركعة، كاعتبر المجتمعكف إقامة المستكطنات

بكقؼ كافة األنشطة االستيطانية في الجكالف السكرم، كاألراضي  كاطالبلعممية السبلـ، ك 
مدينة القدس، كرفض تغيير معالـ مدينة القدس في خاصة ـ 1967عاـ  الفمسطينية المحتمة

قدس، ككضعيا القانكني، كالتأكيد عمى أف السبلـ الشامؿ ال يتحقؽ إال بحؿ عادؿ لقضية ال
 .(2)قرارات الشرعية الدكليةك كتسكية مشكمة البلجئيف الفمسطينييف عمى أسس 

                                                           

ـ، 1955دكلة، كىي الدكؿ التي شاركت في مؤتمر باندكنج عاـ  29( مجمكعة عدـ االنحياز: أيسست مف (1
كالذم ييعٌد أكؿ تجمع منظـ لدكؿ الحركة، كىي مف أفكار رئيس الكزراء اليندم جكاىر آلؿ نيرك، كالرئيس المصرم 

ـ بمشاركة 1961تيتك، كعقد المؤتمر األكؿ لمحركة في مدينة بمغراد عاـ  جماؿ عبد الناصر، كالرئيس اليكغسبلفي
بركز الحرب الباردة بيف  ىاالعامؿ الرئيس لظيكر  دٌ عدكلة، ثـ تكالى عقد المؤتمرات السنكية لممجمكعة، كيي  25

 (.7ع كالمستقبؿ، صاالتحاد السكفييتي كالكاليات المتحدة األمريكية. ) نكفؿ، سيد: حركة عدـ االنحياز بيف الكاق
 ـ.23/6/1996( البياف الختامي الصادر عف القمة العربية غير العادية، القاىرة، (2
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 م:1996موقف مجمس التعاون الخميجي من القمة العربية عام 
اعتبر مجمس التعاكف الخميجي البياف الختامي الصادر عف القمة العربية غير العادية التي 

مرجع أساسي لعممية السبلـ في الشرؽ  ـ بمثابة23/6/1996-21عيقدت في القاىرة بتاريخ 
األكسط، كقد تناكليا المجمس كمرجع في العديد مف البيانات الختامية الصادرة عف المجمس األعمى 
أك المجمس الكزارم، كدعا إسرائيؿ مف خبلليا الستكماؿ مسيرة السبلـ، كتنفيذ االتفاقيات المبرمة 

الختامي الصادر عف الدكرة الستيف لممجمس الكزارم مع الجانب الفمسطيني كفؽ ما كرد في البياف 
ـ: "كتأسيسان عمى ما أكدتو القمة العربية، كمكاقؼ دكؿ 8/9/1996التي عيقدت في الرياض بتاريخ 

المجمس الثابتة لتحقيؽ سبلـ عادؿ كشامؿ كدائـ يرتكز عمى مرجعية مؤتمر مدريد لمسبلـ، 
، كالتنفيذ الفعمي لجميع االتفاقيات المبرمة حتى اآلف كضركرة، كأىمية االستمرار في عممية السبلـ

بما في ذلؾ كفاء إسرائيؿ بالتزاماتيا بسحب قكاتيا مف الخميؿ، كاستئناؼ مفاكضات الكضع النيائي 
مع السمطة الكطنية الفمسطينية، كالمفاكضات عمى المسارات األخرل عمى أساس أف السبلـ خيار 

مجمس الكزارم يأمؿ أف تتبنى إسرائيؿ ذات االلتزاـ كبجدية، كمف استراتيجي ال بديؿ عنو، فإف ال
غير مماطمة، كبعيدان عف لغة التحدم كالمكاجية، كالعمؿ عمى استكماؿ مسيرة السبلـ بما يعيد 
الحقكؽ المشركعة لجميع األطراؼ، كيضمف األمف المتكازف كالمتكافئ لجميع دكؿ المنطقة، تحقيقان 

 .(1)رحمة مف التنمية االقتصادية كاالجتماعية"لتطمعات شعكبيا لبدء م

كتناكؿ البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة عشرة لممجمس األعمى التي عيقدت في 
ـ أىمية استمرار عممية السبلـ بناءن عمى قرارات القمة العربية، حيث 9/12/1996الدكحة بتاريخ 

قؼ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي الثابتة كالداعمة كرد: "كانطبلقان مف مقررات القمة العربية كمكا
لتحقيؽ سبلـ عادؿ كشامؿ كدائـ كفؽ مبدأ األرض مقابؿ السبلـ، كعمى أساس قرارات مجمس 

ف المجمس األعمى ييعبر عف ضركرة كأىمية مكاصمة عممية السبلـ، إف 425، 338، 242األمف 
 .(2)تفاقيات كالتعيدات"كاستمرارىا مف خبلؿ التنفيذ الفعمي كاألميف لجميع اال

لـ تختمؼ مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي السياسية الخاصة بالقضية الفمسطينية عف مكاقؼ 
ـ، فالمجمس كاف مراران كتكراران يدعك إلى ضركرة 1996القمة العربية التي عيقدت في القاىرة عاـ 

مدينة القدس، ككقؼ ـ خاصة 1967االنسحاب اإلسرائيمي مف األراضي العربية المحتمة عاـ 

                                                           

 ـ.8/9/1996( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الستيف لممجمس الكزارم، الرياض، (1
لممزيد حكؿ مكقؼ  ،ـ9/12/1996لممجمس األعمى، الدكحة،  ةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة عشر  (2)

 .11ـ أنظر الممحؽ رقـ 1996مجمس التعاكف الخميجي مف القمة العربية عاـ 
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االستيطاف اإلسرائيمي، كالتأكيد عمى أف السبلـ العادؿ كالشامؿ ال يتحقؽ إال بحؿ القضية 
الفمسطينية عمى أسس كقرارات األمـ المتحدة، كاستغؿ المجمس البياف الختامي لمقمة لمتأكيد عمى 

اة الشعب الفمسطيني الناتجة العمؿ الجماعي لمكاصمة إنياء التكتر، كدعـ جيكد التنمية إلنياء معان
عف استمرار تعنت إسرائيؿ في تنفيذ االتفاقيات المبرمة، كفرضيا سياسة اإلغبلؽ كالحصار ضد 

 الشعب الفمسطيني.

 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منو:1998ن عام تيشاتفاق واي بالن .7
نت تمكٌ شرة شيران لمدة تسعة ع جمكد المفاكضات بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي بعد

ـ كاستمرت 12/10/1998بتاريخ بدأت  ،(1)حادثاتاإلدارة األمريكية مف عقد مرحمة جديدة مف الم
بتاريخ  ، كأيعمف عنوتكقيع اتفاؽ كام ريفرإلى  التكصؿ خبللياتـ متكاصمة لمدة تسعة أياـ 

عرفات،  ة ياسربيف رئيس السمطة الفمسطيني في مركز المؤتمرات بكام ببلنتيشفـ 23/10/1998
 الممؾ كبحضكر ،كمينتكف بيؿ األمريكي الرئيس برعايةك  ،بنياميف نتنياىككرئيس الكزراء اإلسرائيمي 

 .(2)طبلؿ بف الحسيف األردني

 ،"ج" المنطقة مف %13 الفمسطينية سمطةال اإلسرائيمي الجانب تسميـ ريفر كام اتفاؽ تضمف
 الفمسطيني الجانب كاتخاذ ،(3)"ب" المنطقة إلى نقؿت %12ك ،"أ" المنطقة إلى تنقؿ %1 إلى مقسمة

 الجانباف بيف االقتصادية العبلقات كتعزيز سرائيؿ،إ ضد عسكرية أعماؿ كقكع لمنع البلزمة اإلجراءات

 ةكالضف غزة قطاع بيف آمف كممر بحرم، كميناء غزة، كمطار صناعية، منطقة فتحب يتعمؽ ما خاصةن 
 تاريخ قبؿ اتفاؽ إلى لمتكصؿ النيائي حؿال مفاكضات ؼاستئنا عمى كالتأكيد ،الغربية

 .(4)ـ4/5/1999

                                                           

 .178ص إسرائيمية،-أمريكية مفاكضات محصمة ببلنتيشف كام اتفاؽ عماد: جاد، ((1
 ـ.24/10/1998 ،1022 العدد األياـ، صحيفة (2)
 كىي مناطؽ، 3 إلى الفمسطينية األراضي تقسيـ تـ سرائيميكاإل الفمسطيني الجانبيف بيف المبادئ إعبلف اتفاؽ كفؽ (3)

 التالي: النحك عمى
 محددة. باستثناءات الفمسطينية السمطة سيطرة تحت تقع التي المناطؽ كىي "أ": منطقة -
 مشتركة. إسرائيمية فمسطينية لسيطرة تخضع التي المناطؽ كىي "ب": منطقة -
 ريفر، كام مذكرة في قراءة محسف: عكض، ) اإلسرائيمية. لمسيطرة تخضع التي المناطؽ كىي "ج": منطقة -

 (.78ص
 . 10، ص8نص مذكرة كام ببلنتيشف، قضايا اقتصادية، العدد  (4)
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 الجانب مبلحقة االتفاؽ تنفيذ شرط كاف إذ كتشددان؛ حزمان  أكثر ان أمني شكبلن  ريفر كام اتفاؽ اتخذ

زالة أمريكية، نيةأم خطة عمى بناءن  أسمحتيا كمصادرة المعارضة، الفمسطينية الفصائؿ الفمسطيني  كؿ كا 

 القكل معظـ مف شديدة معارضة االتفاؽ لقي لذا ؛(1)الفمسطيني الكطني الميثاؽ مف إسرائيؿ دميعا ما

 أما ،(2)كبيرة بصكرة إسرائيؿ إلى كمنحازان  األكلى، الدرجة مف أمنيان  اتفاقان  العتباره الفمسطينية كالفصائؿ

 اإلسرائيمي الكزراء مجمس قرر أف إلى االتفاؽ إسرائيمية أحزاب عدة فعارضت اآلخر الجانب عمى

 قاـ ـ،1999 عاـ انتخابات في(4)العمؿ حزب فكز كبعد ،(3)بو العمؿ كقؼ ـ20/12/1998 بتاريخ

 الجانب إقناع أجؿ مف بو االعتراؼ عدـ كأٌكد االتفاؽ، ضد تحريضية حممة بشف(5)باراؾ أييكد

  .(6)المفاكضات مف جديدة مرحمة في كالبدء عنو، التخمي الفمسطيني

 م:1998 عام ريفر واي اتفاق من الخميجي التعاون مجمس موقف
 الرياض في الكزارم لممجمس كالستيف السابعة الدكرة انعقاد خبلؿ الخميجي التعاكف مجمس كٌجو

 إلنقاذ جيكدىا بذؿ األكسط الشرؽ في السبلـ لعممية الراعية الدكؿ إلى الدعكة ـ28/6/1998 بتاريخ

 لراعيي دعكتو الكزارم المجمس جٌدد اإلطار ىذا "كفي الختامي: لبيافا في كرد ما كفؽ السبلـ، عممية

 كتبلقي السبلـ عممية إلنقاذ الجيكد مضاعفة إلى األمريكية المتحدة الكاليات كخاصة السبلـ عممية

 مسيرة تكاجو التي العقبات تجاكز عمى حثيثان  لمعمؿ األمريكية اإلدارة المجمس دعا كما فشميا،

 .(7)السبلـ"

                                                           

 .480( صالح، محسف: دراسات منيجية في القضية الفمسطينية، ص1)
طبل2)  .4ؽ الحريات، ص( أبك عكف، فايز: فصائؿ سياسية تنتقد اتفاؽ كام ببلنتيشف كتدعك لتعزيز الكحدة كا 

 .17( مركز فمسطيف لمدراسات كالبحكث، اتفاؽ كام ببلنتيشف قراءة في المعطيات كالنتائج، ص(3
ـ، بعد أف انشؽ 1968( حزب العمؿ: شيٌكؿ بعد تحالؼ بكعالي يسرائيؿ، كتجمع المابام، كأحدكت ىعفكداة عاـ (4

مشاركة مكشي دياف، كشيمعكف بيرس، كانضـ كف حزب رافي بـ عف حزب المابام، حيث كٌ 1965بف غكريكف عاـ 
ـ، كلـ يكف حزب رافي برنامج يخالؼ لحزب العمؿ، فقاده الحزب رافي، كىـ 1968رافي إلى حزب العمؿ عاـ 

 (.17مؤسسك حزب العمؿ. ) طايؿ، فكزم: النظاـ السياسي في إسرائيؿ، ص
ـ، شغؿ عدة مناصب كبيرة في 1959عاـ ـ، عمؿ في الجيش اإلسرائيمي منذ 1942( اييكد باراؾ: كلد عاـ (5

ـ، كترأس حزب العمؿ في العاـ نفسو، كفاز في 1996الجيش، كحصؿ عمى عضكية في الكنيست اإلسرائيمي عاـ 
ـ. ) كسبت، بف؛ كفير، ايبلف: 2001ـ، كشكؿ الحككمة اإلسرائيمية التي استمرت حتى عاـ 1999انتخابات عاـ 

 (.330-15أييكد باراؾ ..الجندم األكؿ، ص
 .3المسممي، عاطؼ: اييكد باراؾ بيف كام ريفر كشـر الشيخ، ص (6)
 ـ.28/6/1998البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالستيف لممجمس الكزارم، الرياض، (7)
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 أبك في عيقدت التي األعمى لممجمس عشرة التاسعة الدكرة في الخميجي التعاكف مجمس عٌبرك 

 كاإلسرائيمي، الفمسطيني الجانبييف بيف ريفر كام باتفاؽ ترحيبو عف ـ9/12/1998 بتاريخ ظبي

 بتنفيذ االلتزاـ اإلسرائيمية الحككمة المجمس كطالب السابقة، االتفاقيات لتنفيذ إيجابية خطكة كاعتبره

 بتاريخ أيبـر الذم ببلنتيشف كام باتفاؽ ترحيبو عف "كعٌبر كرد: حيث تأخير، دكف دقيؽ بشكؿ االتفاؽ

 أف يجب ىامة إيجابية خطكة يمثؿ كالذم كاإلسرائيمي، الفمسطيني الجانبيف بيف ـ،1998 أكتكبر 23

 العربية الحقكؽ يحفظ كبما المعنية األطراؼ بيف أبرمت التي االتفاقات كامؿ تحقيؽ نحك خطكات تتبعو

 عٌبر كما المنطقة، شعكب جميع لمصمحة كالدائـ الشامؿ كالسبلـ كاالستقرار األمف كيرسخ كاممة،

 الجانبيف تكصؿ لتحقيؽ كبيرة جيكد مف بذلو لما كمينتكف، الرئيس لفخامة تقديره عف المجمس

 الحككمة تمتـز أف األعمى المجمس بيطال السياؽ ىذا كفي االتفاؽ، ذلؾ إلى كاإلسرائيمي الفمسطيني

 .(1)تسكيؼ أك مماطمة دكف كأميف دقيؽ بشكؿ االتفاؽ ىذا تنفيذ باستكماؿ اإلسرائيمية

 إسرائيؿ كتير ب كجمكدىا، السبلـ عممية تعثر نتيجة قمقو عف الخميجي التعاكف مجمس عٌبر كما

 ما كفؽ كذلؾ كامؿ، بشكؿ االتفاؽ نكدب كافة الفمسطيني الجانب تنفيذ رغـ ريفر كام اتفاؽ تنفيذ مف
 بتاريخ الرياض في المنعقدة الكزارم لممجمس السبعيف الدكرة عف الصادر الختامي البياف في جاء

 التسكيؼ ألساليب إسرائيؿ انتياج نتيجة كجمكدىا المسيرة لتعثر قمقو عف "كعٌبر ـ:15/3/1999

 بيف ـ1998 أكتكبر 23 بتاريخ أيبـر الذم ريفر" "كام اتفاؽ بتنفيذ الكفاء مف كالتيرب كاالستفزاز

 الكطنية السمطة مباشرة رغـ األمريكية، المتحدة الكاليات برعاية كاإلسرائيمي الفمسطيني الجانبيف

 .(2)تسكيؼ" أك مماطمة دكف االتفاؽ بنكد لكافة الفكرم التنفيذ الفمسطينية

 إسرائيؿ إللزاـ الفعاؿ دكرىا تكثيؼ كبياألكر  االتحاد كدكؿ السبلـ، راعية الدكؿ المجمس كدعا

ذ السابؽ: البياف في جاء ما كفؽ كذلؾ ريفر، كام اتفاؽ تنفيذ  راعيي جيكد الكزارم المجمس ييقدر "كا 

خراجيا السبلـ، عممية لدعـ األعضاء؛ كدكلو األكركبي كاالتحاد السبلـ، عممية  كالجمكد، التعثر مف كا 

 بتعيداتيا الكفاء عمى إسرائيؿ لحمؿ كالمؤثر الفاعؿ دكرىا ؼتكثي مكاصمة إلى الدكؿ ىذه ليدعك

 .(3)ريفر" كام اتفاؽ في مؤخران  بو التزمت ما كتنفيذ المبرمة، االتفاقيات بمكجب

 بعد األكسط الشرؽ في السبلـ عممية إحياء أجؿ مف حثيثة جيكدان  الخميجي التعاكف مجمس بذؿ

 أك األعمى المجمس عف الصادرة الختامية البيانات كؿتنا خبلؿ مف كذلؾ إسرائيؿ، طرؼ مف تجمدىا
                                                           

 ـ.9/12/1998( البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة عشرة لممجمس األعمى، أبك ظبي، (1
 ـ.15/3/1999مي الصادر عف الدكرة السبعيف لممجمس الكزارم، الرياض، البياف الختا (2)
لممزيد حكؿ مكقؼ ـ، 15/3/1999البياف الختامي الصادر عف الدكرة السبعيف لممجمس الكزارم، الرياض،  (3)
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 المنظمات مع كالتكاصؿ كاإلسرائيمي، الفمسطيني الجانبيف بيف المفاكضات مسار الكزارم المجمس

 السبلـ، عممية لتفعيؿ األكسط الشرؽ في لمسبلـ الراعية الدكؿ خاصة الكبرل الدكؿ كدعكة الدكلية،

 المفاكضات مسار الستئناؼ إيجابية خطكة ريفر كام تفاؽال الطرفاف تكصؿ المجمس كاعتبر

 التراب عمى الفمسطينية الدكلة إقامة تضمف كشاممة عادلة حمكؿ إلى لمكصكؿ الجانبيف بيف كالمحادثات

 تنفيذ كقؼ اإلسرائيمية الحككمة إعبلف أف إال كأماف، بأمف العيش الفمسطيني لمشعب كتسمح الكطني،

 إسرائيؿ عمى لمضغط لبلتفاؽ كالراعية المشاركة الدكؿ لدعكة التعاكف مسمج دفع ريفر كام اتفاؽ

 السابقة. االتفاقيات مثؿ مجيكالن  مصيران  يمقى ال حتى باالتفاؽ لبللتزاـ

 منو: الخميجي التعاون مجمس وموقف م،1999 عام الشيخ شرم اتفاق .8
 طالبت ـ،1999 عاـ خاباتانت عقب الحكـ باراؾ اييكد برئاسة اإلسرائيمية الحككمة تسمـ بعد

 كاستجاب ،(1)ريفر كام اتفاؽ عمى تعديبلت إلجراء الفمسطيني؛ الجانب مع جديدة محادثات بإجراء

 السمطة عمى األمريكي الضغط بسبب المفاكضات؛ مف جديدة مرحمة لعقد الفمسطيني الطرؼ

 ياسر الفمسطينية السمطة رئيس بيف ـ2/9/1999 بتاريخ الشيخ شـر اتفاؽ تكقيع كتـ ،(2)الفمسطينية

 مبارؾ، حسني محمد المصرم الرئيس كبمشاركة باراؾ، أييكد اإلسرائيمي الكزراء كرئيس عرفات،

 .(4)األمريكية الخارجية كزيرة أكلبرايت كمادليف ،(3)الثاني اهلل عبد األردني كالممؾ

 بتاريخ تبدأ تيا،محطا بمختمؼ الدائـ الكضع لمفاكضات زمنيان  جدكالن  الشيخ شـر اتفاؽ حدد

 مفاكضات حكؿ شامؿ اتفاؽ إلى خبلليا التكصؿ يتـ شيكر خمسة بعد كتتجزأ ـ،13/9/1999

 .(5)الشيخ شـر اتفاؽ مف عاـ بعد الدائـ الكضع
 
 

                                                           

 .30المغدكر، ص ( الييئة العامة لبلستعبلمات، السبلـ(1
 .106ىاشـ، عادؿ: خطيئة أكسمك، ص (2)
ـ، كدرس في المدارس كالجامعات األردنية، كالتحؽ بأكاديمية ساند 30/1/1962( عبد اهلل الثاني: كلد بتاريخ (3

ـ قيادة 1993ـ في مجاؿ العمـك السياسية، كتكلى عاـ 1984ـ، ثـ التحؽ بجامعة اكسفكرد عاـ 1981ىيرست عاـ 
ـ، كبعد كفاة كالده الممؾ الحسيف 1998ات الخاصة في الجيش األردني، كتمت ترقيتو إلى رتبة لكاء في مايك العممي
ـ تكلى حكـ المممكة األردنية الياشمية. ) الصمادم، سميماف؛ الحراحشة، عكدة: األردف عبر العصكر، 1999عاـ 
 (.266ص
 .9الدائـ، ص سميماف، فيد؛ كآخركف: شـر الشيخ.. البلجئكف..الحؿ (4)
 .10، ص2عبد الكريـ، قيس؛ سميماف، فيد: في ظبلؿ الكام  (5)
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 م:1999 الشيخ شرم اتفاق من الخميجي التعاون مجمس موقف
 كدعا كاإلسرائيمي، نيالفمسطي الجانبيف بيف الشيخ شـر باتفاؽ الخميجي التعاكف مجمس رٌحب

 الدكرة عف الصادر الختامي البياف في جاء ما كفؽ كدقيؽ، تاـ بشكؿ تنفيذه إلى اإلسرائيمية الحككمة

 المجمس "تابع كرد: حيث ـ،11/9/1999 بتاريخ جدة في المنعقدة الكزارم لممجمس كالسبعيف الثانية

ذ األكسط، الشرؽ في السبلـ مسيرة مستجدات الكزارم  الجانبيف بيف تـ الذم باالتفاؽ المجمس بيرح كا 

 العربية، مصر بجميكرية الشيخ شـر منتجع في ـ1999 سبتمبر 4 بتاريخ كاإلسرائيمي الفمسطيني

 الحككمة جانب مف كالدقيؽ التاـ كالتنفيذ الصادقة، بالنكايا مقركنان  االتفاؽ ذلؾ يككف أف ليأمؿ

 .(1)اإلسرائيمية"

 في األعمى لممجمس العشريف الدكرة اجتماع خبلؿ الشيخ شـر تفاؽبا أيضان  المجمس رٌحب كما

 تـ الذم الشيخ شـر منتجع باتفاؽ ترحيبو عف "كعٌبر كرد: حيث ـ،29/11/1999 بتاريخ الرياض

 في إيجابية كخطكة اإلسرائيمية كالحككمة الفمسطينية السمطة بيف ـ،1999 سبتمبر 4 في إليو التكصؿ

 مؤتمر أقرىا التي كالمبادئ األسس إلى العكدة نحك جادة خطكات استتبعتيا ما إذا الصحيح، االتجاه

  .(2)لمسبلـ" مدريد

 البياف في كرد ما كفؽ االتفاؽ إلى لمتكصؿ بيذلت التي كالدكلية العربية الجيكد المجمس كثٌمف

ذ نفسو:  الفمسطيني فالجانبي لتكصؿ بيذلت التي كالدكلية العربية الجيكد الكزارم المجمس ييثمف "كا 

 األمريكية، المتحدة الكاليات كخاصة السبلـ، عممية راعيي ليدعك الشيخ؛ شـر اتفاؽ إلى كاإلسرائيمي

 فاعؿ كشريؾ كمساعييا جيكدىا كتكثيؼ بذؿ مكاصمة إلى األعضاء كدكلو األكركبي االتحاد ككذلؾ

 .(3)السبلـ" عممية في

 بتاريخ الرياض في المنعقدة الخميجي كفالتعا لمجمس األعمى لممجمس العشريف الدكرة كفي

 تنفيذ اإلسرائيمية الحككمة إللزاـ بيذلت التي كالدكلية العربية الجيكد المجمس ثٌمف ـ29/11/1999

 السبلـ، عممية لدعـ تبذؿ التي كالدكلية العربية الجيكد المجمس "كيثمف كرد: حيث المبرمة، االتفاقيات

 مع بيا التزمت التي كالتعيدات لبلتفاقات كاألميف السريع نفيذالت عمى اإلسرائيمية الحككمة كحث

 .(4)العربية" األطراؼ

                                                           

 ـ.11/9/1999البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالسبعيف لممجمس الكزارم، جدة،  (1)
 ـ.29/11/1999البياف الختامي الصادر عف الدكرة العشريف لممجمس األعمى، الرياض، (2)

 ـ.11/9/1999صادر عف الدكرة الثانية كالسبعيف لممجمس الكزارم، جدة، البياف الختامي ال (3)
 ـ.29/11/1999لبياف الختامي الصادر عف الدكرة العشريف لممجمس األعمى، الرياض، ا(4)
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 شـر التفاؽ الزمني البرنامج كفؽ االنتشار إعادة مف الثالثة المرحمة لتنفيذ إسرائيؿ المجمس كدعا

 كزارمال لممجمس كالسبعيف الرابعة الدكرة عف الصادر الختامي البياف في كرد ما كفؽ كذلؾ الشيخ،

 في السبلـ عممية تطكرات الكزارم المجمس "تابع كرد: حيث ـ،8/4/2000 بتاريخ جدة في المنعقدة

 الجانباف إليو تكصؿ الذم الشيخ شـر اتفاؽ مف الثانية المرحمة تنفيذ مف تـ كما األكسط، الشرؽ

 كيدعك يح،الصح االتجاه في إيجابية كخطكة ـ،1999 سبتمبر 4 بتاريخ كاإلسرائيمي الفمسطيني

 مع باالتفاؽ كذلؾ االنتشار، إعادة مف الثالثة المرحمة تنفيذ في باإلسراع االلتزاـ اإلسرائيمية الحككمة

 إلى الكصكؿ مف كاإلسرائيمي الفمسطيني الجانب يتمكف أف المجمس يأمؿ كما الفمسطينية، السمطة

 .(1)الجانبيف بيف االتفاقيات تقضي كما القادـ سبتمبر 13 قبؿ الدائـ الكضع اتفاؽ

 اإلسرائيمية الحككمة الخميجي التعاكف مجمس حٌمؿ الجانبيف بيف المفاكضات تعثر كبعد

 العممية إلى لمعكدة إسرائيؿ عمى الضغط لمسبلـ الراعية الدكؿ كطالب المفاكضات، تعطؿ مسؤكلية

 عيقد الذم الكزارم جمسلمم كالسبعيف الخامسة الدكرة عف الصادر البياف في كرد ما كفؽ كذلؾ السممية،

 الذم التعثر بأف قناعتو عف التعبير المجمس جٌدد اإلطار ىذا "كفي ـ:3/6/2000 بتاريخ جدة في

 اإلسرائيمية المكاقؼ استمرار سكل تفسير أم لو ليس المسارات كؿ عمى السممية العممية منو تعاني

 تمسكو العربي الجانب يكاصؿ الذم لكقتا في السممية العممية لمتطمبات استجابتيا كعدـ المبررة، غير

 .(2)عنو" رجعة ال استراتيجي كخيار بالسبلـ

 فييا يشارؾ كلـ المفاكضات، مسار في طرفان  يكف لـ الخميجي التعاكف مجمس أف مف بالرغـ

 أك األعمى المجمس عف الصادرة الختامية بياناتو عبر إسرائيؿ إلى الدعكة كٌجو أنو إال مباشرة، بصكرة

 البرامج كفؽ ىا تنفيذ عمى كالعمؿ الفمسطيني، الجانب مع المكقعة االتفاقيات احتراـ طالبيا زارمالك 

 الشرؽ في السبلـ عممية في الفمسطيني الجانب إشراؾ تضمف آليات ككفؽ ليا، المحددة الزمنية

 الشعب مطالب كتحقيؽ عادلة حمكؿ إلى لمكصكؿ السياسية التسكية استمرار كضماف األكسط،

  الفمسطيني.

 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منيا:2000مفاوضات كامب ديفيد عام  .9
 يكمان بيف رئيس السمطة 15ـ، كاستمرت 11/7/2000بدأت مفاكضات كامب ديفيد بتاريخ 

كزيرة الخارجية األمريكية مادليف ك  ييكد باراؾ،أ يسرائيماإلكزراء الاسر عرفات، كرئيس الفمسطينية ي

                                                           

 .ـ8/4/2000البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالسبعيف لممجمس الكزارم، جدة،  (1)
ـ، لممزيد حكؿ مكقؼ 3/6/2000عف الدكرة الخامسة كالسبعيف لممجمس الكزارم، جدة، البياف الختامي الصادر (2)

 .13ـ انظر الممحؽ رقـ1999مجمس التعاكف الخميجي مف اتفاؽ شـر الشيخ عاـ 
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 لممشاركة فييا الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف مف بدء المفاكضات التحؽبعد أربعة أياـ ك  ،أكلبرايت
اع الفمسطيني نز تسكية نيائية لملالتكصؿ منيا يدؼ ككاف ال، (1)الياباف ارةزيمف  بعد عكدتو
ط األساسية ، كقبؿ مشاركة كمينتكف في المحادثات عرض عمى مستشاريو الخطك (2)اإلسرائيمي
إقامة دكلة فمسطينية ذات سيادة تحظى باعتراؼ المجتمع الدكلي،  :في تمثمالمقترحة تلبلتفاقية 

قامة منطقة تجارية فييا،  ،منزكعة السبلحك كليا عضكية في األمـ المتحدة،  كذات حدكد مشتركة، كا 
قطاع غزة كالضفة الغربية، كليا الحؽ في تكطيف  بيف معبر آمففييا كليا أجيزة شرطية، ك 

أبك ديس كالعيزرية، كليا ممر سيادم إلى قريتي فكؽ أراضييا، كعاصمة الدكلة تشمؿ  البلجئيف
بسبب اختبلؼ الجانبيف عمى مكضكع  ؛إال أف تمؾ المفاكضات باءت بالفشؿ ،(3)المسجد األقصى

فرفض الجانب الفمسطيني  ؛القدس، حيث عرضت إسرائيؿ أف تككف مدينة القدس عاصمة ليا
فرفض  ؛طرح الجانب الفمسطيني أف تككف مدينة القدس مفتكحة لمجانبيفعمى الرغـ مف (4)ذلؾ

الضغط عمى الجانب الفمسطيني سياسة الجانب األمريكي  اتبعك ، (5)القتراحالجانب اإلسرائيمي ا
 .(6)القدسمدينة ، إال أنو رفض بسبب مكقؼ إسرائيؿ مف يةسرائيماإلتنازالت اللمقبكؿ ب

أٌكد عرفات عمى ىشاشة المكاقؼ اإلقميمية الداعمة بيف بعد فشؿ المباحثات بيف الجان
لمجانب الفمسطيني تنازالت كبيرة ـ أنو قدَّ فتحدث باراؾ ، أما (7)لمفمسطينييف خاصةن المكاقؼ العربية

زالة عدة مستعمراتعفي االنسحاب  تتمثم في الضفة الغربية  ف جزء مف األراضي المحتمة، كا 
ـٌ تكريس السيادة الييكدية عمى مدينة القدس، كرفض عكدة لكف بالرغـ مف ، (8)كقطاع غزة ذلؾ ت
 ىدفتك  ،(10)كاعتبر الفمسطينيكف أف تنازالت باراؾ تيدؼ إلى قبكليـ باتفاقية مجحفة، (9)البلجئيف

                                                           

 .103البشتاكم، شيماء: مفاكضات كامب ديفيد الثانية، ص (1)
بي كالكاليات المتحدة األمريكية تجاه أزمة الشرؽ غريب، قصي؛ المكساكم، عبد الحميد: سياسة االتحاد األكرك  (2)

 .236األكسط بعد الحادم عشر مف أيمكؿ، ص
 .282شير، غمعاد: قاب قكسيف أك أدنى مف السبلـ، ص (3)
 .323ـ، ص2000-ـ1995قريع، أحمد: مفاكضات كامب ديفيد (4)
 .229عدكاف، عصاـ: دراسات في القضية الفمسطينية، ص (5)
 .18اـ: كامب ديفيد: كمينتكف مع حؿ لمقدس يرضي الفمسطينييف، ص( الديكاف، ىش(6
 (7) Ross, Dennis: The Missing Peace The Inside Story of the fight for Middle East 

Peace, P. 49.  
 .130أعكاـ كامب ديفيد كتداعياتيا، ص 3كيالي، ماجد: بعد  (8)
سرائيؿ، ص( الخالدم، كليد: فمسطيف كصراعنا مع الصي(9  .430يكنية كا 

 .14ـ، ص2000األغا، حسيف؛ مالي، ركبرت: أسرار مفاكضات كامب ديفيد تمكز  (10)
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 في مف اتفاؽ شـر الشيخ المتمثؿ المرحمة الثالثةتنفيذ تجاكز  فاكضاتإسرائيؿ مف تمؾ الم
 .(1)مفاكضات كامب ديفيدكدمجيا في  ،االنسحاب مف الضفة الغربية

 م:2000موقف مجمس التعاون الخميجي من مباحثات كامب ديفيد عام 

ف الفمسطيني كاإلسرائيمي إلى ير مجمس التعاكف الخميجي عف أسفو الشديد لعدـ تكصؿ الجانبعبٌ 
بيؿ كمينتكف، برئاسة اإلدارة األمريكية  جيكدعف تقديره لالمجمس ر كامب ديفيد، كعبٌ  محادثاتاتفاؽ في 

مسبلـ، كالمجتمع الدكلي التحرؾ الفعاؿ، كبذؿ المزيد مف الجيد لمضغط لراعية اللدكؿ ا مطالبةد كجدٌ 
كذلؾ كفؽ ما جاء في ، المبادئ التي أقرىا مؤتمر مدريدعمى إسرائيؿ، كمطالبتيا بااللتزاـ باألسس ك 

مجمس الكزارم المنعقدة في جدة بتاريخ البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالسبعيف لم
ـ، كرد: "كتابع المجمس الكزارم باىتماـ بالغ مستجدات مسار عممية السبلـ في الشرؽ 2/9/2000

األكسط، كعكدة العممية السممية إلى حالة التعثر، كجٌدد المجمس التعبير عف قناعتو بأف التعثر 
عمى المساريف السكرم اإلسرائيمي، كالفمسطيني  كاإلخفاقات المتتالية في المفاكضات بيف األطراؼ

اإلسرائيمي، مبعثيا استمرار المكاقؼ اإلسرائيمية المتعنتة، كعدـ جديتيا في االستجابة لمتطمبات 
السبلـ في الكقت الذم ال يزاؿ الجانب العربي ممتزمان بالسبلـ كخيار استراتيجي ال رجكع فيو، كفي 

م عف أسفو الشديد لعدـ تكصؿ الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي إلى ىذا اإلطار عٌبر المجمس الكزار 
اتفاؽ في قمة كامب ديفيد التي عيقدت مؤخران، كفي ىذا الصدد عٌبر المجمس الكزارم عف تقديره 
دارتو، كجٌدد المجمس الكزارم مطالبتو راعيي  لمجيكد الكبيرة التي بذليا الرئيس األمريكي كمينتكف كا 

كالكاليات المتحدة األمريكية كركسيا االتحادية، ككذلؾ االتحاد األكركبي كدكلو  عممية السبلـ،
األعضاء، كالمجتمع الدكلي إلى التحرؾ الفعاؿ، كبذؿ المزيد مف الجيكد بالضغط عمى الجانب 
اإلسرائيمي، كمطالبتو االلتزاـ باألسس كالمبادئ التي أقرىا مؤتمر مدريد لمسبلـ، كبما يؤدم إلى 

الحقكؽ العربية المشركعة إلى أصحابيا تنفيذان لقرارات الشرعية الدكلية ككفقان لقرارم مجمس  إعادة
، كمبدأ األرض مقابؿ السبلـ، كجٌدد المجمس الكزارم تأكيد مكاقفو الثابتة بأف 338، 242األمف 

بما في  السبلـ الشامؿ كالعادؿ لف يتحقؽ إال باستعادة الشعب الفمسطيني لكامؿ حقكقو المشركعة

                                                           

: أكراؽ كامب ديفيد، ص(1  .72( ىنية، أكـر
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قامة دكلتو (1)194ذلؾ حؽ العكدة لبلجئيف الفمسطينييف بمكجب قرار األمـ المتحدة رقـ  ، كا 
 .(2)المستقمة كعاصمتيا القدس الشريؼ"

د مجمس التعاكف أكٌ  ،بعد فشؿ مباحثات كامب ديفيد بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي
ية السبلـ، كأف مدينة القدس تعتبر أحدل مباحثات كامب ديفيد لـ تضؼ شيئان لعممالخميجي أف 

الخطكط الحمراء لمشعب الفمسطيني، كاألمة العربية كاإلسبلمية، كأم حديث بشأنيا يعتبر تفريط في 
حقكؽ الشعب الفمسطيني، كاعتبر المجمس أف المفاكضات بيف الجانبيف تستمـز غطاءن دكليان 

ددىا الجانباف مما يضمف التكصؿ إلى تسكية لئلشراؼ عمييا، كالعمؿ عمى تنفيذىا كفؽ آليات يح
 شاممة في المنطقة.

ثانيًا: دور مجمس التعاون الخميجي في إبراز القضية الفمسطينية في المجمس 
 م:2000 -م1993المشترك ما بين عامي

-ـ1993تناكلت البيانات الختامية الصادرة عف المجمس المشترؾ في الفترة ما بيف عامي 
 مسطينية كأحداثيا بشكؿ مباشر، ككانت مكاقفيـ اتجاىيا عمى النحك التالي:ـ القضية الف2000

 م:1993 عام البيان الختامي الرابع لممجمس المشترك .1
عيقد االجتماع الرابع لممجمس المشترؾ في العاصمة البمجيكية برككسؿ بتاريخ 

 فمسطينية:ـ، ككاف أبرز ما جاء في البياف الختامي فيما يتعمؽ بالقضية ال11/5/1993
                                                           

صكت، كمعارضة  35ـ، كحصؿ عمى تأييد 11/12/1948بتاريخ  194رقـ قرار مجمس األمف الدكلي صدر  ((1
 رز ما جاء فيو:عف التصكيت، كأب 8صكت، كامتناع  15
دكؿ أعضاء في األمـ المتحدة تككف ميمتيا القياـ بتنفيذ المياـ التي أقرتيا الجمعية  3إنشاء لجنة مككنة مف  -

 ـ، كتنفيذ الميمات التي يصدرىا مجمس األمف أك الجمعية العامة.14/5/1948العامة بتاريخ 
سطيف، كتأميف حرية الكصكؿ إلييا كفؽ الحقكؽ الدعكة إلى حماية األماكف المقدسة، كالمكاقع الدينية في فم -

 القائمة، كالعرؼ التاريخي، ككجكب إخضاع الترتيبات المعمكؿ بيا إلشراؼ األمـ المتحدة.
اإلقرار بأف تعامؿ مدينة القدس معاممة خاصة منفصمة عف معاممة باقي المدف الفمسطينية، كأف تكضع تحت  -

 السبلح منيا.مراقبة األمـ المتحدة، كالعمؿ عمى نزع 
السماح لبلجئيف الفمسطينييف بالعكدة إلى ديارىـ في أقرب كقت ممكف، كالعيش بسبلـ مع جيرانيـ، كدفع  -

 التعكيضات لبلجئيف الذيف ال يرغبكف بالعكدة.
1948 To -7-Report of the United Nations Security Council for the period From 16( 

 1949, P. 87).-7-15  
لممزيد حكؿ مكقؼ ـ، 2/9/2000البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالسبعيف لممجمس الكزارم، جدة،  (2)

 .14 مجمس التعاكف الخميجي مف كامب ديفيد انظر الممحؽ رقـ
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  رٌحب كزراء المجمس المشترؾ باستئناؼ جكالت المفاكضات الثنائية بيف الكفكد العربية كالكفد
مدخكؿ في مفاكضات راؼ الصراع في الشرؽ األكسط لكافة أطإلى دعكة اإلسرائيمي، ككٌجيكا ال

تمؾ األطراؼ  كقؼ، كأىمية في عممية السبلـ جدية مف أجؿ تحقيؽ تقدـ سريع كجكىرم
 ـ، مف أجؿ إعادة بناء الثقة بينيا.السبل عماؿ كالتصريحات التي تيدداأل

 تيعٌد غير  التأكيد عمى أف المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي المحتمة بما فييا القدس الشرقية
 ؿ عقبة أماـ عممية السبلـ.شكٌ تي ك  قانكنية،

 السبلـ، كحؿ الصراع عممية دعـ التأكيد عمى استمرار حككمات أعضاء المجمس المشترؾ ب
العربي اإلسرائيمي، كالقضية الفمسطينية مف أجؿ تحقيؽ حؿ عادؿ كشامؿ كفؽ قرارات األمـ 

، كمبدأ األرض مقابؿ السبلـ، كتكفير األمف لجميع دكؿ المنطقة ضمف 338، 242المتحدة 
 تقرير المصير. بيا، كضماف ممارسة الشعب الفمسطيني حؽ حدكد معترؼ

  ؿ المجمس المشترؾ عمى االستمرار في القياـ بدكر بناء كنشط في تصميـ أعضاء دك
 المفاكضات متعددة األطراؼ.

  إدانة أعماؿ العنؼ في األراضي المحتمة، كالتأكيد عمى ضركرة احتراـ إسرائيؿ التزاماتيا
التطبيؽ العممي لمعاىدة جنيؼ الرابعة ما في ذلؾ مجاؿ حقكؽ اإلنساف، كمطالبتيا بالدكلية، ب

 .(1)، كااللتزاـ بياـ1967عاـ  المحتمةالفمسطينية األراضي  في

خبلؿ االجتماع الرابع لممجمس المشترؾ أٌكد كزراء مجمس التعاكف الخميجي كاالتحاد 
األكركبي عمى بذؿ الجانبيف المزيد مف الجيكد لتحقيؽ السبلـ الدائـ كالشامؿ، كحؿ الصراع 

دانة االنتياكات اإلسرائيمية ضد الفمسطيني اإلسرائيمي، عمى أساس قرارات  الشرعية الدكلية، كا 
قامة المستكطنات  الشعب الفمسطيني المتمثمة في االعتداءات عمى المدنييف الفمسطينييف، كا 

 اإلسرائيمية عمى األراضي الفمسطينية، لما ليا مف نتائج سمبية في إعاقة تنفيذ عممية السبلـ.

 م:1994 عام كالبيان الختامي الخامس لممجمس المشتر  .2
عيقد االجتماع الخامس لممجمس المشترؾ في العاصمة السعكدية الرياض بتاريخ 

 ـ، ككاف أبرز ما جاء في البياف الختامي لبلجتماع فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية:8/5/1994

  ٌعكا اتفاؽامتدح كزراء المجمس المشترؾ شجاعة المفاكضيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف الذيف كق 
 السبلـ.ـ، كاعتبركه مرحمة ميمة في عممية 13/9/1993نطف بتاريخ في كاش إعبلف المبادئ

                                                           

 ـ.11/5/1993( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة لممجمس المشترؾ، برككسؿ، (1
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  دانتيـ لكافة أعماؿ العنؼ ضد المدنييف، كأعربكا عٌبر كزراء المجمس المشترؾ عف استنكارىـ كا 
 عف أسفيـ البالغ لخسارة األركاح، كأف األحداث المأساكية تبرز أىمية السبلـ.

 مس المشترؾ إسرائيؿ تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية، طالب كزراء المج
كجٌددكا تأكيدىـ أف المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي المحتمة غير شرعية بمكجب القانكف 

 الدكلي، كتيعٌد عائقان أماـ عممية السبلـ.
  لبلتفاؽ، كحث الجانبيف عميـ الكامؿـ، كد4/5/1994الترحيب بتكقيع اتفاؽ القاىرة بتاريخ 

يؽ تقدـ جكىرم في عمى التعاكف مف أجؿ تنفيذه بصكرة كاممة كعاجمة، كالتأكيد عمى أىمية تحق
األخص المسار السكرم مف عممية السبلـ عمى كافة المسارات األخرل لممفاكضات الثنائية، كب

 أجؿ ضماف سبلـ عادؿ كشامؿ في الشرؽ األكسط.
 ستمرار في القياـ بدكر اال كركبي كمجمس التعاكف الخميجيتحاد األأعرب الكزراء عف عـز اال

في المفاكضات متعددة األطراؼ، كالتأكيد عمى أف التقدـ في المسارات الثنائية  نشط كبناء
 سيسيـ بشكؿ كبير في عممية السبلـ.

  ٌقتصادية االالمساعدات بما فييا  دعـ كالمساعدة،د الجانباف عمى أىمية تقديـ كافة أشكاؿ الأك
 .(1)لؤلراضي المحتمة

بتكقيع الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي اتفاؽ خبلؿ دكرتو الخامسة ب المجمس المشترؾ رحٌ 
أكسمك، كاعتبره محطة ميمة في الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي نحك تحقيؽ السبلـ العادؿ كالشامؿ 

كقعة بيف الجانبيف، بما تفاقيات المر كزراء المجمس المشترؾ دعميـ الكامؿ لبلبيف الطرفيف، كعبٌ 
مف خبلؿ الدعـ االقتصادم كالمالي  يضمف لمشعب الفمسطيني العيش فكؽ أرضو، كتنمية اقتصاده

 لتنمية مؤسسات السمطة الفمسطينية.

 م:1996 عام البيان الختامي السادس لممجمس المشترك .3
ـ، ككاف 22/4/1996اريخ عيقد االجتماع السادس لممجمس المشترؾ في مدينة لككسمبكرج بت

 أبرز ما جاء في البياف الختامي لبلجتماع فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية:

  مناشدة كافة أطراؼ الصراع في الشرؽ األكسط إلى مكاصمة تنفيذ عممية السبلـ بكؿ إصرار
نتشار إبراميا، كالطمب مف إسرائيؿ مكاصمة إعادة ا كفقان لمجداكؿ الزمنية لبلتفاقيات التي تـٌ 

 قكاتيا كفقان لبلتفاقية المؤقتة، كدعكة منظمة التحرير الفمسطينية تنفيذ تعيداتيا.

                                                           

 ـ.8/5/1994ر عف الدكرة الخامسة لممجمس المشترؾ، الرياض، ( البياف الختامي الصاد(1
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  ضفة الغربية؛ ألف استمرار ذلؾ كال ،قطاع غزة المفركض عمىالطمب مف إسرائيؿ رفع الحصار
إلنسانية كالمادية عمى عممية السبلـ، كالسماح لممعكنات ا الحصار يؤدم إلى عكاقب كخيمة

ماف إلى كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي المركر بأ ،االتحاد األكركبي اإلعمار الممكلة مفلبرامج 
 الضفة الغربية كقطاع غزة.

 ة، كالتي جرت بشكؿ مرضً الفمسطينيترحيب بسير عممية االنتخابات الرئاسية كالتشريعية ال ،
 اطية الفمسطينيةكقدمكا التينئة لمرئيس ياسر عرفات عمى نجاحيا، كاتفقكا عمى دعـ الديمقر 

 .كعنصر ىاـ لمسبلـ كاالستقرار في المنطقة
  أٌكد كزراء المجمس المشترؾ أف أمف السكاف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ييعٌد عنصر أساسي في

 تنفيذ عممية السبلـ. 
  ٌـ 30/9/1994بتاريخ ب كزراء االتحاد األكركبي بقرار كزراء دكؿ مجمس التعاكف الخميجي رح

ضد  مف الدرجتيف الثانية كالثالثةاالقتصادية  المقاطعة دكؿ المجمستطبؽ  عدـالذم تضمف 
، كبأنيا سكؼ تؤيد اتخاذ إجراءات في إطار جامعة (1) مف مقاطعات الجامعة العربيةإسرائيؿ 

د االتحاد األكركبي أف رفع المقاطعة العربية عف إسرائيؿ الدكؿ العربية بيدؼ رفع المقاطعة، كأكٌ 
 يسيـ في دفع عممية السبلـ. بشكؿ كامؿ

  ترحيب كزراء المجمس المشترؾ بنتائج مؤتمر المعكنة االقتصادية لمفمسطينييف الذم عيقد في
 .(2)ـ9/1/1996مدينة باريس بتاريخ 

                                                           

إلسرائيؿ االقتصادية ت لممقاطعة العربية مستكياد مجمس الجامعة العربية في دكرتو السادسة كالثبلثكف ثبلثة حدٌ  (1)
 عمى النحك التالي:

 .الدرجة األكلى: المقاطعة المباشرة لمسمع كالخدمات التي تنتجيا إسرائيؿ 
 كضع تمؾ الشركات عمى قائمة  مف خبلؿ الثانية: مقاطعة الشركات التي تساعد عمى دعـ إسرائيؿ الدرجة

 المقاطعة العربية.
  .الدرجة الثالثة: مقاطعة الشركات التي تتعامؿ مع الشركات المكجكدة في قائمة الدرجة الثانية 

 (.168بية إلسرائيؿ، ص)حسف، عبد المنعـ: قرار مجمس التعاكف الخميجي كمصير المقاطعة العر 
ـ بمشاركة الدكؿ المشاركة في دعـ السمطة الفمسطينية، 11/1/1996-8( عيقد مؤتمر باريس في الفترة ما بيف 2)

لسمطة الفمسطينية السبب الرئيس لعقد المؤتمر، باإلضافة إلى امف الدكؿ التي تعيدت بدعـ  عديدككاف عدـ التزاـ ال
جراءات إسرائيؿ المتمثمة في إغبلؽ المعابر، سكء األكضاع االقتصادية لمفمسط ينييف في مناطؽ الحكـ الذاتي، كا 

التكاصؿ االقتصادم بيف  ع، كمنـ1948عاـ  كمنع العماؿ الفمسطينييف مف الكصكؿ لعمميـ في األراضي المحتمة
الفمسطيني باعتبار  قطاع غزة كالضفة الغربية، كفي ختاـ المؤتمر تعيدت الدكؿ المشاركة بالتزاماتيا تجاه الشعب

ذلؾ دعمان لعممية السبلـ في المنطقة، كتكفير مصادر دخؿ لمسمطة الفمسطينية، كرفع المعاناة عنيا. ) البيادر 
 (.13السياسي، مؤتمر باريس بيف التعيدات كالكفاء بيا، ص
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  جٌدد الكزراء دعكتيـ بأف المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي المحتمة، كمنطقة الحكـ الذاتي
لقانكف الدكلي، كتيشٌكؿ عقبة أماـ السبلـ، كطالبكا بكقؼ األعماؿ الفمسطيني غير شرعية كفؽ ا

االستيطانية إلحراز التقدـ في عممية السبلـ، ككٌجيكا الدعكة إلسرائيؿ لعدـ اتخاذ الخطكات التي 
 .(1)تتناقض مع اتفاؽ إعبلف المبادئ، كتيمحؽ الضرر بالمفاكضات النيائية

تناكؿ المحطات الرئيسة لمقضية الفمسطينية في  خبلؿ االجتماع السادس لممجمس المشترؾ
تمؾ الفترة، فكانت مكاقؼ المجمس المشترؾ تتمثؿ في إدانة اإلغبلؽ كالحصار اإلسرائيمي المفركض 
عمى األراضي الفمسطينية، كالمطالبة بفكو، كالتأكيد عمى ضركرة بناء الدكلة الفمسطينية، كما رٌحب 

نتخابات الفمسطينية، كبقرارات قمة باريس االقتصادية، كأٌكد كزراء المجمس المشترؾ بنتائج اال
الكزراء دعميـ لمسمطة الفمسطينية مف خبلؿ تقديـ المساعدات المالية لتعزيز مؤسسات الحكـ الذاتي 

 في األراضي الفمسطينية. 

 :م1997عام  البيان الختامي السابع لممجمس المشترك .4
ـ، ككاف أبرز 17/2/1997في مدينة الدكحة بتاريخ عيقد االجتماع السابع لممجمس المشترؾ 

 ما جاء في البياف الختامي لبلجتماع فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية:

حكؿ تنفيذ إعادة االنتشار اإلسرائيمي مف المدينة، كأعرب الكزراء (2)الترحيب بتكقيع اتفاؽ الخميؿ -
كالبدء في مفاكضات الكضع  ،لمرحميبضركرة أتباع االتفاؽ تنفيذ البنكد المعمقة مف االتفاؽ ا

 .النيائي
دعا كزراء المجمس المشترؾ جميع األطراؼ لبلستمرار في جيكدىـ مف خبلؿ المفاكضات  -

 البناءة بيدؼ تحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط.
جٌدد الكزراء تأكيدىـ أف المستكطنات اإلسرائيمية في المناطؽ المحتمة غير شرعية كفقان لمقانكف  -

، كتيشٌكؿ عقبة في طريؽ السبلـ، كأف كقؼ االستيطاف بصكرة كاممة أمر ال غنى عنو الدكلي
 إلعادة الثقة بيف الجانبيف.

دعا كزراء المجمس المشترؾ إسرائيؿ احتراـ التزاماتيا كفؽ االتفاقيات المبرمة، كأف تيعدؿ عف  -
 .اتخاذ أم خطكات تخالؼ إعبلف المبادئ كتسبؽ نتائج المفاكضات النيائية

                                                           

 .ـ22/4/1996البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة لممجمس المشترؾ، لككسمبكرج ،  (1)
سرائيؿ بتاريخ السمطة الفمسطينية ك بيف ما ع ( اتفاؽ الخميؿ: كق  (2 فيو االتفاؽ عمى انسحاب  ـ، تـٌ 5/1/1997ا 

أياـ مف تكقيع االتفاؽ. ) النمكرة، محمكد: الجريمة غربية  10القكات اإلسرائيمية مف مدينة الخميؿ في مدة ال تتجاكز 
 (.175فمسطيف الضحية، ص-أمريكية
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دعا الكزراء إسرائيؿ إلزالة القيكد كالحصار المفركض عمى األراضي الفمسطينية، كضماف  -
 .(1)دخكؿ المساعدات الدكلية لقطاع غزة كالضفة الغربية

 :(2)م1999عام  البيان الختامي التاسع لممجمس المشترك .5
ف أبرز ما ـ، ككا2/11/1999بتاريخ  دبيعيقد االجتماع التاسع لممجمس المشترؾ في مدينة 

 جاء في البياف الختامي لبلجتماع فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية:

ـ، كاستئناؼ مفاكضات الكضع النيائي 1999 عاـ ب المجمس المشترؾ باتفاؽ شـر الشيخرحٌ  -
 بيف األطراؼ.

ليا االتحاد خميجي عف تقديرىـ لمجيكد التي بذعرب المشارككف مف جانب مجمس التعاكف الأ -
 أجؿ دفع مسيرة عممية السبلـ في الشرؽ األكسط. األكركبي مف

 ، كالتيحادية الجانباألجراءات اإلالتكقؼ عف اتخاذ  دعكة الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي إلى -
عمى األراضي  المستكطنات غير الشرعيةإسرائيؿ إقامة  ، كمف أبرزىاتتعارض مع اتفاؽ أكسمك

إقامة المستكطنات يؤدم إلجياض عممية الفمسطينية، كحٌذر المجمس مف أف استمرار 
 .(3)السبلـ

دعت البيانات الختامية لممجمس المشترؾ السابع كالتاسع إلى ضركرة تكفير المناخ السياسي 
لتعزيز العممية السممية بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي، كالتأكيد عمى ضركرة تنفيذ االتفاقيات 

مة، أك كضع العراقيؿ بيدؼ تحقيؽ السبلـ في منطقة الشرؽ المكقعة بيف الجانبيف دكف أم مماط
 األكسط، كبناء الدكلة الفمسطينية المستقمة كفؽ قرارات الشرعية الدكلية، كاألمـ المتحدة.

 :م2000عام  البيان الختامي العاشر لممجمس المشترك .6
ككاف  ـ،22/5/2000بتاريخ  برككسؿلممجمس المشترؾ في مدينة  عاشرعيقد االجتماع ال

 أبرز ما جاء في البياف الختامي لبلجتماع فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية:

دعا المجمس المشترؾ كافة األطراؼ إلى االمتناع عف ما مف شأنو أف يتسبب في إعاقة نجاح  -
قامة المستكطنات الستكماؿ مفاكضات الكضع النيائي.  مفاكضات السبلـ خاصة كقؼ بناء كا 

لمشترؾ دعكتيـ إلى ضركرة إقامة سبلـ عادؿ كشامؿ في الشرؽ األكسط جٌدد كزراء المجمس ا -
، كمبادئ مؤتمر مدريد كأكسمك، 425، 338، 242كفؽ قرارات مجمس األمف الدكلي 

                                                           

 ـ.17/2/1997الختامي الصادر عف الدكرة السابعة لممجمس المشترؾ، الدكحة، البياف  (1)
 لـ يتمكف الباحث مف العثكر عمى البياف الختامي الثامف لممجمس المشترؾ خبلؿ إعداده الدراسة.(2)

 ـ.2/11/1999( البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة لممجمس المشترؾ، دبي، 3)
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كاالتفاقيات المترتبة عنيا، ككٌجيكا الدعكة لجميع األطراؼ لبلستمرار في المفاكضات البناءة 
 األكسط.بيدؼ تحقيؽ سبلـ عادؿ كشامؿ في الشرؽ 

جٌدد الكزراء تأكيدىـ أف المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي المحتمة غير شرعية كفقان لمقانكف  -
الدكلي، كأنيا عقبة أماـ طريؽ السبلـ، كطالبكا إسرائيؿ بكقؼ بناءىا إلعادة بناء الثقة في 

 عممية السبلـ.
لمبرمة، ككقؼ الخطكات كاإلجراءات كٌجيكا الدعكة إلسرائيؿ الحتراـ التزاماتيا كفؽ االتفاقيات ا -

 التي تخالؼ إعبلف المبادئ، كتسبؽ نتائج المفاكضات النيائية.
أٌكد كزراء المجمس المشترؾ التزاميـ بالمساىمة في التنمية الفمسطينية في ظؿ استمرار ضعؼ  -

االقتصاد الفمسطيني، كاعتبركا إغبلؽ الضفة الغربية كقطاع غزة ييشٌكؿ عقبة في طريؽ 
ستقرار كالتنمية في أراضي السمطة الفمسطينية، مما أدل لتردم الظركؼ المعيشية لمشعب اال

الفمسطيني، كطالب الكزراء إسرائيؿ إزالة جميع العقبات أماـ دخكؿ المساعدات كالمكاد اإلنسانية 
 الممكلة دكليان لقطاع غزة كالضفة الغربية.

تكثيؼ االتحاد األكركبي مساندتو لعممية أعرب كزراء مجمس التعاكف الخميجي عف تقديرىـ ل -
 .(1)السبلـ مف خبلؿ تعييف مبعكث خاص بالشرؽ األكسط

استغؿ مجمس التعاكف الخميجي التنسيؽ مع االتحاد األكركبي في مجاؿ العمؿ المشترؾ بيف 
الجانبيف لصالح القضية الفمسطينية؛ لذا تناكلت البيانات الختامية لممجمس المشترؾ األحداث 

براز المحطات األساسية في ال دكرية لمقضية الفمسطينية، كمكاقؼ كزراء العمؿ المشترؾ منيا، كا 
القضية الفمسطينية، كالدعكة إلى دعميا بما يحقؽ التقدـ لصالح الفمسطينييف، كالطمب لبذؿ المزيد 

ؼ دكؿ مف الجيكد بما يخدـ الشعب كالقضية الفمسطينية، كمف خبلؿ تمؾ البيانات نبلحظ أف مكاق
االتحاد األكركبي منسجمة مع مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي تجاه عممية السبلـ، كالضغط عمى 
دانة العراقيؿ اإلسرائيمية إلقامة الدكلة  إسرائيؿ لتنفيذ االتفاقيات المكقعة مع الجانب الفمسطيني، كا 

 الفمسطينية.

اد األوروبي تجاه ثالثًا: موقف مجمس التعاون الخميجي من القمم الختامية لالتح
 م:2000-م1993القضية الفمسطينية ما بين عامي 

اعتبر مجمس التعاكف الخميجي االتحاد األكركبي أحد الداعميف لعممية السبلـ في الشرؽ  
إشادة المجمس بو في العديد مف البيانات الختامية الصادرة عنو، خبلؿ يتضح ذلؾ مف ك األكسط، 

                                                           

 ـ.22/5/2000الصادر عف الدكرة العاشرة لممجمس المشترؾ، برككسؿ،  ( البياف الختامي(1
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لختامي الصادر عف الدكرة السابعة عشرة لممجمس األعمى بتاريخ ما كرد في البياف ا برزىاكمف أ
ـ: "كيشيد المجمس األعمى باإلجماع الدكلي لدعـ كمؤازرة استمرارية عممية السبلـ في 9/12/1996

الشرؽ األكسط، مثمنان في نفس الكقت الجيكد المبذكلة مف قبؿ االتحاد األكركبي كدكلو األعضاء 
 .(1)كالسياسي" عمى النطاقيف االقتصادم

كثٌمف المجمس في دكرتو الثامنة عشرة لممجمس األعمى التي عيقدت في الككيت بتاريخ 
ـ جيكد االتحاد األكركبي في دعـ عممية السبلـ، حيث كرد في البياف الختامي: 22/12/1997

اء، "كفي ىذا الصدد ييقدر المجمس األعمى الجيكد المبذكلة مف االتحاد األكركبي كدكلو األعض
 .(2)كدعمو السياسي كاالقتصادم لمسمطة الكطنية الفمسطينية"

كطالب المجمس االتحاد األكركبي كدكلو األعضاء تكثيؼ جيكدىـ كأدكارىـ إلنقاذ عممية  
السبلـ، كالضغط عمى إسرائيؿ الستئناؼ المفاكضات، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي 

مجمس الكزارم التي عيقدت في الرياض بتاريخ الصادر عف الدكرة السادسة كالستيف لم
ـ: "كما يدعك االتحاد األكركبي كدكلو األعضاء إلى تكثيؼ دكرىـ الفاعؿ لتبلقي فشؿ 8/3/1998

عممية السبلـ، كحمؿ إسرائيؿ عمى استئناؼ المفاكضات عمى كافة المسارات إلعادة مسيرة السبلـ 
 .(3)العادؿ كالشامؿ"إلى مسارىا الصحيح كصكالن إلى تحقيؽ السبلـ 

كقد تعددت مكاقؼ االتحاد األكركبي تجاه عممية السبلـ في الشرؽ األكسط، كالقضية  
ـ، كتناكليا مجمس التعاكف الخميجي خبلؿ اجتماعاتو 2000-ـ1993الفمسطينية ما بيف عامي 

 كأٌيدىا، كمف أبرز تمؾ المكاقؼ:

 م:1996عام قمة فمورنسا  .1
 : البياف الختامي الصادر عنيا جاء فيـ، ك 22/6/1996 عيقدت قمة فمكرنسا بتاريخ

د االتحاد األكركبي تأكيده أف السبلـ في الشرؽ األكسط بيف الجانبيف الفمسطيني جدٌ يي  -
 كاإلسرائيمي أحد اىتماماتو األساسية.

تشجيع االتحاد األكركبي جميع األطراؼ لبلنضماـ لعممية السبلـ، كتنفيذ االتفاقيات  -
 تئناؼ المفاكضات في أقرب كقت ممكف.المكقعة، كاس

                                                           

 ـ.9/12/1996البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة عشرة لممجمس األعمى، الدكحة، (1)

 ـ.22/12/1997البياف الختامي الصادر عف الدكرة العشريف لممجمس األعمى، الرياض، (2)

 ـ.8/3/1998لدكرة السادسة كالستيف لممجمس الكزارم، الرياض، البياف الختامي الصادر عف ا(3)
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 التأكيد عمى أف المبادئ األساسية لعممية السبلـ كفؽ قرارات األمـ المتحدة. -

 دعكة لمجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي الستئناؼ مفاكضات المرحمة النيائية.ال تكجيو -

 سرائيؿ.ر االتحاد األكركبي عف تأييده لمتعاكف األمني بيف السمطة الفمسطينية كا  عبٌ  -

 .(1)إسرائيؿ لرفع القيكد كالحصار عف الشعب الفمسطيني كةدع -

 :م1996 قمة ليون .2
 البياف الختامي الصادر عف القمة: جاء في ـ،29/6/1996عقدت قمة ليكف بتاريخ 

 الدعكة إلى تطبيؽ كافة االتفاقيات المكقعة بيف األطراؼ.  -

أجؿ دعـ السبلـ، كتأييد اتخاذ كافة اإلشارة إلى أىمية التنمية كاالزدىار االقتصادم مف  -
 التدابير مف أجؿ تسييؿ النشاط االقتصادم في الضفة الغربية كقطاع غزة.

سرائيؿ. -  التأكيد عمى أىمية المفاكضات بيف األطراؼ العربية كا 

 .(2)الدعكة إلى تدعيـ السبلـ كتكثيؽ الركابط بيف الجانب العربي كاإلسرائيمي -

 م:1996ي من قمة فمورنسا وليون عام موقف مجمس التعاون الخميج
أشاد مجمس التعاكف الخميجي بالبيانات الختامية الصادرة عف قمة فمكرنسا، كقمة الدكؿ 
الصناعية في ليكف كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الستيف لممجمس الكزارم التي 

إذ يشيد باإلجماع الدكلي المكحد ـ: "كالمجمس الكزارم 8/12/1996عيقدت في الرياض بتاريخ 
كالثابت تجاه المكاقؼ المؤيدة لعممية السبلـ التي تضمنتو البيانات الختامية الصادرة عف االتحاد 
األكركبي في اجتماعو األخير في فمكرنسا، كقمة الدكؿ الصناعية في ليكف، يدعك راعيي مؤتمر 

إلى االستمرار في بذؿ أقصى الجيكد لضماف مدريد لمسبلـ الكاليات المتحدة األمريكية، كركسيا 
 .(3)استمرار العممية السممية، كاستئناؼ المفاكضات لمكصكؿ إلى السبلـ المنشكد"

تناكؿ مجمس التعاكف الخميجي خبلؿ اجتماعاتو مكاقؼ االتحاد األكركبي تجاه القضية 
كسط، كتدعك الستمرار الفمسطينية، كأٌيدىا باعتبارىا مكاقؼ تشجع عممية السبلـ في الشرؽ األ

المفاكضات بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي بيدؼ الكصكؿ إلى حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية، 

                                                           

 ـ.22/6/1996اإلعبلف الصادر عف المجمس األكركبي بشأف العممية السممية في الشرؽ األكسط، فمكرنسا، (1)
 ـ.29/6/1996البياف السياسي الصادر عف قمة الدكؿ الصناعية السبع كركسيا، ليكف، (2)

 ـ.8/9/1996ادر عف الدكرة الستيف لممجمس الكزارم، الرياض، البياف الختامي الص(3)
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كاستغؿ المجمس الدعكات األكركبية في دعـ القضية الفمسطينية بشكؿ دائـ كمستمر عبر اجتماعاتو 
 المتكررة.

 م:1996م مبادرة االتحاد األوروبي لمسالم في الشرق األوسط عا .3
الشرؽ األكسط بتاريخ  كركبي مبادرة حكؿ عممية السبلـ فيالبرلماف األ رأصد

عضكان عف  22ان، كامتناع عضك  44، مقابؿ معارضة عضكان  318كأٌيدىا  ـ،14/11/1996
 :التصكيت، كأىـ ما جاء فييا

بما  األراضي الفمسطينية عمىإسرائيؿ مستكطنات جديدة  إقامةمعارضة االتحاد األكركبي  -
التكصؿ إلييا بيف الجانبيف، كيؤخر تنفيذ المرحمة الثالثة مف  يتنافى مع االتفاقيات التي تـٌ 

 شعاؿ العنؼ كتدىكر األكضاع.إاتفاؽ أكسمك، كيؤدم إلى 
، ان استفزازي عمبلن (1)المسجد األقصى أسفؿاعتبر البرلماف األكركبي قرار إسرائيؿ فتح النفؽ  -

 كيؤدم إلى انعكاسات خطيرة.
األكضاع االقتصادية الصعبة كانتشار الفقر بيف الفمسطينييف في قطاع غزة كالضفة اعتبر  -

 الغربية أحد العكامؿ األساسية التي تساىـ في تطكر حركات المعارضة الفمسطينية.
قتصادية االمساعدات التقديـ في األعضاء  ودكلعمى أىمية الدكر الذم تقكـ بو  االتحاد دأكٌ  -

 كاحتراـ حقكؽ اإلنساف. ،قرف بتعزيز الديمقراطيةنيا يجب أف تي لمفمسطينييف، كأ
كضماف سبلمة مكاطني الخميؿ  ،نداء إلى السمطة الفمسطينية لبذؿ الجيكداالتحاد و كجٌ  -

 الييكد، كالمستكطنات اإلسرائيمية.
عرض يي ك في القدس عمؿ استفزازم،  ةإغبلؽ مكاتب السمطة الفمسطينياالتحاد اعتبر  -

 لمستقبمية لمخطر.المفاكضات ا
أكسمك غير قابمة لمتفاكض، كأف مياـ المجاف المتفاكضة تطبيؽ  ةاتفاقي االتحاداعتبر  -

 االتفاقيات.
 مف بيف قطاع غزة كالضفة الغربية.آالطمب مف إسرائيؿ احتراـ تعيدىا بضماف ممر  -
تكقؼ ، ك كي تدعـ عممية السبلـ ؛دعكة إيراف الستعماؿ نفكذىا عمى الحركات الفمسطينية -

 .األعماؿ العسكرية ضد اإلسرائيمييف
                                                           

ـ، 25/9/1996( قررت الحككمة اإلسرائيمية برئاسة بنياميف نتنياىك فتح نفؽ أسفؿ المسجد األقصى بتاريخ (1
، كلذلؾ النفؽ أخطار كبيرة يؤدم األبنية التاريخية اإلسبلمية، مما  قع أسفؿألنو ي ؛بحجة البحث عف الييكؿ المزعـك

كانت تيدؼ إسرائيؿ مف كرائو إلى إحداث تشققات كانييارات في العقارات الكقفية المحاذية لمسكر الغربي لممسجد، ك 
 (. 196عمى المدينة. ) الزرك، نكاؼ: نفؽ القدس كانتفاضة األقصى، ص ييكديةفرض السيادة ال
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االتحاد األكركبي مع كؿ دكلة في المنطقة عمى ضكء  عمى تحديد كتكضيح عبلقاتد أكٌ  -
 .(1)الدكر الذم تمعبو تمؾ الدكؿ في عممية السبلـ

 م:1996مبادرة االتحاد األوروبي لمسالم عام  موقف مجمس التعاون الخميجي من
خبلؿ الدكرة الثالثة كالستيف لممجمس الكزارم التي عيقدت في جي ر مجمس التعاكف الخميعبٌ 

كمبادرتو  ،ليا االتحاد األكركبيـ عف تقديره الكامؿ لمجيكد التي يبذ31/5/1997الرياض بتاريخ 
، حيث كرد في البياف التي طرحيا إلخراج العممية السممية مف الجمكد كاألزمة الحرجة التي تمر بيا

ف تقديره لمجيكد التي يبذليا االتحاد األكركبي، كمبادرتو التي تضمنت النقاط الختامي: "كعٌبر ع
 .(2)العشر إلخراج العممية السممية مف الجمكد كاألزمة الحرجة التي تمر بيا"

رٌحب مجمس التعاكف الخميجي بمبادرة االتحاد األكركبي إلحياء مسيرة السبلـ في الشرؽ 
منو جراء التعنت اإلسرائيمي في تنفيذ االتفاقيات المبرمة مع األكسط في ظؿ الجمكد الذم تعامي 

الجانب الفمسطيني، كثٌمف المجمس مجيكدات االتحاد األكركبي باعتبارىا تيدؼ إلى تحقيؽ السبلـ، 
 ـ.1967كتعمؿ عمى إقامة الدكلة الفمسطينية فكؽ أراضييا المحتمة عاـ 

 م:1997قمة أمستردام  .4
مدينة أمسترداـ اليكلندية اجتماع لمدكؿ األعضاء بتاريخ عقد االتحاد األكركبي في 

 ـ، كجاء في البياف الختامي لمقمة:18/6/1997

  الشرؽ األكسط تجديد الثقة كشعكب حككمات ؿ كحككمات االتحاد األكركبي لدعكة رؤساء دك
مف أجؿ إيجاد  ـ؛1993ـ، كاتفاؽ أكسمك 1991مدريد المتبادلة التي عيززت في مؤتمر 

 ائـ كعادؿ في الشرؽ األكسط.سبلـ د
  ٌـ 1995د عمى أف شعكب أكركبا، كالشرؽ األكسط متصمة بمصير مشترؾ تأكد عاـ أك

 .(3)خبلؿ مؤتمر دكؿ أكركبا كالبحر المتكسط في برشمكنة

                                                           

 .31حبلسة، عبد الحكيـ: مكاقؼ أكركبية مف عممية التسكية، ص (1)
 ـ.31/5/1997( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة كالستيف لممجمس الكزارم، الرياض، (2
ـ شارؾ فيو دكؿ االتحاد 28/11/1995( عيقد في مدينة برشمكنة اجتماع لدكؿ حكض البحر المتكسط بتاريخ (3

األمريكية، كدكؿ كسط كشرؽ دكلة متكسطية، كدكلة مكريتانيا بصفة مراقب، كالكاليات المتحدة  12األكركبي، ك
أكركبا بصفة ضيؼ في الجمسة االفتتاحية، كتضمف البياف الختامي لممؤتمر آليات المشاركة السياسية كاألمنية 

 (. 247متكسطي، ص-كاالقتصادية كالمالية بيف الدكؿ األعضاء. ) بسيـ، كفاء: التعاكف األكرك
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  ٌد أف السبلـ أمر ضركرم كمطمكب بشكؿ عاجؿ في الشرؽ األكسط، كأف عممية الرككد أك
 ؿ تيديدان دائمان لمشرؽ األكسط.شكٌ رية، كالمبنانية تي في المسارات الفمسطينية، كالسك 

  ٌحؽ جميع الدكؿ كالشعكب في العيش بسبلـ داخؿ حدكد  د أف أسس عممية السبلـ ىيأك
آمنة معترؼ بيا، كاحتراـ طمكحات الشعب الفمسطيني لتقرير مصيره، كمبادلة األرض 

حقكؽ اإلنساف، كرفض اإلرىاب بالسبلـ، كعدـ قبكؿ ضـ األراضي باستخداـ القكة، كاحتراـ 
قامة العبلقات الطيبة بيف الدكؿ المجاكرة، كااللتزاـ بجميع االتفاقيات  بكافة أشكالو، كا 

 القائمة، كرفض المبادرات الفردية.
 .معارضة االتحاد األكركبي إلقامة المستكطنات اإلسرائيمية فكؽ األراضي الفمسطينية 
 يجاد كياف فمسطيني دعكة إسرائيؿ لبلعتراؼ بحؽ الفمسطين ييف بممارسة تقرير المصير، كا 

 يتمتع بالسيادة قابمة التطبيؽ، كحؽ إسرائيؿ في العيش داخؿ حدكد آمنة معترؼ بيا.
  ،التزاـ االتحاد األكركبي بحقكؽ اإلنساف كالديمقراطية، كتشجيع مؤسسات المجتمع المدني

دانة كافة االنتياكات الممارسة كالمتمثمة في القمع  كالتعذيب، كمصادرة األراضي، كعمميات كا 
 القتؿ، كالحرماف مف اإلقامة، كالتحريض عمى العنؼ.

  ٌد االتحاد األكركبي ممارسة جيكده لدعـ عممية السبلـ في الشرؽ األكسط مف خبلؿ أك
مبعكثو الخاص، كعف طريؽ عبلقاتو الدبمكماسية كاالقتصادية، كعبلقات الصداقة مع 

 .(1)تحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسطمختمؼ األطراؼ مف أجؿ 

 م:1997موقف مجمس التعاون الخميجي من قمة أمستردام 
عٌبر مجمس التعاكف الخميجي عف تقديره لمكاقؼ كجيكد االتحاد األكركبي، كالبياف الختامي 

ـ الذم طالب إسرائيؿ باالعتراؼ بحؽ الشعب الفمسطيني في 1997الصادر عف قمة أمسترداـ عاـ 
صيره، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالستيف لممجمس تقرير م

ـ: "كعٌبر المجمس الكزارم عف تقديره لمكاقؼ 15/9/1997الكزارم المنعقد في مدينة أبيا بتاريخ 
كجيكد دكؿ االتحاد األكركبي، كالنداء الذم صدر عف قمة أمسترداـ الذم يطالب إسرائيؿ 

 .(2)ؼ بحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلؾ إمكانية إقامة دكلة فمسطينيةباالعترا

 

 

                                                           

 ـ.18/6/1997قمة أمسترداـ،  ( البياف الختامي الصادر عف االتحاد األكركبي،1)
 ـ.15/9/1997( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالستيف لممجمس الكزارم، أبيا، (2
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 م:1999قمة برلين  .5
ـ، كجاء في 25/3/1999عقد االتحاد األكركبي قمة لمدكؿ األعضاء في مدينة برليف بتاريخ 

 البياف الختامي:

شرؽ األكسط عمى أسس مبدأ دعـ االتحاد األكركبي لعممية التسكية مف خبلؿ المفاكضات في ال -
 األرض مقابؿ السبلـ، كضماف األمف الجماعي كالفردم لمشعبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي.

إلغاء الفقرات ، كالييئات المتصمة بو ترحيب االتحاد األكركبي بقرار المجمس الكطني الفمسطيني -
 .(1)التي تدعك إلى تدمير إسرائيؿ مف الميثاؽ الفمسطيني

األكركبي عف قمقة إزاء األكضاع السائدة في منطقة الشرؽ األكسط، كدعا  أعرب االتحاد -
 الطرفيف إلى التطبيؽ الكامؿ كالفكرم التفاؽ كام ريفر.

دعكة الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي االلتزاـ بالمبادئ األساسية في محادثات مدريد كأكسمك،  -
 .338، 242 كاالتفاقيات التي تمتيما، كقرارم مجمس األمف الدكلي

 أكسمك. حث الطرفيف عمى تنفيذ المرحمة االنتقالية التي نص عمييا اتفاؽ -
 الدعكة إلى االستئناؼ المبكر لمفاكضات الكضع النيائي، كالتكصؿ إلى نتيجة سريعة. -
أعرب االتحاد األكركبي عف استعداده لمعمؿ مف أجؿ تسييؿ التكصؿ إلى نتائج مبكرة  -

 لممفاكضات بيف الجانبيف.
 لدعكة إلى كقؼ االستيطاف اإلسرائيمي، كمكافحة التحريض عمى الكراىية كاإلرىاب.ا -
قامة دكلتيـ.يكالتأ -  د عمى الحؽ الكامؿ كالمطمؽ لمفمسطينييف في تقرير مصيرىـ، كا 
الطرفيف لتحقيؽ حؿ سممي في المنطقة مف خبلؿ المفاكضات عمى أسس االتفاقيات  ةناشدم -

 القائمة.
ذات السيادة ىي الضماف  ة الدكلة الفمسطينية الديمقراطيةكبي أف إقامد االتحاد األكر أكٌ  -

 .(2)األساسي ألمف إسرائيؿ، كقبكليا شريكان مساكيان في المنطقة
 

                                                           

( 1 ـ الدكرة الحادية كالعشريف لممجمس الكطني 24/4/1996-22عيقدت في مدينة غزة في الفترة ما بيف  (
عض بنكد الميثاؽ الكطني التي تتعارض مع الرسائؿ الفمسطيني، تـ خبلليا التصكيت عمى إجراء تعديبلت في ب

سرائيؿ، ككانت نتيجة التصكيت عمى قرار التعديؿ تأييد  ، اءعضأ 504المتبادلة بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 
عف التصكيت، كقد كافقت الحككمة اإلسرائيمية عمى التعديبلت التي أقرىا  ان عضك  14، كامتناع ان عضك  54كمعارضة 

 (.7س الكطني الفمسطيني. ) حبلسة، عبد الكريـ: حكؿ الميثاؽ الكطني الفمسطيني، صالمجم
 ـ.25/3/1999( بياف االتحاد األكركبي بشأف عممية السبلـ في الشرؽ األكسط ، برليف، (2
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 : 1999موقف مجمس التعاون الخميجي من قمة برلين عام 
ريخ ثٌمف مجمس التعاكف الخميجي قرارات االتحاد األكركبي الصادرة عف القمة األكركبية بتا

ـ، كدعاه لمضغط عمى الحككمة اإلسرائيمية إلجبارىا عمى تنفيذ االتفاقيات المبرمة مع 25/3/1999
الجانب الفمسطيني، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالسبعيف 

ذ يقدر المجمس الكزارم جيكد راعيي عم3/7/1999المنعقد في مدينة جدة بتاريخ  مية السبلـ، ـ: "كا 
ـ بتأكيد حؽ الشعب 25/3/1999كقرار االتحاد األكركبي الصادر عف القمة األكركبية بتاريخ 

الفمسطيني الثابت في تقرير مصيره بما في ذلؾ إقامة دكلتو المستقمة، ليدعك ىذه الدكؿ إلى 
يذ التعيدات مكاصمة تكثيؼ دكرىا المؤثر، كحث الحككمة اإلسرائيمية الجديدة عمى االلتزاـ بتنف

 .(1)كاالتفاقات التي أبرمتيا الحككمات اإلسرائيمية السابقة مع الجانب العربي"

أٌيد مجمس التعاكف الخميجي ما جاء في القمـ األكركبية لمدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي 
مدكؿ فيما يتعمؽ بالمكاقؼ السياسية تجاه القضية الفمسطينية، كعٌبر المجمس عف شكره كتقديره ل

األعضاء في االتحاد األكركبي؛ لتناكليـ القضية الفمسطينية بشكؿ أساسي ككبير خبلؿ 
اجتماعاتيـ، كالتي تيدؼ لئلسراع في تحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط، ككٌجو ليـ الدعكة إلى 
 تكثيؼ جيكدىـ، كالضغط عمى إسرائيؿ لبللتزاـ بتنفيذ االتفاقيات المكقعة مع الجانب الفمسطيني؛
قامة الدكلة الفمسطينية المستقمة، كعاصمتيا القدس الشريؼ.  لتحقيؽ طمكحات الشعب الفمسطيني، كا 

رابعًا: دور مجمس التعاون الخميجي في إبراز القضية الفمسطينية في تحالف دمشق 
 (:م2000-م1993) ما بين عامي

ة الفمسطينية ـ القضي2000 -ـ1993تناكؿ تحالؼ إعبلف دمشؽ خبلؿ الفترة ما بيف عامي 
بشكؿ مباشر خبلؿ اجتماعاتو كبياناتو الختامية الصادرة عنو، ككانت لو مكاقؼ متعددة تجاىيا 

 عمى النحك التالي:

أٌكد كزراء دكؿ إعبلف دمشؽ التزاميـ بدعـ مفاكضات السبلـ الرامية إلى التكصؿ لحؿ عادؿ  -
ساس قرارات الشرعية الدكلية، كشامؿ لمقضية الفمسطينية، كالصراع العربي اإلسرائيمي عمى أ

كمبدأ األرض مقابؿ السبلـ، كتحقيؽ االنسحاب اإلسرائيمي التاـ مف جميع األراضي العربية 
ـ بما فييا القدس الشريؼ، كالجكالف السكرم المحتؿ، كجنكب لبناف، كتأميف 1967المحتمة عاـ 

                                                           

 ـ.3/7/1999( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالسبعيف لممجمس الكزارم، جدة، (1
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قامة دكلتو الحقكؽ الكطنية المشركعة لمشعب الفمسطيني بما فييا حقو في تقري ر المصير، كا 
 المستقمة عمى ترابو الكطني لضماف األمف كاالستقرار في المنطقة.

عٌبر الكزراء عف تقديرىـ لمجيكد التي تبذليا الدكؿ الراعية لمسبلـ، كطالبكا الكاليات المتحدة   -
األمريكية بممارسة دكر الشريؾ الكامؿ بشكؿ فعاؿ كمكضكعي، كااللتزاـ بأسس كمبادئ 

عية عممية السبلـ، خاصة مبدأ األرض مقابؿ السبلـ، كقرارات مجمس األمف الدكلي ذات كمرج
 الصمة.

اعتبر كزراء تحالؼ دمشؽ الممارسات كاالعتداءات اإلسرائيمية ضد الفمسطينييف في األراضي  -
ـ خرقان صارخان لمقانكف الدكلي، كاتفاقية جنيؼ الرابعة 1967ـ، ك1948العربية المحتمة عامي 

ـ، كأسس عممية السبلـ كمرجعيتيا، كحٌممكا إسرائيؿ المسؤكلية الكاممة عنيا، كطالبكا 1949ـ عا
الخاص بعكدة  799مجمس األمف الدكلي اتخاذ اإلجراءات العممية كالفكرية لتنفيذ قراره رقـ 

 المبعديف الفمسطينييف إلى ديارىـ.
ركة في جكالت المفاكضات الثنائية، رٌحب الكزراء بالتنسيؽ المشترؾ بيف الدكؿ العربية المشا -

ـ، كبما تـ 6/6/1993كبمشاركة كزير الخارجية المصرم في الجكلة التي عيقدت بتاريخ 
االتفاؽ عميو مف تكثيؼ االتصاالت مع راعيي عممية السبلـ بيدؼ ضماف تدخميما الجدم 

 .(1)إلحراز التقدـ الجكىرم في المفاكضات
ـ تكقيع 10/1/1994ماعيـ الثامف المنعقد في دمشؽ بتاريخ اعتبر كزراء إعبلف دمشؽ في اجت -

اتفاؽ إعبلف المبادئ بيف إسرائيؿ كمنظمة التحرير الفمسطينية خطكة أكلى لتحقيؽ السبلـ في 
الشرؽ األكسط، كأٌكدكا عمى ضركرة أف تستكمؿ بخطكات عممية عمى المسارات األخرل لتحقيؽ 

 .(2)السبلـ في المنطقة
باتفاؽ الحكـ الذاتي ـ 6/7/1994المجتمعكف في الككيت بتاريخ ف دمشؽ إعبل رٌحب كزراء -

، كأٌكد الكزراء أىمية كخطكة أكلى عمى طريؽ السبلــ 4/5/1994بتاريخ ع في القاىرة الذم كق  
تحقيؽ السبلـ عمى كافة المسارات خاصة مع لبناف كسكريا، كتمسكيـ بأسس كقكاعد مؤتمر 

 .(3)ـ1967حقيؽ االنسحاب الكامؿ مف األراضي العربية المحتمة عاـ مدريد كالشرعية الدكلية لت
ـ تأكيدىـ 6/2/1995جٌدد كزراء إعبلف دمشؽ في اجتماعيـ العاشر المنعقد في القاىرة بتاريخ  -

أف السبلـ في الشرؽ األكسط خيار استراتيجي يجب أف ييبنى عمى قرارات مجمس األمف الدكلي 

                                                           

 ـ.13/6/1993تامي الصادر عف اجتماع كزراء إعبلف دمشؽ السابع، أبك ظبي، البياف الخ ((1
 ـ.10/1/1994( البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء إعبلف دمشؽ الثامف، دمشؽ، (2

 ـ.6/7/1994البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء إعبلف دمشؽ التاسع، الككيت، (3) 
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مقابؿ السبلـ، كممارسة الشعب الفمسطيني لكافة حقكقو  ، كمبدأ األرض425، 338، 242
السياسية كالكطنية، كطالبكا إسرائيؿ االنسحاب الكامؿ مف األراضي العربية المحتمة عاـ 

ـ بما فييا القدس الشريؼ، كتمكيف الشعب الفمسطيني مف ممارسة حقو المشركع في 1967
ي كالدكؿ الراعية لمسبلـ لمعمؿ الدؤكب إلزالة تقرير المصير، ككٌجيكا الدعكة إلى المجتمع الدكل

 .(1)العقبات التي تضعيا إسرائيؿ في طريؽ السبلـ
ـ 9/7/1995جٌدد كزراء إعبلف دمشؽ خبلؿ اجتماعيـ الحادم عشر في المنامة بتاريخ  -

 ياتكسعالراعية لمسبلـ، كعٌبركا عف قمقيـ الستيبلء إسرائيؿ ك الدكؿ التي بذلتيا جيكد البترحيبيـ 
 ،، كاعتبركا ذلؾ انتياكان لقرارات الشرعية الدكليةالفمسطينية، كبناء المستكطناتاألراضي  في

عرض عممية كيعارض اتفاؽ إعبلف المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي، كيي  ية جنيؼ الرابعة،كاتفاق
أم إحداث  ئيؿ لمنعالضغط عمى إسراكمجمس األمف المجتمع الدكلي  السبلـ لمخطر، كطالبكا

بحدكدىا المعركفة قبؿ الرابع مف  مدينة القدسل في الخصائص الجغرافية كالسكانية غييراتت
 .(2)ـ، كتأميف امتثاؿ إسرائيؿ لقرارات الشرعية الدكلية الخاصة بالقدس1967حزيراف عاـ 

ـ 28/12/1995جٌدد كزراء إعبلف دمشؽ خبلؿ اجتماعيـ الثاني عشر في دمشؽ بتاريخ  -
عمى إنجاح عممية السبلـ المستندة إلى الشرعية الدكلية، كقرارات مجمس تأكيدىـ حرص دكليـ 

األمف الدكلي، كمبدأ األرض مقابؿ السبلـ، كضماف الحقكؽ الكطنية كالسياسية لمشعب 
ضركرة تنفيذ إسرائيؿ قرارات مجمس األمف الدكلي المتعمقة بمدينة الفمسطيني، كأٌكد الكزراء 

الذم يخالؼ أحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة  راضي الفمسطينيةالقدس، ككقؼ االستيطاف في األ
 .(3)كأىداؼ عممية السبلـ

إعبلف دمشؽ في بيانيـ الصادر عف االجتماع الثالث عشر المنعقد في مسقط كزراء أعرب  -
بنياميف  تصريحات رئيس الكزراء اإلسرائيمي ـ عف قمقيـ الشديد نتيجة14/7/1996بتاريخ 
ما ، خاصةن (4)ـ9/7/1996بتاريخ  خبلؿ زيارتو لمكاليات المتحدة األمريكية التي أعمنيا نتنياىك

                                                           

 ـ.6/2/1995اجتماع كزراء إعبلف دمشؽ العاشر، القاىرة، البياف الختامي الصادر عف  (1)
 ـ.9/7/1995البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء إعبلف دمشؽ الحادم عشر، المنامة، (2) 
 ـ.28/12/1995البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء إعبلف دمشؽ الثاني عشر، دمشؽ، (3) 
نياميف نتنياىك في خطابو بكاشنطف مع الرئيس األمريكي بيؿ كمنتكف بتاريخ تناكؿ رئيس الكزراء اإلسرائيمي ب (4)
د أف الشرؽ األكسط بحاجة لتعميـ مكاطنيو ـ االتفاقيات التي أبرمتيا إسرائيؿ مع الجانب الفمسطيني، كأكٌ 9/7/1996

سبلـ مرتبط بتحقيؽ حدكد قضايا السبلـ، كحقكؽ اإلنساف كالديمقراطية، كأف تنازؿ إسرائيؿ لمفيـك األرض مقابؿ ال
آمنة معترؼ بيا دكليان، كاعتبر مدينة الخميؿ مف المدف الييكدية. ) المؤتمر الصحفي المشترؾ لمرئيس بيؿ كمنتكف، 

 ـ(.9/7/1996كرئيس الحككمة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىك، كاشنطف، 
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ـ، 1967المحتمة عاـ  لؤلراضي العربية يسرائيماإلحتبلؿ االتكريس بإصرار حككمتو يتعمؽ 
بقاء مدينة القدس تحت السيادة اإلسرائيمية، كاعتبرك  بمحاكلة فرض أمر كاقع  الكزراء الخطاب ا 

مف شأف المفاكضات، كخركجان عف أحد مرتكزات عممية السبلـ كالمتمثؿ في  مف إسرائيؿ لمتقميؿ
مبدأ األرض مقابؿ السبلـ، كانتقدكا أيضان دعكة نتنياىك استئناؼ المفاكضات دكف شركط 

عممية السبلـ، المرتكزة عمييا سس كاأل اتااللتزاممسبقة، كاعتبركا ذلؾ تنكران كتيربان مف 
عف دىشتيـ الكزراء  أجكاء المكاجية كالتكتر، كأعرب المنطقة إلىكعكدة كالشرعية الدكلية، 

كحقكؽ اإلنساف، في  حدث عف الديمقراطيةرئيس الكزراء اإلسرائيمي بالت كاستغرابيـ مف حديث
األراضي الفمسطينية، كانتياؾ حقكؽ الفمسطينييف التي  احتبلؿالذم تكاصؿ إسرائيؿ الكقت 

التزاماتيا التي قطعتيا عمى نفسيا في إطار الكفاء بتيربيا مف ، ك جنيؼ الرابعة كفمتيا اتفاقية
، كأٌكد الكزراء أف استمرار إسرائيؿ عمى ىذه المكاقؼ مف شأنو أف يؤدم النييار عممية السبلـ

عممية السبلـ، كعكدة المنطقة إلى دكامة التكتر مما ييجبر الدكؿ العربية إلى إعادة النظر في 
 .(1)سرائيؿ في إطار عممية السبلـخطكاتيا المتخذة تجاه إ

كالذم  ،أشاد كزراء إعبلف دمشؽ باإلجماع الدكلي المساند لممكقؼ العربي تجاه عممية السبلـ -
 تضمنتو البيانات الختامية الصادرة عف قمة االتحاد األكركبي في فمكرنسا، كقمة  الدكؿ

، كقمة منظمة عدـ (2)بيضاءالصناعية السبع في ليكف، كبياف المؤتمر اإلسبلمي في الدار ال
 .(3)االنحياز في قرطاجنة

                                                           

 ـ.14/7/1996مسقط،  البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء إعبلف دمشؽ الثالث عشر، (1)
( قمة الدار البيضاء: عقدت منظمة المؤتمر اإلسبلمي الدكرة السابعة ليا في مدينة الدار البيضاء في الفترة ما (2

 ـ، ككاف مف أبرز قراراتيا:15/12/1994-13بيف 
الة آثار التأكيد أف قضية فمسطيف ىي قضية المسمميف األكلى، كالتضامف مع منظمة التحرير الفمسطينية إلز  -

 االحتبلؿ، كبناء المؤسسات الكطنية عمى األراضي الفمسطينية مف أجؿ تحقيؽ الحقكؽ الكطنية الثابتة.
إلنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي، كتحقيؽ  ؛دعا المؤتمر الدكؿ األعضاء لتعزيز تضامنيا مع الشعب الفمسطيني -

 ر الفمسطينية في مفاكضاتيا.كامؿ أىدافيا في الحرية كاالستقبلؿ، كدعـ مكاقؼ منظمة التحري
 ـ.1967التأكيد أف السبلـ العادؿ كالشامؿ لف يتحقؽ إال بانسحاب إسرائيؿ مف كامؿ األراضي المحتمة عاـ  -
أعرب المؤتمر عف دعمو كتأييده لممسيرة السممية في الشرؽ األكسط كاليادفة إليجاد حؿ عادؿ كشامؿ لمقضية  -

 مي.الفمسطينية كالصراع العربي اإلسرائي
 ـ(. 15/12/1994) البياف الختامي لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي، الدار البيضاء، 

-18ف ا بيعدـ االنحياز في الفترة مدكؿ لمجمكعة  ة( عيقدت في مدينة قرطاجنة بككلكمبيا القمة الحادية عشر (3
كؿ النامية ـ، طالب خبلليا المشارككف ضركرة إصبلح مجمس األمف الدكلي مف أجؿ منح الد20/10/1995

صبلحية اتخاذ القرارات في الشؤكف الدكلية، كتغيير أسمكب احتكار السمطة في المجمس مف الدكؿ الكبرل، كالتأكيد 
عمى ضركرة مكافحة اإلرىاب بكافة أشكالو، كالطمب مف إسرائيؿ التخمي عف أسمحتيا النككية كاالنضماـ إلى معاىدة 

الختامي لمقمة الحادية عشر لمجمكعة عدـ االنحياز، قرطاجنة، عدـ انتشار األسمحة النككية. ) البياف 
 ـ(.20/10/1995
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حراز تقدـ سريع عمى كافة  - أٌكد كزراء إعبلف دمشؽ عمى أىمية استئناؼ المفاكضات، كا 
المسارات العربية اإلسرائيمية، كضركرة كفاء إسرائيؿ بكافة االلتزامات التي تقع عمى عاتقيا 

 لمدكر الدكلي الكاسع لمحؽ العربي خاصة ضمف التسكية السممية، كأشاد الكزراء بالتأييد
الفرنسي بقيادة جاؾ كقدمكا تقديرىـ لمدكر  األكركبي المتمثؿ في البيانات الختامية الصادرة عنو،

بضماف عدـ استخداـ الدعـ األمريكي إلسرائيؿ الكاليات المتحدة األمريكية  ، كطالبكا(1)شيراؾ
اءات الكفيمة لكقؼ سياسة التكسع االستيطاني في االستيطاف، كاتخاذ كافة المكاقؼ كاإلجر 

عادة عممية السبلـ إلى مسارىا الصحيح، كجٌدد  اإلسرائيمي في األراضي العربية المحتمة، كا 
الكزراء تمسكيـ بقرارات الشرعية الدكلية التي ال تعترؼ بأية أكضاع تنجـ عف النشاط 

تقداـ المستكطنيف عمؿ غير شرعي، االستيطاني اإلسرائيمي، كاعتبركا بناء المستكطنات كاس
 ، كمؤتمر مدريد، كتيديدان لعممية السبلـ.نيؼكييشٌكؿ خرقان التفاقية ج

أف قياـ عبلقات تعاكف حقيقي بيف  -في اجتماعيـ الرابع عشر–أٌكد كزراء إعبلف دمشؽ  -
ة األطراؼ اإلقميمية في الشرؽ األكسط مرىكف بانسحاب إسرائيؿ الكامؿ مف األراضي العربي

ـ، كتحقيؽ الحقكؽ الكطنية المشركعة لمشعب الفمسطيني حتى يتكفر في 1967المحتمة عاـ 
المنطقة مناخ السبلـ كاألمف كاالستقرار، كأف السبلـ العادؿ كالشامؿ ىك الذم يحقؽ األمف 
المتكافئ كالمتكازف لجميع دكؿ المنطقة، كال يمكف أف يككف أمف إسرائيؿ عمى حساب أمف 

 .(2)يةالدكؿ العرب
خبلؿ اجتماعيـ الخامس عشر الذم عيقد في البلذقية بتاريخ -استنكر كزراء إعبلف دمشؽ  -

القرار الصادر عف الككنغرس األمريكي حكؿ القدس باعتباره قرار يتناقض  -ـ26/6/1997
، كمرجعية مؤتمر مدريد لمسبلـ، ككٌجيكا الدعكة لمككنغرس إلعادة (3)مع قرارات الشرعية الدكلية

ظر في القرار، كأٌكد الكزراء أف ما ييدد عممية السبلـ في الشرؽ األكسط نيج الحككمة الن
اإلسرائيمية المعادم لمسبلـ، كالمتنصؿ مف تنفيذ االلتزامات كاالتفاقيات المبرمة مع األطراؼ 

                                                           

د المجمس التشريعي أكٌ  فيـ، كألقى كممة 23/10/1996الرئيس الفرنسي الضفة الغربية كقطاع غزة بتاريخ ار ز  (1)
بفريؽ السبلـ الفمسطيني، كما فييا اىتماـ فرنسا بالديمقراطية الفمسطينية، مف أجؿ بناء الدكلة الفمسطينية، كاإلشادة 

تطرؽ إلى المعاناة اليكمية لمفمسطينييف، كدعا لكقؼ بناء المستكطنات عمى األراضي الفمسطينية. ) البيادر 
 (. 10السياسي: قراءة في جكلة الرئيس شيراؾ لمنطقة الشرؽ األكسط، ص

 ـ.29/7/1996القاىرة، البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء إعبلف دمشؽ الرابع عشر،  (2)
سيتـ تناكؿ قرار الككنغرس األمريكي في مبحث مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف االعتداءات اإلسرائيمية (3)

 ـ.2000 -ـ1993عمى مدينة القدس ما بيف عامي 
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سرائيؿ العربية، كأعرب الكزراء  ،(1)عف قمقيـ البالغ مف التعاكف العسكرم كاألمني بيف تركيا كا 
كيتناقض مع ميثاؽ منظمة  تيديدان ألمف الدكؿ العربية، كاالستقرار في الشرؽ األكسط، كاعتبركه

المؤتمر اإلسبلمي، كالركابط التقميدية بيف تركيا كالدكؿ العربية، ككٌجيكا الدعكة لتركيا إلعادة 
ؿ العربية النظر في تعاكنيا مع إسرائيؿ، كالعكدة إلى عبلقات التعاكف كحسف الجكار مع الدك 

 .(2)حفاظان عمى المصالح المتبادلة كالركابط التاريخية
أٌكد الكزراء عمى تمسكيـ بالبياف الختامي لمقمة العربية التي عيقدت في القاىرة بتاريخ  -

قامة السبلـ العادؿ كالشامؿ 22/6/1996 جماع الدكؿ العربية لتعزيز التضامف العربي، كا  ـ، كا 
 .(3)كجٌددكا كقكفيـ بجانب الشعب الفمسطيني كقيادتوبما يخدـ المصالح العربية، 

أٌكد كزراء دكؿ إعبلف دمشؽ ضركرة حصكؿ الشعب الفمسطيني عمى كامؿ حقكقو الكطنية  -
بمكجب قرارات مجمس األمف الدكلي، كمرجعية مدريد بما في ذلؾ إقامة الدكلة الفمسطينية 

الفمسطينييف كفؽ قرار الجمعية  المستقمة كعاصمتيا القدس الشريؼ، كحؽ العكدة لبلجئيف
 ـ.1949لعاـ  194العمكمية لؤلمـ المتحدة رقـ 

أف عممية السبلـ في المنطقة تتعرض  -في اجتماعيـ السابع عشر–أعمف كزراء إعبلف دمشؽ  -
لمخطر نتيجة التعنت اإلسرائيمي، كرفضيا تنفيذ قرارات الشرعية الدكلية، كاستمرار بناء 

العربية المحتمة، ككٌجيكا الدعكة إلى الدكؿ الراعية لمسبلـ، كاالتحاد  المستكطنات في األراضي
األكركبي كدكلو األعضاء، كجميع األطراؼ الداعمة لعممية السبلـ تكثيؼ جيكدىا نحك تحقيؽ 
السبلـ في الشرؽ األكسط، كجٌددكا دعميـ لممفاكض العربي في كافة المسارات مع إسرائيؿ مف 

 .(4)أجؿ تحقيؽ السبلـ
عف تحالؼ إعبلف دمشؽ مشابية لما جاء في البيانات الختامية  تيعٌد القرارات الصادرة

لمجمس التعاكف الخميجي، حيث جاءت قراراتو مؤيدة إلقامة الدكلة الفمسطينية، كاستنكرت كشجبت 
بت بجيكد االتحاد أماـ مسيرة السبلـ في الشرؽ األكسط، كما رحٌ  ان كافة اإلجراءات التي تقؼ عائق

كالتي كقفت بجانب الشعب الفمسطيني المطالب لحقكقو، كطالبكا منو  ،كمؤسساتو الفرعية ،األكركبي
االستمرار في دعـ الشعب الفمسطيني، كالضغط عمى الحككمة اإلسرائيمية لكقؼ ممارساتيا غير 

 نساف.القدس، كاالستيطاف، كانتياؾ حقكؽ اإلمدينة الشرعية ضد الفمسطينييف، كالمتمثمة في تيكيد 
 

                                                           

لي ؤك كبار كمسـ، تمثمت في الزيارات المتبادلة بيف 1997( شيدت العبلقات التركية اإلسرائيمية تطكران كبيران عاـ (1
الدكلتيف لمتنسيؽ األمني كالعسكرم كتكقيع صفقات أسمحة عسكرية. ) الدائرة السياسية العربية كالدكلية: التطكرات 

 (.6األخيرة في العبلقات التركية اإلسرائيمية، ص
 ـ.26/6/1997البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء إعبلف دمشؽ الخامس عشر، البلذقية،  (2)
 ـ.12/11/1998بياف لكزراء خارجية إعبلف دمشؽ، الدكحة،  (3)
 ـ.4/6/2000( البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء إعبلف دمشؽ السابع عشر، القاىرة، (4
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 الخالصة
 من خالل العرض السابق تم التوصل إلى عدة استنتاجات:

  االتفاقيات إلى تطرؽ مجمس التعاكف الخميجي خبلؿ اجتماعاتو كبياناتو الختامية
الفمسطينية اإلسرائيمية الخاصة بعممية السبلـ بيف الجانبيف، كالجيكد الدكلية التي بذلت 

، ككانت ككضع حؿ عادؿ كشامؿ لمقضية الفمسطينية إلنياء الصراع العربي اإلسرائيمي،
 .مكاقفو تجاىيا تشابو المكقؼ الفمسطيني الرسمي كتدعمو

  أٌيد مجمس التعاكف الخميجي مكاقؼ السمطة الفمسطينية مف عممية السبلـ، كأعمف دعـ دكلو
 األعضاء الكامؿ ليا؛ لتحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط.

 الجيكد األكركبية لتفعيؿ عممية السبلـ بيف الجانبيف  تناكؿ مجمس التعاكف الخميجي
 الفمسطيني كاإلسرائيمي، كأعمف دعمو ليا.

  ـ في نقؿ القضية 2000 -ـ1993استمر مجمس التعاكف الخميجي في الفترة ما بيف عامي
 الفمسطينية عمى كافة األصعدة كالمحافؿ الدكلية المشارؾ بيا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
اقف مجمس التعاون الخميجي من الحكومات واالعتداءات اإلسرائيمية ما مو 

 م2000-م1993بين عامي 
 

  أكالن: مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف الحككمات اإلسرائيمية ما بيف عامي
 ـ.2000 -ـ1993

   ثانيان: مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف االعتداءات اإلسرائيمية ما بيف عامي
 .ـ2000 -ـ1993
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ما بين عامي قف مجمس التعاون الخميجي من الحكومات اإلسرائيمية امو أواًل: 
 م:2000-م1993

في إسرائيؿ، متعاقبة حككمات  ثبلث بركز ،ـ2000-ـ1993عامي بيف ما ت الفترة  شيد
 :قد تعددت مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي تجاىيا، ككانت عمى النحك التاليك 

 قف مجمس التعاون الخميجي منيا:ام، ومو 1996-م1992حكومة حزب العمل  .1
كفكر حزب العمؿ،  فكزعف  كأسفرتـ، 23/6/1992بتاريخ  ابات اإلسرائيميةاالنتخ تقدعي 

كمنذ تشكيميا شاركت إعبلف النتيجة بادر الحزب بتشكيؿ الحككمة اإلسرائيمية برئاسة إسحاؽ رابيف، 
، (1)المشترؾ ية خاصة الكفد األردني الفمسطينيفي جكالت المفاكضات الثنائية مع األطراؼ العرب

سرائيؿ سائؿ االعتراؼر تبادؿ فترة حككمة رابيف كشيدت  ، كالتكقيع بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 
اكضات مع ، كالدخكؿ في مفـ1994عاـ  اتفاؽ القاىرةك ، ـ1993عاـ  عمى اتفاؽ إعبلف المبادئ

نييف نحك السبلـ، بتكجيات الفمسطي لمفاكضات مرتبطنجاح اد رابيف أف ، كأكٌ (2)الفمسطينية السمطة
ت كاألرض، كالمياه، المستكطناكالتي تتناكؿ مكضكعات  الحكـ الذاتي نتائج كؿه مف مفاكضاتك 

ـ عمى يد 1995عاـ ، كعقب اغتياؿ رابيف (3)ال مجاؿ لتناكؿ مكضكع البلجئيف أك القدسكاألمف، ك 
االنتخابات  انعقادمارسة مياميا حتى بيرس حككمة إسرائيمية لمشمعكف  أحد المتطرفيف الييكد شٌكؿ

دفع عممية التسكية السممية، كالتأكيد عمى عدـ عمى ، كركزت حككمتو (4)ـ1996المقررة عاـ 
ـ، كاستمرارىا بتنفيذ البرنامج الخاص 1967عاـ العربية المحتمة راضي األانسحاب إسرائيؿ مف 

 .(5)ف المبادئبإعادة االنتشار حسب اتفاؽ إعبل

 م(:1996-1993موقف مجمس التعاون الخميجي من حكومة حزب العمل)
عاقة  قو؛ بسبب مكاصمة حككمة رابيف كضع العراقيؿر مجمس التعاكف الخميجي عف قمعبٌ  كا 

راعية الكالدكؿ  الفمسطينية في تنفيذ مياميا كمسؤكلياتيا، كطالب المجتمع الدكليعمؿ السمطة 
تنفيذ االتفاقيات المكقعة مع  يازامكسط التدخؿ كالضغط عمى إسرائيؿ إللالشرؽ األعممية السبلـ في ل

المحدد، كمنعيا مف كضع العراقيؿ أماـ المفاكضات مع الزمني حسب البرنامج  ،الجانب الفمسطيني
                                                           

 .84( جاد، عماد: عممية السبلـ في عيد حككمة رابيف، ص(1
 .15ية، صالحكت، شفيؽ: اتفاقيات عرفات رابيف كمصير منظمة التحرير الفمسطين (2)
 .105خميفة، أحمد: األفؽ السياسي لحككمة رابيف، ص (3)
 .155خميفة، أحمد: اغتياؿ رابيف كالحككمة الجديدة كسياسة بيرس السممية، ص (4)
 .219محمكد، أحمد: إسرائيؿ ما بعد رابيف دكافع االغتياؿ كاحتماالت تطكر العنؼ المسمح، ص (5)
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، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالخمسيف الجانب الفمسطيني
ـ: "كيطالب المجمس راعيي عممية 19/9/1995الكزارم التي عيقدت في الرياض بتاريخ لممجمس 

السبلـ كالمجتمع الدكلي التدخؿ لتأميف التزاـ إسرائيؿ بركح كنص االتفاقيات الثنائية مع الجانب 
الفمسطيني، كتنفيذىا كفؽ البرنامج الزمني المحدد، كاالمتناع عف كضع العراقيؿ أماـ المفاكضات 

لجارية، بما في ذلؾ سحب قكات االحتبلؿ مف مدينة الخميؿ، كالكؼ عف مصادرة األراضي ا
الفمسطينية، كأية ممارسات أخرل تتنافى كتكجيات السبلـ في المنطقة، كاتخاذ إجراءات حازمة 
كعاجمة لكقؼ االعتداءات كاألعماؿ اإلرىابية التي يقـك بيا المستكطنكف اإلسرائيميكف ضد 

الفمسطينييف في الضفة الغربية المحتمة، كما يطالب المجتمع الدكلي بالضغط عمى المكاطنيف 
 .(1)إسرائيؿ لتتقيد بأحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة"

لمجمس التعاكف الدكرة السادسة عشرة لممجمس األعمى عقد خبلؿ كطالب المجتمعكف 
الكامؿ مف األراضي  ـ إسرائيؿ االنسحاب6/12/1995مسقط بتاريخ  الخميجي التي عيقدت في
نجازان "ـ؛ لتمكيف الشعب الفمسطيني مف إقامة دكلتو، حيث كرد: 1967الفمسطينية المحتمة عاـ  كا 

تحقيؽ المطالب ليذه الغاية، كتأكيدان لمكاقؼ دكؿ المجمس الثابتة في ىذا الخصكص فأنو ال بد مف 
، كمبدأ األرض مقابؿ 338ك  242العادلة كالمشركعة لكؿ األطراؼ، كفقان لقرارات مجمس األمف 

االنسحاب اإلسرائيمي التاـ مف الضفة الغربية كالقدس الشريؼ، كتمكيف الشعب السبلـ بما في ذلؾ 
بما في ذلؾ حقو في إقامة دكلتو المستقمة  ،الفمسطيني مف ممارسة كامؿ حقكقو الكطنية المشركعة

 .(2)عمى ترابو الكطني"

خمسيف لممجمس الكزارم في مدينة الرياض بتاريخ كخبلؿ انعقاد الدكرة الثامنة كال
ـ دعا مجمس التعاكف الخميجي الحككمة اإلسرائيمية إلى فؾ الحصار المفركض عمى 17/3/1996

الضفة الغربية كقطاع غزة، ككقؼ الممارسات العدائية ضد الفمسطينييف، كالبدء في مفاكضات 
امؿ مف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ المرحمة النيائية لتحقيؽ االنسحاب اإلسرائيمي الك

ـ، بما فييا القدس الشرقية؛ لتمكيف الشعب الفمسطيني مف ممارسة كامؿ حقكقو المشركعة، 1967
قامة دكلتو المستقمة عمى ترابو الكطني، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي: "فأنو يدعك إسرائيؿ  كا 

كقطاع غزة، كتنفيذ ركح كنص االتفاقات الثنائية  إلى فؾ الحصار المفركض عمى الضفة الغربية
مع الجانب الفمسطيني، كالكؼ عف أية ممارسات تتنافى كتكجيات السبلـ في المنطقة، كالبدء في 
مفاكضات المرحمة النيائية، عمى أساس تحقيؽ االنسحاب اإلسرائيمي التاـ مف باقي األراضي 

                                                           

 ـ.19/9/1995ة السادسة كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض، ( البياف الختامي الصادر عف الدكر (1
 ـ.6/12/1995البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة عشرة لممجمس األعمى، مسقط، (2)
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ؼ، كبما يمكف الشعب الفمسطيني مف ممارسة كؿ الفمسطينية المحتمة بما في ذلؾ القدس الشري
 .(1)حقكقو المشركعة بما في ذلؾ حقو في إقامة دكلتو المستقمة عمى ترابو الكطني"

عارض مجمس التعاكف الخميجي كافة السياسات اإلسرائيمية الممنيجة التي اتبعتيا حككمة 
ة السممية في الشرؽ االكسط حزب العمؿ لعرقمة عممية السبلـ مع الجانب الفمسطيني، كالتسكي

كالمتمثمة في فرض الحصار العسكرم كاالقتصادم عمى األراضي الفمسطينية، كعدـ تنفيذ 
االتفاقيات المبرمة بشكؿ جدم كفؽ برنامجيا الزمني المحدد، ككضع الصعكبات أماـ السمطة 

راتيا، كاتفاقيات السبلـ الفمسطينية في تنفيذ مياميا، كىك ما يتنافى مع مكاثيؽ األمـ المتحدة كقرا
المبرمة بيف الجانبيف، ككٌجو المجمس الدعكة لمحككمة اإلسرائيمية لضركرة فؾ الحصار اإلسرائيمي 

 المفركض عمى الشعب الفمسطيني الذم لو اآلثار السمبية الكبيرة عمى القضية الفمسطينية.

 :ياجي منموقف مجمس التعاون الخمي، و م(1999-م1996كومة بنيامين نتنياىو)ح .2
برئاسة  (2)فكز حزب الميككد فـ ع1996لتي جرت عاـ االنتخابات اإلسرائيمية ا نتائج أسفرت

 فيكبيرة  ان جيكدنتنياىك ، كبذؿ (4)حزب العمؿ ممثؿ شمعكف بيرس عمى منافسو(3)بنياميف نتنياىك
 تبر أف أماـكاعي  ،(5)، حيث تحالؼ مع عدة أحزاب ائتبلفيةتشكيؿ الحككمة اإلسرائيمية برئاستو آنذاؾ

، خاصة مفاكضات الجانب الفمسطينيمع  في المفاكضات كميامات كبيرةليات ؤك مس حككمتو
عتبر نتنياىك أمف إسرائيؿ الشرط األساسي لمتقدـ في عممية ا ـكبعد تسممو الحك، (6)الكضع النيائي

ني ضمف إعبلف عة مع الجانب الفمسطيحككمتو عف تجميد االتفاقيات المكقٌ  كأعمنت، (7)السبلـ

                                                           

 ـ.17/3/1996( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض، (1
ـ الفئات التي يتألؼ منيا الحزب إلى العشرينات مف القرف العشريف، فحركة ( حزب الميككد: تعكد جذكر معظ2)

ـ بزعامة جابكتنسكي، 1925سست عاـ حيركت تشكؿ العمكد الفقرم لميككد، كىي امتداد لحركة اإلصبلحييف التي أي 
ادتيا شامير. كالتي كاف مف أبرز ق ،كانبثقت عنيا منظمة اتسؿ، ككاف مناحيـ بيغف أبرز قادتيا، كمنظمة ليحي

 (.279السعدم، غازم: األحزاب كالحكـ في إسرائيؿ، ص)
 .13خميفة، أحمد: االنتخابات اإلسرائيمية مف زاكية الكضع السياسي، ص (3)
 .26الشقاقي، خميؿ: االنتخابات اإلسرائيمية كمستقبؿ السبلـ كالخيارات الفمسطينية، ص (4)
 .189ظؿ اتفاقية أكسمك، ص حيدر، عزيز: الفمسطينيكف في إسرائيؿ في (5)
 . 56خميؿ، أنكر: مستقبؿ السبلـ الفمسطيني اإلسرائيمي في ظؿ حككمة الميككد، ص (6)
 .9ـ، ص1996( حيدر، عزيز: االنتخابات اإلسرائيمية (7
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مقررة في  التي كانتمف إعادة االنتشار الثانية تنفيذ المرحمة االنتقالية ما يتعمؽ ب خاصةن (1)المبادئ
 .(2)ـ1997شير سبتمبر 

ت ر قر ك  ،(3)خاصة في مدينة القدسفي األراضي الفمسطينية الستيطاف ات حككمتو كشجع
تغيير معالـ ك  ،تعزيز الكجكد الييكدم بيدؼكضميا لبمدية القدس  ،بناء آالؼ المساكف كالمباني

يجاد كقائع جديدة عمى األرض تسبؽ أي(4)ةكاإلسبلمي ةالعربي مدينةال محادثات مع الجانب  ة، كا 
في كحصؿ المستكطنكف اإلسرائيميكف ، (5)نقطة الصفرمما يعيد مسار المفاكضات إلى  ؛الفمسطيني

في الضفة  رىابية ضد الفمسطينييفاإلعماؿ ألتنفيذ اافة أكجو الدعـ الرسمي لعمى ك تمؾ المرحمة
جراءات حككمتو ضربة في صميـ عممية السبلـ في المنطقة(6)الغربية  .(7)، لذا اعتبرت سياسات كا 
 .(7)المنطقة

 :م(1999-م1996حكومة بنيامين نتنياىو )مف  قف مجمس التعاون الخميجيامو 
الكزارم التي عيقدت  خبلؿ دكرتو التاسعة كالخمسيف لممجمس-طالب مجمس التعاكف الخميجي 

ـ 1996عقب إجراء االنتخابات اإلسرائيمية في شير مايك  -ـ2/6/1996في الرياض بتاريخ 
الحككمة اإلسرائيمية المرتقب تشكيميا االلتزاـ بتنفيذ جميع االتفاقيات المكقعة مع الدكؿ العربية 

ت اإلسرائيمية، أٌكد لتحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط، حيث كرد: "كفي ضكء نتائج االنتخابا
المجمس الكزارم عمى ضركرة التزاـ الحككمة اإلسرائيمية القادمة التزامان كامبلن كدقيقان بتنفيذ كافة 
االتفاقات التي تـ التكصؿ إلييا عمى طريؽ تحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط باعتباره خياران 

  .(8)عنو"استراتيجيان ال يجكز قبكؿ أم تراجع 

الحككمة اإلسرائيمية برئاسة نتنياىك برنامجيا السياسي، أعمف مجمس التعاكف كبعد إعبلف 
الخميجي رفضو لبرنامجيا المتمثؿ في تكريس االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي العربية المحتمة عاـ 

ـ، كاستمرار احتبلؿ مدينة القدس الشرقية، كرفض إقامة الدكلة الفمسطينية، مما يؤدم إلى 1967
                                                           

 .24أحداث كقضايا، خمس سنكات عمى اتفاؽ أكسمك، ص (1)
 .20بشارة، مركاف: الرئيس الجديد/ رئيس الكزراء، ص (2)
 .59نافع، إبراىيـ: نتنياىك كأكاذيبو المستفزة، ص (3)
 .30مجمة الرأم، القدس بيف مطرقة التيكيد كسنداف االستيطاف، ص (4)
 .122دراسات فمسطينية، نتنياىك يعرؼ كيؼ يبني بيدكء، ص (5)
 .24عبد الكريـ، قيس؛ سميماف، فيد؛ كآخركف: خمس سنكات عمى اتفاؽ أكسمك، ص (6)
 .35فيف: فكر نتنياىك السياسي كأزمة السبلـ العربية اإلسرائيمية، ص( مصطفى، ني(7
 ـ.2/6/1996البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض، ((8
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ة السممية، كالعكدة إلى التكتر كالعنؼ، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر فشؿ العممي
ـ، حيث كرد: "إال 8/9/1996عف الدكرة الستيف لممجمس الكزارم التي عيقدت في الرياض بتاريخ 

أف المجمس ما زاؿ ينظر بقمؽ شديد لمتكجو السياسي المعمف لمحككمة اإلسرائيمية، لما يمثمو مف 
ر عمى تكريس االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي العربية، كاإلبقاء عمى ضـ القدس الشرقية، إصرا

كرفض قياـ الدكلة الفمسطينية، كرفض االنسحاب مف الجكالف، كاإلبقاء عمى المستكطنات الييكدية 
عمى األراضي العربية، كالتكسع فييا، كأعرب المجمس الكزارم عف قمقو البالغ مف أف تؤدم ىذه 

سياسات كالتصريحات اإلسرائيمية إلى تعثر عممية السبلـ، كالعكدة إلى التكتر، كما ينطكم عمى ال
 .(1)ذلؾ مف مخاطر كتداعيات"

كاستنكر المجتمعكف في الدكرة الثالثة كالستيف لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي التي 
 برئاسة نتنياىك، ة اإلسرائيميةكمـ ممارسات كسياسات الحك31/5/1997عيقدت في الرياض بتاريخ 

كحٌمميا المسئكلية الكاممة عف تدىكر كجمكد عممية السبلـ في الشرؽ األكسط بسبب عدـ التزاميا 
بتنفيذ االتفاقيات المكقعة مع الجانب الفمسطيني، كتشجيعيا الحتبلؿ كاستيطاف األراضي 

المجمس الكزارم بقمؽ بالغ استمرار الفمسطينية، حيث كرد في البياف الختامي الصادر عنيا: "الحظ 
جمكد كتدىكر عممية السبلـ في الشرؽ األكسط، كازدياد خطكرة تداعيات ذلؾ نتيجة لمسياسات 
التعسفية، كالممارسات االستفزازية التي تنتيجيا الحككمة اإلسرائيمية، كاإلصرار عمى إقامة مستكطنة 

ي األراضي العربية المحتمة، كالتنصؿ مف جديدة في القدس الشريؼ، كالتكسع في المستكطنات ف
االلتزامات الخاصة بتنفيذ االتفاقات المبرمة مع السمطة الفمسطينية، أف المجمس الكزارم انطبلقان مف 
مكاقفو المعركفة كالثابتة يجٌدد إدانتو ليذه السياسات البل مسئكلة كالممارسات البل شرعية لمحككمة 

 .(2)اإلسرائيمية"

لتعاكف الخميجي خبلؿ اجتماع الدكرة السابعة عشرة لممجمس األعمى في الدكحة كأٌكد مجمس ا
ـ رفضو التاـ لسياسات الحككمة اإلسرائيمية المتمثمة في عدـ تنفيذ االتفاقيات 9/12/1996بتاريخ 

عاقة عممية السبلـ، كتكريس االحتبلؿ اإلسرائيمي، كطالب المجتمع  المكقعة مع الفمسطينييف، كا 
ذؿ الجيكد لتحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط، كما طالب الحككمة اإلسرائيمية االلتزاـ الدكلي ب

باالتفاقيات المبرمة مع الجانب الفمسطيني، كاالنسحاب مف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
ـ؛ لتمكيف الشعب الفمسطيني مف إقامة دكلتو، حيث كرد: "استعرض المجمس األعمى 1967

سبلـ في الشرؽ األكسط، كما يعترييا مف تداعيات ناتجة عف استمرار الحككمة تطكرات عممية ال
                                                           

 ـ. 8/9/1996البياف الختامي الصادر عف الدكرة الستيف لممجمس الكزارم، الرياض، (1)
 ـ.31/5/1997عف الدكرة الثالثة كالستيف لممجمس الكزارم، الرياض،  البياف الختامي الصادر (2)
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اإلسرائيمية في سياسات المماطمة في تنفيذ االتفاقات المبرمة مع الجانب الفمسطيني، كمحاكالت 
عاقة جيكد  إعادة التفاكض بشأنيا إلى جانب تكريس االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي العربية، كا 

ة المبذكلة مف قبؿ المجتمع الدكلي، األمر الذم يمثؿ انتياكان لبللتزامات كاألسس السبلـ الصادق
ذ  جراءات بناء الثقة، كا  التي ترتكز عمييا عممية السبلـ، كقرارات الشرعية الدكلية ذات الصمة، كا 
يعبر المجمس األعمى عف رفضو التاـ لسياسات الحككمات اإلسرائيمية ىذه لما تشكمو مف مخاطر 

قية تيدد فرص السبلـ، كتيندر بالعكدة إلى التكتر كأعماؿ العنؼ، كتضطر دكؿ المجمس معيا حقي
إلى إعادة النظر في الخطكات المتخذة تجاه إسرائيؿ في إطار العممية السممية، فأنو يدعك مجٌددان 

االتحادية إلى كافة األطراؼ المعنية بعممية السبلـ، كفي مقدمتيا الكاليات المتحدة األمريكية كركسيا 
مكاصمة جيكدىما في سبيؿ تحقيؽ السبلـ العادؿ كالشامؿ الذم يعيد الحقكؽ المشركعة ألصحابيا، 

 كيرسي الثكابت الدائمة لؤلمف كاالستقرار كالرخاء لسائر شعكب المنطقة.

كعٌبر المجمس عف ضركرة كأىمية مكاصمة عممية السبلـ، كاستمرارىا مف خبلؿ التنفيذ الفعمي 
 ميف لجميع االتفاقات كالتعيدات، كيطالب الحككمة اإلسرائيمية في ىذا الصدد بما يمي:كاأل

كفي مقدمتيا  ،المبرمة مع السمطة الكطنية الفمسطينيةباالتفاقات الكفاء بالتزاماتيا الخاصة  -
خبلء سبيؿ السجناء الفمسطينييف، كالرفع الكمي لمحصار  انسحاب قكاتيا مف الخميؿ، كا 

لمفركض عمى المناطؽ الفمسطينية، كاستئناؼ مفاكضات الكضع الدائـ االقتصادم ا
 بمصداقية تامة مع الجانب الفمسطيني.

، كالكؼ عف سياسة ىدـ المنازؿ، كتغيير سرائيمي الكامؿ مف القدس الشريؼاالنسحاب اإل -
جراءات تكريس االحتبلؿ في األراضي العربية بما في ذلؾ سياسة  المعالـ اإلسبلمية، كا 

 اء كتكسيع المستكطنات.بن
تمكيف الشعب الفمسطيني مف ممارسة كامؿ حقكقو الكطنية المشركعة، كحقو في إقامة  -

 .(1)الكطني عمى ترابوالمستقمة دكلتو 

ـ حٌمؿ 15/9/1997كفي الدكرة الرابعة كالستيف لممجمس الكزارم المنعقدة في أبيا بتاريخ 
تردم األكضاع األمنية كالمعيشية لية الكاممة عف مجمس التعاكف الخميجي حككمة نتنياىك المسئك 

حيث كرد: "تابع المجمس الكزارم بقمؽ عميؽ استمرار الجمكد كالتدىكر في األراضي الفمسطينية، 

                                                           

 ـ.9/12/1996لممجمس األعمى، الدكحة،  ةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة عشر  (1)
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في عممية السبلـ، كتردم األكضاع األمنية كالمعيشية في األراضي العربية المحتمة نتيجة الستمرار 
 .(1)التي تنتيجيا الحككمة اإلسرائيمية"الممارسات االستفزازية كالتعسفية 

كدعا مجمس التعاكف الخميجي المجتمع الدكلي الضغط عمى حككمة نتنياىك الستكماؿ 
المفاكضات مع الدكؿ العربية لتحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط، حيث كرد في البياف الختامي 

مس الكزارم لدكؿ مجمس التعاكف الصادر عف الدكرة الرابعة كالستيف لممجمس الكزارم: "كيدعك المج
المجتمع الدكلي لمكاصمة ممارسة الضغكط المؤثرة عمى الحككمة اإلسرائيمية، كعمى بذؿ المزيد مف 
الجيكد إلنقاذ العممية السممية، كاستئناؼ المفاكضات عمى كافة المسارات لمكصكؿ إلى السبلـ 

 .(2)العادؿ كالشامؿ كالدائـ في الشرؽ األكسط"

أف استمرار  -في دكرتو الرابعة كالستيف لممجمس الكزارم-مجمس التعاكف الخميجي  كما أٌكد
دعـ دكلو األعضاء لعممية السبلـ في الشرؽ األكسط مرتبط بالتزاـ الحككمة اإلسرائيمية باالتفاقيات 
المبرمة مع الجانب الفمسطيني، حيث كرد: "كما أكضحكا بأف استمرار دعـ دكؿ المجمس ليذه 

ة مرتبط بمدل التزاـ الحككمة اإلسرائيمية باالتفاقات التي أبرمتيا، كالتعيدات التي قطعتيا منذ المسير 
 .(3)مؤتمر مدريد مع األطراؼ العربية"

في تمؾ منو عممية السبلـ في الشرؽ األكسط  مجمس التعاكف الخميجي أف ما عانت دأكٌ كما 
الجانب كالتعيدات المبرمة مع بلتفاقيات لتزاماتيا لالعدـ تنفيذ الحككمة اإلسرائيمية  الفترة ناتج عف

أحادية الجانب تؤدم لعرقمة التسكية السممية، كتتعارض مع قرارات الفمسطيني، كاتخاذىا خطكات 
الشرعية الدكلية، كجٌدد المجمس رفضو الكامؿ ليا، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر 

ـ: "تدارس 22/12/1997عمى المنعقد في الككيت بتاريخ عف الدكرة الثامنة عشرة لممجمس األ
المجمس األعمى مسيرة السبلـ في الشرؽ األكسط، كما تعاني منو مف تعطيؿ خطير ناتج عف عدـ 
تنفيذ الحككمة اإلسرائيمية اللتزاماتيا المترتبة عمى االتفاقيات االنتقالية المكقعة مع الجانب 

ية تستبؽ مفاكضات الحؿ النيائي، كمف ىذه الخطكات تكسيع الفمسطيني، كاتخاذىا خطكات انفراد
كبناء المستكطنات، كمصادرة األراضي الفمسطينية، كفرض الحصار االقتصادم عمى المكاطنيف 
عاقة فرص التنمية االقتصادية في األراضي الفمسطينية، كىك ما يتنافى مع ركح  الفمسطينييف، كا 

ذ يعبر المجمس األعمى عف كمبادئ مسيرة السبلـ كنصكص االتفاقي ات المكقعة في إطارىا، كا 
رفضو المطمؽ لسياسات كممارسات الحككمة اإلسرائيمية ىذه؛ فأنو يطالبيا بالكفاء بكافة التزاماتيا 

                                                           

 ـ.15/9/1997( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالستيف لممجمس الكزارم، أبيا، (1
 ـ.15/9/1997در عف الدكرة الرابعة كالستيف لممجمس الكزارم، أبيا، البياف الختامي الصا(2)

 ـ.15/9/1997البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالستيف لممجمس الكزارم، أبيا، (3)
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الخاصة باالتفاقيات المبرمة مع منظمة التحرير الفمسطينية، كفي مقدمتيا استكماؿ مراحؿ إعادة 
بدء مفاكضات الكضع الدائـ مع الجانب الفمسطيني بما يحقؽ االنتشار في الضفة الغربية، ك 

ـ، كتمكيف الشعب 1967االنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
الفمسطيني مف ممارسة كامؿ حقكقو الكطنية المشركعة، كحقو في إقامة دكلتو المستقمة عمى ترابو 

 .(1)الكطني كعاصمتيا القدس الشريؼ"

جراءاتيا التعسفية ضد الشعب الفمسطيني، خاصة  كمع استمرار حككمة نتنياىك في سياساتيا كا 
قامة المستكطنات، كفرض  رفضيا تنفيذ االتفاقيات المبرمة، كاستمرار االستيطاف اإلسرائيمي، كا 
الحصار، تناكؿ مجمس التعاكف الخميجي تمؾ الممارسات، كطالب الحككمة اإلسرائيمية االلتزاـ 
بتعيداتيا، كالبدء في مفاكضات المرحمة النيائية مع الجانب الفمسطيني كفؽ ما كرد في البياف 
الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالستيف لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض بتاريخ 

ـ: "استعرض المجمس الكزارم تطكرات مسيرة السبلـ كما تكاجيو مف تدىكر مستمر 8/3/1998
صرار الحككمة اإلسرائيمية عمى انتياج سياسات المماطمة كالمغالطات كالتيرب مف تنفيذ نتيجة إ

االتفاقات المبرمة مع السمطة الفمسطينية، كااللتزامات المترتبة عمييا، كاإلخبلؿ بالتعيدات مع 
رة األطراؼ العربية كالدكلية، كاستمرار حككمة نتنياىك في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، كمصاد

األراضي الفمسطينية مف خبلؿ إقامة مستكطنات جديدة، كتكسعة ما ىك قائـ منيا، كتدمير 
االقتصاد الفمسطيني بفرض حصار خانؽ كغير ذلؾ مف اإلجراءات التي في كاقعيا تتنافى مع 
نصكص كمفيكـ كمبادئ االتفاقات المبرمة كاليادفة إلى التكصؿ إلى سبلـ حقيقي في الشرؽ 

ذ ييذٌكر المجمس الكزارم بما عبرت عنو دكؿ المجمس مراران مف رفض مطمؽ لسياسات  األكسط، كا 
كممارسات الحككمة اإلسرائيمية، فإنو يطالبيا مجٌددان بالكفاء بااللتزامات كالتعيدات كتنفيذ االتفاقات 

ضات المكقعة مع السمطة الفمسطينية، كخاصة إعادة االنتشار في الضفة الغربية، كالشركع في مفاك 
المرحمة النيائية مع الجانب الفمسطيني، كتمكيف الشعب الفمسطيني مف إقامة دكلتو المستقمة عمى 

 .(2)ترابو الكطني، كعاصمتيا القدس الشريؼ"

أعرب مجمس التعاكف الخميجي عف تشاؤمو، كعدـ رضاه عف المكاقؼ السياسية لحككمة 
يا برنامجيا السياسي، كاتباعيا ـ، خاصة بعد إعبلن1999 -ـ1996نتنياىك ما بيف عامي 

اإلجراءات التعسفية كالقمعية ضد الشعب الفمسطيني، كالمتمثمة في مصادرة األراضي الفمسطينية، 
قامة المستكطنات، كتيكيد مدينة القدس، كعدـ التزاميا بتنفيذ االتفاقيات  كتعزيز االستيطاف كا 

                                                           

 ـ.22/12/1997البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة عشر لممجمس األعمى، الككيت،  (1)
 ـ.8/3/1998در عف الدكرة السادسة كالستيف لممجمس الكزارم، الرياض، البياف الختامي الصا(2)
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اإلجراءات كالسياسات تيدؼ إلى تأجيج المكقعة مع الجانب الفمسطيني، كاعتبر المجمس أف تمؾ 
العنؼ كالتكتر في المنطقة، كالعكدة إلى نقطة الصفر في المفاكضات، مما ييجبر الدكؿ العربية 
بصكرة عامة، كالدكؿ األعضاء في المجمس بصكرة خاصة إلى إعادة النظر في عبلقاتيا مع 

القكم لمضغط عمى إسرائيؿ لكقؼ إسرائيؿ، لذا طالب المجمس المجتمع الدكلي التدخؿ الفكرم ك 
إجراءاتيا التعسفية، كتنفيذ التزاماتيا، كما طالب إسرائيؿ كقؼ سياساتيا القمعية ضد الشعب 
الفمسطيني، كالتي تيعارض قرارات مجمس األمف، كالمجتمع الدكلي، كاالتفاقيات المبرمة مع الجانب 

ع العربي اإلسرائيمي، كاالنسحاب الكامؿ الفمسطيني؛ إليجاد حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية، كالصرا
ـ، كتمكيف الشعب الفمسطيني مف إقامة دكلتو المستقمة، 1967مف األراضي العربية المحتمة عاـ 

 كعاصمتيا القدس الشريؼ. 

 :ياقف مجمس التعاون الخميجي منامو و ، م(2000-م1999) أييود باراكحكومة  .3
ي االنتخابات اإلسرائيمية التي ايجريت بتاريخ استطاع رئيس حزب العمؿ أييكد باراؾ الفكز ف

، كضمت العديد (2)، كبعد جيكد ائتبلفية كبيرة تمٌكف مف تشكيؿ حككمة برئاستو(1)ـ17/5/1999
، كأٌكد باراؾ في (3)مف األحزاب اليمينية التي تمتاز بتطرفيا تجاه المفاكضات مع الجانب الفمسطيني

ائيمي أف حككمتو تعتـز إنياء الصراع العربي اإلسرائيمي برنامجو السياسي أماـ الكنيست اإلسر 
نياء المفاكضات مع الجانب الفمسطيني، كعرض  بالكسائؿ التي تضمف أمف كمصمحة إسرائيؿ، كا 
التسكية الدائمة الستفتاء شعبي إسرائيمي لممصادقة عميو، كاحتراـ االتفاقيات المكقعة مع 

، كبعد أف تسمـ الحكـ عقد (4)س العاصمة األبدية إلسرائيؿالفمسطينييف، كجٌدد تأكيده عمى أف القد
ـ، كاعتبر ذلؾ االجتماع 11/7/1999اجتماعان مع رئيس السمطة الفمسطينية ياسر عرفات بتاريخ 

، ككاف ىدؼ باراؾ مف (5)بداية عكدة المفاكضات بيف الجانبيف منذ تعطميا مف حككمة نتنياىك
، كنفذت حككمتو إجراءات (6)نة اإلسرائيمية عمى الفمسطينييفعكدة المحادثات ضماف استمرار الييم

                                                           

 .161غكش، ىشاـ؛ كآخركف: مف أكسمك إلى كام ريفر، ص (1)
 .104ـ، ص1999عايد، خالد؛ خميفة، أحمد: االنتخابات اإلسرائيمية آيار/ مايك  (2)
 .3أحداث كقضايا، سياسة حككمة باراؾ تجاه قضايا الحؿ الدائـ، ص (3)
 كممة أييكد باراؾ أماـ الكنيست اإلسرائيمي لنيؿ الثقة. (4)
 .195صبلحات، محمد: سياسة باراؾ كحككمتو االئتبلفية بعيكف إسرائيمية، ص (5)
 .187ـ، ص1999أديب، أكرم: االنتخابات اإلسرائيمية األخيرة  (6)
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، كشجعت اليجرة (1)استيطانية في التجمعات اإلسرائيمية باعتبار أف ليا قيمة كبيرة إلسرائيؿ
 .(2)الصييكنية إلى إسرائيؿ

عمى الرغـ مف إقرار حككمة باراؾ عزميا إنياء الصراع العربي اإلسرائيمي بالكسائؿ السممية، 
 أنيا اتخذت ذلؾ شعاران ليا، فعمى أرض الكاقع لـ تكقؼ االستيطاف، أك ممارساتيا في تيكيد إال

مدينة القدس، بؿ كرفضت تنفيذ االتفاقيات المبرمة، كطالبت البدء بمرحمة جديدة مف المحادثات 
، كالمفاكضات التي كانت نتيجتيا الفشؿ؛ بسبب الرفض اإلسرائيمي لتطبيؽ االتفاقيات المبرمة

 كقرارات األمـ المتحدة.

 م(:2000-م1999) أييود باراكحكومة  قف مجمس التعاون الخميجي منامو 
 اتخاذ كافة الخطكاتالكزراء اإلسرائيمي أييكد باراؾ دعا مجمس التعاكف الخميجي رئيس 

ى كافة مع األطراؼ العربية عم المفاكضات عكدةالستئناؼ عممية السبلـ، ك الكفيمة  كاإلجراءات
بما يؤدم إلى إعادة  ،إحياء عممية السبلـبرئاستو  مسارات، كطالب المجمس الحككمة اإلسرائيميةال

لية، كأسس مؤتمر السبلـ في الحقكؽ العربية المشركعة ألصحابيا، كااللتزاـ بقرارات الشرعية الدك 
جمس الكزارم مدريد، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالسبعيف لمم

ـ: "استعرض المجمس الكزارم تطكرات مسيرة السبلـ في ضكء 3/7/1999المنعقد في جدة بتاريخ 
نتائج االنتخابات اإلسرائيمية، كتدارس انعكاساتيا المحتممة عمى مسيرة السبلـ في الشرؽ االكسط 

الدكلية، كاالتفاقيات المتعثرة، نتيجة سياسات حككمة الميككد كرئيسيا نتنياىك المتنكرة لمقرارات 
ذ يعرب المجمس مجٌددان عف التزامو التاـ باألسس كالمبادئ  المبرمة كااللتزامات الناجمة عنيا، كا 

ـ التي تحققت بفضميا مجمكعة مف المكتسبات 1991التي أقرىا مؤتمر مدريد لمسبلـ عاـ 
سرائيمي المنتخب إييكد كاالنجازات عمى درب السبلـ، فإنو في الكقت ذاتو يدعك رئيس الكزراء اإل

باراؾ إلى اتخاذ الخطكات الكفيمة باستئناؼ عممية السبلـ، كالعكدة إلى المفاكضات الجادة 
كالمتكافئة مع األطراؼ العربية عمى كافة المسارات، كطالب المجمس الحككمة اإلسرائيمية الجديدة 

مسارات، بما يؤدم إلى إعادة العمؿ عمى إحياء مسيرة السبلـ كاستئناؼ المفاكضات عمى كافة ال
 .(3)الحقكؽ العربية المشركعة إلى أصحابيا التزامان بتنفيذ قرارات الشرعية الدكلية"

                                                           

 .74ـ، ص2001مارس-ـ1999( البابا، جماؿ: االستيطاف اإلسرائيمي في عيد حككمة باراؾ يكنيك (1
 .103مكتب الصحافة الحككمي اإلسرائيمي: الخطكط العريضة لحككمة باراؾ، ص (2)
 ـ.3/7/1999البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالسبعيف لممجمس الكزارم، جدة،  (3)
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لـ يعكؿ مجمس التعاكف الخميجي عمى الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة، فسياسة كؿ حككمة 
المجمس حث تتفؽ مع سابقاتيا، كتمتقي في الرؤية كاألىداؼ، لذا كاف مف الضركرم عمى 

الحككمات اإلسرائيمية عمى تنفيذ االتفاقيات المكقعة مع الجانب الفمسطيني برعاية دكلية، كضماف 
استمرار المفاكضات لمكصكؿ إلى سبلـ عادؿ كشامؿ في المنطقة لضماف حقكؽ الشعب 

 الفمسطيني.

 ثانيًا: مواقف مجمس التعاون الخميجي من االعتداءات اإلسرائيمية ما بين عامي
 م(:2000-م1993)
 :منيا موقف مجمس التعاون الخميجيو ، م1994 عام مجزرة الحرم اإلبراىيمي .1

الحتماالت تنفيذ تحذيرات العديد مف ال قبيؿ كقكع مجزرة الحـر اإلبراىيمي كصمت
في مدينة الخميؿ، كذلؾ ردان  الفمسطينييف خاصةن  اعتداءات مسمحة ضداإلسرائيمييف  ستكطنيفالم

سرائيؿ بتاريخ عمى تكقيع ات ، (1)ـ13/9/1993فاؽ إعبلف المبادئ بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 
صبلة الفجر داخؿ الحـر  المصميف الفمسطينييف أداء ـ أثناء25/2/1994المجزرة بتاريخ  قد نيفذتك 

مرتديان الزل العسكرم ككاف  ،الحـر(2)اإلبراىيمي، حيث تسمؿ المستكطف اإلسرائيمي غكلد شتايف
استشياد إلى مما أدل  ،ى المصميفؽ النار بشكؿ مباشر عمطمأسبلحو، ك حامبلن لك  ،سرائيمياإل

صابة ان فمسطيني 50 حكالي مجمس األمف الدكلي د ، كقد ندٌ (3)متفاكتة آخريف بجركح 150أكثر مف، كا 
القرار  كافقت مندكبة الكاليات المتحدة األمريكية عمى إصدار، ك (4)904كأصدر القرار رقـ ، بالمجزرة

                                                           

 .2ـ، ص1994-ـ1987شعباف، خالد: المجازر اإلسرائيمية خبلؿ االنتفاضة األكلى  (1)
ـ، ىاجر 1982غكلد شتايف: أمريكي المكلد، درس الطب كعمؿ في مستشفى دبد ككرمؿ بكالية نيكيكرؾ عاـ  (2)

ـ، كعمؿ طبيبان في الجيش اإلسرائيمي برتبة نقيب، ثـ طبيبان في مستكطنة كريات أربعة 1983إلى إسرائيؿ عاـ 
كـ العسكرم اإلسرائيمي في الخميؿ قرار ـ أصدر الحا1992كاألحياء كالمستكطنات المحيطة بيا، كفي أكتكبر عاـ 

. ) فرحات، رحاب: باقتحاموكمجمكعة مف المستكطنيف  لقيامو ؛بحظر دخكلو إلى المسجد اإلبراىيمي لمدة شير
 (.51مذبحة الخميؿ اآلثار النفسية كاالجتماعية المترتبة عمييا، ص

 .138الزرك، نكاؼ: مذبحة دير ياسيف إلى مخيـ جنيف، ص (3)
 كنٌص عمى:ـ، 18/3/1994بتاريخ  904قرار مجمس األمف الدكلي رقـ ر صد (4)
صابة المئات 50مجزرة الخميؿ، كاألحداث التي أعقبتيا، كأدت بحياة  ةدانإ -  .فمسطيني، كا 
 .طالب إسرائيؿ بمصادرة أسمحة المستكطنيف بيدؼ منع أعماؿ العنؼ -
المحتمة مف خبلؿ الفمسطينية مسطينييف في األراضي الدعكة إلى اتخاذ التدابير البلزمة لحماية المدنييف الف -

 .تكفير كجكد دكلي كأجنبي
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دكف التصكيت عمى بعض البنكد في محاكلة لتجنب مقاطعة منظمة التحرير الفمسطينية مباحثات 
سرائيؿ 1994في القاىرة في شير مارس  اتيفؽ، ك (1)السبلـ عمى ـ بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 

إلعادة الحياة في المدينة إلرساء االستقرار، كتييئة األكضاع  ؛الخميؿمدينة نشر قكات دكلية في 
تشكيؿ لجنة فمسطينية  رفضتك  ،(3)لمجزرةتمؾ االحككمة اإلسرائيمية كأدانت ، (2)إلى طبيعتيا

بتاريخ  المجنة تقريرىاأصدرت ، ك (4)لجنة إسرائيمية تمحقائؽ، كشكالأك لجنة دكلية لتقصي  ،إسرائيمية
إلى تباطؤ  دكف اإلشارة ،(5)غكلد شتايف المسؤكلية الكاممة عف المجزرة فيو تمحمَّ ـ 26/6/1994

، الجنكد اإلسرائيمييف لمنع الرئيسة  مداخؿالف خبلؿ إغبلؽ كمشاركتيـ في المجزرة م حارسي الحـر
طبلؽ النار  مف اليرب، كمنع إنقاذ الجرحى، المصميف  عمى المصميف الناجيفبصكرة مباشرة كا 

 .(7)% مف الحـر اإلبراىيمي55 مساحة ، كبعد المجزرة سيطرت إسرائيؿ عمى(6)يعيكمسيرات التش

 :م1994الحرم اإلبراىيمي عام  موقف مجمس التعاون الخميجي من مجزرة
أداف مجمس التعاكف الخميجي مجزرة الحـر اإلبراىيمي التي ارتكبيا المستكطنكف اإلسرائيميكف 

ئيؿ إسرا مجمسالؿ مٌ ، كحـ25/2/1994اإلبراىيمي بتاريخ  داخؿ الحـرالفمسطينييف ضد المصميف 
كطالب مجمس األمف الدكلي تكفير الحماية الدكلية لمفمسطينييف في  ،المسؤكلية الكاممة عف المجزرة

مدينة الخميؿ، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخمسيف لممجمس الكزارم 
ردم األكضاع ـ: "كيعبر في ىذا الصدد عف قمقو البالغ لت3/4/1994المنعقد في الرياض بتاريخ 

األمنية كالمعيشية في األراضي العربية المحتمة، كييحمؿ إسرائيؿ المسؤكلية كاممة لتزايد كارتفاع 
أعداد القتمى مف أبناء الشعب الفمسطيني الشقيؽ بما يتنافى كركح مسيرة السبلـ، كيمثؿ خرقان 

التي ارتكبيا المستكطنكف التفاقية جنيؼ الرابعة، كفي ىذا الصدد يديف المجمس إسرائيؿ لممذبحة 
اإلسرائيميكف ضد المصميف في الحـر اإلبراىيمي، كيطالب مجمس األمف كراعيي عممية السبلـ 
                                                                                                                                                                          

كركسيا إلى مكاصمة جيكدىما مف أجؿ إنعاش عممية السبلـ في الشرؽ  ،دعكة الكاليات المتحدة األمريكية -
 األكسط.

 (.356صـ، 15/6/1994 –ـ 16/6/1993) التقرير السنكم الصادر عف مجمس األمف الدكلي في الفترة مف 
 .182الدكيؾ، مكسى: الحماية الدكلية لمشعب الفمسطيني كقكاعد القانكف الدكلي العاـ، ص (1)
 .182شؤكف دكلية، نص اتفاؽ القاىرة الثاني الخاص بالخميؿ، ص (2)
 .24السماف، محمد؛ عاشكر، حسف: مذبحة الحـر اإلبراىيمي، ص (3)
 .75ب كالمجازر الصييكنية، صالحمد، جكاد: الشعب الفمسطيني ضحية اإلرىا (4)
 .187كابميكؾ، أمنكف: الخميؿ مجزرة معمنة، ص (5)
 .69عمي، ياسر: المجازر اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني، ص (6)
 .104ـ، ص2001-ـ1948الحمد، جكاد: المجازر الصييكنية ضد الشعب الفمسطيني  (7)
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الخاص  904الكاليات المتحدة األمريكية كركسيا االتحادية تسريع تنفيذ بنكد قرار مجمس األمف 
سطينييف في جميع أنحاء بإدانة المذبحة، كاتخاذ تدابير لضماف سبلمة كحماية المدنييف الفم

األراضي العربية المحتمة تشمؿ تكفير كجكد دكلي كتجريد المستكطنيف اإلسرائيمييف مف أسمحتيـ 
 .(1)كتطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي العربية المحتمة"

ـ اتفاؽ 1994كما رٌحب المجمس بتكقيع الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي في شير مارس 
ذ يرحب المجمس بتكقيع االتفاؽ القاىرة  الخاص بنشر قكات دكلية في الخميؿ حيث كرد: "كا 

الفمسطيني اإلسرائيمي الخاص بتكفير حضكر دكلي في مدينة الخميؿ، كاستئناؼ مفاكضات السبلـ، 
 .(2)فأنو يجٌدد تأكيد دعمو الكامؿ لعممية السبلـ عمى كافة المسارات"

رة الحـر اإلبراىيمي التي ارتكبيا المستكطنكف استنكر مجمس التعاكف الخميجي مجز 
اإلسرائيميكف ضد المصميف الفمسطينييف األمنييف في مدينة الخميؿ، كحٌمؿ المجمس الحككمة 
اإلسرائيمية المسؤكلية الكاممة عف المجزرة؛ نظران لسيطرتيا األمنية عمى المدينة كالحـر اإلبراىيمي، 

مة لممصمييف كالشعب الفمسطيني، كعدـ التزاميا بتطبيؽ اتفاقية كعدـ تكفيرىا األمف كالحماية البلز 
جنيؼ الرابعة التي تدعك لحماية المدنييف كقت الحرب، كاعتبر المجمس اعتداءات المستكطنيف ضد 
الفمسطينييف عقبة كبيرة أماـ عممية السبلـ بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي، كتؤدم لعرقمة 

ؽ األكسط، كرٌحب المجمس بقرار مجمس األمف الدكلي الذم طالب إسرائيؿ عممية السبلـ في الشر 
بنزع السبلح مف المستكطنيف، كتكفير الحماية الدكلية لمشعب الفمسطيني مف االعتداءات اإلسرائيمية 
كجرائـ قطعاف المستكطنيف، حتى ال تتكرر تمؾ المجازر اإلرىابية ضد الشعب الفمسطيني، كأٌكد 

إزالة المستكطنات اإلسرائيمية المتكاجدة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ المجمس ضركرة 
 ـ كفؽ ما تدعك إليو القرارات الدكلية، كقرارات مجمس األمف الدكلي.1967

قف امو و م، 2000-م1993ما بين عامي االعتداءات اإلسرائيمية عمى مدينة القدس  .2
 مجمس التعاون الخميجي منيا:

ـ مجمكعة مف االعتداءات 2000-ـ1993بيف عامي ما في الفترة  شيدت مدينة القدس
إعبلف  اتفاؽ سرائيؿإالمتعاقبة، عمى الرغـ مف تكقيع  الحككمات اإلسرائيمية االستيطانية نفذتيا

تمثمت في استيطاف كمصادرة األراضي  ـ،1994عاـ  كاتفاؽ القاىرة ـ،1993عاـ  المبادئ

                                                           

 ـ.3/4/1994س الكزارم، الرياض، البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخمسيف لممجم (1)
، لممزيد حكؿ مكقؼ ـ3/4/1994البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض، ((2

 .8مجمس التعاكف الخميجي مف مجزرة الحـر اإلبراىيمي انظر الممحؽ رقـ 
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قامة مستكطنات جديد تكسيع  بيدؼفي مدينة القدس عمى اعتبار عاصمتيا المكحدة  ةالفمسطينية، كا 
لذا لجأت إسرائيؿ إلى عزؿ مدينة  ،(1)المدينة، كاستغبلؿ ذلؾ خبلؿ مفاكضات الكضع النيائي
إنشاء آالؼ الكحدات االستيطانية،  كأقرتالقدس بشكؿ كامؿ عف باقي محافظات الضفة الغربية، 

إلسبلمية، كالمسيحية في ا ،كالدينية ،عمى الممتمكات الثقافية تدتعكا ،(2)كمصادرة جبؿ أبك غنيـ
مف خبلؿ إصدار القكانيف كالقرارات التي ، (3)الحركة العمرانية في األحياء العربية تقيدالمدينة، ك 

، كاتبعت سياسة طرد (4)نصت عمى تجميد البناء في األراضي الفمسطينية في مدينة القدس
مف خبلؿ فرض القكانيف كاألحكاـ القضائية مما تسبب في فقداف آالؼ الفمسطينييف المقيميف فييا 

ـ 9/5/1994بتاريخ  (6)، كما أصدر الكنيست اإلسرائيمي(5)العائبلت الفمسطينية حقيا في اإلقامة
قراران أٌكد خبللو أف القدس العاصمة األبدية إلسرائيؿ، كستبقى مدينة مكحدة تحت السيادة 

رئيس  ـ دعا28/5/1995، كبتاريخ (7)مكضكعان لمتفاكض السياسي كاألمنياإلسرائيمية، كىي ليست 
عادة تكحيدىا مع أراضي  ،تطكير المدينةإلى الكزراء اإلسرائيمي رابيف  دعـ بمدية القدس الشرقية، ك كا 

ـ قررت إسرائيؿ 1996، كفي شير يناير عاـ (8)الييكد السكافبما يخدـ معيا  ، كالتعاكفالقدس
ألؼ  130كحدة سكانية عمى مساحة  1500ستيطاني في مدينة القدس شمؿ بناء إقامة مشركع ا

ـ صادقت 1996، كفي شير مارس (9)2ألؼ ـ 40غرفة فندقية عمى مساحة  300، كبناء 2ـ

                                                           

 .73غنيـ، أحمد: الحدكد أكالن، ص (1)
ؿ أبك غنيـ في ناحية الجنكب الشرقي لمدينة القدس بحدكدىا المكسعة عاـ جبؿ أبك غنيـ: تقع منطقة جب (2)

ـ إقامة مستكطنة ىارحكما عميو 1996ـ، كقررت إسرائيؿ عاـ 870ـ، كىي مرتفعة عف سطح البحر بنحك 1967
قامة المؤسسات العامة كالبمدية كمنطقة صناعية عمى أراضيو. ) ال 6500مف خبلؿ بناء  بابا، كحدة استيطانية، كا 

 (.16جماؿ: االستيطاف خبلؿ نصؼ العاـ الثاني مف حككمة نتنياىك، ص
 .7العبادسة، جميؿ: الخركقات اإلسرائيمية التفاقيات السبلـ الفمسطينية اإلسرائيمية، ص (3)
 .130عايد، خالد: أمر اليـك االستيطاني منطقة القدس كخط اليدنة، ص (4)
 .131اإلنساف في األراضي المحتمة، الترحيؿ السرم، ص مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ (5)
الكنيست اإلسرائيمي: يعتبر السمطة التشريعية في إسرائيؿ، كيتـ اختيار أعضاؤه حسب النظاـ االنتخابي كؿ  (6)

ب أربعة أعكاـ، كيجكز اختيارىـ قبؿ تمؾ الفترة في حاؿ قياـ رئيس الدكلة بالمكافقة عمى حؿ الكنيست بناءن عمى طم
عضك، كيقـك رئيس الدكلة بتكميؼ أحد األعضاء مف أجؿ تشكيؿ  120رئيس الحككمة، كييقدر عدد أعضاؤه 

 (.41الحككمة. ) العمكم، محمد: األحزاب كأثرىا في رسـ السياسة اإلسرائيمية، ص
 .29حمبي، أسامة: الكضع القانكني لمدينة القدس بيف االنتداب كالتسكية السممية، ص (7)
 .131، نزار: الكضع القانكني لمدينة القدس، صأيكب (8)
 .64التفكجي، خميؿ: االستيطاف اإلسرائيمي في مرحمة كام ريفر، ص (9)
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، كفي (2)، كدمجيا ضمف مدينة القدس(1)الحككمة اإلسرائيمية عمى تكسيع مستكطنة معاليو أدكميـ
بعد قرار إسرائيؿ بفتح نفؽ أسفؿ (3)لفمسطينية انتفاضة النفؽـ شيدت األراضي ا1996سبتمبر 

حؽ إسرائيؿ في إقامة المساكف  ـ1998 شير يناير ، كأٌكد نتنياىك في(4)المسجد األقصى
.(5)كالمستكطنات الجديدة في القدس الشرقية خاصة في جبؿ أبك غنيـ

-م1993دينة القدس )قف مجمس التعاون الخميجي من االعتداءات اإلسرائيمية عمى مامو 
  م(:2000

تعددت مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي إزاء االعتداءات اإلسرائيمية ضد مدينة القدس في 
 ـ، كالتي ىدفت إلى تيكيد مدينة القدس، كاف مف أبرزىا:2000 -ـ1993الفترة ما بيف عامي 

كف الخميجي لمجمس التعاالدكرة الثانية كالخمسيف لممجمس الكزارم المجتمعكف في طالب 
عممية السبلـ في لراعية المجتمع الدكلي، كالدكؿ ال ـ17/9/1994في الرياض بتاريخ  ةالمنعقد

ما كانت كفؽ الشرقية القدس خصائص مدينة الضغط عمى إسرائيؿ لعدـ تغيير  الشرؽ األكسط
بلف خبلؿ المرحمة االنتقالية مف اتفاؽ إع خاصةن  ـ1967الرابع مف حزيراف/ يكنيك  قبؿعميو 

"كيطالب المجمس الكزارم المجتمع الدكلي ال سيما مجمس حيث كرد في البياف الختامي: المبادئ، 
األمف كراعيي عممية السبلـ التأثير عمى إسرائيؿ لعدـ تغيير الكضع القائـ لمدينة القدس كفقان لحدكد 

كرة التزاميا بعدـ ـ، كاالمتثاؿ لقرارات الشرعية الدكلية الخاصة بالقدس الشريؼ، كضر 1967عاـ 
إحداث تغييرات في خصائصيا السكانية أثناء المرحمة االنتقالية تخؿ بنتيجة مفاكضات الكضع 

، كما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة عشرة لممجمس األعمى المنعقد (6)الدائـ"
مف كراعيي عممية ـ: "كما يطالب المجمس األعمى مجمس األ21/12/1995في المنامة بتاريخ 

                                                           

معاليو أدكميـ: تقع عمى التبلؿ التي تمتد شرقي مدينة القدس، في أراضي القدس الشرقية المحتمة، كتعتبر ذات  (1)
طبلليا عمى المدينة المقدسة، كاألغكار. )  ميـ باعتبارىا المركز الجغرافي استراتيجيذات مكقع  لمضفة الغربية، كا 

 (.1دائرة شؤكف المفاكضات: كتمة أدكميـ االستيطانية، ص
 .125عايد، خالد: االستيطاف في القدس جبؿ أبك غنيـ كما يتجاكزه، ص (2)
، كاعيتبر قياـ ـ، كأدت لسقكط عشرات الشيداء كالجرحى1996انتفاضة النفؽ: اندلعت في شير سبتمبر  (3)

إسرائيؿ بإجراء حفريات كنفؽ أسفؿ المسجد األقصى السبب المباشر كالرئيس الندالعيا. ) عباس، محمكد: المسيرة 
 (.28السياسية في الشرؽ األكسط، ص

 .238( الدجاني، أحمد؛ كآخركف: القضية الفمسطينية كآفاؽ التسكية السممية، ص4)
 .7داءات االستيطانية اإلسرائيمية في فمسطيف، صالتقرير السنكم الخاص عف االعت (5)
 ـ.17/9/1994البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض،  (6)
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ـ، 1967السبلـ الحيمكلة دكف قياـ إسرائيؿ بإجراء أم تغيير لكضع مدينة القدس كفقان لحدكد عاـ 
كاالمتثاؿ لكافة قرارات الشرعية الدكلية الخاصة بالقدس الشريؼ، كضركرة التزاميا بعدـ إحداث 

 .(1)ـ"1967تغييرات في خصائصيا السكانية كالجغرافية تخؿ بالكضع القائـ عاـ 

طالب مجمس التعاكف الخميجي إسرائيؿ االنسحاب التاـ مف األراضي العربية المحتمة عاـ كما 
قية، كذلؾ كفؽ ما جاء في البياف الختامي الصادر عف الدكرة القدس الشر مدينة بما فييا  ،ـ1967

أف السبلـ  ـ: "مؤكدان 20/3/1995الرابعة كالخمسيف لممجمس الكزارم المنعقد في الرياض بتاريخ 
، كمبدأ األرض 425، 338، 242العادؿ كالشامؿ ال بد كأف يرتكز عمى قرارات مجمس األمف 

مقابؿ السبلـ، كتحقيؽ االنسحاب اإلسرائيمي التاـ مف األراضي العربية المحتمة، بما فييا القدس 
 .(2)الشريؼ"

في الرياض  ةالمنعقدجي لمجمس التعاكف الخميالخامسة كالخمسيف لممجمس الكزارم كفي الدكرة 
االمتثاؿ لقرارات الشرعية الدكلية خاصة قرار رقـ إسرائيؿ  طالب المجمس ـ11/6/1995بتاريخ 
كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة: "كيطالب  الصادر عف األمـ المتحدة (3)252

إلجراءات المناسبة لمحيمكلة المجمس الكزارم المجتمع الدكلي كراعيي عممية السبلـ باتخاذ كافة ا
دكف تمكيف إسرائيؿ مف إحداث أم تغييرات في الخصائص الجغرافية كالسكانية لمقدس الشريؼ 

ـ، كتأميف امتثاؿ إسرائيؿ لقرارات الشرعية الدكلية 1967لحدكدىا المعركفة قبؿ الرابع مف يكنيك 
 .(4)"252الخاصة بالقدس الشريؼ ال سيما قرار مجمس األمف رقـ 

دعا  الذم (5)ـ1995عاـ  ر مجمس التعاكف الخميجي عف قمقو لقرار الككنغرس األمريكيعبٌ كما 
نقؿ السفارة األمريكية مف تؿ أبيب إلى طالب باالعتراؼ بمدينة القدس عاصمة إلسرائيؿ، ك  دعا إلى

                                                           

 ـ.21/12/1994( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة عشرة لممجمس األعمى، المنامة، (1
 ـ.20/3/1995الرابعة كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض، ( البياف الختامي الصادر عف الدكرة (2

المممكة األردنية شككل إلى مجمس  تقديــ بعد 21/5/1968بتاريخ  252 مجمس األمف الدكلي رقـ قرارصدر  (3)
القرار عمى رفض االستيبلء عمى األرض بالقكة، كأبدل أسفو لعدـ امتثاؿ إسرائيؿ بقرارات ىيئة  نٌص األمف الدكلي، 

األمـ المتحدة، كدعكة إسرائيؿ إلى إلغاء جميع اإلجراءات التي اتخذتيا في مدينة القدس، كالمتمثمة في نزع ممكية 
 األراضي كالممتمكات بيدؼ تغيير الكاقع، كاالمتناع عف أم عمؿ مف شأنو تغيير كضع المدينة. 

(Report of the United Nations Security Council for the period From 16-7-1967 to 15-7-

1968, P.48). 
 ـ11/6/1994البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض،  (4)
ـ عمى قانكف بشأف نقؿ السفارة األمريكية مف مدينة تؿ أبيب 1995( كافؽ الككنغرس األمريكي في شير أكتكبر (5

ار أف القدس عاصمة مكحدة إلسرائيؿ، كال بد مف نقؿ السفارة إلييا قبؿ د مشركع القر أبيب إلى مدينة القدس، كأكٌ 
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ـ، ككصؼ المجمس القرار بغير المبرر، كيتنافى مع قرارات مجمس األمف 1999عاـ  قبؿالقدس 
كلي الخاصة بمدينة القدس، كاالتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية، كأشاد المجمس بمكقؼ إدارة الد

لسمبيتو ؛ الككنغرس األمريكي النظر في القرار كطالب، (1)الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف مف القرار
سابعة ، كذلؾ كفؽ ما جاء في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الالبالغة عمى عممية السبلـ

ر المجمس الكزارم ـ: "كعبٌ 5/11/1995كالخمسيف لممجمس الكزارم التي عيقدت في مسقط بتاريخ 
لمجمس التعاكف الخميجي عف قمقو البالغ لقرار الككنغرس األمريكي المتضمف االعتراؼ بالقدس 

ـ، 1999كعاصمة إلسرائيؿ، كالقاضي بنقؿ السفارة األمريكية مف تؿ أبيب إلى القدس بحمكؿ عاـ 
خطكة غير المبررة، كتأتي في فترة ىامة مف عممية إحبلؿ السبلـ ىذا القرار بأنو المجمس  كصؼك 

في الشرؽ األكسط، كيتناقض مع قرارات مجمس األمف الخاصة بالقدس، كقضية الشرؽ األكسط، 
نظران إضافة إلى أف االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية أرجأت مكضكع القدس إلى الكضع النيائي 

سبلميان كدكليان، كأشاد المجمس بالمكقؼ اإليجابي كالبناء الذم  لحساسية كأىمية المكضكع عربيان كا 
اتخذتو إدارة الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف مف ذؾ القانكف، معربان عف األمؿ أف يعيد الككنجرس 

لشرعية الدكلية، كلئلساءة النظر في ىذا القرار لسمبيتو البالغة عمى عممية السبلـ، كلخرقو قرارات ا
، كعندما تـ تناكؿ مكضكع (2)البالغة التي يمحقيا بمجيكدات الكاليات المتحدة كراعية لمسيرة السبلـ"

د مجمس التعاكف الخميجي عمى خطكرة ـ، أكٌ 2000نقؿ السفارة األمريكية إلى مدينة القدس عاـ 
ـ، كفؽ ما جاء: 2/9/2000جدة بتاريخ  القرار، كذلؾ في دكرتو السادسة كالسبعيف التي عيقدت في

"كينظر المجمس الكزارم بقمؽ بالغ حكؿ ما تردد عف عـز الكاليات المتحدة األمريكية بنقؿ سفارتيا 
د مف تؿ أبيب إلى القدس المحتمة، معتبران ذلؾ مخالفان لكافة القكانيف كقرارات الشرعية الدكلية، كأكٌ 

مبية عميقة األثر في العالـ العربي كاإلسبلمي، كبما يؤدم عمى أف خطكة كيذه ستككف ليا نتائج س
 .(3)إلى اإلضرار بجيكد عممية السبلـ، ككضع العقبات في طريؽ محاكالت استمرارىا"

                                                                                                                                                                          

ـ، كفي حاؿ عدـ تنفيذ القرار يتـ اتخاذ عقكبات ضد كزارة الخارجية لتقصيرىا في تنفيذ القرار. ) 1999حمكؿ عاـ 
 (.17حجاكم، سبلفة؛ كآخركف: الممؼ األمريكي، ص

إلى  أبيبمكضكع نقؿ السفارة األمريكية مف مدينة تؿ ـ 1995تكف عاـ برئاسة بيؿ كمين( ربطت اإلدارة األمريكية (1
مدينة القدس بمفاكضات الكضع النيائي بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي، كبعد االتفاؽ عمى إقامة الدكلة 

ؼ األمريكي الفمسطينية في الضفة الغربية، كقطاع غزة، كالقدس الشرقية. ) حمد، ياسميف؛ أحمد، عبل: تطكر المكق
 (.148مف قضية القدس، ص

 ـ.5/11/1995( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالخمسيف لممجمس الكزارم، مسقط، 2)
 ـ.2/9/2000البياف الختامي الصادر عف الدكرة السبعيف لممجمس الكزارم، جدة، ((3
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ر عبٌ  ـ26/3/1997في الرياض بتاريخ  ةالدكرة الثانية كالستيف لممجمس الكزارم المنعقدكفي 
اليات المتحدة األمريكية حؽ النقض الفيتك ضد الك  ستخداـمجمس التعاكف الخميجي عف أسفو ال

، كذلؾ كفؽ في القدس الشرقية(1)مشركع قرار مجمس األمف الدكلي الخاص بالممارسات اإلسرائيمية
ذ يعبر المجمس عف أسفو الشديد لقياـ الكاليات المتحدة األمريكية كرد في البياف الختامي ما  –: "كا 

باستخداـ حؽ النقض الفيتك ضد مشركع قرار مجمس  -ـكىي دكلة صديقة كراعية لعممية السبل
األمف الخاص بالممارسات اإلسرائيمية المستنكرة دكليان في القدس الشرقية، فإنو في نفس الكقت 
ينتظر مف اإلدارة األمريكية تكثيؼ جيكدىا كممارسة دكر أكثر فاعمية في سبيؿ استئناؼ 

 .(2)مفاكضات السبلـ عمى كافة المسارات"
 لمجمس التعاكف الخميجي الدكرة الثانية كالستيف لممجمس الكزارمالمجتمعكف في  ستنكراك 

قرار الحككمة اإلسرائيمية بناء مستكطنة جديدة في  ـ26/3/1997في الرياض بتاريخ  ةالمنعقد
: "كما ف الختاميكذلؾ كفؽ ما كرد في البيا، (3)ـ1997عاـ  القدس الشرقية عمى جبؿ أبك غنيـ

جمس بقرار الحككمة اإلسرائيمية بناء مستكطنة جديدة عمى جبؿ أبك غنيـ بالقدس الشرقية يندد الم
دان رفضو التاـ لذلؾ، كيدعكىا إلى التخمي عف ىذا القرار كسياساتيا االستفزازية التي تيندر مجدٌ 

اف ، كطالب في البي(4)دان نحك تصعيد أعماؿ العنؼ كاالضطراب عمى حساب األبرياء"بالعكدة مجدٌ 
نفسو الحككمة اإلسرائيمية إلغاء قرارىا، كاالمتناع عف أم إجراءات تمثؿ خرقان لقرارات الشرعية 

                                                           

كع قرار تقدمت بو البرتغاؿ، كالسكيد، لمناقشة مشر  ؛ـ7/3/1997عقد مجمس األمف الدكلي جمسة بتاريخ  ((1
يرلندا، نص عمى:  كفرنسا، كالمممكة البريطانية المتحدة، كا 

إجراءات أك تدابير في مدينة القدس، ككقؼ كافة األنشطة االستيطانية التي مف  ةإسرائيؿ منع اتخاذ أي مطالبة -
 شأنيا عرقمة عممية السبلـ في الشرؽ األكسط.

ـ، كالتأكيد عمى أنيا تشمؿ كافة األراضي الفمسطينية 1949جنيؼ عاـ  يةتطبيؽ اتفاقضركرة التزاـ إسرائيؿ ب -
 .ـ1967عاـ  المحتمة

 الطمب مف جميع األطراؼ مكاصمة عممية السبلـ، كتنفيذ االتفاقيات المكقعة حسب مكعدىا الزمني. -
دة خداـ الكاليات المتحعضك، كلـ يعتمد بسبب است 14عندما عيرض مشركع القرار لمتصكيت حصؿ عمى تأييد 

ـ، 15/6/1997 -ـ16/6/1996التقرير السنكم لمجمس األمف الدكلي في الفترة مف األمريكية حؽ النقض الفيتك. )
 (.76ص
 ـ.26/3/1997( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالستيف لممجمس الكزارم، الرياض، 2)
ـ بأعماؿ تجريؼ كاسعة عمى جبؿ أبك غنيـ 1997مارس عاـ  شرعت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي في شير( 3)

بيدؼ فصؿ مدينة القدس عف باقي محافظات الضفة الغربية، كضـ األراضي الفمسطينية؛ إلقامة مستكطنات 
 (.145جديدة. )سميماف، فيد؛ كآخركف: القبضة المثقكبة، ص

 ـ.26/3/1997الكزارم، الرياض، البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالستيف لممجمس (4) 
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: "فإف المجمس يطالب الحككمة اإلسرائيمية إلغاء القرار كالكقؼ ، حيث كردالدكلية، كاتفاؽ أكسمك
تيدؼ إلى تغيير  الفكرم ألعماؿ بناء مستكطنة جديدة في القدس الشرقية، كأية إجراءات إسرائيمية

الكضع السياسي كالسكاني كالجغرافي كالقانكني كالتاريخي لمقدس الشريؼ، كاالمتناع عف أم عمؿ 
أك إجراءات تمثؿ خرقان لقرارات الشرعية الدكلية، كاتفاؽ أكسمك، كخطاب الضمانات األمريكية، 

 .(1)المنطقة"كعائقان أماـ مسيرة السبلـ، األمر الذم ال يخدـ األمف كاالستقرار في 
الرياض لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي المنعقدة في السابعة كالستيف كفي الدكرة 

ـ 1998في يناير قرار الحككمة اإلسرائيمية  مجمس التعاكف الخميجي ـ أداف28/6/1998بتاريخ 
مجمس الكزارم عف ر الفؽ ما كرد في البياف الختامي: "كعبٌ تكسيع الحدكد الجغرافية لمدينة القدس، ك 

دانتو لقرار الحككمة اإلسرائيمية بتكسيع الحدكد الجغرافية لمدينة القدس الشريؼ،  رفضو المطمؽ كا 
كتغيير تركيبتيا السكانية كالديمغرافية باعتبارىا مخالفة ألحكاـ القانكف الدكلي كقرارات الشرعية 

مدريد لمسبلـ كجميع قرارات الجمعية  الدكلية، كمعتبران أف ذلؾ يشكؿ خرقان صريحان لمرجعية مؤتمر
 .(2)العامة لؤلمـ المتحدة ذات الصمة كقرارات مجمس األمف"

في اجتماعيا الذم عيقد بتاريخ (3)لجنة القدس قراراتد مجمس التعاكف الخميجي أيٌ ك 
، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة في الدار البيضاء( 4)ـ30/7/1998

                                                           

 ـ.26/3/1997( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالستيف لممجمس الكزارم، الرياض، (1
 ـ.28/6/1998البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالستيف لممجمس الكزارم، الرياض،  (2)
دس لكزراء خارجية الدكؿ األعضاء في منظمة المؤتمر ( لجنة القدس: تـ إنشائيا خبلؿ انعقاد المؤتمر السا(3

اإلسبلمي، كىي لجنة دائمة مككنة مف تسعة أعضاء، كيرأسيا األميف العاـ لممنظمة، كميمتيا تنفيذ كمتابعة 
القرارات التي تتخذىا المنظمة، كمتابعة قرارات الييئات الدكلية التي تؤيد مكاقؼ المنظمة، كتعقد اجتماعاتيا بناءن 

مى دعكة األميف العاـ أك غالبية أعضائيا. ) البياف الختامي لمؤتمر كزراء خارجية منظمة المؤتمر اإلسبلمي ع
 ـ(.15/7/1975السادس، جدة، 

 ـ، ككاف أبرز قراراتيا:30/7/1998عقدت لجنة القدس اجتماع ليا في مدينة الدار البيضاء بتاريخ  (4)
السبلـ، كالدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف الدكلي، كاالتحاد  الطمب مف المجتمع الدكلي، كالدكؿ راعية -

األكركبي، كمجمكعة عدـ االنحياز مكاجية الحصار اإلسرائيمي لمدينة القدس، ككقؼ كافة اإلجراءات 
 كعزليا عف محيطيا الفمسطيني. ،كالممارسات اإلسرائيمية الرامية إلى تيكيد المدينة المقدسة

بعثات الدبمكماسية الالذم دعا لعدـ نقؿ  478لعالـ االلتزاـ بقرار مجمس األمف الدكلي رقـ الطمب مف جميع دكؿ ا -
 إلى مدينة القدس، أك أم إجراءات يمكف تفسيرىا باالعتراؼ الضمني الذم فرضتو إسرائيؿ عمى المدينة.

إلى قرارات األمـ المتحدة، حث الدكؿ العربية إلى إعادة النظر في عبلقاتيا الدبمكماسية مع إسرائيؿ حتى تنصاع  -
 كتنفذ االتفاقيات كااللتزامات كالتعيدات التي تكصمت إلييا مع الجانب العربي.

 دعكة الفاتيكاف، كالكنائس الشرقية، كالمقامات الدينية المسيحية لمقاكمة تيكيد مدينة القدس. -
يذ مخططاتيا االستعمارية االستيطانية دعكة الدكؿ الداعمة إلسرائيؿ لكقؼ المساعدات التي تقدميا إلسرائيؿ لتنف -

 في القدس.
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ـ: "كفي ىذا الصدد 28/8/1998في مدينة جدة بتاريخ  ةكالستيف لممجمس الكزارم المنعقد الثامنة
 .(1)ـ"1998يكليك  30أيد المجمس ما تكصمت إليو لجنة القدس في اجتماعيا الذم عقد بتاريخ 

عدـ االعتراؼ ببقرارات الشرعية الدكلية اليادفة  وتمسكمجمس التعاكف الخميجي د أكٌ كما 
كفؽ ما جاء في البياف الختامي ، ـ1967عاـ  المحتمة فمسطينيةؤلراضي اللاإلسرائيمي  االستيطافب

ـ: 9/12/1998الصادر عف الدكرة التاسعة عشرة لممجمس األعمى المنعقد في أبك ظبي بتاريخ 
د تمسكو بقرارات الشرعية الدكلية القاضية بعدـ االعتراؼ أك القبكؿ بأية أكضاع تنجـ عف "كأكٌ 

االستيطاني اإلسرائيمي في األراضي العربية المحتمة، مطالبان بكقؼ ىذه األنشطة كامتناع النشاط 
إسرائيؿ عف كؿ ما مف شأنو التأثير سمبيان عمى مفاكضات الكشع النيائي مع الجانب 

 .(2)الفمسطيني"

، (3)ـ26/1/1999بتاريخ الصادر مجمس التعاكف الخميجي قرار الكنيست اإلسرائيمي  أدافك 
، كذلؾ كفؽ ما جاء في البياف عقبات لعرقمة إعادة مدينة القدس إلى الفمسطينييفاللكضع  الذم دعاك 

ـ: 15/3/1999الختامي الصادر عف الدكرة السبعيف لممجمس الكزارم المنعقد في الرياض بتاريخ 
ـ 1999يناير  26ر المجمس عف إدانتو أيضان لقرار البرلماف اإلسرائيمي في "كفي ىذا اإلطار عبٌ 

عادة  بتبني قانكف جديد لكضع عقبات إلعاقة إعادة الجكالف السكرم العربي المحتؿ إلى سكريا، كا 
 .(4)القدس الشريؼ إلى الفمسطينييف"

المنعقدة في لمجمس التعاكف الخميجي السبعيف لممجمس الكزارم المجتمعكف في الدكرة أشاد ك 
عاصمة  الرافض العتبار مدينة القدس (5)بيبقرار االتحاد األكرك ـ 15/3/1999الرياض بتاريخ 

                                                                                                                                                                          

حماية المقدسات اإلسبلمية كالمسيحية لحث الدكؿ اإلسبلمية لتقديـ المساعدات لمفمسطينييف مف أجؿ تمكينيـ  -
كالمحافظة عمى مدينة القدس. ) التكصيات الصادرة عف الدكرة السابعة عشر لمجنة القدس، الدار البيضاء، 

 ـ(.30/7/1996
 ـ.28/8/1998البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالستيف لممجمس الكزارم، جدة،  (1)
 ـ.9/12/1998البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة عشر لممجمس األعمى، أبك ظبي،  (2)
دينة ـ يقضي بعدـ جكاز االنسحاب مف أم شبر مف م26/1/1999الكنيست اإلسرائيمي قانكف بتاريخ  سفٌ  (3)

ـ. ) العبلؼ، 1967القدس إال بعد إجراء استفتاء شعبي عمى ذلؾ، كأنو ال عكدة إلى حدكد الرابع مف يكنيك/حزيراف 
جراءات المكاجية، ص  (.20إبراىيـ: القدس بيف محاكالت التيكيد كا 

 ـ.15/3/1999( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السبعيف لممجمس الكزارم، الرياض، (4
ـ أرسؿ سفراء االتحاد األكركبي المقيميف في مدينة إسرائيؿ برسالة إلى كزارة الخارجية 1999شير مارس في  (5)

اإلسرائيمية، أعمنكا مف خبلليا رفض االتحاد األكركبي االعتراؼ بمدينة القدس عاصمة إلسرائيؿ، بما فييا القسـ 
 (.83، صالغربي مف المدينة. ) محمد، كليد: المكقؼ األكركبي مف القدس
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إلسرائيؿ، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي: "كفي ىذا اإلطار أشاد المجمس الكزارم بإعراب 
دان عف تأكيد رفضو االعتراؼ بالقدس، بما في ذلؾ الشطر الغربي مف االتحاد األكركبي مجدٌ 

 .(1)المدينة، عاصمة لمكياف اإلسرائيمي"

مس التعاكف الخميجي خبلؿ اجتماع دكرتو الرابعة كالسبعيف لممجمس الكزارم المنعقدة كأٌكد مج
ـ رفضو لكافة اإلجراءات كالممارسات اإلسرائيمية اليادفة لتغيير المعالـ 8/4/2000في جدة بتاريخ 

جانب  د رفضو التاـ ألية محاكالت مف"كأكٌ  الدينية كالتاريخية كالديمغرافية لمدينة القدس حيث كرد:
قامة المستكطنات،  الحككمة اإلسرائيمية؛ لتغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس الشريؼ، كا 

 .(2)كاعتبار ذلؾ انتياكان ألحكاـ القانكف الدكلي، كقرارات الشرعية الدكلية"

د مجمس التعاكف الخميجي تأييده لممكقؼ الفمسطيني الرافض لئلجراءات اإلسرائيمية في أكٌ كما 
ينة القدس، كفؽ ما جاء في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة كالسبعيف لممجمس مد

د تأييده الكامؿ لمكقؼ دكلة ـ حيث كرد: "كما جدٌ 3/6/2000الكزارم الذم عيقد في جدة بتاريخ 
ة، فمسطيف الرافض ألية محاكالت مف جانب الحككمة اإلسرائيمية لتغيير التركيبة السكانية كالجغرافي

 .(3)كاعتبار ذلؾ انتياكان ألحكاـ القانكف الدكلي، كقرارات الشرعية الدكلية"

تناكؿ مجمس التعاكف الخميجي بشكؿ بارز خبلؿ اجتماعاتو كدكراتو كبياناتو الختامية 
الصادرة عف المجمس األعمى أك المجمس الكزارم اإلجراءات كاالعتداءات اإلسرائيمية عمى مدينة 

ـ، ككاف لو العديد مف المكاقؼ تجاىيا عمى النحك 2000 -ـ1993ما بيف عامي  القدس في الفترة
 التالي:

مسطينية المحتمة عاـ مطالبة إسرائيؿ االنسحاب الكامؿ كالفكرم مف األراضي العربية كالف -
 مدينة القدس الشرقية مف أجؿ إحبلؿ السبلـ في الشرؽ األكسط. ـ، خاصة1967

لمنظمات الدكلية كالدكؿ الكبرل الراعية لعممية السبلـ في ناشد مجمس التعاكف الخميجي ا -
لزاميا بتنفيذ قرارات الشرعية الدكلية الخاصة  الشرؽ األكسط الضغط عمى إسرائيؿ، كا 

جبارىا بكقؼ إجراءاتيا كسياساتيا اليادفة إلى تيكيد مدينة القدس.  بمدينة القدس، كا 
مية المتعمقة بمصادرة أراضي المقدسييف، تناكؿ مجمس التعاكف الخميجي القرارات اإلسرائي -

قامة المستكطنات عمييا، ككاف لو مكاقؼ كاضحة كصريحة تجاىيا.  كا 

                                                           

 ـ.15/3/1999( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السبعيف لممجمس الكزارم، الرياض، (1
 ـ.8/4/2000البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالسبعيف لممجمس الكزارم، جدة،  (2)
 .ـ3/6/2000البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة كالسبعيف لممجمس الكزارم، جدة، ((3
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مجمس التعاكف الخميجي بالمنظمات كالدكؿ التي عارضت االعتراؼ بمدينة القدس  أشاد -
 .عاصمة إلسرائيؿ، معتبران ذلؾ متكافقان مع قرارات الشرعية الدكلية، كمجمس األمف الدكلي

قف مجمس التعاون ام(، ومو 2000-1993)ما بين عامي االستيطان اإلسرائيمي  .3
 الخميجي منو:

ـ، شجعت 1993منذ تكقيع الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي اتفاؽ إعبلف المبادئ عاـ 
إسرائيؿ استيطاف كمصادرة األراضي الفمسطينية في محاكلة منيا لفرض كقائع جديدة عمى األرض؛ 

، كىدفت (1)في تحقيؽ أىدافيا خبلؿ مفاكضات الكضع النيائي مع الجانب الفمسطينيالستخداميا 
إسرائيؿ مف االستيطاف إلى تيكيد األراضي الفمسطينية كضميا إلييا، كتحقيؽ مكاسب سياسية، 

 .(2)كأمنية، كاقتصادية لصالحيا

نية؛ إلقامة لذا اتخذت إسرائيؿ الكثير مف القرارات اليادفة لمصادرة األراضي الفمسطي
، كقيدرت عدد المستكطنات (3)مستكطنات جديدة، كتكسيع المستكطنات القديمة، كشؽ الطرؽ بينيا

مستكطنات في القدس الشرقية،  10مستكطنة، مقسمة إلى  174اإلسرائيمية في تمؾ الفترة بنحك 
 ، كتكزعت بيف المدف(4)مستكطنة في قطاع غزة 16مستكطنة في الضفة الغربية، ك 147ك

 .(5)الفمسطينية، كاف أبرزىا مدينة القدس، كالخميؿ، كجنيف، كقمقيمية

ـ(، 1999-ـ1996كازداد االستيطاف بشكؿ كبير في مرحمة حكـ نتنياىك ما بيف عامي )
، مما أدل لفقداف (6)حيث ألغت حككمتو قرار تجميد بناء المستكطنات الذم اتخذتو الحككمة السابقة

ر رزقيـ الرئيس المعتمد عمى الزراعة، ككقفت المستكطنات عقبة الكثير مف الفمسطينييف مصد
 .(7)كبرل أماـ السمطة الفمسطينية في تنفيذ مياميا

 

                                                           

 .53مكسى، عماد: االستيطاف اإلسرائيمي في فمسطيف المحتمة بعد أكسمك، ص (1)
 .112الدكيؾ، مكسى: المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي العربية المحتمة، ص (2)
 .5( البابا، جماؿ: االستيطاف اإلسرائيمي بعد اتفاؽ أكسمك، ص(3
ي في األراضي المحتمة كأثره في التخطيط القطرم كالتنمية في االستيطاف اإلسرائيم استراتيجيتا( خمايس، راسـ: 4)

 .47فمسطيف، ص
 .9السعكدم، جبلؿ: حككمة باراؾ تصعد سياسة االستيطاف، ص (5)
 .6بسيسك، سعد: االستيطاف اإلسرائيمي حقائؽ كأرقاـ، ص (6)
 .25سمارة، عادؿ: االستيطاف الييكدم في فمسطيف، ص (7)
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-1993)ما بين عامي قف مجمس التعاون الخميجي من االستيطان اإلسرائيمي امو 
 م(:2000

ضي الفمسطينية تعددت مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي تجاه االستيطاف اإلسرائيمي كمصادرة األرا
ـ، كمف خبلؿ البيانات الختامية الصادرة عف المجمس األعمى أك الكزارم يمكف 1967المحتمة عاـ 

 إجماليا عمى النحك التالي:

الدكرة الخمسيف لممجمس الكزارم المنعقدة في خبلؿ انعقاد  مجمس التعاكف الخميجي أٌكد
في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  ـ أف المستكطنات اإلسرائيمية3/4/1994الرياض بتاريخ 

بقائيا ييعٌد عائقان في طريؽ كقرارات األمـ المتحدة، ك ، ةالدكلي يفناك غير شرعية كفؽ الق ـ1967
: "مؤكدان في ىذا الصدد أف المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي المحتمة غير حيث كردالسبلـ، 

ييشكؿ عائقان في طريؽ السبلـ مف شأنو زعزعة  شرعية كفؽ القانكف الدكلي، كأف استمرار بقائيا
الثقة، كعدـ تكفير المناخ المبلئـ لتحقيؽ تسكية شاممة لمقضية الفمسطينية، كالنزاع العربي 

 .(1)اإلسرائيمي"

المنعقدة في مجمس التعاكف الخميجي كفي الدكرة الخامسة كالخمسيف لممجمس الكزارم ل
قامة مس أداف المج ـ11/6/1995الرياض بتاريخ  االستيطاف اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية، كا 

، المستكطنات التي تعارض اتفاؽ إعبلف المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي، كقرارات الشرعية الدكلية
: "كفي ىذا اإلطار يعبر المجمس عف قمقو البالغ إزاء استمرار إسرائيؿ في االستيبلء عمى حيث كرد

المستكطنات في األراضي العربية المحتمة منتيكة بذلؾ أحكاـ اتفاقية األراضي الفمسطينية، كبناء 
جنيؼ الرابعة، كمخالفة لركح كنص إعبلف المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي، كمعرضة عممية السبلـ 

، كما جاء في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالستيف (2)في الشرؽ األكسط لمخطر"
ـ: "استعرض المجمس الكزارم تطكرات 26/3/1997عقدة في الرياض بتاريخ لممجمس الكزارم المن

عممية السبلـ في الشرؽ األكسط، كما يعترييا مف تداعيات خطيرة جراء سياسة الحككمة اإلسرائيمية 
صرار إسرائيؿ عمى إنشاء مستكطنة جديدة في مدينة القدس الشريؼ، كتكسيع  التعسفية، كا 

لعربية المحتمة، كانتياكيا لبللتزامات الخاصة بتنفيذ االتفاقات المبرمة المستكطنات في األراضي ا
مع السمطة الكطنية الفمسطينية، أف المجمس الكزارم يستنكر ىذه السياسات البل مسئكلة كالممارسات 
البل شرعية لمحككمة اإلسرائيمية، كالتي تمثؿ خرقان صارخان لؤلسس التي ترتكز عمييا عممية السبلـ، 

                                                           

 ـ.3/4/1994در عف الدكرة الخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض، ( البياف الختامي الصا(1
 ـ.11/6/1995البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض،  (2)
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عاقة خطكات بناء الثقة، كجيكد السبلـ الصادقة مف قبؿ األطراؼ كقر  ارات الشرعية الدكلية، كا 
، كما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة السبعيف لممجمس (1)العربية كالمجتمع الدكلي"

دانتو ـ: "كعبٌ 15/3/1999الكزارم المنعقد في الرياض بتاريخ  ر المجمس عف رفضو المطمؽ، كا 
ياسة االستيطانية االستفزازية التي تمارسيا إسرائيؿ في األراضي العربية المحتمة، كلقرار لمس

 .(2)الحككمة اإلسرائيمية بتكسيع الحدكد الجغرافية لمدينة القدس الشريؼ"

خبلؿ دكرتو السادسة كالخمسيف لممجمس الكزارم التي –طالب مجمس التعاكف الخميجي كما 
المجتمع الدكلي، كالدكؿ الراعية لعممية السبلـ في  -ـ19/9/1995عيقدت في الرياض بتاريخ 

الشرؽ األكسط إلى الضغط عمى إسرائيؿ لمكؼ عف مصادرة األراضي الفمسطينية، كاتخاذ 
تكطنكف المسالممارسة مف قبؿ حازمة لكقؼ االعتداءات، كاألعماؿ اإلرىابية الجراءات اإل

فة الغربية، كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي: في الض اإلسرائيميكف ضد الشعب الفمسطيني
"كيطالب المجمس راعيي عممية السبلـ، كالمجتمع الدكلي إللزاـ إسرائيؿ الكؼ عف مصادرة 
األراضي الفمسطينية، كاتخاذ إجراءات حازمة كعاجمة لكقؼ االعتداءات كاألعماؿ اإلرىابية التي 

 .(3)اطنيف الفمسطينييف في الضفة الغربية المحتمة"يقكـ بيا المستكطنكف اإلسرائيميكف ضد المك 

ـ بناء 1997استنكر مجمس التعاكف الخميجي قرار الحككمة اإلسرائيمية في شير مارس ك 
قامة المستكطنات فكؽ األراضي الفمسطينية، كطالب الحككمة  كحدات سكانية في مدينة القدس، كا 

رات الشرعية الدكلية، حيث أصدرت األمانة العامة اإلسرائيمية الكقؼ الفكرم لمقرار لتعارضو مع قرا
ـ، جاء فيو: "فإف األمانة العامة تستنكر بشدة القرار الخطير الذم 3/3/1997لممجمس بيانان بتاريخ 

قامة مستكطنات  اتخذتو الحككمة اإلسرائيمية ببناء كحدات سكانية جديدة في القدس الشريؼ، كا 
كما تؤكد بأف ىذا القرار يشكؿ تيديدان بالغان لعممية بناء السبلـ أخرل في األراضي العربية المحتمة، 

في الشرؽ األكسط، كمحاكالت بناء الثقة، كينذر بالعكدة إلى أجكاء مف التكتر يعـ فييا العنؼ 
كاالضطراب، كتدعك األمانة العامة لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية الحككمة اإلسرائيمية إلى 

ار بناء المستكطنات في القدس الشرقية، كاإلجراءات الرامية إلى تغيير الكضع الكقؼ الفكرم لقر 
السياسي، كالسكاني، كالجغرافي، كالتاريخي، كالقانكف لمقدس الشرقية العتبار ذلؾ القرار، كىذه 
جياضان لبللتزاـ اإلسرائيمي بمعالجة  اإلجراءات خرقان لقرارات الشرعية الدكلية، كاتفاؽ أكسمك، كا 

                                                           

 ـ.26/3/1997البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالستيف لممجمس الكزارم، الرياض،  (1)
 ـ.15/3/1999در عف الدكرة السبعيف لممجمس الكزارم، الرياض، ( البياف الختامي الصا(2

 ـ.19/9/1995البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالخمسيف لممجمس الكزارم، الرياض،  (3)
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كع القدس في المرحمة النيائية مف المفاكضات، كخطاب الضمانات األمريكية، كعائقان في مكض
 .(1)طريؽ مسيرة السبلـ، كال يخدـ األمف كاالستقرار في المنطقة"

 لحككمة اإلسرائيميةاممارسات ، ك اعتبر مجمس التعاكف الخميجي االنتياكات اإلسرائيميةكما 
قامة المستكطنات في المتمثمة في تشجيع االستيطاف اإل سرائيمي، كمصادرة األراضي الفمسطينية، كا 

سبب  ـ،1967مدينة القدس، كالتكسع في المستكطنات المقامة عمى األراضي العربية المحتمة عاـ 
كذلؾ كفؽ ما كرد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة  ـ،1997جمكد عممية السبلـ عاـ 
ـ: "الحظ المجمس الكزارم بقمؽ 31/5/1997لمنعقدة في الرياض بتاريخ كالستيف لممجمس الكزارم ا

بالغ استمرار جمكد كتدىكر عممية السبلـ في الشرؽ األكسط، كازدياد خطكرة تداعيات ذلؾ نتيجة 
لمسياسات التعسفية، كالممارسات االستفزازية التي تنتيجيا الحككمة اإلسرائيمية، كاإلصرار عمى 

دة في القدس الشريؼ، كالتكسع في المستكطنات في األراضي العربية إقامة مستكطنة جدي
 .(2)المحتمة"

عٌبر المجمس عف رفضو إلجراءات الحككمة اإلسرائيمية في تكسيع المستكطنات، كتسميح ك 
المستكطنيف، كفؽ ما جاء في البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالستيف لممجمس الكزارم 

دانتو ـ: "كعبٌ 28/6/1998اض بتاريخ المنعقد في الري ر المجمس الكزارم عف رفضو المطمؽ، كا 
لمسياسة اإلسرائيمية اليادفة إلى تكسيع المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية كالعربية 
نشاء مميشيات مسمحة مف المستكطنيف، معتبران ذلؾ يشكؿ خرقان صريحان لمرجعية مؤتمر  المحتمة، كا 

 . (3)كجميع قرارات الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، كقرارات مجمس األمف"مدريد، 

د مجمس التعاكف الخميجي عدـ اعترافو باألكضاع الناجمة عف األنشطة االستيطانية أكٌ كما 
في األراضي الفمسطينية؛ ألنيا تخالؼ قرارات مجمس األمف، كالشرعية الدكلية، كذلؾ كفؽ ما كرد 

الصادر عف الدكرة التاسعة عشرة لممجمس األعمى التي عيقدت في أبك ظبي في البياف الختامي 
د تمسكو بقرارات الشرعية الدكلية القاضية بعدـ االعتراؼ أك القبكؿ بأية ـ: "كأكٌ 9/12/1998بتاريخ 

أكضاع تنجـ عف النشاط االستيطاني اإلسرائيمي في األراضي العربية المحتمة، مطالبان بكقؼ ىذه 
كامتناع إسرائيؿ عف كؿ ما مف شأنو التأثير سمبيان عمى مفاكضات الكضع النيائي مع األنشطة، 

 .(4)الجانب الفمسطيني"
                                                           

 ـ.3/3/1997البياف الختامي الصادر عف األمانة العامة لمجمس التعاكف الخميجي، الرياض،  (1)
 ـ.31/5/1997ر عف الدكرة الثالثة كالستيف لممجمس الكزارم، الرياض، ( البياف الختامي الصاد(2
 ـ.28/6/1998( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالستيف لممجمس الكزارم، الرياض، (3

 ـ.9/12/1998البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة عشر لممجمس األعمى، أبك ظبي،  (4)
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خبلؿ اجتماع الدكرة السبعيف لممجمس الكزارم المنعقدة –طالب مجمس التعاكف الخميجي ك 
قا -ـ5/3/1999في الرياض بتاريخ  مة الحككمة اإلسرائيمية كقؼ االستيطاف اإلسرائيمي، كا 

ذ يطالب المجمس الكزارم الحككمة اإلسرائيمية  المستكطنات فكؽ األراضي الفمسطينية، حيث كرد: "كا 
بالكؼ عف انتياج السياسات التكسعية، كالممارسات االستيطانية في األراضي العربية المحتمة، يؤكد 

لدكلي، لف يتحقؽ إال دان بأف السبلـ الحقيقي الذم تتطمع إليو دكؿ كشعكب المنطقة، كالمجتمع امجدٌ 
بإعادة الحقكؽ العربية المشركعة إلى أصحابيا، كاالنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف جميع األراضي 

 .(1)العربية المحتمة"

قامة المستكطنات فكؽ األراضي المحتمة عاـ  ـ مف 1967ييعد االستيطاف اإلسرائيمي، كا 
ؽ األكسط، كشجعت الحككمات اإلسرائيمية أبرز العراقيؿ اإلسرائيمية ضد عممية السبلـ في الشر 

المتعاقبة عمى مصادرة األراضي الفمسطينية لصالح بناء مستكطنات جديدة، أك تكسيع المستكطنات 
المقامة، ككاف لممنظمات الدكلية كالعربية العديد مف المكاقؼ السياسية الرسمية تجاه االستيطاف 

عاكف الخميجي الذم أعتبر خبلؿ دكراتو الدكرية، اإلسرائيمي، كمف أبرز تمؾ المنظمات مجمس الت
كبياناتو الختامية الصادرة عف المجمس األعمى أك المجمس الكزارم أف إقامة كبناء المستكطنات 

ـ ييعٌد عقبة رئيسة في طريؽ عممية السبلـ 1967اإلسرائيمية فكؽ األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
لكبرل، كالمجتمع الدكلي لمضغط عمى إسرائيؿ إلزالة تمؾ في الشرؽ األكسط، كطالب مف الدكؿ ا

المستكطنات، ككقؼ بنائيا؛ ألنيا مخالفة لقرارات األمـ المتحدة التي تطالب إسرائيؿ باالنسحاب مف 
ـ، ككٌجو المجمس الدعكة إلسرائيؿ لضركرة كقؼ االستيطاف؛ 1967األراضي العربية المحتمة عاـ 

 مة مع الجانب الفمسطيني.لتعارضو مع االتفاقات المبر 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ـ.15/3/1999لصادر عف الدكرة السبعيف لممجمس الكزارم، الرياض، البياف الختامي ا (1)
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 من خالل العرض السابق تم التوصل إلى عدة استنتاجات:

  استنكر مجمس التعاكف الخميجي جميع الممارسات التي نفذتيا الحككمات اإلسرائيمية
ـ ضد الشعب الفمسطيني، كالمخالفة لبلتفاقيات 2000 -ـ1993المتعاقبة ما بيف عامي 

طيني، كالمتمثمة في مصادرة األراضي الفمسطينية، كفرض المبرمة مع الجانب الفمس
 الحصار العسكرم ضد قطاع غزة كالضفة الغربية، كتيكيد مدينة القدس.

  أداف مجمس التعاكف الخميجي مجزرة الحـر اإلبراىيمي، كحمىؿ إسرائيؿ المسئكلية الكاممة
، فتكطنيف اإلسرائيمييعنيا لرفضيا تكفير الحماية لؤلمنيف الفمسطينييف، كتسميحيا لممس

 كعدـ تطبيقيا اتفاقية جنيؼ الرابعة.
  ـ االعتداءات 2000 -ـ1993تناكؿ مجمس التعاكف الخميجي في الفترة ما بيف عامي

اإلسرائيمية ضد مدينة القدس، ككانت لو مكاقؼ كاضحة تجاىيا، كأٌيد جميع الجيكد الدكلية 
رضة لبلعتراؼ بمدينة القدس عاصمة كاإلسبلمية التي أدانت تمؾ اإلجراءات، كالمعيا

 إلسرائيؿ.
  اعتبر مجمس التعاكف الخميجي مصادرة الحككمة اإلسرائيمية لؤلراضي الفمسطينية كبناء

المستكطنات عقبة كبيرة تيدؼ مف كرائيا إلى اليركب مف التزاماتيا تجاه عممية السبلـ في 
 الشرؽ األكسط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 :انفصم انثانث
انتعاون اخلهيجي مه انقضيت مىاقف جمهس 

 (:و2012 –و 2001)  عاميانفهسطيىيت ما بني
 

المبحث األول: المواقف السياسية لمجمس التعاون الخميجي تجاه القضية 
 م(.2012-م2001الفمسطينية ما بين عامي )

المبحث الثاني: موقف مجمس التعاون الخميجي من االعتداءات اإلسرائيمية ما بين 
 م(.2012-م2001عامي )

المبحث الثالث: موقف مجمس التعاون الخميجي من األوضاع الداخمية الفمسطينية ما 
 م(.2012-م2001بين عامي )

 

 

 

 



 

 

 

 

 المبحث األول
المواقف السياسية لمجمس التعاون الخميجي تجاه القضية الفمسطينية ما 

 م(2012-م2001بين عامي )
 

  الخميجي تجاه القضية الفمسطينية ما بيف عامي أكالن: المكاقؼ السياسية لمجمس التعاكف
 ـ.2005 -ـ2001

  ثانيان: المكاقؼ السياسية لمجمس التعاكف الخميجي تجاه القضية الفمسطينية ما بيف عامي
 ـ.2012 -ـ2006

  ثالثان: دكر مجمس التعاكف الخميجي في إبراز القضية الفمسطينية في المجمس المشترؾ ما
 ـ.2012-ـ2001بيف عامي 
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 تمييد:
تيعٌد مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف المكاقؼ الكاضحة إزاء الصراع العربي اإلسرائيمي، 
كالقضية الفمسطينية، كذلؾ مف خبلؿ دعكتو لمجمس األمف الدكلي إلى تبني تمؾ القضية بشفافية 

األكسط مكاقؼ كأىمية بالغة، كاعتبر المجمس جميع المكاقؼ الداعمة إلحبلؿ السبلـ في الشرؽ 
غير جادة، كأف المجتمع الدكلي أخفؽ في الضغط عمى إسرائيؿ لتحمؿ مسؤكلياتيا تجاه ما يحدث 
في األراضي الفمسطينية، كما دعـ المجمس القرارات العربية التي أكلت اىتمامان بارزان لكضع حمكؿ 

 جكىرية لمكصكؿ إلى تسكية سممية في الشرؽ األكسط.

سياسية لمجمس التعاكف الخميجي تجاه القضية الفمسطينية ما بيف كقد تعددت المكاقؼ ال
 ـ، ككاف أىميا:2012 -ـ2001عامي 

أواًل: المواقف السياسية لمجمس التعاون الخميجي تجاه القضية الفمسطينية ما بين 
 م.2005 -م2001عامي 

ىامة  ـ تطكرات سياسية2005 -ـ2001شيدت القضية الفمسطينية في الفترة ما بيف عامي 
خاصةن مع استمرار انتفاضة األقصى، كتكلي جكرج بكش االبف حكـ الكاليات المتحدة األمريكية 

ـ، كبركز عدة مبادرات دكلية لمسبلـ متعمقة بالصراع العربي اإلسرائيمي، كالقضية 2001عاـ 
مس األعمى الفمسطينية، كقد تناكليا مجمس التعاكف الخميجي عبر بياناتو الختامية الصادرة عف المج

 كالمجمس الكزارم، ككاف أبرزىا:
م، وموقف مجمس 2001خطاب الرئيس األمريكي جورج بوش في األمم المتحدة عام  .1

 التعاون الخميجي منو:

ـ أثناء عقد الدكرة السادسة 10/11/2001ألقى الرئيس األمريكي جكرج بكش خطابان بتاريخ 
بللو تمسؾ الكاليات المتحدة األمريكية بالتزاماتيا كالخمسيف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، أٌكد خ

نحك تحقيؽ سبلـ عادؿ كشامؿ في الشرؽ األكسط مف خبلؿ إقامة دكلتيف تعيشاف مع بعضيما 
البعض في سبلـ ضمف حدكد آمنة، كمعترؼ بيا دكليان كفؽ ما نصت بو قرارات مجمس األمف 

 .(1)كبيرة إلعادة الطرفيف إلى مسار المفاكضاتالدكلي، كبذؿ الكاليات المتحدة األمريكية مجيكدات 

 
                                                           

ف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، نيكيكرؾ، ي( كممة الرئيس األمريكي جكرج بكش في الدكرة السادسة كالخمس(1
 ـ.10/11/2001
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 م:2001موقف مجمس التعاون الخميجي من خطاب بوش في األمم المتحدة عام 
خبلؿ انعقاد الدكرة الثانية كالعشريف لممجمس األعمى في -رٌحب مجمس التعاكف الخميجي 

األمـ المتحدة، بخطاب الرئيس األمريكي جكرج بكش في  -ـ31/12/2001مدينة مسقط بتاريخ 
كالذم حٌدد فيو رؤية الكاليات المتحدة بشأف الدكلة الفمسطينية، كالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، 
كطالب المجمس الكاليات المتحدة األمريكية كضع اآلليات الجادة كاليادفة لتنفيذ تمؾ الرؤل 

: "كرٌحب المجمس األعمى كالمفاىيـ، بما يتكافؽ مع الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني، حيث كرد
بالبياف الذم ألقاه الرئيس جكرج دبميك بكش في األمـ المتحدة، كالذم حٌدد فيو رؤية الكاليات 
نياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي  المتحدة بشأف قياـ الدكلة الفمسطينية القابمة لبلستمرار، كا 

الخطاب الذم ألقاه كزير الخارجية ، ككذلؾ 338ك242الفمسطينية كفقان لقرارات مجمس األمف رقـ 
ذ يرل المجمس األعمى أف ىذا (1)األمريكي السيد ككلف باكؿ حكؿ مفيكـ الدكلة الفمسطينية ، كا 

التطكر البالغ األىمية مف شأنو تثبيت دعائـ األمف كالسبلـ، كتحقيؽ التنمية لجميع دكؿ المنطقة، 
عك الكاليات المتحدة لكضع آلية لتنفيذ تمؾ كمف أجؿ تحقيؽ ىذه الرؤيا الكاقعية فأف المجمس يد

 .(2)الرؤل كالمفاىيـ، كبما يتكافؽ كالحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني"
اعتبر مجمس التعاكف الخميجي خطاب الرئيس األمريكي جكرج بكش في األمـ المتحدة عاـ 

بية إلحياء مسار ـ بشأف الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي خطكة جيدة لتكفير األجكاء اإليجا2001
نياء االحتبلؿ اإلسرائيمي  التسكية السممية في الشرؽ األكسط عمى أسس قرارات الشرعية الدكلية، كا 

ـ، ككقؼ االستيطاف اإلسرائيمي؛ بيدؼ تحقيؽ تطمعات 1967لؤلراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
 الشعب الفمسطيني في إقامة دكلتو كعاصمتيا القدس الشريؼ.

 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منيا:2002ربية لمسالم عام المبادرة الع .2
أعمف األمير السعكدم عبد اهلل بف عبد العزيز عف مبادرة لمسبلـ في الشرؽ األكسط عاـ 

ـ، كانبثؽ عنيا المبادرة العربية لمسبلـ بعد تبني جامعة الدكؿ العربية المبادرة خبلؿ عقد 2002
 ، كنٌصت عمى:(3)ـ28/3/2002اريخ القمة الرابعة عشرة في بيركت بت

                                                           

لدكلة الفمسطينية تقع د خبللو أف اـ أكٌ 19/11/2001بتاريخ  ان ألقى كزير الخارجية األمريكي ككلف باكؿ خطاب (1)
، 338، 242ضمف الرؤية األمريكية لمسبلـ في الشرؽ األكسط، كحميا مبني عمى قرارم مجمس األمف الدكلي 

كمبدأ األرض مقابؿ السبلـ، كأف االستيطاف اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية يضعؼ الثقة بيف الجانبيف، كيعرقؿ 
 (.9، ص؟ة لتحرير فمسطيف، خارطة الطريؽ إلى أيفكقفو. ) الجبية الشعبيطالب بالمفاكضات، ك 

، لممزيد حكؿ ـ31/12/2001ف لممجمس األعمى، مسقط، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالعشر  (2)
 .15مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف خطاب بكش في األمـ المتحدة انظر الممحؽ رقـ 

 .173ـ، ص28/3/2002كت سمطاف، نبيمة: القمة العربية في بير (3) 
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ـ، بما فييا الجكالف السكرم، 1967االنسحاب اإلسرائيمي مف األراضي العربية المحتمة عاـ  -
 كاألراضي المبنانية.

 الطمب مف إسرائيؿ إعادة النظر في سياساتيا، كاتخاذ السبلـ كخيار استراتيجي. -
ئيف الفمسطينييف كفؽ قرار مجمس التأكيد عمى ضركرة التكصؿ إلى حؿ عادؿ لمشكمة البلج -

 .194األمف الدكلي رقـ 
ـ في الضفة الغربية، 1967القبكؿ بدكلة فمسطينية عمى األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  -

 كقطاع غزة، كعاصمتيا القدس الشرقية.
 بعد قبكؿ إسرائيؿ كالتزاميا بتمؾ المطالب تتخذ الدكؿ العربية اإلجراءات اآلتية: -

  اع العربي اإلسرائيمي منتييان، كالدخكؿ في اتفاقية سبلـ مع إسرائيؿ.اعتبار النز 
 .إنشاء العبلقات الطيبة مع إسرائيؿ في إطار السبلـ الشامؿ 
سرائيؿ مف  - دعكة إسرائيؿ لمقبكؿ بالمبادرة العربية لمسبلـ حقنان لمدماء، بما ييمٌكف الدكؿ العربية كا 

 العيش بأماف كسبلـ.
 إلى دعـ المبادرة العربية لمسبلـ. دعكة المجتمع الدكلي -
الطمب مف رئاسة القمة العربية تشكيؿ لجنة خاصة مف عدد مف الدكؿ األعضاء، كاألميف العاـ  -

لجامعة الدكؿ العربية؛ إلجراء االتصاالت البلزمة لدعـ لمبادرة عمى كافة المستكيات، 
الدكلي، كالكاليات المتحدة كالمنظمات الدكلية، كفي مقدمتيا األمـ المتحدة، كمجمس األمف 

 .(2)، كالدكؿ اإلسبلمية(1)األمريكية، كركسيا ، كاالتحاد األفريقي

 م:2002موقف مجمس التعاون الخميجي من المبادرة العربية لمسالم عام 

أشاد الكزراء المجتمعكف في الدكرة الثانية كالثمانيف لممجمس الكزارم في مدينة الرياض بتاريخ 
ادرة األمير عبد اهلل بف عبد العزيز قبؿ تبنييا مف جامعة الدكؿ العربية؛ لدعميا ـ بمب11/3/2002

الجيكد الدكلية المبذكلة لتحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط، ككٌجيكا الدعكة لكافة المنظمات الدكلية، 
دد كالدكؿ الكبرل لدعـ المبادرة لتحقيؽ األمف كاالستقرار في المنطقة، حيث كرد: "كفي ىذا الص

أعرب المجمس الكزارم عف إشادتو بمبادرة صاحب السمك الممكي األمير عبد اهلل بف عبد العزيز 

                                                           

لمخركج مف  ؛منبثؽ عف منظمة الكحدة األفريقيةكىك  ،ـ2001عاـ  أيعمف عف تأسيسواالتحاد األفريقي: (1) 
األزمات االقتصادية، كالسياسية، كالعسكرية التي تعاني منيا المنظمة، كتـ اختيار مدينة أديس أبابا مقران دائمان 

المنظمات  اد محؿ المنظمة بشكؿ رسمي. ) حسيف، سمية؛ جاسـ، أحمد:االتح ـ حؿٌ 2002لبلتحاد، كفي عاـ 
 (. 175اإلقميمية في بمداف العالـ الثالث كأثرىا في اإلصبلحات السياسية كاالقتصادية، ص

 ـ.28/3/2002نص القمة العربية الختامي الرابع عشر، بيركت،  (2)
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كلي العيد؛ نائب رئيس مجمس الكزراء؛ رئيس الحرس الكطني في المممكة العربية السعكدية، كأٌكد 
لمعمؿ  عمى أف ىذه المبادرة تأتي في سياقيا التاريخي مكممة لنضاؿ الشعب الفمسطيني، كمعضدة

السياسي فػي ىذا اإلطار عمى الساحة الدكلية، كمعبرة عف رغبة الدكؿ العربية في تحقيؽ سبلـ دائـ 
كشامؿ في منطقة الشرؽ األكسط بما يتكافؽ كمسؤكلية المجتمع الدكلي في حماية السمـ كاألمف في 

و، كدكلو كعمى رأسيا العالـ، كقرر المجمس السعي لحشد تأييد المجتمع الدكلي بأسره بكافة منظمات
األمـ المتحدة، كالكاليات المتحدة، كاالتحاد الركسي، كاالتحاد األكركبي، كمجمس األمف، كحث ىذه 
األطراؼ عمى دعـ ىذه المبادرة حماية لفرص السبلـ، كحقنان لمدماء، ككقفان لمدمار بما ييمٌكف الدكؿ 

سرائيؿ مف التعايش جنبان إلى جنب، كيكفر لؤل جياؿ المقبمة مستقبؿ آمف يسكده الرخاء العربية كا 
 .(1)كاالستقرار"

كبعد تبني جامعة الدكؿ العربية مبادرة األمير عبد اهلل بف عبد العزيز أٌكد مجمس التعاكف 
الخميجي أف المبادرة تيعٌد ركيزة أساسية إلنياء الصراع العربي اإلسرائيمي، كرد ذلؾ خبلؿ انعقاد 

ـ: "كفي ىذا اإلطار أٌكد 3/9/2002لممجمس الكزارم في مدينة جدة بتاريخ الدكرة الرابعة كالثمانيف 
المجمس ميجٌددان، أف السبلـ ىك خيار استراتيجي، كأف مبادرة صاحب السمك الممكي األمير عبداهلل 
بف عبدالعزيز، نائب خادـ الحرميف الشريفيف، التي تبنَّاىا مؤتمر القمة العربي الذم عيقد في 

حت ميبادرة عربية ميٍجمع عمييا، تيشكِّؿ أساسان ميتكامبلن لحؿ سممي، كيجب أف تككف بيركت، كأصب
ركيزة أساسية ألية مفاكضات، كأم تحرؾ جدم ييدؼ إلى التكصؿ إلى حؿ عادؿ كشػامؿ كدائـ 

 .(2)في المنطقة، كفي إطار الشرعية الدكلية"

ـ 22/12/2002الدكحة بتاريخ كفي الدكرة الثالثة كالعشريف لممجمس األعمى المنعقدة في 
اعتبر مجمس التعاكف الخميجي المبادرة العربية لمسبلـ الحؿ الكحيد لمصراع العربي اإلسرائيمي، 
ذ ييديف المجمس  كلتحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط؛ كتجنيب المنطقة مف الحركب، كرد: "كا 

الفمسطينية كالعربية التي احتمتيا األعماؿ الكحشية ليؤكد أف انتياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي 
قامة دكلتو المستقمة عمى 1967عاـ  ـ، كتمكيف الشعب الفمسطيني مف حقو في تقرير المصير، كا 

ترابو الكطني كعاصمتيا القدس الشريؼ كفقان لما نصت عميو مبادرة السبلـ العربية ىك السبيؿ 
الشرؽ األكسط، كتجنيب المنطقة كالعالـ الكحيد لتحقيؽ السبلـ الشامؿ كالعادؿ كالدائـ في منطقة 

 .(3)حربان قد تيفضي إلى نتائج كخيمة ككارثة إنسانية"
                                                           

 ـ.11/3/2002ف لممجمس الكزارم، الرياض، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالثمان (1)
 ـ.3/9/2002ف لممجمس الكزارم، جدة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالثمان (2)
 ـ.22/12/2002ف لممجمس األعمى، الدكحة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة كالعشر  (3)
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كجٌدد المشارككف في الدكرة الحادية كالتسعيف لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي 
اعية، كرد: تمسكيـ بالمبادرة العربية، كطالبكا بتنسيؽ الجيكد بيف المبادرة العربية لمسبلـ كالمجنة الرب

 "أكٌد المجمس عمى ما يمي:

االلتزاـ بمبادرة السبلـ العربية الميجمع عمييا، كالتي تتضمف تصكران أكثر شمكلية ككضكحان  -
 فيما يتعمؽ بالتسكية الشاممة لتحقيؽ سبلـ عادؿ كدائـ في الشرؽ األكسط.

الرباعية كلجنة  الدعكة إلى تفعيؿ دكر المجنة الرباعية، كقياـ تعاكف مؤسسي بيف المجنة -
مبادرة السبلـ العربية، بيدؼ تكحيد الجيكد كالتشػاكر مف أجؿ إحبلؿ السبلـ العادؿ كالدائـ 

 .(1)في المنطقة"

كجٌدد المشارككف في الدكرة السادسة كالعشريف لممجمس األعمى تأكيدىـ عمى تمسؾ دكليـ 
، كرد: "كفي ىذا اإلطار أٌكد األعضاء بمبادرة السبلـ العربية تكامميا مع خطة خارطة الطريؽ

المجمس األعمى ميجٌددان عمى تمسؾ دكلو بمبادرة السبلـ العربية التي أيقرَّت في قمة بيركت عاـ 
ـ، كالتي تنطمؽ مف قرارات الشرعية الدكلية، كأٌكد التكامؿ بيف ىذه المبادرة كخارطة 2002
 .(2)الطريؽ"

سياسي لمجنة مبادرة السبلـ العربية التي عقدت كأٌكد المجمس تأييده لخطة التحرؾ كاإلطار ال
، حيث كرد: "التأكيد عمى مكقؼ دكؿ (3)ـ عمى المستكل الكزارم18/4/2007اجتماعيا بتاريخ 

المجمس الذم يدعك إلى تحقيؽ السبلـ العادؿ كالشامؿ، كانياء الصراع العربي اإلسرائيمي كفقان 
تي تستند إلييا، كأىمية استمرار الجيكد طبقان لخطة لمبادرة السبلـ العربية، كالمبادئ كاألسس ال

التحرؾ كاإلطار السياسي المذيف حددتيما لجنة مبادرة السبلـ العربية في اجتماعيا بتاريخ 
 .(4)ـ عمى المستكل الكزارم"18/4/2007

                                                           

 ـ.5/6/2004ف لممجمس الكزارم، جدة، يكالتسع البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية (1)
 .ـ19/12/2005ف لممجمس األعمى، أبك ظبي، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالعشر (2

مف: األردف، كالسعكدية،  ـ تشكيؿ كفد كزارم يضـ كؿه 18/4/2007قررت المجنة الكزارية العربية بتاريخ  (3)
لطرح كجية النظر  ؛ناف، كمصر، كالمغرب، كاألميف العاـ لجامعة الدكؿ العربيةكسكريا، كفمسطيف، كقطر، كلب

العربية حكؿ سبؿ تنفيذ المبادرة العربية لمسبلـ، كتكميؼ الكفد لمتشاكر لكيفية استئناؼ عممية السبلـ عمى كافة 
األميف العاـ لؤلمـ  المسارات، كتحقيؽ التسكية السممية في إطار زمني محدد، كترتيب سمسمة مف المقاءات مع

المتحدة، كأعضاء مجمس األمف الدكلي، كالمجنة الرباعية، كاالتحاد األكركبي، كاالتحاد األفريقي، كمنظمة الدكؿ 
األمريكية، كمنظمة المؤتمر اإلسبلمي، كحركة عدـ االنحياز، كغيرىا مف المنظمات الدكلية كاإلقميمية. )جمعة، 

 (.1مؼ مصر كاألردف باالتصاؿ مع إسرائيؿ، صصبلح: لجنة المبادرة العربية تك
 ـ.1/9/2007( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، (4
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ككٌجو المشارككف في الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم الشكر لممنظمات الدكلية 
كؿ المؤيدة لمبادرة السبلـ العربية، حيث كرد: "تكجيو الشكر لؤلطراؼ الدكلية التي دعمت مبادرة كالد

السبلـ العربية، كمناشدتيا مكاصمة دعميا لمقضية الفمسطينية، كالحقكؽ العربية، كالدفع بجيكد 
شده السبلـ، كالتحذير مف مخاطر ضياع ىذه الفرصة لتحقيؽ السبلـ العادؿ كالشامؿ الذم تن

 .(1)شعكب المنطقة"

قدـ األمير عبد اهلل بف عبد العزيز مبادرة لمسبلـ في الشرؽ األكسط حممت في طياتيا قكاعد 
جراءات ىدفيا إنياء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، كقد عٌبر مجمس التعاكف الخميجي عف تأييده  كا 

كاإلجماع عمييا مف جامعة الدكؿ  لممبادرة قبؿ عرضيا عمى القمة العربية في بيركت، كبعد إقرارىا
العربية اعتبرىا المجمس بمثابة البنية األساسية، كالمبنة الرئيسة ألم مرحمة تفاكضية جديدة، كطالب 
المجتمع الدكلي، كالدكؿ الكبرل، كالمنظمات الدكلية تبني المبادرة باعتبارىا الضمانة الكحيدة لمخركج 

كاعتبر المجمس رفض إسرائيؿ المبادرة مخالؼ لكافة مف المأزؽ السياسي في الشرؽ األكسط، 
 المكاثيؽ الدكلية، كاالتفاقيات المبرمة، كما أشاد بمكاقؼ الدكؿ التي رحبت كأٌيدت بالمبادرة.

 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منيا:2003خطة خارطة الطريق عام  .3

ف أبرز ما جاء فيو ـ، ككا25/6/2002ألقى الرئيس األمريكي جكرج بكش خطابان بتاريخ 
قامة انتخابات في األراضي  رؤيتو إلقامة دكلتيف تعيشاف جنبان إلى جنب في سبلـ كأماف، كا 
الفمسطينية، كدعـ الدكؿ األكركبية كالمانحيف الديمقراطية في األراضي الفمسطينية؛ لتحسيف التنمية 

طينية إلى ما قبؿ تاريخ االقتصادية، كالطمب مف إسرائيؿ االنسحاب الكامؿ مف األراضي الفمس
، كتسييؿ (3)، ككقؼ االستيطاف اإلسرائيمي بما يتفؽ مع تكصيات لجنة ميتشؿ(2)ـ30/9/2000

حركة الفمسطينييف، كعمى الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي تناكؿ القضايا الجكىرية عبر التفاكض 

                                                           

، لممزيد حكؿ مكقؼ ـ1/9/2007( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، (1
 .16لمبادرة العربية لمسبلـ انظر الممحؽ رقـمجمس التعاكف الخميجي مف ا

 ـ.2000يقصد بيا األراضي التي احتمتيا إسرائيؿ عقب اندالع انتفاضة األقصى عاـ (2)

جكرج ميتشؿ رئيس مف ـ، عقب تشكيؿ لجنة مككنة 30/4/2001( صدرت تكصيات لجنة ميتشؿ بتاريخ (3
سميماف ديميريؿ، ككارف بي رادماف العضك السابؽ  يالنركيجخارجية الزير ، كك األغمبية في مجمس الشيكخ األمريكي

في مجمس الشيكخ األمريكي، كخافيير سكالنا الممثؿ األعمى لمسياسة الخارجية كاألمنية في االتحاد األكركبي، دعا 
عادة بناء الثقة بيف الجانبيف، كاستئناؼ المفاكضات.  ) تقرير التقرير لكضع حد لمعنؼ في األراضي الفمسطينية، كا 

 ـ(.2001، 48العدد لجنة ميتشؿ كخطة تينت، دراسات فمسطينية، 
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اقشات كالمشاكرات الدكلية ، كبعد الخطاب ظيرت سمسمة طكيمة مف المن(1)لمتكصؿ إلى سبلـ نيائي
تمخض عنيا تشكيؿ المجنة الرباعية لمسبلـ، كالمككنة مف الكاليات المتحدة األمريكية، كركسيا، 
كاالتحاد األكركبي، كاألمـ المتحدة، ككيمفت بترجمة الرؤية األمريكية إلى خطة قابمة لمتسكية عيرفت 

ـ النص 30/4/2003مريكية بتاريخ ، كقد أصدرت كزارة الخارجية األ(2)باسـ خارطة الطريؽ
، تضمنت ثبلث (3)الرسمي الكامؿ لخطة خارطة الطريؽ، كسممتيا لمجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي

ـ، تؤدم إلى إقامة الدكلة الفمسطينية، 2005مراحؿ رئيسة تبدأ مف تاريخ صدكرىا حتى نياية عاـ 
نياء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي  . (4)كا 

قؼ الفمسطيني مف خارطة الطريؽ، فقد رٌحبت بيا السمطة الفمسطينية؛ إلعادة انقسـ المك 
المسار السياسي التفاكضي مع إسرائيؿ، كعارضتيا معظـ التنظيمات الفمسطينية، ألنيا ال تيعبر عف 

 .(5)مصالح كحقكؽ الشعب الفمسطيني، كتيجردىا مف سبلحيا، كتكقؼ المقاكمة ضد إسرائيؿ

 م:2003الخميجي من خطة خارطة الطريق عام  موقف مجمس التعاون

رٌحب المشارككف في الدكرة السابعة كالثمانيف لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي 
، بيدؼ (6)ـ بإعبلف خطة خارطة الطريؽ في قمة العقبة16/6/2003المجتمعكف في جدة بتاريخ 

قامة الدكلة الفمسطينية بحمكؿ 1967إنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي العربية المحتمة عاـ  ـ، كا 
ـ، كفؽ قرارات مجمس األمف الدكلي، كطالب المجمس الحككمة اإلسرائيمية كقؼ أية 2005عاـ 

إجراءات تيدؼ إلى إجياض خارطة الطريؽ، كالتنفيذ الفكرم لكافة بنكدىا كاستحقاقاتيا كمرجعيتيا، 
كصؿ إليو في قمة شـر الشيخ كالعقبة، كدعـ حيث كرد: "كما عٌبر المجمس عف ترحيبو بما تـ الت

خارطة الطريؽ التي تنص عمى إنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي، كالتكصؿ إلى إقامة دكلة فمسطينية 
ـ، كتنفيذ االلتزامات التي بينيت عمى أساس مؤتمر مدريد، كمبدأ األرض مقابؿ 2005بحمكؿ عاـ 

                                                           

 .350( الريماكم، أحمد: المسار التاريخي لمنضاؿ الكطني الفمسطيني، ص(1
 .8: خمفيات كتطكرات خارطة الطريؽ، صحجاكم، سبلفة (2)
 .7الشقاقي، خميؿ؛ أحمد، عائشة: مبلحظات أكلية عمى خطة خارطة الطريؽ، ص (3)
 .43البابا، جماؿ: خارطة الطريؽ بيف الرؤية األمريكية كالتحفظات اإلسرائيمية، ص( 4)

 .148األزعر، محمد: خارطة الطريؽ األمريكية إلقامة الدكلة الفمسطينية، ص (5)
ـ بحضكر الممؾ األردني عبد اهلل الثاني، كالرئيس األمريكي جكرج بكش، 4/6/2003( عيقدت قمة العقبة بتاريخ (6
ئيس الكزراء الفمسطيني محمكد عباس، كرئيس الكزراء اإلسرائيمي شاركف، أيعمف خبلليا انطبلؽ خارطة الطريؽ، كر 

قامةلكضع حد لؤلعماؿ العسكرية، ك  يا؛كتعيد الجانباف الفمسطيني كاإلسرائيمي بالبدء في تطبيق الدكلة الفمسطينية  ا 
 (. 26لمكقؼ الفمسطيني الرسمي مف خارطة الطريؽ، صـ. ) الطناني، معيف: ا2005بجانب إسرائيؿ بحمكؿ عاـ 
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كمبادرة صاحب السمك الممكي األمير  ،(1)1397، 338، 242السبلـ، كقرارات مجمس األمف 
عبداهلل بف عبدالعزيز التي أقرىا باإلجماع مؤتمر القمة العربية الذم عيقد في بيركت، كما طالب 
المجمس الحككمة اإلسرائيمية بالتكقؼ عف ممارسات االغتياؿ، كسياسة العنؼ كىدـ المنازؿ، كما قد 

تنفيذ الفكرم الصادؽ كاألميف، كالدقيؽ دكف يؤدم إلى إجياض خارطة الطريؽ، كالعمؿ عمى ال
ميماطمة أك تسكيؼ لكافة بنكدىا كاستحقاقاتيا كمرجعياتيا"
(2). 

كعٌبر المجمس عف تقديره لجيكد المجنة الرباعية، كجيكد الرئيس األمريكي جكرج بكش لدفع 
حيث كرد: "كفي عممية السبلـ، كتنفيذ خارطة الطريؽ لتحقيؽ التسكية السممية في الشرؽ األكسط، 

ىذا الصدد عبَّر المجمس عف تقديره لمجيكد البنَّاءة كالفعَّالة لمجنة الرباعية الدكلية، كلمدكر 
الشخصي الذم يبذلو الرئيس األمريكي جكرج بكش لدفع عممية السبلـ، كالحث عمى تنفيذ "خارطة 

كافة أطراؼ عممية السبلـ في الطريؽ" بكافة بنكدىا في سبيؿ اإلسراع لتحقيؽ التسكية النيائية بيف 
 .(3)الشرؽ األكسط"

كفي الدكرة الثامنة كالثمانيف لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي المنعقدة في مدينة 
ـ جٌدد المجمس مطالبتو إسرائيؿ كقؼ الممارسات العدكانية التي تقؼ عقبة 8/9/2003جدة بتاريخ 

تنفيذىا دكف مماطمة أك تأخير حيث كرد: "كطالب أماـ تنفيذ خطة خارطة الطريؽ، كالعمؿ عمى 
المجمػس ميجٌددان الحككمة اإلسرائيمية بالتكقؼ عػف ممارسات االغتياؿ، كسياسة العنؼ، كاقتحاـ 
المدف، كىدـ المنازؿ، ككؿ ما مف شػأنو أف يؤدم إلى إجياض خارطة الطريؽ، كااللتزاـ بالتعيدات 

مف خػبلؿ العمؿ عمى التنفيذ الفكرم، الصادؽ كاألميف  كاإلجماع الدكلي في ىذا الشأف، كذلؾ
 .(4)كالدقيؽ دكف مماطمة أك تسكيؼ لكافة بنكدىا كاستحقاقاتيا كمرجعياتيا"

                                                           

 عمى: ـ، كنٌص 12/3/2002بتاريخ  1397رقـ ( صدر قرار مجمس األمف الدكلي (1
 المطالبة بالكقؼ الفكرم لجميع أعماؿ العنؼ في األراضي الفمسطينية. -
ات لجنة ميتشؿ بيدؼ دعكة الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي إلى التعاكف في تنفيذ خطة عمؿ تينت، كتكصي -

 استئناؼ المفاكضات بشأف التكصؿ إلى تسكية سياسية.
 تأييد جيكد األميف العاـ كالجيات األخرل الرامية إلى كقؼ العنؼ، كاستئناؼ عممية السبلـ. -

 (.6ـ، ص31/7/2002 -ـ16/6/2001)التقرير السنكم لمجمس األمف الدكلي في الفترة مف 
 ـ.16/6/2003ف لممجمس الكزارم، جدة، يف الدكرة السابعة كالثمانالبياف الختامي الصادر ع (2)
 ـ.16/6/2003ف لممجمس الكزارم، جدة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالثمان (3)
 ـ.8/9/2003ف لممجمس الكزارم، جدة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالثمان (4)
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كما دعا المجمس القكل كالمنظمات الدكلية، كالدكؿ الكبرل عمى إلزاـ إسرائيؿ بخطة خارطة 
ياساتيا االستفزازية التي تمارسيا ضد الطريؽ، دكف أية معيقات أك عراقيؿ، ككقؼ اعتداءاتيا كس

الشعب الفمسطيني، ككضعيا شركط غير كاردة في الخارطة حيث كرد: "كفي ىذا السياؽ إذ ييجٌدد 
المجمس التعبير عف تقديره لمجيكد البنَّاءة التي تقكـ بيا المجنة الرباعية الدكلية، كلمجيكد التي بذليا 

ان كافة األطراؼ كالمجتمع الدكلي، كخاصة الكاليات المتحدة فخامة الرئيس جكرج بػكش، ليدعك مجٌدد
األمريكية لحث الحككمة اإلسرائيمية عمى تنفيذ خارطة الطريؽ لدفع عممية السبلـ في اتجاه تحقيؽ 

 .(1)التسكية النيائية لكافة أطراؼ عممية السبلـ في الشرؽ األكسط"

التعاكف الخميجي المنعقدة في الككيت  كفي الدكرة الرابعة كالعشريف لممجمس األعمى لمجمس
الذم ىدؼ إلى ( 2)1515ـ رٌحب المجمس بقرار مجمس األمف الدكلي رقـ 22/12/2003بتاريخ 

قامة دكلتيف فمسطينية  دعـ خطة خارطة الطريؽ لمكصكؿ لحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، كا 
سرائيمية تعيشاف جنبان إلى جنب بأمف كسبلـ، حيث كرد: "كع ٌبر المجمس األعمى عف ترحيبو بتبني كا 

الذم قدمتو ركسيا  1515نكفمبر الماضي القرار رقـ  19مجمس األمف الدكلي باإلجماع بتاريخ 
االتحادية، كالقاضي بدعـ تطبيؽ "خارطة الطريؽ" اليادفة إلى التكصؿ إلى حؿ لمنزاع اإلسػرائيمي 

ف كسبلـ، كالتأكيد عمى ضركرة تحقيؽ سبلـ الفمسطيني بإقامة دكلتيف تعيشاف جنبان إلى جنب بأم
 .(3)شامؿ كدائـ لكافة األطراؼ"

كما طالب المشارككف في الدكرة الخامسة كالعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاكف 
الخميجي المجنة الرباعية، كالمنظمات الدكلية، كالدكؿ الكبرل، كالمجتمع الدكلي مكاصمة الجيكد 

لشرؽ األكسط، كفؽ أسس كمتطمبات خارطة الطريؽ، كالمبادرة العربية لتحريؾ عممية السبلـ في ا
لمسبلـ، حيث كرد: "كما أعرب المجمس عف تطمعاتو إلى مكاصمة المجنة الرباعية الدكلية جيكدىا 
نحك تحريؾ عممية السبلـ في الشرؽ األكسط كفؽ األسس كالمتطمبات التي تضمنتيا خارطة 

                                                           

ـ؛ البياف الختامي 8/9/2003ف لممجمس الكزارم، جدة، يدر عف الدكرة الثامنة كالثمانالبياف الختامي الصا (1)
 ـ.5/6/2004ف لممجمس الكزارم، جدة، يالصادر عف الدكرة الحادية كالتسع

 عمى: ـ، كنٌص 19/11/2003بتاريخ  1515 رقـ ( صدر قرار مجمس األمف الدكلي(2
لصراع الفمسطيني اإلسرائيمي عمى أساس احؿ إلى كاليادفة  ،اعيةتأييد خارطة الطريؽ التي كضعتيا المجنة الرب -

 كجكد دكلتيف.
لكفاء بالتزاماتيا الكاردة في خارطة الطريؽ بالتعاكف مع المجنة الرباعية، كالعمؿ عمى إلى ادعكة كافة األطراؼ  -

 تحقيؽ الرؤية المتمثمة في كجكد دكلتيف تعيشاف جنبان إلى جنب في سبلـ كأماف.
 (.14ـ، ص31/7/2004 –ـ 1/8/2003لفترة مف في ارير السنكم لمجمس األمف الدكلي ) التق
 ـ.22/12/2003، ككيتف لممجمس األعمى، اليكالعشر  رابعةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال (3)
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افة إلى مكاصمة جيكدىا الرامية إلى تييئة األجكاء المبلئمة لتسييؿ الطريؽ كالمبادرة العربية، إض
 .(1)سير العممية السياسية الفمسطينية"

لـ تقؼ جيكد مجمس التعاكف الخميجي عند تأييد مبادرة السبلـ العربية التي أقرتيا القمة 
ي جكرج بكش ـ، بؿ تشابو نفس المكقؼ مع مبادرة الرئيس األمريك2003العربية في بيركت عاـ 

فيما عيرؼ باسـ خارطة الطريؽ، كالتي تبنتيا المجنة الرباعية لمسبلـ في الشرؽ األكسط، حيث عٌبر 
المجمس عف ترحيبو بالخطة، كما نتج عنيا في إعبلف العقبة التي شارؾ فييا عدد مف قادة الدكؿ 

بذكلة إلحبلؿ السبلـ في العربية، كثٌمف المجمس دكر الكاليات المتحدة األمريكية عمى الجيكد الم
الشرؽ األكسط، كطالب منيا ممارسة الضغط عمى إسرائيؿ إللزاميا بالمكافقة عمى تمؾ الخطة التي 

 تيعٌد أساسان لعممية التفاكض، كحبلن شامبلن لمصراع العربي اإلسرائيمي.
 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منيا:2003خطة فك االرتباط اإلسرائيمية عام  .4

أٌكد خبللو عمى  ،ـ18/12/2003رئيس الكزراء اإلسرائيمي شاركف خطابان بتاريخ ألقى 
ضركرة إقامة دكلتيف تعيشاف جنبان إلى جنب مع بعضيما البعض، إال أنو تراجع عف ذلؾ، كأعمف 

، مف خبلؿ االنسحاب (2)عف خطة أمنية مف طرؼ كاحد تتمثؿ في فؾ االرتباط مع الفمسطينييف
كطنات قطاع غزة، كبعض مستكطنات الضفة الغربية، كمكاصمة بناء الجدار اإلسرائيمي مف مست

، كيرجع السبب الرئيس لعرض الخطة ىك اعتراض شاركف عمى (3)ـ2005العازؿ حتى نياية عاـ 
، كىدؼ شاركف منيا إلى كسب الكقت (4)خارطة الطريؽ كتحفظاتو عمييا، ككضع كسيمة الحتكائيا

ؿ، كتعزيز االستيطاف في المناطؽ التي يعزليا الجدار بيدؼ خمؽ كقائع الستكماؿ بناء الجدار العاز 
 .(5)الستخداميا في أية مفاكضات مستقبمية مع الفمسطينييف

                                                           

د حكؿ ، لممزيـ21/12/2004، ككيتف لممجمس األعمى، اليكالعشر  خامسةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال(1) 
 .17ـ انظر الممحؽ رقـ2003مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف خطة خارطة الطريؽ عاـ 

 .57: أثر االنتفاضة عمى الكياف الصييكني، ص؛ كآخركفشعباف، خالد (2)
مجمة دراسات فمسطينية: كثائؽ خطة فؾ االرتباط اإلسرائيمية "خطة رئيس الكزراء اإلسرائيمي شاركف لفؾ  (3)

 .165صاالرتباط"، 
 .28المدىكف، ضياء: خطة فؾ االرتباط كقياس مفاعيميا عمى خارطة الطريؽ، ص (4)
 .18عبد الكريـ، قيس؛ سميماف، فيد؛ كآخركف: خطة فؾ االرتباط، ص (5)
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رفضت السمطة الفمسطينية الخطة؛ لتعارضيا مع قرارات مجمس األمف، كأٌكدت أف ىدفيا 
اف، كاستكماؿ بناء الجدار ترسيخ االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية، كتكسيع االستيط

 . (1)العازؿ
 م:2003موقف مجمس التعاون الخميجي من خطة فك االرتباط اإلسرائيمية عام 

خبلؿ عقد الدكرة الرابعة كالعشريف لممجمس األعمى في –استنكر مجمس التعاكف الخميجي 
عـز خطاب رئيس الكزراء اإلسرائيمي ارئيؿ شاركف حكؿ  -ـ22/12/2003الككيت بتاريخ 

الحككمة اإلسرائيمية اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتنفيذ مخططاتيا، كالتيرب مف المبادرات الدكلية 
اليادفة إليجاد حؿ لمصراع العربي اإلسرائيمي، حيث كرد في البياف الختامي: "كفي ىذا اإلطار تابع 

اتخاذ قرار أحادم المجمس ما كرد في خطاب أرييؿ شاركف حكؿ عـز الحككمة اإلسرائيمية عمى 
الجانب لتنفيذ ما يسمى بخطة الفصؿ "فؾ االرتباط " رافضة بذلؾ إجراء أية مفاكضات مع الجانب 
الفمسطيني، كأٌكد المجمس استنكاره الشديد لمثؿ ىذه التدابير التي ال تخدـ الجيكد العربية كالدكلية 

 .(2)المبذكلة إلحياء عممية السبلـ"

مس الكزارم اعتبر مجمس التعاكف الخميجي اإلجراءات األحادية كفي الدكرة التسعيف لممج
الجانب اإلسرائيمية انتياكان لمقكانيف الدكلية، حيث كرد: "كتابع المجمس الكزارم بقمؽ متزايد استمرار 
التدىكر لؤلكضاع في األراضي الفمسطينية المحتمة، كالتحديات التي تكاجو القضية الفمسطينية 

الشرؽ األكسط، مف جراء إصرار الحككمة اإلسرائيمية عمى انتياج سياسات  كعممية السبلـ في
كخطط استفزازية كتدميرية، كخطط أحادية الجانب، مثؿ محاكالت إحباط خارطة الطريؽ، كبناء 
الجدار الفاصؿ، كخطة فؾ االرتباط، كغيرىا مف اإلجراءات التي تيعٌد انتياكان صارخان لقكانيف 

  .(3)الشرعية الدكلية"

كدعا المشارككف في الدكرة الحادية كالتسعيف لممجمس الكزارم المنعقدة في مدينة جدة بتاريخ 
ـ الكاليات المتحدة األمريكية إلزاـ إسرائيؿ بعدـ اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، 29/2/2004

ى أف ال يككف حيث كرد: "دعكة اإلدارة األمريكية بإلزاـ األطراؼ باالستجابة لخارطة الطريؽ كعم
نما باتفاؽ الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي"  .(4)ىناؾ إجراءات أحادية الجانب، كا 

                                                           

 .15الييئة العامة لبلستعبلمات: خطة فؾ االرتباط المعدلة لرئيس الكزراء اإلسرائيمي أرئيؿ شاركف، ص (1)
 ـ.22/12/2003ف لممجمس األعمى، الككيت، يامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالعشر البياف الخت(2) 

 ـ.29/2/2004ف لممجمس الكزارم، الرياض، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة التسع(3
 ـ.5/6/2004ف لممجمس الكزارم، جدة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالتسع(4) 
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كبعد انسحاب إسرائيؿ مف مستكطنات قطاع غزة، كبعض مستكطنات الضفة الغربية رٌحب 
مجمس التعاكف الخميجي بتمؾ الخطكة عمى أف تتمكىا خطكات لبلنسحاب الكامؿ مف كافة األراضي 

ـ، حيث كرد: "كعبَّر المجمس عف تطمعاتو إلى أف االنسحاب 1967ينية المحتمة عاـ الفمسط
اإلسرائيمي مف قطاع غزة، كمف بعض المستكطنات في الضفة الغربية خطكة في االتجاه الصحيح 
عمى أف تتمكىا خطكات لبلنسحاب الكامؿ مف كافة األراضي الفمسطينية المحتمة؛ لتمكيف الشعب 

 .(1)قيؽ مف بناء دكلتو المستقمة عمى ترابو الكطني كعاصمتيا القدس الشريؼ"الفمسطيني الش

ـ 3/6/2006كفي الدكرة التاسعة كالتسعيف لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض بتاريخ 
طالب مجمس التعاكف الخميجي الحككمة اإلسرائيمية كقؼ سياساتيا كممارساتيا االستفزازية خاصة 

الجانب، حيث كرد: "كطالب المجمس الحككمة االسرائيمية الجديدة بالعمؿ عمى اإلجراءات األحادية 
تجنب االستمرار في انتياج السياسات، كالممارسات االستفزازية المتمثمة في اإلصرار عمى بناء 
الجدار العازؿ، كترسيـ الحدكد مف جانب كاحد، ككؿ ما مف شأنو أف يؤدم إلى عرقمة الجيكد 

 .(2)الستئناؼ عممية السبلـ عمى أساس قرارات الشرعية الدكلية" الدكلية المبذكلة

اتخذت إسرائيؿ عدة إجراءات لعدـ تنفيذ التزاماتيا في خطة خارطة الطريؽ، كذلؾ مف خبلؿ 
االنسحاب اإلسرائيمي مف قطاع غزة، كبعض المستكطنات في الضفة الغربية؛ إضافة الستكماؿ 

التعاكف تمؾ الخطكات بإجراءات أحادية الجانب؛ ألنيا ال تمتثؿ بناء الجدار العازؿ، كاعتبر مجمس 
إلى اتفاقيات مبرمة، بؿ عمى العكس فيي بمثابة استفزاز كاضح لمدكؿ راعية السبلـ عامة، 
كالجانب الفمسطيني خاصة، كبعد االنسحاب اإلسرائيمي مف بعض المستكطنات رٌحب المجمس بتمؾ 

رسيـ حدكدىا مف جانب كاحد؛ معتبران ذلؾ بأنو سكؼ ينسؼ الخطكة، كحٌذر إسرائيؿ مف مغبة ت
 جميع جيكد التسكية السممية.

 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منو:2005قمة شرم الشيخ عام  .5

ـ، شارؾ فييا الرئيس المصرم محمد مبارؾ، 8/2/2005عيقدت قمة شـر الشيخ بتاريخ 
، كأعمف خبلليا الرئيس (3)خارجية مصر كاألردفكالعاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني، ككزيرا 

الفمسطيني محمكد عباس، كرئيس الكزراء اإلسرائيمي ارئيؿ شاركف عف كقؼ كامؿ كمتبادؿ 

                                                           

 ـ.19/12/2005ف لممجمس األعمى، أبك ظبي، يي الصادر عف الدكرة السادسة كالعشر البياف الختام (1)
، لممزيد حكؿ ـ3/6/2006ف لممجمس الكزارم، الرياض، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالتسع(2) 

 .18مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف خطة االنسحاب اإلسرائيمية انظر الممحؽ رقـ 
 .1ـ، ص9/2/2005، 12741القدس المقدسية، العدد صحيفة  (3)



 077 

، كالتأكيد (1)ـ2000لمعمميات العسكرية بيف الجانبيف ألكؿ مرة منذ اندالع انتفاضة األقصى عاـ 
سطينية التي احتمتيا إسرائيؿ بعد تاريخ عمى ضركرة االنسحاب اإلسرائيمي مف األراضي الفم

، كفي أعقاب القمة قررت مصر كاألردف (2)أسير فمسطيني 500ـ، كاإلفراج عف 30/9/2000
 .(3)إرجاع سفيرىما إلى إسرائيؿ

 م:2005موقف مجمس التعاون الخميجي من قمة شرم الشيخ عام 

لمجمس التعاكف الخميجي التي  أٌيد المشارككف في الدكرة الرابعة كالتسعيف لممجمس الكزارم
ـ خاصة ما يتعمؽ بكقؼ 2005ـ قرارات قمة شـر الشيخ 13/3/2005عيقدت في الرياض بتاريخ 

إطبلؽ النار بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي، كعٌبر المجمس أف تسيـ القمة في دفع 
ية لمسبلـ، كقرارات مجمس المفاكضات بيف الجانبيف كفؽ ما جاء في خارطة الطريؽ، كالمبادرة العرب

األمف الدكلي، حيث كرد في البياف الختامي لمدكرة: "الترحيب بنتائج قمة شـر الشيخ التي عيقدت 
ـ، كالتي أٌكدت عمى التزاـ الطرفيف بكقؼ تبادؿ إلطبلؽ النار، كعٌبر عف 2005فبراير  8بتاريخ 

في أسرع كقت ممكف كفقان لؤلسس  أممو أف تسيـ في إعادة العممية السممية إلى مسارىا الصحيح
 .(4)كالمتطمبات التي تضمنتيا خارطة الطريؽ، كالمبادرة العربية، كقرارات الشرعية الدكلية"

 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منو:2005مؤتمر لندن  .6

ـ بدعكة مف رئيس الكزراء البريطاني تكني بمير، أٌكد فيو 1/3/2005عيقد مؤتمر لندف بتاريخ 
رككف التزاميـ بحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي مف خبلؿ المفاكضات المباشرة، كالتي المشا

، (5)تيدؼ إلى إقامة دكلتيف تعيشاف جنبان إلى جنب في سبلـ كأماف، كالتزاميـ بخارطة الطريؽ
كمساندة السمطة الفمسطينية في مجاؿ اإلصبلحات الداخمية في األراضي الفمسطينية، كتقكية 

ت األمنية، كاالىتماـ بالتنمية االقتصادية كاالجتماعية، ككعدت الدكؿ المانحة "الكاليات المؤسسا
 1.2المتحدة األمريكية، كاالتحاد األكركبي، كالياباف، كبريطانيا" دعـ السمطة الفمسطينية بمبمغ 

 .(7)، أما الدكؿ العربية فأٌكدت دعميا لمسمطة خبلؿ عقد القمة العربية(6)مميار دكالر
                                                           

 .1ـ، ص9/2/2005، 3340( صحيفة الحياة الجديدة، العدد (1
 .461( محمد، صبلح: قمة شـر الشيخ... حكارات كمناقشات، ص(2

 .1ـ، ص9/2/2005، 12741صحيفة القدس المقدسية، العدد (3) 
 ـ.13/3/2005ف لممجمس الكزارم، الرياض، يعالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالتس (4)
 .1ـ، ص2/3/2005، 12762صحيفة القدس المقدسية، العدد  (5)

 .1ـ، ص21/2/2005، 3361صحيفة الحياة الجديدة، العدد (6) 
 .1ـ، ص2/3/2005، 3272صحيفة األياـ، العدد (7) 
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 م:2005موقف مجمس التعاون الخميجي من مؤتمر لندن عام 

خبلؿ عقد الدكرة الرابعة كالتسعيف لممجمس الكزارم في مدينة –رٌحب مجمس التعاكف الخميجي 
ـ لدعـ السمطة الفمسطينية، كثٌمف 2005بنتائج مؤتمر لندف عاـ  -ـ13/3/2005الرياض بتاريخ 

ني بمير في عممية السبلـ، حيث كرد: "الترحيب بالنتائج المجمس جيكد رئيس الكزراء البريطاني تك 
التي تكصؿ إلييا مؤتمر لندف لدعـ السمطة الفمسطينية، كالذم عقد في األكؿ مف شير مارس 

ـ، كالتعبير عف التقدير لمجيكد الكبيرة التي يبذليا فخامة رئيس الكزراء البريطاني تكني بمير 2005
جمس المجنة الرباعية إلى مكاصمة الجيكد لمتابعة تنفيذ خارطة إلحياء عممية السبلـ، كدعا الم

 .(1)الطريؽ"

بادر المجتمع الدكلي لكضع حمكؿ جدية لضماف تحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط، تمثمت 
تمؾ الخطكات في عقد مؤتمر شـر الشيخ بمشاركة عدد مف الدكؿ العربية، كالتي كاف مف أبرز 

سرائيمية عمى األراضي الفمسطينية، كعكدة مسار المفاكضات بيف نتائجيا كقؼ االعتداءات اإل
الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي، كتعيد الجانب اإلسرائيمي باالنسحاب الفكرم مف كافة األراضي 

، ثـ مبادرة رئيس الكزراء 2000الفمسطينية التي احتميا عقب اندالع انتفاضة األقصى عاـ 
ـ، كذلؾ بعد دعكتو لعدة دكؿ لممشاركة في 2005تمر لندف عاـ البريطاني تكني بمير بعقد مؤ 

المؤتمر، حيث أٌكد المشارككف دعميـ لمخطكات التي تسيـ في إحبلؿ عممية السبلـ، كحؿ الصراع 
العربي اإلسرائيمي عمى األسس كالمكاثيؽ الدكلية، كقد رٌحب مجمس التعاكف الخميجي بنتائج ذلؾ 

إليو المشارككف ىدؼ إلى تحقيؽ السبلـ العادؿ كالشامؿ في المنطقة؛  المؤتمر معتبران أف ما تكصؿ
إضافة إلى الدعـ العربي كالدكلي المقدـ لمسمطة الفمسطينية مما ييمكنيا مف تحقيؽ التنمية 
 االقتصادية كاالجتماعية، كبناء المؤسسات األمنية كالحككمية القادرة عمى إدارة شؤكف الفمسطينييف.

ف السياسية لمجمس التعاون الخميجي تجاه القضية الفمسطينية ما بين ثانيًا: المواق
 م.2012 -م2006عامي 

ـ عدة تطكرات سياسية عمى مستكل القضية 2012-ـ2006ظيرت خبلؿ الفترة ما بيف عامي 
الفمسطينية تناكليا مجمس التعاكف الخميجي بشكؿ رئيس كمباشر عبر بياناتو الختامية الصادرة عف 

 عمى أك الكزارم، كاف أىميا:المجمس األ

 
                                                           

، لممزيد حكؿ ـ13/3/2005زارم، الرياض، ف لممجمس الك يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالتسع (1)
 .19انظر الممحؽ رقـ 2005مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف مؤتمر كلندف كقمة شـر الشيخ عاـ 
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 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منيا:2006قرارات جامعة الدول العربية عام  .1

عقد مجمس جامعة الدكؿ العربية دكرة غير عادية عمى المستكل الكزارم بتاريخ 
ـ؛ 2006ـ، كٌجو مف خبلليا دعكة إلى مجمس األمف الدكلي لبلنعقاد في شير مارس 20/8/2006
ظر في تسكية الصراع العربي اإلسرائيمي كفؽ مرجعية عممية السبلـ، كمبدأ األرض مقابؿ لمن

، 1397، 338، 242السبلـ، كقرارات مجمس األمف الدكلي ذات الصمة خاصة القرارات رقـ 
، كذلؾ مف خبلؿ إقرار فعالية محددة الستئناؼ المفاكضات المباشرة بيف جميع األطراؼ، 1515

ني إلتماميا، كاالتفاؽ عمى الضمانات الدكلية الخاصة بالتنفيذ، أك عقد مؤتمر كتحديد جدكؿ زم
 .(1)دكلي إلحياء عممية السبلـ عمى كافة المسارات

 م:2006موقف مجمس التعاون الخميجي من قرارات جامعة الدول العربية عام 

المجتمعكف في  في الدكرة المائة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي عٌبر المشارككف 
ـ عف دعميـ لقرارات اجتماع مجمس الجامعة العربية في أغسطس 5/9/2006جدة بتاريخ 

ـ، كفؽ ما كرد في البياف الختامي: "كما عٌبر المجمس عف دعـ قرار مجمس الجامعة العربية 2006
 ـ في القاىرة،2006أغسطس  20في االجتماع االستثنائي لمجمس الجامعة الذم عيقد بتاريخ 

كالداعي إلى إعادة طرح عممية السبلـ برمتيا أماـ مجمس األمف، كمطالبتو القياـ بمسئكلياتو لحفظ 
السمـ كاألمف الدكلييف، كالعمؿ عمى تنفيذ قرارات الشرعية الدكلية المتعمقة بالصراع العربي 

عادة األراضي العربية المحتمة كالحقكؽ المشركعة إلى أصحابيا"  .(2)االسرائيمي، كا 
 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منو:2007مؤتمر أنابوليس عام  .2

ـ دعكتو لعقد مؤتمر دكلي بيدؼ 16/7/2007كٌجو الرئيس األمريكي جكرج بكش بتاريخ 
عادة المفاكضات في الشرؽ األكسط ، خاصة المفاكضات المتعمقة ما بيف (3)دفع عممية السبلـ كا 

، كعيقد المؤتمر في مدينة أنابكليس (4)مف جيةه أخرل إسرائيؿ مف جية، كالفمسطينييف كالسكرييف
سبلمية إلى جانب بريطانيا، (5)ـ27/11/2007األمريكية بتاريخ  ، كشيد حضكر عدة دكؿ عربية كا 

                                                           

 .15األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية: قرارات مجمس جامعة الدكؿ العربية عمى المستكل الكزارم، ص(1)

 ـ.5/9/2006المائة لممجمس الكزارم، جدة، البياف الختامي الصادر عف الدكرة (2)

 .501( المدني، تكفيؽ: القضية الفمسطينية أماـ خطر التصفية، (3
 .95حبيب، ىاني: األبعاد اإلقميمية كالدكلية لما بعد أنابكليس، ص (4)
 .65( الغمرم، عاطؼ: أنابكليس لـ تغمؽ ممؼ النزاع العربي اإلسرائيمي، ص(5
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، ككاف مف المفترض خبلؿ المؤتمر (1)كالصيف، كباكستاف، كاالتحاد األكركبي، كاليند، كالمكسيؾ
ي إلى اتفاؽ مشترؾ يتـ عرضو عمى المشاركيف لمتصديؽ تكصؿ الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيم

عميو؛ لكف بسبب التعنت اإلسرائيمي، كرفضو التكصؿ إلى اتفاؽ مشترؾ أدل إلصدار بياف ختامي 
لممؤتمر لـ يحدد مكعد نيائي إلنياء المفاكضات، كالتأكيد عمى أف خارطة الطريؽ ىي المرجعية 

اء أعماؿ المؤتمر لـ تغير إسرائيؿ سياساتيا المتبعة مع ، كبعد انتي(2)الرسمية لتمؾ المفاكضات
قامة المستكطنات في  الفمسطينييف، فكاصمت إجراءاتيا العدكانية المتمثمة في مصادرة األراضي، كا 
صرارىا عمى ضركرة االعتراؼ  الضفة الغربية، كمدينة القدس، كاستكماؿ بناء الجدار العازؿ، كا 

 .(3)سرائيميةالفمسطيني بييكدية الدكلة اإل
 م:2007موقف مجمس التعاون الخميجي من مؤتمر أنابوليس عام 

خبلؿ انعقاد الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم في –أٌيد مجمس التعاكف الخميجي 
دعكة الرئيس األمريكي جكرج بكش إلى عقد مؤتمر دكلي لمسبلـ  -ـ1/9/2007مدينة جدة بتاريخ 

المباشرة بيف جميع األطراؼ عمى أساس المبادرة العربية لمسبلـ، كخطة بيدؼ إطبلؽ المفاكضات 
خارطة الطريؽ، كقرارات مجمس األمف الدكلي، كبدء عممية التفاكض في قضايا الحؿ النيائي 
لمصراع العربي اإلسرائيمي، حيث كرد: "تأييد عقد المؤتمر الدكلي الذم دعا إليو مؤخران فخامة 

األطراؼ المعنية بعممية السبلـ كافة كفقان لممرجعيات المتفؽ عمييا  الرئيس جكرج بكش بحضكر
بيدؼ إطبلؽ المفاكضات المباشرة عمى جميع المسارات، كالبناء عمى ما تـ انجازه في ىذا الشأف 
مع تأكيد الحرص الكامؿ عمى المعالجة الشاممة لعممية السبلـ عمى أساس المبادرة العربية لمسبلـ، 

، كالدخكؿ مباشرة في 1515، 1397، 338، 242، كقرارات مجمس األمف رقـ كخارطة الطريؽ
عممية التفاكض حكؿ مختمؼ قضايا الحؿ النيائي لمنزاع العربي االسرائيمي، كفي إطار زمني محدد 
قامة الدكلة الفمسطينية  إلنياء تمؾ المفاكضات كدليؿ عمى جدية العمؿ نحك تحقيؽ السبلـ، كا 

 . (4)ريؼ"كعاصمتيا القدس الش

كما رٌحب المجتمعكف في الدكرة ذاتيا بمحتكل خطاب بكش خاصةن ما يتعمؽ بإقامة دكلتيف 
نياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي العربية المحتمة  تعيشاف جنبان إلى جنب، ككقؼ االستيطاف، كا 

صر ـ، كالتكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ قضايا الحؿ النيائي، حيث كرد: "الترحيب بالعنا1967عاـ 
                                                           

 .98لة الفمسطينية كآفاقيا في ظؿ مؤتمر أنابكليس، ص( محمد، ىيفاء: الدك (1
 .20( النعامي، صالح: الصحؼ اإلسرائيمية تعدد مكاسب إسرائيؿ في أنابكليس، ص2)

 . 54( محمد، كليد: الدكلة الفمسطينية كمستقبؿ عاصمتيا القدس، ص(3
 ـ.1/9/2007جدة،  البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم، (4)
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اإليجابية التي تضٌمنيا خطاب الرئيس األمريكي، كالتي يمكف البناء عمييا خاصة بشأف االلتزاـ 
نياء االحتبلؿ االسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية،  بقياـ الدكلتيف، كمطالبتو بكقؼ االستيطاف، كا 

لغ الضرائب كالتكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ قضايا الحؿ النيائي بما فييا القدس كالبلجئيف، كتحكيؿ مبا
الفمسطينية المحتجزة لدل إسرائيؿ، ككذلؾ دعكتو إلى تكفير الدعـ المالي كاالقتصادم لمشعب 

 .(1)الفمسطيني في الضفة كغزة"

كعٌبر المشارككف في الدكرة الثامنة كالعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي 
يحقؽ المؤتمر خطكات إيجابية ـ عف تطمعيـ بأف 4/12/2007المجتمعكف في الدكحة بتاريخ 

لمسبلـ في الشرؽ األكسط، حيث كرد: "كبشأف عممية السػبلـ في الشػرؽ األكسط عٌبر المجمس عف 
تطمعو أف يحقؽ مؤتمر أنابكليس المزيد مف الخطكات اإليجابية لمسبلـ في الشرؽ األكسط في إطار 

عنية في النزاع عمى أسس جادة أىدافو الرامية إلى تدشيف مفاكضات السبلـ بيف األطراؼ الم
ككاضحة، كأٌكد المجمس في نفس الكقت عمى أىمية االلتزاـ باألسس كالمبادئ التي استند إلييا 

 المؤتمر، كالمتمثمة في التالي:

تناكؿ القضايا الرئيسية في النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي، كالمتعمقة بالحدكد كالمياه،  -
، كاألمف كغيرىا مف القضايا لمكصكؿ إلى إنشاء الدكلة كالمستكطنات، كالبلجئيف، كالقدس

الفمسطينية المستقمة، كالمتصمة األطراؼ، كالقابمة لمحياة، كعاصمتيا القدس الشرقية في 
 إطار حؿ الدكلتيف المستقمتيف التي تعيشاف جنبان إلى جنب في سبلـ ككئاـ.

 إزالة المستكطنات مف األراضي الفمسطينية. -
المساريف السكرم اإلسرائيمي، كالمبناني اإلسرائيمي، كذلؾ في إطار الحؿ  شمكؿ المفاكضات -

 الشامؿ كالدائـ كالعادؿ لمشكمة الشرؽ األكسط.
استناد المفاكضات عمى مبادئ الشرعية الدكلية كقراراتيا، كخطة خارطة الطريؽ، كمبادرة  -

 السبلـ العربية.
تحقيؽ األطراؼ المتنازعة اللتزاماتيا التأكيد عمى أىمية آلية متابعة المفاكضات لضماف  -

المتبادلة مف جانب، كمف جانب آخر التأكيد عمى أىمية االلتزاـ باإلطار الزمني 
 .(2)ـ"2008لممفاكضات بنياية عاـ 

                                                           

 ـ.1/9/2007البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة،  (1)
 ـ.4/12/2007ف لممجمس األعمى، الدكحة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالعشر  (2)
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كبعد اختتاـ المؤتمر فعالياتو عٌبر المجمس عف أسفو لعدـ التزاـ إسرائيؿ بتعيداتيا في 
طة الفمسطينية، كعدـ انسحابيا مف األراضي العربية المحتمة المؤتمر مف دفع المفاكضات مع السم

ـ كفؽ قرارات األمـ المتحدة، كرد ذلؾ في البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة 1967عاـ 
ـ: "عٌبر المجمس عف أسفو لعدـ التزاـ إسرائيؿ 1/3/2008بعد المائة المنعقدة في الرياض بتاريخ 

قامة بما تعيدت بو خبلؿ مؤتمر  أنابكليس مف دفع لممفاكضات مع السمطة الكطنية الفمسطينية كا 
الدكلة الفمسطينية ضمف إطار زمني محٌدد، كأٌكد المجمس عمى ضركرة االنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ 
مف األراضي العربية المحتمة بما في ذلؾ مرتفعػات الجكالف السكرية إلى الخط القائـ في الرابع مف 

ـ، كما تبقى مف األراضي المبنانية المحتمة في جنكب لبناف كفقان لقرارم 1967" يكنيك "حزيراف
 .(2()1)426ك  425مجمس األمف 

بعد دعكة الرئيس األمريكي جكرج بكش لعقد مؤتمر دكلي لمسبلـ حكؿ الصراع الفمسطيني 
ا، اإلسرائيمي، كالتكصؿ إلى صيغة نيائية تفضي لحؿ النزاع عمى أسس كاضحة كمتفؽ عميي

شاركت العديد مف الدكؿ العربية كاإلسبلمية، كدكؿ مختمفة، كمنظمات دكلية في المؤتمر، كاعتبر 
مجمس التعاكف الخميجي أف جميع الخطكات الدكلية بما فييا دعكة الرئيس األمريكي لمؤتمر 
ة أنابكليس جيكد حثيثة كمعبرة عف جدية المجتمع الدكلي في التكصؿ إلى حؿ عادؿ كشامؿ لمقضي

الفمسطينية كالشرؽ األكسط، كقد ألقى رفض إسرائيؿ لمتكصؿ إلى نتائج محددة ظبللو عمى 
المؤتمر؛ لذا لـ يخرج المؤتمر بنتائج إيجابية، كلـ يحقؽ أىدافو المعمنة، كاعتبر مجمس التعاكف 

في  الخميجي ذلؾ عقبة كبيرة أماـ عممية السبلـ، كأداف كافة اإلجراءات التي قامت بيا إسرائيؿ
 األراضي الفمسطينية بعد انتياء المؤتمر، كعدـ التزاماتيا بالتفاىمات كالتكصيات الخاصة بالمؤتمر.

 

                                                           

دكلة كامتناع دكلتيف عف التصكيت،  12ـ بمكافقة 19/3/1978بتاريخ  426قرار مجمس األمف الدكلي صدر ( (1
 القرار عمى: نٌص 
 .425المكافقة عمى تقرير األميف العاـ عمى تطبيؽ قرار مجمس األمف الدكلي رقـ  -
شيكر في المرحمة األكلى، كمف ثـ تتابع عمميا إذا اقتضت الضركرة بشرط مكافقة  6تشكيؿ قكة دكلية لمدة  -

 مجمس األمف الدكلي.
-6-1977 To 16-6-d Nations Security Council for the period From 16Report of the Unite

1978, P. 15) 
، لممزيد حكؿ ـ1/3/2008البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض،  (2)

 .20انظر الممحؽ رقـ  2007مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف مؤتمر أنابكليس عاـ 
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م، وموقف مجمس 2012حصول فمسطين لعضوية عضو غير مراقب في األمم المتحدة عام  .3
 التعاون الخميجي منيا:

حصمت فمسطيف عمى عضكية عضك غير مراقب في األمـ المتحدة بتاريخ 
دكلة عف التصكيت،  11دكلة لصالح مشركع القرار، كامتناع  138ـ، بعد تصكيت 29/11/2012

في الجمعية العامة لؤلمـ  194دكؿ أخرل، كبيذا القرار أصبحت فمسطيف الدكلة رقـ  9كمعارضة 
عمى الرغـ مف الضغكطات األمريكية كاإلسرائيمية التي مكرست ضد مشركع القرار، كأثار (1)المتحدة
ف مكاقؼ العديد مف دكؿ العالـ ما بيف مؤيد كمعارض لو، كتيمكَّف العضكية الفمسطينييف مف اإلعبل

محاسبة قادة االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى جرائميـ التي ارتكبكىا ضد الشعب الفمسطيني، كتكسيع 
 .(2)المجاؿ الدبمكماسي الفمسطيني

 ى عضوية األمم المتحدة:مواقف مجمس التعاون الخميجي من الطمب الفمسطيني لمحصول عم

تعٌددت مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف الطمب الفمسطيني لمحصكؿ عمى عضكية عضك 
 غير مراقب في األمـ المتحدة، فكانت مكاقفو كاضحة كصريحة، عمى النحك التالي:

خبلؿ انعقاد الدكرة الثامنة عشرة بعد المائة لممجمس الكزارم –د مجمس التعاكف الخميجي أكٌ  -
عف دعمو إلقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة،  -ـ7/3/2011لمنعقدة في مدينة جدة بتاريخ ا

كفؽ قرارات األمـ المتحدة، كرفض الحمكؿ الجزئية أك المرحمية، كاإلشادة بمكاقؼ الدكؿ التي 
ـ، حيث كرد: "كأٌكد المجمس دعمو لقياـ الدكلة 1967اعترفت بدكلة فمسطيف عمى حدكد عاـ 

نية المستقمة المتصمة القابمة لمحياة كفؽ مبادئ الشرعية الدكلية، كقرارات األمـ المتحدة، الفمسطي
كمبدأ األرض مقابؿ السبلـ، كمبادرة السبلـ العربية، كرفض أم حمكؿ جزئية أك مرحمية في ىذا 

ف ـ ، كمؤٌكدان أ1967الشأف، ميشيدان بمكاقؼ الدكؿ التي اعترفت بدكلة فمسطيف عمى حدكد عاـ 
ىذه الخطكة تيمثؿ تطكران كبيران في الدعـ الدكلي لمحقكؽ الكطنية المشركعة لمشعب 

 .(3)الفمسطيني"
كفي الدكرة العشريف بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي عٌبر المجمس عف  -

إلى  تقديره لجيكد لجنة مبادرة السبلـ العربية في دعكتيا لمدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة
ـ، حيث كرد: "كأشاد المجمس الكزارم بجيكد 1967االعتراؼ بدكلة فمسطيف عمى حدكد عاـ 

                                                           

 .1ـ، ص30/11/2012، 1985صحيفة فمسطيف، العدد ( (1
 .15ىبلؿ، جميؿ: الصراع العربي اإلسرائيمي في ضكء المتغيرات الدكلية، ص (2)

 ـ.7/3/2011بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، عشر البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة (3) 
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يكليك  14المجنة الكزارية لمبادرة السبلـ العربية في اجتماعييا المذيف عقدا في الدكحة بتاريخ 
، اليادفة إلى دعكة الدكؿ األعضاء في األمـ (2)ـ2011أغسطس  23، كفي (1)ـ2011

ـ، كعاصمتيا القدس 1967بلعتراؼ بدكلة فمسطيف عمى خط الرابع مف يكنيك المتحدة ل
الشرقية، كالتحرؾ لتقديـ طمب العضكية الكاممة ليا في األمـ المتحدة، كحشد التأييد الدكلي ليذه 
الخطكة، كثٌمف في ىذا الصدد الجيكد التي بذلتيا دكلة قطر خاصة ما يتعمؽ بالجكانب 

 .(3)إلجراءات المتعمقة بالتكجو إلى األمـ المتحدة"القانكنية، كاستكماؿ ا
كثٌمف المجمس الكزارم في دكرتو الثانية كالعشريف بعد المائة اعتراؼ بعض الدكؿ بدكلة  -

فمسطيف، كرفعيا التمثيؿ الدبمكماسي لمسمطة الفمسطينية، كبمكاقؼ الدكؿ المؤيدة لقرارم الجمعية 
ر الفمسطيني، حيث كرد: "كثٌمف المجمس الكزارم العامة لؤلمـ المتحدة حكؿ تقرير المصي

اعتراؼ تايبلند كأيسمندا بدكلة فمسطيف، كرفع ألمانيا درجة التمثيؿ الدبمكماسي لمسمطة 
الفمسطينية مف مكتب تمثيؿ إلى بعثة دبمكماسية، كرٌحب بمكاقؼ الدكؿ التي صكتت لصالح 

مصير لمشعب الفمسطيني، كسيادتو عمى قرارم الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة حكؿ حؽ تقرير ال
 .(4)مكارده الطبيعية"

كأٌكد المشارككف في الدكرة الرابعة كالعشريف بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  -
الخميجي دعميـ لتكجو السمطة الفمسطينية إلى األمـ المتحدة لطمب الحصكؿ عمى كضع دكلة 

مجمس عمى دعمو لتكجو السمطة الفمسطينية إلى األمـ غير كاممة العضكية، حيث كرد: "كأٌكد ال
المتحدة لطمب الحصكؿ عمى كضع دكلة غير كاممة العضكية، كما ثٌمف المجمس الكزارم 

                                                           

ـ بمشاركة الرئيس 14/7/2007تماع في مدينة الدكحة بتاريخ ( عقدت المجنة الكزارية لمبادرة السبلـ العربية اج(1
بيدؼ الحصكؿ عمى إجماع عربي لتكجو السمطة الفمسطينية إلى األمـ المتحدة لمحصكؿ  ؛الفمسطيني محمكد عباس

 (.2ـ، ص14/7/2011، 1490عمى عضكية فييا. ) صحيفة فمسطيف، العدد 
ـ، كجاء في البياف 23/8/2011في العاصمة القطرية الدكحة بتاريخ ( عقد اجتماع لمجنة مبادرة السبلـ العربية (2

الصادر عقب االجتماع التمسؾ بالقرار العربي لمتكجو إلى األمـ المتحدة لمحصكؿ عمى العضكية الكاممة لدكلة 
قرار خطة عمؿ عربية1967فمسطيف عمى حدكد عاـ   لحشد التأييد الدكلي لمطمب الفمسطيني بالتكجو إلى ؛ـ، كا 

األمـ المتحدة، كاعتماد كافة اإلجراءات كالخطكات القانكنية البلزمة إلنجاح التحرؾ كفؽ خطة زمنية محددة. 
 (.23ـ، ص24/8/2011، 1531)صحيفة فمسطيف، العدد 

 ـ.11/12/2011ف بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة العشر (3) 
 ـ.4/3/2012ف بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض، يصادر عف الدكرة الثانية كالعشر البياف الختامي ال (4)
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مكافقة مممكة السكيد عمى منح بعثة فمسطيف كافة االمتيازات كالحصانات أسكة بالسفارات 
 . (2)ـ"1961لعاـ (1)المعتمدة لدييا، كفقان التفاقية فيينا

خبلؿ انعقاد الدكرة الثالثة –كبعد التصكيت عمى مشركع القرار قدـ مجمس التعاكف الخميجي  -
التينئة لمشعب الفمسطيني  -ـ25/12/2012كالثبلثيف لممجمس األعمى في البحريف بتاريخ 

كقيادتو بمنح فمسطيف صفة دكلة مراقب غير عضك في األمـ المتحدة، حيث كرد: "كىنأ 
الشعب الفمسطيني الشقيؽ كقيادتو بمنح فمسػػػطيف صػفة دكلة مراقب غير  المجمس األعمى

عضك في األمـ المتحدة معربان عف أممو أف يمثؿ ىذا اإلنجاز خطكة جادة نحك إقامة الدكلة 
 .(3)الفمسطينية كعاصمتيا القدس الشرقية"

يد مشركع قرار عمى الرغـ مف الضغكطات األمريكية كاإلسرائيمية لثني دكؿ العالـ عف تأي
دكلي تحصؿ مف خبللو فمسطيف عمى صفة عضك غير مراقب في األمـ المتحدة، بادر مجمس 
التعاكف الخميجي إلى حشد طاقاتو، كاستخداـ سياساتو الدبمكماسية في تذليؿ جميع العقبات أماـ 

دعـ  الفمسطينييف مف خبلؿ إجراء مسئكليو االتصاالت كالمقاءات مع قادة العالـ لحثيـ عمى
الفمسطينييف في تكجييـ لؤلمـ المتحدة، كقبكليـ في األسرة الدكلية، مما يساىـ في إحبلؿ السبلـ 
الشامؿ في المنطقة، كيعمؿ عمى إلزاـ إسرائيؿ باالعتراؼ بالجانب الفمسطيني كطرؼ كشريؾ 
 أساسي في عممية السبلـ، كبعث المجمس التينئة إلى الشعب الفمسطيني كقيادتو بعد نجاح
حصكليـ عمى العضكية معتبران تمؾ الخطكة مف أكلى الخطكات في سبيؿ إقامة الدكلة الفمسطينية، 

 كعاصمتيا القدس الشريؼ.

                                                           

اتفاقية فينا: بعد تأسيس المجنة القانكنية لؤلمـ المتحدة عقب انتياء الحرب العالمية الثانية تـ إدراج العبلقات  (1)
جمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرار ـ أصدرت ال1952ـ، كفي عاـ 1949الدبمكماسية عمى جدكؿ أعماؿ المجنة عاـ 

تدعك فيو لجنة القانكف الدكلي بتعديؿ قكاعد العبلقات كالحصانات الدبمكماسية، فقامت المجنة بإعداد مقترح مشركع 
ـ، كبعد جمع المجنة مبلحظات الدكؿ األعضاء عمى 1957لذلؾ كسممتو لؤلمـ المتحدة في اجتماعيا السادس عاـ 

ـ كمفت 1959إعادة صياغتو مف جديد بما يتكافؽ مع رغبات الدكؿ األعضاء، كفي عاـ مقترح المشركع قامت ب
األمـ المتحدة األميف العاـ لعقد مؤتمر دكلي لمناقشة المشركع، كالمكافقة عميو كاتفاقية دكلية عامة، كبناءن عمى 

دكلة تـ خبللو  81مشاركة ـ، ب14/4/1961مقترح مندكب النمسا تـ االتفاؽ عمى عقد المؤتمر في فينا بتاريخ 
مادة خاصة بالبعثات الدبمكماسية الدائمة. ) مؤسسة إبداع لؤلبحاث  53إقرار المشركع بصكرتو النيائية، كضَـّ 

 (. 56كالدراسات كالتدريب: التطكر التاريخي لمنظرية كالممارسة الدبمكماسية، ص
 ـ.2/12/2012المائة لممجمس الكزارم، جدة،  ف بعديالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالعشر  (2)
 ـ.25/12/2012ف لممجمس األعمى، البحريف، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة كالثبلث (3)
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موقف مجمس التعاون الخميجي من توجيات الرئيس األمريكي أوباما تجاه القضية  .4
 م:2012 -م2009الفمسطينية ما بين عامي 

اما مف الفكز باالنتخابات الرئاسية التي جرت في تمٌكف مرشح الحزب الديمقراطي باراؾ أكب
ـ رئيسان عمى الكاليات 20/1/2009، كتـ تنصيبو بتاريخ (1)ـ2008الكاليات المتحدة األمريكية عاـ 

المتحدة األمريكية، كفي خطابو األكؿ أٌكد أكباما عمى أف الكقت قد حاف لعكدة المفاكضات بيف 
 .(2)الفمسطينييف كاإلسرائيمييف

رب مجمس التعاكف الخميجي عف أممو في أف يمنح الرئيس األمريكي المنتخب باراؾ كأع
أكباما القضية الفمسطينية كعممية السبلـ في الشرؽ األكسط أىمية كبيرة في السياسة الخارجية 
لمكاليات المتحدة األمريكية، كرد ذلؾ خبلؿ انعقاد الدكرة التاسعة كالعشريف لممجمس األعمى في 

ـ: "كفي ىذا اإلطار أعرب المجمس األعمى عف أممو في أف 30/12/2008سقط بتاريخ مدينة م
يكلي فخامة الرئيس المنتخب باراؾ أكباما القضية الفمسطينية كعممية السبلـ في الشرؽ األكسط 
أكلكية قصكل في السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية، كبما يؤدم إلى الكفاء بااللتزامات 

كعكد بإقامة دكلة فمسطينية، قابمة لمحياة تعيش في أمف كسبلـ إلى جانب دكلة إسرائيؿ، كالعمؿ كال
 .(3)عمى التكصؿ إلى سبلـ دائـ كعادؿ كشامؿ في منطقة الشرؽ األكسط"

كفي الدكرة ذاتيا رٌحب مجمس التعاكف الخميجي بتكجيات اإلدارة األمريكية برئاسة أكباما 
لتيف، كالتأكيد عمى أف السبلـ في المنطقة ىك مصمحة كافة األطراؼ، كأٌكد الداعمة لمبدأ حؿ الدك 

المجمس عمى أىمية الخطاب الذم كٌجيو رئيس المجمس الكزارم لجامعة الدكؿ العربية سعكد 
، حيث كرد: "كأٌكد المجمس (4)الفيصؿ، كاألميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية عمرك مكسى إلى أكباما

ة مضاميف الخطاب الذم كجيو إلى فخامتو صاحب السمك الممكي األمير سعكد األعمى عمى أىمي

                                                           

 .421الحبيطي، خالدة: مستقبؿ القضية الفمسطينية في ظؿ إدارة الرئيس األمريكي باراؾ أكباما، ص (1)
ـ، 2012-ـ2008األمريكية اآللية كاألىداؼ مع إشارة خاصة إلى انتخابات  كبة، صباح: انتخابات الرئاسة (2)
 .135ص
 ـ.30/12/2008ف لممجمس األعمى، مسقط، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالعشر  (3)
كزير الخارجية السعكدم سعكد الفيصؿ، كاألميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية عمرك مكسى الرئيس  سمـ (4)

ألمريكي أكباما خطاب جاء فيو استعداد الدكؿ العربية إلقامة سبلـ عادؿ كشامؿ مع إسرائيؿ طبقان لمبدأ األرض ا
مقابؿ السبلـ، كقرارات األمـ المتحدة، كالمبادرة العربية لمسبلـ، كذلؾ بناءن عمى ما تـ االتفاؽ عميو خبلؿ اجتماع 

ـ. ) الحناكم، مسعكد: الجامعة العربية في خطاب 26/11/2008مجمس جامعة الدكؿ العربية الكزارم بتاريخ 
 (.25لمرئيس األمريكي المنتخب، ص
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الفيصؿ الرئيس الحالي لممجمس الكزارم لجامعة الدكؿ العربية، كمعالي عمرك مكسى األميف العاـ 
لمجامعة الذم أكضح المكقؼ العربي مف تطكرات النزاع العربي اإلسرائيمي، كأٌكد استعداد العرب 

ائـ كعادؿ كشامؿ طبقان لمبدأ األرض مقابؿ السبلـ كقرارات الشرعية الدكلية كلمبادرة إلقامة سبلـ د
 .(1)السبلـ العربية كمتطمباتيا"

كرٌحب المشارككف في الدكرة الحادية عشرة بعد المائة لممجمس الكزارم المنعقد في الرياض 
الذم (2)لمعالـ اإلسبلمي ـ بخطاب الرئيس األمريكي أكباما في جامعة القاىرة8/6/2009بتاريخ 

حٌدد خبللو مرتكزات السياسة األمريكية في الشرؽ األكسط، حيث كرد: " كما ثمَّف المجمس الكزارم 
الخطاب التاريخي الذم كجيو الرئيس باراؾ أكباما مف جامعة القاىرة لمعالـ اإلسبلمي، كاليادؼ إلى 

مرتكزات السياسات الخارجية لئلدارة تحسيف صكرة الكاليات المتحدة، ككضع رؤل كأسس كاضحة ل
األمريكية الجديدة خبلؿ الفترة القادمة، كخاصة المكقؼ الجديد كالجدم، اليادؼ إلى التكصؿ إلى 
نياية لمكضع المأساكم لمشعب الفمسطيني، ككضع حد لمصراع في الشرؽ األكسط، كيتطمَّع المجمس 

ة التكجيات كالسياسات الجديدة الميطمئنة إلى أف تشيد األشير القادمة تحركات عاجمة كجادة لترجم
كاقع ميعاش"
(3). 

كفي الدكرة الثانية عشرة بعد المائة لممجمس الكزارم رٌحب مجمس التعاكف الخميجي بزيارة 
األمير الككيتي صباح األحمد الصباح لمكاليات المتحدة األمريكية، كما تمخض عنيا مف نتائج 

رد: "كرٌحب المجمس بالزيارة التي قاـ بيا حضرة صاحب السمك بشأف القضية الفمسطينية، حيث ك 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دكلة الككيت حفظو اهلل إلى الكاليات المتحدة األمريكية، 
كمباحثات سمكه مع فخامة الرئيس األمريكي باراؾ أكباما، كما أسفرت عنو مف نتائج مثمرة بشأف 

ماـ المشترؾ، كفي مقدمتيا القضية الفمسطينية، كبما يدعـ األمف مجمؿ القضايا ذات االىت
 .(4)كاالستقرار في المنطقة"

                                                           

 ـ.30/12/2008ف لممجمس األعمى، مسقط، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالعشر  (1)
و سعي الكاليات د خبللـ، أكٌ 14/6/2009( ألقى الرئيس األمريكي باراؾ أكباما خطاب في جامعة القاىرة بتاريخ (2

المتحدة األمريكية إلقامة عبلقة جديدة مع العالـ اإلسبلمي، كأقر خبلؿ الخطاب بحقكؽ الشعب الفمسطيني، كعبلقة 
الكاليات المتحدة األمريكية القكية بإسرائيؿ، كدعا إسرائيؿ لكقؼ بناء المستكطنات عمى األراضي الفمسطينية، كرفع 

 (.17ـ، ص 5/6/2009، 732طيف، العدد الحصار عف قطاع غزة. )صحيفة فمس
 ـ.8/6/2009البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض،  (3)
 ـ.1/9/2009البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة،  (4)
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بعد كصكؿ باراؾ أكباما إلى سٌدة الحكـ في الكاليات المتحدة األمريكية اتجيت أنظار العرب 
الشرؽ كالمسمميف تجاه البيت األبيض، كذلؾ بعد أف تبنت الكاليات المتحدة مسار عممية السبلـ في 

األكسط لسنكات طكيمة، إضافة إلمكانية االستفادة مف الضغط األمريكي عمى إسرائيؿ إللزاميا 
بتنفيذ االتفاقيات المبرمة مع الجانب الفمسطيني، كعٌبر مجمس التعاكف الخميجي عف تطمعو في أف 

يجابيان في التكصؿ إلى ات فاؽ سبلـ في المنطقة تمعب اإلدارة األمريكية برئاسة أكباما دكران كاضحان كا 
يفضي إلى حؿ الدكلتيف عمى أسس الشرعية الدكلية، حيث رٌحب المجمس بزيارة أكباما إلى الشرؽ 
األكسط، كما حممو في جعبتو بخصكص رؤيتو الجديدة إلنياء الصراع العربي اإلسرائيمي، كاعتبر 

ى ترجمات كاضحة عمى المجمس أف تمؾ الرؤية ىي الضماف الكحيد لعممية السبلـ لكف تحتاج إل
 أرض الكاقع إضافة اللتزاـ إسرائيؿ كاحتراميا لتمؾ الجيكد إلتماـ عممية السبلـ.

ثالثًا: دور مجمس التعاون الخميجي في إبراز القضية الفمسطينية في المجمس 
 :(1)م2012 –م 2001المشترك ما بين عامي 

لضركرية إلنياء العنؼ في دعا المجمس المشترؾ كافة األطراؼ التخاذ كؿ اإلجراءات ا
األراضي المحتمة، كاستعادة اليدكء، كطالب إسرائيؿ رفع إجراءات اإلغبلؽ لؤلراضي الفمسطينية، 
كتسميـ المستحقات الضريبية لمسمطة الفمسطينية، كالعمؿ لعكدة األكضاع إلى ما كانت عميو قبؿ 

ئي حكؿ كافة القضايا ـ، كاستئناؼ المفاكضات لمكصكؿ إلى اتفاؽ نيا28/9/2000تاريخ 
 .(2)العالقة

كجٌدد كزراء المجمس المشترؾ تأكيدىـ عمى أف السبلـ العادؿ كالشامؿ في الشرؽ األكسط ال 
يمكف أف يتحقؽ إال مف خبلؿ عكدة كافة األطراؼ لممفاكضات المباشرة؛ كذلؾ استنادان لمبدأ 

دكلي، كالشرعية الدكلية، كالمبادرة األرض مقابؿ السبلـ، كحؿ الدكلتيف كفؽ قرارات مجمس األمف ال
العربية لمسبلـ، كخطة خارطة الطريؽ، كاالتفاقيات المبرمة بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي، 
كما دعا الجانب السكرم كالمبناني الستئناؼ المفاكضات مع إسرائيؿ ضمف محادثات السبلـ غير 

قامة الدكلة 1967عربية المحتمة عاـ المباشرة إلنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي ال ـ، كا 
الفمسطينية المستقمة كالديمقراطية القابمة لمحياة، كتعيش جنبان إلى جنب في سبلـ كأماف مع إسرائيؿ، 
كجيرانيا اآلخريف، كجٌدد كزراء المجمس المشترؾ مكاقفيـ بعدـ االعتراؼ بأم تغيير في حدكد عاـ 

                                                           

ة مف العثكر إال عمى أربع بيانات ختامية لممجمس المشترؾ في الفترة ما لـ يتمكف الباحث خبلؿ إعداد الدراس( 1)
 ـ.2012-ـ2001بيف عامي 

 ـ.23/4/2001البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية عشر لممجمس المشترؾ، المنامة،  (2)
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قياـ بأم عمؿ أحادم الجانب مف شأنو أف يخؿ بنتائج ـ، كطالب جميع األطراؼ بعدـ ال1967
مفاكضات الكضع النيائي، كالتأكيد عمى أف المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي العربية المحتمة 
بما فييا القدس الشرقية غير شرعية بمكجب القانكف الدكلي، كتيعٌد عائؽ أماـ عممية السبلـ، كطالب 

زالة المستكطنات القائمة، كااللتزاـ بالقانكف إسرائيؿ الكقؼ الفكرم لؤلنشط ة االستيطانية، كا 
 .(1)الدكلي

عادة إعمار  كرٌحب المجمس المشترؾ بنتائج المؤتمر الدكلي لدعـ االقتصاد الفمسطيني، كا 
 . (3)ـ2/3/2009بتاريخ (2)قطاع غزة الذم عقد في مدينة شـر الشيخ

ـ لؤلكضاع اإلنسانية في قطاع غزة الناتجة كما عٌبر الكزراء في دكرتيـ العشريف عف قمقي
عف الحصار اإلسرائيمي المفركض عميو، كدعكا لفتح كافة المعابر بشكؿ فكرم كدائـ، كغير 
مشركط طبقان لقرارات مجمس األمف الدكلي، كعٌبر المجمس عف دعمو الكامؿ لتطبيؽ خطة السمطة 

قامة الدكلة الفمسطيني ة مف خبلؿ تكفير المزيد مف الدعـ الدكلي الفمسطينية إلنياء االحتبلؿ كا 
، كدعا المجمس الستئناؼ المفاكضات لمتكصؿ إلى تطبيؽ حؿ الدكلتيف بحمكؿ سبتمبر (4)لمخطة
 .(5)ـ، كفؽ ما قررتو المجنة الرباعية لمسبلـ في الشرؽ األكسط2011

ائيمي اعتبر المجمس المشترؾ أف حؿ القضية الفمسطينية خاصة، كالصراع العربي اإلسر 
عامة يتطمب جيدان دكليان مضاعفان مف أجؿ الضغط عمى كافة األطراؼ لمجمكس عمى طاكلة 
المفاكضات كفؽ القرارات كاالتفاقيات المبرمة، دكف تغيير أك تحريؼ في تمؾ االتفاقيات؛ كذلؾ 
لضماف السير في عممية السبلـ التي كصمت لطريؽ مسدكد؛ إضافة لرفع المعاناة كالحصار عف 

جراءات إسرائيؿ بحقو، كالتي تدفع المنطقة برمتيا إلى المزيد ال شعب الفمسطيني نتيجة سياسات كا 
 مف العنؼ كالتكتر كاالحتقاف.

 
                                                           

 ـ.29/4/2009البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة عشر لممجمس المشترؾ، مسقط،  (1)
( 2 ـ، تعيد فيو 2/3/2009عيقد المؤتمر الدكلي لدعـ االقتصاد الفمسطيني في مدينة شـر الشيخ بتاريخ  (

مميارات دكالر إلعادة إعمار قطاع غزة خبلؿ العامييف المقبميف، كدعـ الجيكد المصرية لتثبيت  5المشارككف بتقديـ 
أىمية المصالحة الفمسطينية بما يتماشى مع قرارات كقؼ إطبلؽ النار، كتحقيؽ تيدئة طكيمة األمد، كالتأكيد عمى 

 (.1ـ، ص3/3/2009، 11503جامعة الدكؿ العربية. ) صحيفة الشرؽ األكسط، العدد 
 ـ.29/4/2009البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة عشر لممجمس المشترؾ، مسقط،  (3)
 ـ.14/4/2010ترؾ، لكسمبكرج، ف لممجمس المشي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة العشر (4

 ـ.20/4/2011ف لممجمس المشترؾ، أبك ظبي، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالعشر  (5)
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 الخالصة:

 من خالل العرض السابق تم التوصل إلى عدة استنتاجات:

اىتماـ مجمس التعاكف الخميجي بالتطكرات السياسية التي شيدتيا القضية الفمسطينية في  -
ـ، كتناكليا بشكؿ دكرم كمستمر عمى مستكل 2012 -ـ2001لفترة ما بيف عامي ا

 المجمس األعمى أك المجمس الكزارم.
ـ، كخطة 2002أٌكد مجمس التعاكف الخميجي عمى أىمية كبلن مف المبادرة العربية لمسبلـ  -

ق2003خارطة الطريؽ  امة ـ؛ إليجاد تسكية سممية لحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، كا 
 الدكلة الفمسطينية كفؽ قرارات الشرعية الدكلية.

بذؿ مجمس التعاكف الخميجي مجيكدات كبيرة لدعـ السمطة الفمسطينية في تكجييا لؤلمـ  -
المتحدة لمحصكؿ عمى عضكية فييا، كقد تعٌددت أشكاؿ الدعـ ما بيف التأييد، كتقدير 

 الفمسطيني عمى اإلنجاز. مكاقؼ الدكؿ المرحبة بالتكجو الفمسطيني، كتينئة الشعب
ـ لـ يتجاىؿ مجمس 2012 -ـ2001عمى الرغـ مف األحداث العالمية ما بيف عامي  -

التعاكف الخميجي القضية الفمسطينية خبلؿ اجتماعاتو مع المنظمات الدكلية، خاصةن مع 
برازىا بصكرة كبيرة.   االتحاد األكركبي، كعمؿ عمى دعميا كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 يالمبحث الثان
 مواقف مجمس التعاون الخميجي من االعتداءات اإلسرائيمية ما بين عامي

 م(:2012-م2001)
 

ـ، كمكاقؼ 2008 –ـ 2001االعتداءات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني ما بيف عامي  .1
 مجمس التعاكف الخميجي منيا.

كاقؼ ـ، كم2012 -ـ2009االعتداءات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني ما بيف عامي  .2
 مجمس التعاكف الخميجي منيا.

مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف اإلجراءات اإلسرائيمية لتيكيد مدينة القدس ما بيف  .3
 ـ(.2012-ـ2001عامي )

-ـ2001مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف االستيطاف اإلسرائيمي ما بيف عامي )  .4
 ـ(.2012
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 تمييد:
تامية الصادرة عف المجمس األعمى اتو كبياناتو الختناكؿ مجمس التعاكف الخميجي في دكر  
ـ، 2012 -ـ2001الكزارم االعتداءات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني ما بيف عامي  المجمسك 

 ككانت لو مكاقؼ عديدة تجاىيا عمى النحك التالي:

م، 2008-م2001االعتداءات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني ما بين عامي  .1
 التعاون الخميجي منيا:ومواقف مجمس 

ـ انتفاضة جماىيرية شعبية لمشعب 2000شيدت األراضي الفمسطينية في شير سبتمبر 
إلى  ،(1)ـ28/9/2000المسجد األقصى بتاريخ  الفمسطيني، كيرجع السبب الرئيس ليا زيارة شاركف

ني، كسكء جانب أسباب أخرل منيا عدـ تنفيذ إسرائيؿ االتفاقيات المبرمة مع الجانب الفمسطي
ـ، كزيادة االستيطاف اإلسرائيمي 2000األكضاع السياسية بعد مفاكضات كامب ديفيد عاـ 

، كدعـ الكاليات المتحدة األمريكية إسرائيؿ بشكؿ مباشر في كافة (2)لؤلراضي الفمسطينية
، كسكء األكضاع االقتصادية لمشعب الفمسطيني نتيجة اإلغبلؽ كالحصار اإلسرائيمي (3)سياساتيا
حر االحتبلؿ اإلسرائيمي بعد أف أثبتت العممية السممية د، ىدؼ الفمسطينييف خبلليا (4)المتكرر

 .(5)فشميا، كتكفيرىا الغطاء السياسي إلجراءات إسرائيؿ االستيطانية

تعمدت الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة استخداـ البطش الدمكم، كالقمع، كالعمميات 
ضد الفمسطينييف المنتفضيف في الضفة الغربية، كقطاع غزة، (6)اإلجرامية، كالتصفية الجسدية

، كقياميا بعمميات القتؿ المتعمد "االغتياؿ" لمكاجية قيادات (7)ـ1948كاألراضي المحتمة عاـ 
، كاقتحاـ الجيش اإلسرائيمي مدف الضفة الغربية، كقطاع غزة، كارتكاب المجازر، (8)االنتفاضة

                                                           

 .153األزعر، محمد: القدس بيف االنتفاضة كالتفاكض، ص (1)
 .8عباس، خضر: أسباب كدكافع االنتفاضة، ص (2)

Barzilia, Gad: Wars, International Conflicts and Political Order, P.12 3)) 
 .585فرسكف، سميح: فمسطيف كالفمسطينيكف، ص(4) 
 .54القاسـ، أحمد: انتفاضة األقصى كاحتماالت المستقبؿ، ص(5) 
 .67ياسيف، عبد القادر؛ كآخركف: الرأس الفمسطيني ىدفان، ص(6) 
 .54األشيب، نعيـ: بعض التشابو كالتمايز في االنتفاضتيف، ص(7) 
 .13مركز دراسات الشرؽ األكسط، االغتياؿ جريمة حرب ثابتة في السياسة اإلسرائيمية، ص(8) 
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، كتنفيذ عمميات عسكرية كاسعة ضد (1)فمكاطنياعتقاؿ عدد كبير مف ال، ك كاستيداؼ البنية التحتية
 .(2)الفمسطينييف بصكرة دكرية

االعتداءات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني ما بين عامي  مواقف مجمس التعاون الخميجي من
 م:2008-م2001

ألعمى دكراتو عمى مستكل المجمس اتناكؿ مجمس التعاكف الخميجي خبلؿ اجتماعاتو ك 
 ضداالعتداءات اإلسرائيمية المتكررة  ـ2008 –ـ 2001كالمجمس الكزارم في الفترة ما بيف عامي 

 الشعب الفمسطيني، ككاف لو عدة مكاقؼ إزائيا، أبرزىا:

 إدانة وشجب مجمس التعاون الخميجي االعتداءات اإلسرائيمية ضد الفمسطينيين:  . أ

نتفاضة الفمسطينية عف إدانتو كشجبو إلرىاب عٌبر مجمس التعاكف الخميجي منذ اندالع اال
الدكلة الذم مارستو إسرائيؿ في األراضي الفمسطينية ضد الشعب الفمسطيني األعزؿ المطالب 
معاف إسرائيؿ  باستعادة حقكقو المشركعة، كالمتمثمة في االعتداءات الكحشية، كاإلجراءات القمعية، كا 

ت اإلغبلؽ كالحصار السياسي كاالقتصادم، كطالب في استخداـ األساليب القمعية، كفرض سياسا
المجتمع الدكلي تكفير الحماية البلزمة لمفمسطينييف، كرد ذلؾ خبلؿ الدكرة الحادية كالعشريف 

ـ: "استعرض المجمس األعمى األحداث الدامية 31/12/2000لممجمس األعمى في المنامة بتاريخ 
ءات الكحشية، كاإلجراءات القمعية، كسياسات في األراضي الفمسطينية المحتمة جراء االعتدا

اإلغبلؽ كالحصار التي تمارسيا إسرائيؿ بحؽ الشعب الفمسطيني الشقيؽ المطالب باستعادة كافة 
ذ  قامة دكلتو المستقمة، كعاصمتيا القدس الشريؼ، كا  حقكقو المشركعة بما فييا حقو في العكدة، كا 

نو يطالب بتكفير الحماية لمشعب إءات كاإلجراءات، فو ليذه االعتدادانتا  يعبر المجمس عف شجبو ك 
 .(3)الفمسطيني مف ىذه االعتداءات"

ـ 17/3/2001ف لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض بتاريخ يكفي الدكرة الثامنة كالسبع
جٌدد المجمس إدانتو لبلعتداءات اإلسرائيمية، كمطالبة المجتمع الدكلي تكفير الحماية البلزمة 

الفمسطيني، حيث كرد: "استعرض المجمس الكزارم الممارسات اإلسرائيمية العدكانية ضد  لممجتمع
الشعب الفمسطيني خصكصان التصعيد عمى المدف كالقرل كالمخيمات، كسياسة اإلغبلؽ كالحصار 
االقتصادم كالسياسي الذم تمارسو إسرائيؿ ضد الشعب الفمسطيني الشقيؽ المطالب باستعادة 

                                                           

 .56( الشمرم، إيياب: المشركع الصييكني األمريكي الجديد، ص(1
 .38( شعباف، خالد: عممية السكر الكاقي، ص(2
 ـ.31/12/2000ة، البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالعشريف لممجمس األعمى، المنام(3)
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ذ حقكقو المشركع قامة دكلتو المستقمة، كعاصمتيا القدس الشريؼ، كا  ة بما فييا حقو في العكدة، كا 
دانتو ليذه االعتداءات كاإلجراءات األحادية، ف نو يطالب مجمس األمف إيعبر المجمس عف شجبو كا 

 .(1)بتكفيػر الحماية الدكلية لمشعب الفمسطيني مف ىذه االعتداءات"

سعة كالسبعيف لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي كأٌكد المشارككف في الدكرة التا
ـ أف ىدؼ إسرائيؿ مف اعتداءاتيا القضاء عمى السبلـ في 2/6/2001المجتمعكف في جدة بتاريخ 

الشرؽ األكسط، حيث كرد: "تدارس المجمس الكزارم الكضع في األراضي الفمسطينية كممارسات 
كاالعتداءات المستمرة مف قبؿ القكات  ،الفمسطينيالقمع اإلسرائيمي كالحصار كالتجكيع لمشعب 

اإلسرائيمية، كمحاكالت إسرائيؿ القضاء عمى عممية السبلـ، مما سيؤدم إلى المزيد مف عدـ 
دخاؿ المنطقة في دكامة مف العنؼ"  .(2)االستقرار كا 

ؿ ـ أداف المشارككف احتبل8/9/2001كفي الدكرة الثمانيف لممجمس الكزارم في جدة بتاريخ 
ـ، حيث كرد: "كاستعرض المجػمس 10/8/2001بتاريخ (3)إسرائيؿ لمركز بيت الشرؽ الفمسطيني

الكزارم بقمؽ بالغ التدىكر الخطير في األراضي الفمسطينية المحتمة الناتج عف االعتداءات 
العنصرية التي تشنيا اسرائيؿ، كالممارسات الكحشية ضد أبناء الشعب الفمسطيني المناضؿ، 

سياسة الحصار كالتجكيع كالتركيع، كاغتياؿ الرمكز السياسية لمشعب الفمسطيني، كقياـ  كمكاصمة
أغسطس باحتبلؿ بيت الشرؽ الذم يمثؿ رمزان  10قكات االحتبلؿ صباح يـك الجمعة المكافؽ 

ة مف سيء إلى لمسيادة الفمسطينية عمى القدس الشريؼ، مما أدل إلى أف ينتقؿ الكضع في المنطق
 .(4)سرائيمي ضد الشعب الفمسطيني"العنؼ اإل أسكأ بسبب

كما حٌذر المجمس األعمى في دكرتو الثانية كالعشريف المنعقدة في مسقط بتاريخ 
ـ مف السككت عمى االعتداءات اإلسرائيمية الممارسة ضد الشعب الفمسطيني، حيث 31/12/2001

في الضفة الغربية كقطاع  كرد: "استعرض المجمس األعمى بقمؽ بالغ التدىكر الخطير لؤلكضاع
غزة الناجـ عف إمعاف الحككمة اإلسرائيمية في استخداـ أساليب القمع الكحشية ضد أبناء الشعب 
عادة  الفمسطيني، كاستمرار فرض سياسة اإلغبلؽ كالحصار، كاقتحاـ أراضي السمطة الفمسطينية، كا 

                                                           

 ـ.17/3/2001البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالسبعيف لممجمس الكزارم، الرياض، (1)

 ـ.2/6/2001البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالسبعيف لممجمس الكزارم، جدة، (2)

ينية في مدينة القدس كأبك ديس، ـ مكاتب السمطة الفمسط10/8/2001االحتبلؿ اإلسرائيمي بتاريخ  أغمؽ( (3
عدـ االعتراؼ  إلى كصادر ممفاتيا، ككاف مف أبرز تمؾ المكاتب بيت الشرؽ، كىدفت إسرائيؿ مف تمؾ العممية 

 (.6اإلسرائيمي لمفمسطينييف بأم كجكد ليـ في مدينة القدس. ) البيادر السياسي: احتبلؿ بيت الشرؽ، ص
 ـ.8/9/2001ف لممجمس الكزارم، جدة، ية الثمان( البياف الختامي الصادر عف الدكر (4
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في ىذا الصدد حٌذر المجمس احتبلؿ مدنيا، كما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج كمضاعفات خطيرة، ك 
 .(1)مف مغبة السككت عف ىذا الكضع البالغ في خطكرتو عمى أمف كاستقرار المنطقة برمتيا"

ـ 11/3/2002الثمانيف لممجمس الكزارم المنعقدة في مدينة جدة بتاريخ الثانية ك كفي الدكرة 
الفمسطيني، حيث كرد: جٌدد مجمس التعاكف الخميجي تناكلو لبلعتداءات اإلسرائيمية ضد الشعب 

"كاستعرض المجمس الكزارم بقمؽ بالغ التدىكر الخطير لؤلكضاع في األراضي الفمسطينية المحتمة 
الناجـ عف إمعاف الحككمة اإلسرائيمية في استخداـ أساليب القمع الػكحشية ضد أبنػاء الشػعب 

عادة الفمسطيني، كاسػتمرار فرض سياسة اإلغبلؽ كالحصار، كاقتحاـ أراضي ا لسمطة الفمسطينية، كا 
احتبلؿ مدنيا كقراىا كىدـ عشرات المنازؿ، كمعاكدة اغتياؿ رمكز قياداتيا، كمحاصرة الرئيس 

، كقياميا باقتحاـ المخيمات الفمسطينية كتركيع المدنييف األمنيف، كما (2)الشرعي لمشعب الفمسطيني
ر المجمس مف مغبة السككت يترتب عمى ذلؾ مف نتائج كمضاعفات خطرة، كفي ىذا الصدد حذَّ 

عف ىذا الكضع البالغ في خطكرتو عمى أمف كاستقرار المنطقة بكامميا محمبلن الحككمة اإلسرائيمية 
 .(3)كامؿ المسئكلية عف ىذا الكضع الذم آلت إليو العممية السممية"

ـ جٌدد 8/6/2002كفي الدكرة الثالثة كالثمانيف لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض بتاريخ 
ذ  اعتبرىكاالمجمس إدانتو لبلعتداءات اإلسرائيمية،  معيقان لعممية السبلـ في المنطقة، حيث كرد: "كا 

يديف المجمس ىذه األعماؿ الكحشية ليؤكد أف استمرار العنؼ ال يخدـ الجيكد المبذكلة إلحبلؿ 
 .(4)كاالستقرار" السبلـ، كيعيؽ السمطة الكطنية الفمسطينية مف القياـ بمياميا لحفظ األمف

ـ أٌكد 3/9/2002جدة بتاريخ  المنعقدة فيكفي الدكرة الرابعة كالثمانيف لممجمس الكزارم 
مجمس التعاكف الخميجي أف الممارسات اإلسرائيمية ال تخدـ السبلـ في المنطقة حيث كرد: "كناقش 

الخطير لؤلكضاع  المجمس الكزارم تطكرات كتداعيات مسيرة السبلـ في الشرؽ األكسط، كالتدىكر
في األراضي الفمسطينية الميحتمَّة، الناتج عف مكاصمة الحككمة اإلسرائيمية انتياج سياسات إرىاب 
عادة احتبلؿ القرل كالمدف الفمسطينية،  الدكلة، الميتمثِّؿ في ممارسات الحصار كالتجكيع كالتركيع، كا 

                                                           

 ـ.31/12/2001البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالعشريف لممجمس األعمى، مسقط، ( 1)
فرض الجيش اإلسرائيمي الحصار عمى مقر الرئيس الراحؿ ياسر عرفات في مدينة راـ اهلل بتاريخ  (2)

لمحيطة بالمقر، كدمر أجزاء منيا، كقطع التيار الكيربائي عنو، المباني ا جميعـ، كسيطر عمى 29/3/2002
-1929ـ. ) الرفاعي، أحمد: ياسر عرفات سيد فمسطيف كالشييد الخالد 2/5/2002كاستمر الحصار حتى تاريخ 

 (.  95ـ، ص2004
 .ـ11/3/2002البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالثمانيف لممجمس الكزارم، الرياض، (3)

 .ـ8/6/2002البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة كالثمانيف لممجمس الكزارم، الرياض، (4)
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ذ كقتؿ المدنييف كىدـ المنازؿ، كتبني سياسات إبعاد سكانيا  األبرياء دكف رادع أك كازع أخبلقي، كا 
نؼ الميضاد يديف المجمس ىذه األعماؿ الكحشية ليؤكد ميجددان أف ىذه الممارسات التي تكلِّد الع

ال تخدـ الجيكد التي تيبذؿ إلحبلؿ السبلـ، كأف إنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي  كتزيد األمكر تعقيدان 
الكحػيد لتحقيؽ السػبلـ الشػامؿ كالعػادؿ كالدائـ في منطقة  لؤلراضي الفمسطينية كالعربية ىك السبيؿ

الشرؽ األكسط، كلتجنيب المنطقة كالعالـ حربان قد تفضي إلى نتائج كخيمة ككارثة إنسانية لممنطقة 
 . (1)بكامميا"

ـ طالب 16/6/2003كفي الدكرة السابعة كالثمانيف لممجمس الكزارم في مدينة جدة بتاريخ 
اإلسرائيمية كقؼ ممارساتيا التعسفية ضد الشعب الفمسطيني،  ةالحككمالخميجي مجمس التعاكف 

حيث كرد: "كما طالب المجمس الحككمة اإلسرائيمية بالتكقؼ عف ممارسات االغتياؿ، كسياسة 
العنؼ، كىدـ المنازؿ، كما قد يؤدم إلى إجياض خارطة الطريؽ، كالعمؿ عمى التنفيذ الفكرم 

 .(2)يؽ دكف مماطمة أك تسكيؼ لكافة بنكدىا كاستحقاقاتيا كمرجعياتيا"الصادؽ كاألميف كالدق
كما أداف المجمس االعتداءات اإلسرائيمية ضد المؤسسات الصحية في األراضي الفمسطينية، 

ـ: "كأداف 5/9/2006كرد ذلؾ خبلؿ انعقاد الدكرة المائة لممجمس الكزارم في مدينة جدة بتاريخ 
ائيمية عمى المؤسسات الصحية في األراضي الفمسطينية مطالبان إسرائيؿ سر المجمس االعتداءات اإل

التقيد بالمكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية التي تكفؿ حماية المؤسسات الفمسطينية بما في ذلؾ الصحية 
 .(3)كالطكاقـ الطبية مف االعتداءات"

ـ أداف 10/12/2006كفي الدكرة السابعة كالعشريف لممجمس األعمى في الرياض بتاريخ 
التي أدت الستشياد عدد مف (4)مجمس التعاكف الخميجي ارتكاب إسرائيؿ مجزرة بيت حانكف

الذم أداف إسرائيؿ الرتكابيا (5)الفمسطينييف، كرٌحب المجمس بقرار الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة
دانتو الستمرار االعتداءات اإلسرائيمية عمى  المجزرة، حيث كرد: "جٌدد المجمس استنكاره الشديد كا 

                                                           

 ـ.3/9/2002البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالثمانيف لممجمس الكزارم، جدة، (1)

 ـ.16/6/2003البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالثمانيف لممجمس الكزارم، جدة، (2)
 ـ.5/9/2006البياف الختامي الصادر عف الدكرة المائة لممجمس الكزارم، جدة، (3) 
الدبابات اإلسرائيمية  بعد قصؼـ 7/11/2006بتاريخ  مجزرة في بمدة بيت حانكفالجيش اإلسرائيمي  ارتكب (4)

صابة عشرات آخريف. )  18لمنازؿ المكاطنيف، مما أدل الستشياد أكثر مف  : االعتداءات مكاطف، كا  عدكاف، أكـر
 (.158اإلسرائيمية عمى بمدة بيت حانكف خبلؿ انتفاضة األقصى المباركة، ص 

ـ المجزرة اإلسرائيمية التي استيدفت 16/11/2006أداف مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة بتاريخ  (5)
أف المجزرة مخالفة لمبادئ حقكؽ اإلنساف، د المجمس المكاطنيف الفمسطينييف في بيت حانكف شماؿ قطاع غزة، كأكٌ 

أعضاء. )  8دكلة، كمعارضة  32كقرر إيفاد بعثة تحقيؽ تختص بمبلبسات الحادثة، كحصؿ القرار عمى تأييد 
 (.2ـ، ص17/11/2006، 13380صحيفة القدس المقدسية، العدد 



 097 

أبناء الشعب الفمسطيني، كارتكابيا بحقيـ أبشع المجازر الكحشية، كالتي كاف أخر ىذه الجرائـ 
مجزرة بيت حانكف التي ذىب ضحيتيا األبرياء المدنيكف مف األطفاؿ كالشيكخ كالنساء، كفي ىذا 

ذم أداف اسرائيؿ بأغمبية ال ار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدةالسياؽ عٌبر المجمس عف ترحيبو بقر 
 . (1)كبيرة الرتكابيا مجزرة بيت حانكف"

كأعرب المشارككف في الدكرة السادسة بعد المائة لممجمس الكزارم عف شجبيـ كاستنكارىـ 
التي استيدفت المدنييف الفمسطينييف، حيث كرد: "كأعرب (2)لممجزرة اإلسرائيمية في مخيـ البريج

لبلعتداءات الكحشية التي تمارسيا القكات اإلسرائيمية ضد أبناء  المجمس عف إدانتو كاستنكاره
الشعب الفمسطيني، كقياميا بعمميات قتؿ األبرياء كتركيع المدنييف مف النساء كاألطفاؿ في مخيـ 

 .(3)البريج كسط قطاع غزة"
الممارسات كاالعتداءات اإلسرائيمية ضد الشعب  جميعأداف مجمس التعاكف الخميجي 

مجمس األمف الدكلي، كالمجنة الرباعية لمسبلـ  ني، كدعا القكل كالمنظمات الدكلية خاصةن الفمسطي
في الشرؽ األكسط لتحمؿ مسؤكلياتيـ تجاه ما حدث في األراضي الفمسطينية جراء إعادة احتبلؿ 
 إسرائيؿ لممدف الفمسطينية، كاجتياحاتيا المتكررة لمدف قطاع غزة، كالضفة الغربية، كفرض الحصار

د المجمس أف عمى الرئيس الفمسطيني، كارتكابيا المجازر، كاستمرارىا في اعتقاؿ الفمسطينييف، كأكٌ 
عائؽ أساسي في جيكد السبلـ المبذكلة في المنطقة، كتعمؿ عمى إضعاؼ  دٌ عتمؾ االعتداءات تي 

ذ مياميا السمطة الفمسطينية مف خبلؿ استيداؼ مؤسساتيا األمنية كالحككمية، مما يعيقيا في تنفي
ككاجباتيا تجاه الشعب الفمسطيني، كيؤثر سمبان عمى أمف كاستقرار المنطقة، كدعا إسرائيؿ لبللتزاـ 

 بالمكاثيؽ الدكلية، كاتفاقيات السبلـ المبرمة.
تحميل مجمس التعاون الخميجي إسرائيل المسؤولية الكاممة عن جميع اعتداءاتيا ضد  . ب

 الفمسطينيين:
ميجي في الدكرة التاسعة كالسبعيف لممجمس الكزارم المنعقدة في حمَّؿ مجمس التعاكف الخ

ـ إسرائيؿ المسؤكلية الكاممة لدفع الشعب الفمسطيني لحالة اإلحباط 2/6/2001مدينة جدة بتاريخ 
جراء تنكرىا الكفاء بما تـ االتفاؽ عميو، حيث كرد: "كيحمؿ إسرائيؿ مسئكلية دفع الشعب الفمسطيني 

 .(4)جراء تنكرىا بالكفاء بما تـ االتفاؽ عميو"لحالة مف اإلحباط 
                                                           

 .ـ10/12/2006لرياض، ف لممجمس األعمى، ايالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالعشر  (1)
ـ أدت الستشياد عشرة مكاطنيف 15/2/2008ارتكبت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي مجزرة في مخيـ البريج بتاريخ  (2)

صابة أكثر مف سكرية عمى منزؿ أحد المكاطنيف. الطيراف الحربي غارة ع شفآخريف مف خبلؿ  60فمسطينييف، كا 
صابة  8الدلك، محمد: استشياد )  (. 1في غارة جكية عمى مخيـ البريج، ص  40نحك مكاطنيف كا 

 ـ.1/3/2008البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض،  (3)
 ـ.2/6/2001ف لممجمس الكزارم، جدة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالسبع (4)
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خبلؿ انعقاد الدكرة الثمانيف لممجمس الكزارم في جدة -حٌمؿ مجمس التعاكف الخميجي كما 
إسرائيؿ المسؤكلية الكاممة عف التدىكر الخطير في األكضاع في األراضي  -ـ8/9/2001بتاريخ 

ؿ المجمس إسرائيؿ كامؿ مسئكلية التدىكر الفمسطينية، كتدمير عممية السبلـ، حيث كرد: "كحمٌ 
الخطير في األكضاع نتيجة سياسة العدكاف كالتركيع، كلقياميا بالتراجع عف االتفاقات المكقعة، 
كاليركب مف تحمؿ مسئكلياتيا تجاه عممية السػبلـ مؤكدان أف العالميف العربي كاإلسبلمي انتظر 

ال أنيا تمادت في عدكانيا حتى فاض الكيؿ، كأف إببالغ الصبر أف تغير إسرائيؿ ىذه السياسة 
 . (1)الكقت قد حاف كي تتحمؿ إسرائيؿ مسئكليتيا"

أف أسباب مكجة العنؼ في المنطقة ترجع  -في الدكرة ذاتيا–كأٌكد مجمس التعاكف الخميجي 
كجة إلى عدـ التزاـ إسرائيؿ بتنفيذ االتفاقيات المكقعة مع الجانب الفمسطيني، حيث كرد: "كأف م

العنؼ الراىنة تعكد في أساسيا إلى استمرار االحتبلؿ اإلسرائيمي، كالتنكر لبلتفاقات كالتعيدات 
المبرمة بيف الطرفيف عمى أسس كمرتكزات مؤتمر مدريد لمسبلـ، كقرارات الشرعية الدكلية، 

كقت النزاعات المعنية بحماية المدنييف  1949كاالنتياكات اإلسرائيمية التفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 
المسمحة، كيرل المجمس أف تحميؿ االلتزامات عمى الطرؼ الفمسطيني دكف أف يقابؿ ذلؾ التزاـ مف 
الطرؼ اإلسرائيمي فيو قمب لممعايير كاجحاؼ، كذلؾ لف يحقؽ التيدئة ككقؼ العنؼ، كما أٌكد 

 .(2)مجٌددان بضركرة كجكد مراقبة دكلية فعالة في مناطؽ التكتر"
مس في دكرتو السادسة كالثمانيف لممجمس الكزارم المنعقدة في الدكحة بتاريخ كأٌكد المج 

ـ، 1967ـ أف إنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية كالعربية المحتمة عاـ 3/3/2003
قامة دكلتو المستقمة ىك المخرج الكحيد  كتمكيف الشعب الفمسطيني مف حقو في تقرير المصير، كا 

ذ ييديف ، حيث كردؼ، كالسبيؿ لتحقيؽ السبلـ العادؿ كالشامؿ في الشرؽ األكسطمف دكامة العن : "كا 
المجمس ىذه األعماؿ الكحشية ليؤكد مجٌددان أف انتياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية 

قامة 1967كالعربية التي احتمتيا عاـ  ـ، كتمكيف الشعب الفمسطيني مف حقو في تقرير المصير، كا 
لتو المستقمة عمى ترابو الكطني كعاصمتيا القدس الشريؼ كفقان لما نصت عميو مبػادرة السبلـ دك 

العربية ىك المخرج مف دكامة العنؼ، كالسبيؿ الكحيد لتحقيؽ السبلـ الشامؿ كالعادؿ كالدائـ في 
منطقة الشرؽ األكسط، كتجنيب المنطػقة كالعالـ حربان قد تفضي إلى نتائج كخيمة ككارثة 

 .(3)إنسانية"
أرجع مجمس التعاكف الخميجي سكء األكضاع األمنية التي شيدتيا األراضي الفمسطينية إلى 
استمرار إسرائيؿ في احتبلليا لؤلراضي الفمسطينية، كعدـ انسحابيا منيا عمى الرغـ مف أف جميع 

كاصمة إسرائيؿ اتفاقيات السبلـ المبرمة برعاية دكلية تدعك إسرائيؿ لبلنسحاب منيا إلى جانب م

                                                           

 ـ.8/9/2001ف لممجمس الكزارم، جدة، يلثمان( البياف الختامي الصادر عف الدكرة ا(1
 ـ.8/9/2001ف لممجمس الكزارم، جدة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثمان (2)

 ـ.3/3/2003ف لممجمس الكزارم، الدكحة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالثمان(3) 
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بمعارضة جيكد السبلـ التي تبذليا المنظمات كالقكل اإلقميمية، كالتي ليا اآلثار السمبية عمى كافة 
ه المجمس أف استمرار إسرائيؿ في تمؾ السياسات األطراؼ المعنية بعممية السبلـ في المنطقة، كنكٌ 

حقكقو المشركعة  يجبر الشعب الفمسطيني لمبحث عف أساليب ككسائؿ أخرل لمحصكؿ عمى
 المعترؼ بيا دكليان.

 تواصل مجمس التعاون الخميجي مع المجتمع الدولي والمنظمات اإلقميمية: . ت
خبلؿ عقد الدكرة التاسعة كالسبعيف لممجمس الكزارم في –طالب مجمس التعاكف الخميجي 

ع الدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف الدكلي االضطبل -ـ2/6/2001مدينة جدة بتاريخ 
بمسؤكلياتيا في حماية الشعب الفمسطيني، ككقؼ العدكاف عنو، حيث كرد: "كيطالب الدكؿ الدائمة 
العضكية في مجمس األمف االضطبلع بمسئكلياتيا لكقؼ االعتداءات اإلسرائيمية كرفع الحصار عف 

 .(1)الشعب الفمسطيني"
البياف الختامي لمجنة  كعٌبر المشارككف في الدكرة ذاتيا عف ترحيبيـ بما جاء في تكصيات

، كالبياف الختامي الجتماع (3)ـ19/5/2001في اجتماعيا الذم عيقد بتاريخ (2)المتابعة كالتحرؾ

                                                           

 ـ.2/6/2001ف لممجمس الكزارم، جدة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالسبع(1) 
بيدؼ  ؛ـ28/3/2001-27لجنة المتابعة كالتحرؾ: تـ إنشائيا خبلؿ اجتماع القمة العربية في عماف بتاريخ (2) 

دعـ الشعب الفمسطيني، كتفعيؿ التحرؾ السياسي كاإلعبلمي عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي، كمتابعة تنفيذ قرارات 
االتفاؽ أف تعقد المجنة اجتماع ليا كؿ شيريف عمى المستكل الكزارم، كاجتماع شيرم عمى  القمة العربية، كتـ

مستكل المندكبيف في مقر األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية. ) قرار مجمس جامعة الدكؿ العربية الصادر خبلؿ 
 ـ(.28/3/2001القمة العربية الثالثة عشر، عماف، 

ـ بطمب مف الجانب الفمسطيني، 19/5/2001التحرؾ اجتماع ليا في القاىرة بتاريخ ( عقدت لجنة المتابعة ك (3
 كشارؾ فييا الرئيس ياسر عرفات، ككاف مف أبرز قرارات االجتماع:

التأييد السياسي كالمادم لمصمكد الفمسطيني في مكاجية االحتبلؿ اإلسرائيمي، كدعـ االنتفاضة الفمسطينية،  -
 عة الدكؿ العربية بمتابعة كصكؿ الدعـ لمسمطة الفمسطينية.كتكميؼ األميف العاـ لجام

 فتح باب التبرع الشعبي لدعـ صمكد الشعب الفمسطيني بإشراؼ األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية. -
كقؼ جميع االتصاالت العربية مع الحككمة اإلسرائيمية طالما استمر العدكاف كالحصار المفركض عمى الشعب  -

 الفمسطيني.
 كيد عمى إدانة كافة االنتياكات كاألعماؿ اإلسرائيمية المستمرة في األراضي الفمسطينية.التأ -
عقد اجتماع عاجؿ لمجمس األمف الدكلي، أك الجمعية العمكمية لمناقشة الكضع الناجـ عف التصعيد ب المطالبة -

 اإلسرائيمي المستمر عمى الشعب الفمسطيني.
بية، كالكاليات المتحدة األمريكية، كاألطراؼ الفاعمة إلبراز خطكرة الكضع إجراء اتصاالت ثنائية بيف الدكؿ العر  -

 الناجـ عف التصعيد اإلسرائيمي.
 .ضد الشعب الفمسطيني إجراء التكصيات البلزمة حكؿ استعماؿ إسرائيؿ األسمحة المحرمة دكليان  -

 ـ(.19/5/2001)البياف الختامي لمجنة المتابعة كالتحرؾ، القاىرة، 
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ـ، حيث كرد: 26/5/2001الذم عيقد في الدكحة بتاريخ (1)كزراء دكؿ منظمة المؤتمر اإلسبلمي
امي لمجنة المتابعة "كعٌبر المجمس الكزارم عف ترحيبو بما جاء مف تكصيات في البياف الخت

ـ، كفي البياف الختامي الجتماع 2001مايك  19كالتحرؾ في اجتماعيا الطارئ الذم عقد يكـ 
 .(2)ـ"2001مايك  26كزراء خارجية دكؿ منظمة المؤتمر اإلسبلمي الذم عقد في الدكحة في 

ة بتاريخ طالب المشارككف في الدكرة الثمانيف لممجمس الكزارم المجتمعكف في مدينة جدكما 
ـ الدكؿ الراعية لمسبلـ في الشرؽ األكسط خاصةن الكاليات المتحدة األمريكية، كاالتحاد 8/9/2001

األكركبي كدكلو األعضاء إلى التدخؿ الفكرم، كالضغط عمى الحككمة اإلسرائيمية لكقؼ اعتداءاتيا 
نياء احتبلليا لكافة األراضي العربية كالفمسطيني ة، كتحدييا لئلرادة ضد الشعب الفمسطيني، كا 

 الدكلية، حيث كرد: "كأعرب المجمس عف دىشتو إزاء استمرار تغاضي المجتمع الدكلي خاصةن 
الكاليات المتحدة االمريكية راعية السبلـ األكلى عف الممارسات العدكانية إلسرائيؿ، كاإلجراءات غير 

لب المجتمع الدكلي أف المشركعة التي ما فتئت إسرائيؿ تمارسيا ضد الشعب الفمسطيني، كطا
يمارس الضغكط عمى إسرائيؿ لكي تكاجو مسئكليتيا إزاء عممية السبلـ، كطالب المجمس بالتدخؿ 
الفكرم مف قبؿ مجمس األمف كراعيي عممية السبلـ الكاليات المتحدة االمريكية، كركسيا االتحادية، 

ية الكحشية التي يتعرض ليا كاالتحاد األكركبي، كالدكؿ األعضاء لكقؼ االعتداءات اإلسرائيم
نياء االحتبلؿ لكافة األراضي العربية  الشعب الفمسطيني، كتكفير الحماية الدكلية لو، كا 

 .(3)كالفمسطينية"
                                                           

 لبياف الختامي لبلجتماع الطارئ لكزراء خارجية الدكؿ األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسبلمي عمى:( نص ا(1
 د مساندتو كتأييده السياسي كالمادم ليا.حيى كزراء المؤتمر االنتفاضة الفمسطينية، كأكٌ  -
 تخصيص دعـ مالي عاجؿ لسد االحتياجات الطارئة الناتجة عف العدكاف اإلسرائيمي. ا إلىدع -
 ميؿ إسرائيؿ المسؤكلية الكاممة عف عدكانيا كممارساتيا القمعية.تح -
 إدانة استخداـ إسرائيؿ األسمحة الثقيمة كالمحرمة دكليان ضد الشعب الفمسطيني. -
 الطمب مف الكاليات المتحدة األمريكية التدخؿ لكقؼ العدكاف. -
 إدانة االنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف مف قبؿ إسرائيؿ. -
 األمـ المتحدة إجبار إسرائيؿ عمى دفع التعكيضات لمفمسطينييف.الطمب مف  -
 إدانة الممارسات االستيطانية اإلسرائيمية التكسعية كمصادرة األراضي الفمسطينية. -
 الطمب مف المجتمع الدكلي، كمجمس األمف إلزاـ إسرائيؿ باالنصياع الكامؿ لقرارات األمـ المتحدة. -

رئ لكزراء خارجية الدكؿ األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسبلمي، الدكحة، )البياف الختامي لبلجتماع الطا
 ـ(26/5/2001
 ـ.2/6/2001ف لممجمس الكزارم، جدة، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالسبع(2

 ـ.8/9/2001ف لممجمس الكزارم، جدة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثمان(3) 
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ـ أٌطمع 8/9/2001كفي الدكرة الثانية كالثمانيف لممجمس الكزارم في مدينة جدة بتاريخ 
أمير دكلة قطر حمد بف خميفة آؿ ثاني مجمس التعاكف الخميجي عمى الرسالة الخطية التي بعثيا 

إلى رؤساء الدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف الدكلي حكؿ األكضاع المتردية في األراضي 
الفمسطينية، كرفع الحصار عف الرئيس الفمسطيني، كما اٌطمع المجمس عمى نتائج زيارة كزير 

الفمسطيني ياسر عرفات، كعٌبر المجمس ، كلقائو مع الرئيس (1)الخارجية القطرم إلى الضفة الغربية
عف تقديره لمجيكد التي تبذليا قطر تجاه القضية الفمسطينية، حيث كرد: "كأطمع معالي الشيخ حمد 
بف جاسـ بف جبر آؿ ثاني كزير خارجية دكلة قطر المجمس عمى فحكل الرسائؿ الخطية التي بعث 

مير دكلة قطر رئيس الدكرة الحالية بيا حضرة صاحب السمك الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني أ
لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي إلى رؤساء الدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف حكؿ األكضاع 
المتردية في األراضي الفمسطينية، كرفع الحصار عف الرئيس ياسر عرفات، كعٌبر المجمس عف 

يخ حمد بف خميفة آؿ ثاني تقديره لمجيكد التي تبذليا دكلة قطر بقيادة حضرة صاحب السمك الش
تجاه القضية الفمسطينية، كسعييا لرفع الحصار المفركض عمى الرئيس ياسر عرفات، كما أخذ 
المجمس عممان بنتائج زيارة سعادة الشيخ حمد بف جاسـ بف جبر آؿ ثاني كزير خارجية دكلة قطر 

 .(2)إلى األراضي الفمسطينية، كلقائو بالرئيس ياسر عرفات"

ـ 3/3/2003ة السادسة كالثمانيف لممجمس الكزارم المنعقدة في الدكحة بتاريخ كفي الدكر 
طالب مجمس التعاكف الخميجي المجتمع الدكلي عدـ إغفاؿ ما يتعرض لو الشعب الفمسطيني في 

، حيث كرد: "كطالب المجمس الكزارم (3)العراؽالحرب األمريكية عمى المتعمقة ب األحداثظؿ 
غفاؿ ما يتعرض لو أبناء الشعب الفمسطيني في غمرة األحداث كالتطكرات المجتمع الدكلي عدـ إ

الميتعمِّقة باألزمة العراقية، كالعمػؿ عمى الضػغط عمى إسػرائيؿ لكقؼ ىذه الميمػارسات الدمكية، كتكفير 

                                                           

ـ، كاجتمع مع الرئيس 9/3/2002ارجية القطرم حمد بف جاسـ آؿ ثاني مدينة راـ اهلل بتاريخ كزير الخ زار( (1
د مف الفمسطيني ياسر عرفات، كطمب منو عرفات نقؿ رسالة لؤلمير القطرم بصفتو رئيس القمة اإلسبلمية، أكٌ 

، 2353ياة الجديدة، العدد خبلليا أف الشعب الفمسطيني يدافع عف المقدسات اإلسبلمية كالمسيحية. ) صحيفة الح
 (.15ـ، ص10/3/2002
 ـ.11/3/2002ف لممجمس الكزارم، الرياض، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالثمان(2
ـ حممة عسكرية ضد النظاـ 20/3/2003الكاليات المتحدة األمريكية، كحمفاؤىا بتاريخ  شنت( األزمة العراقية: (3

أسابيع حتى تـ السيطرة عمى العاصمة العراقية بغداد، كسقكط نظاـ  3سيف، استمرت لمدة العراقي برئاسة صداـ ح
 (.7الحكـ. ) دنكف، فكاز: األردف كحرب الخميج الثالثة، ص
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الحماية الدكلية لمشعب الفمسطيني، كليتمكف الفمسطينيكف مف إجراء االنتخػابات التشريعية 
 .(1)ات المطمكبة منيـ تمييدان الستئناؼ المفاكضات بيف الجانبيف"كاإلصبلح

يخ كما ناشد المشارككف في الدكرة الثانية كالتسعيف لممجمس الكزارم المجتمعكف في جدة بتار 
كضع المأساكم النظر في ال(2)، كالمجنة الدكلية لحقكؽ اإلنسافـ مجمس األمف الدكلي13/9/2004

رب، حيث كرد: "مناشدة المجتمع الدكلي ممثبلن في األمـ المتحدة كأمينيا كالع لؤلسرل الفمسطينييف
العاـ، كالمجنة الدكلية لحقكؽ اإلنساف، النظر في الكضع المأساكم لؤلسرل الفمسطينييف، كتحميؿ 
إسرائيؿ باعتبارىا قكة احتبلؿ المسئكلية الكاممة عف جميع االنتياكات لحقكؽ اإلنساف الفمسطيني، 

 .(3)ا عف الجرائـ المستمرة التي ترتكبيا ضد األسرل كالمعتقميف الفمسطينييف كالعرب"كمحاسبتي

ـ طالب مجمس 5/9/2006كفي الدكرة المائة لممجمس الكزارم المنعقدة في جدة بتاريخ 
إسرائيؿ عمى كقؼ  لزاـكلياتو، كاتخاذ قرارات عاجمة إلالتعاكف الخميجي المجتمع الدكلي تحمؿ مسؤ 

"كما طالب المجمس الكزارم  الفمسطينييف، كالكؼ عف استعراض غطرسة القكة: ضد اعتداءاتيا
مجمس األمف بتحمؿ مسئكلياتو، كاتخاذ قرارات عاجمة لحمؿ إسرائيؿ عمى كقؼ عدكانيا عمى 
الفمسطينييف، كالكؼ عف استعراض غطرسة القكة، كاإلفراج العاجؿ عف أعضاء المجمس التشريعي، 

 ".(4)سطيني، كغيرىـ مف المحتجزيف في السجكف اإلسرائيميةكمجمس الكزراء الفم

كاستنكر مجمس التعاكف الخميجي اختطاؼ إسرائيؿ أعضاء مف المجمس التشريعي كالحككمة 
، كطالب الحككمة اإلسرائيمية اإلفراج الفكرم عنيـ، كعف جميع األسرل في سجكنيا، (5)الفمسطينية

سابعة كالعشريف لممجمس األعمى، :"تابع المجمس بقمؽ بالغ حيث كرد في البياف الختامي لمدكرة ال

                                                           

 ـ.3/3/2003ف لممجمس الكزارم، الدكحة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة كالثمان(1) 
المبادئ الدكلية لمحقكؽ المدنية كالسياسية، كيتعيف دكرىا في ضماف الدكؿ ( تـ إنشاء المجنة بمكجب معاىدة (2

األعضاء المشاركة في الميثاؽ عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف، كتعتبر ىيئة لتنفيذ الميثاؽ، كليا الصبلحيات لمتابعة 
اجتماعات ليا  3كتعقد شخص،  18تنفيذ الدكؿ المشاركة فييا التزاماتيا بمبادئ حقكؽ اإلنساف، كتتألؼ المجنة مف 

                                   في العاـ بمقر األمـ المتحدة في جنيؼ كنيكيكرؾ.
                                     http://www.frontlinedefenders.org/manual/ar/hrc_m.htm 

 ـ.13/9/2004ف لممجمس الكزارم، جدة، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالتسع(3
 ـ.5/9/2006البياف الختامي الصادر عف الدكرة المائة لممجمس الكزارم، جدة،  (4)
 21ية، ككزراء مف الحككمة الفمسطين 8ـ حممة اعتقاالت شممت 29/6/2006الجيش اإلسرائيمي بتاريخ شٌف  (5)

نائب مف المجمس التشريعي، كالعشرات مف رؤساء البمديات كالنشطاء السياسييف بتيمة االنتماء لحركة حماس، 
ككاف مف أبرز المعتقميف رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني عزيز دكيؾ. ) اإلفرنجي، عماد؛ المشيراكم، أحمد: 

 (.1ص كزيران كنائبان كرئيس بمدية مف حركة حماس، 64اعتقاؿ 

http://www.frontlinedefenders.org/manual/ar/hrc_m.htm
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االعتداءات اإلسرائيمية الكحشية كالشرسة ضد أبناء الشعب الفمسطيني، كاستمرار القكات اإلسرائيمية 
بممارسات الغطرسة، كشف حرب تستيدؼ المدنييف كالنساء كاألطفاؿ، كىدـ المنازؿ، كفرض 

عب الفمسطيني، كاختطاؼ رئيس المجمس التشريعي حصار اقتصادم جائر ضد أبناء الش
الفمسطيني، كنائب رئيس الكزراء كزير التعميـ العالي، كأعضاء آخريف في الحككمة الفمسطينية، 
معتبران ذلؾ عمبلن إرىابيان، كتحديان سافران لؤلعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية، كطالب الحككمة اإلسرائيمية 

المجمس الكزارم مجمس األمف بتحمؿ مسئكلياتو، كاتخاذ قرارات  باإلفراج الفكرم عنيـ، كما طالب
عاجمة لحمؿ إسرائيؿ عمى كقؼ عدكانيا عمى الفمسطينييف، كالكؼ عف استعراض غطرسة القكة، 
كاإلفراج العاجؿ عف أعضاء المجمس التشريعي، كمجمس الكزراء الفمسطيني، كغيرىـ مف 

 .(1)المحتجزيف في السجكف اإلسرائيمية"

مف الممارسات  ةقؼ حازماا طالب المجمس في الدكرة ذاتيا المجتمع الدكلي اتخاذ مك كم
، حيث ضد الشعب الفمسطيني اإلسرائيمية بلعتداءاتدكلي لكضع حد ل اإلسرائيمية، كعقد مؤتمر

كرد: "أٌكد المجمس األعمى كقكؼ مجمس التعاكف إلى جانب األشقاء الفمسطينييف داعيان المجتمع 
ى تحرؾ سريع لكضع حد لتمؾ االعتداءات اإلسرائيمية المتكررة، كضركرة عقد مؤتمر الدكلي إل

دكلي لكضع حد لئلجراءات اإلسرائيمية التعسفية، كاألعماؿ اإلجرامية، كتفعيؿ عممية السبلـ كفؽ 
 .(2)مبادرة السبلـ العربية، كخارطة الطريؽ، كقرارات الشرعية الدكلية"

السابعة بعد المائة لممجمس الكزارم المجتمعكف في جدة بتاريخ  كطالب المشارككف في الدكرة
قرارات الشرعية ـ المجتمع الدكلي تحذير إسرائيؿ مف خطكرة االستمرار في تجاىؿ 9/6/2008

، حيث كرد: "داعيان المجتمع الدكلي إلى إجراءاتيا التعسفية ضد الشعب الفمسطينيككقؼ الدكلية، 
كتحذيرىا مف خطكرة االستمرار في تجاىؿ  ،مة لمضغط عمى إسرائيؿبذؿ المزيد مف الجيكد الفاع

 .(3)المساعي كالمبادرات السممية العربية كالدكلية، كتحدم قرارات الشرعية الدكلية"

لـ يقتصر دكر مجمس التعاكف الخميجي عمى إدانة كشجب األعماؿ كاالعتداءات العسكرية 
المجتمع الدكلي، كالدكؿ دائمة العضكية في مجمس اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني، بؿ أطمع 

األمف عمى السياسات كاالعتداءات اإلسرائيمية الممنيجة التي تمارسيا إسرائيؿ ضد الفمسطينييف، 
كالمتمثمة في فرض الحصار االقتصادم، كاالعتقاؿ التعسفي لمقيادات كالرمكز الفمسطينية، 

، كعٌبر المجمس عف تأييده لكافة المبادرات كالجيكد كاألكضاع المعيشية الصعبة لمشعب الفمسطيني
                                                           

 ـ.10/12/2006ف لممجمس األعمى، الرياض، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالعشر (1
 .ـ10/12/2006، الرياضف لممجمس األعمى، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالعشر (2

 ـ.9/6/2008دة، البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة بعد المائة لممجمس الكزارم، ج (3)
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كذلؾ  ؛االتفاقيات المكقعة جميعالدكلية، كاحتراـ  العربية مف أجؿ إخضاع إسرائيؿ لبللتزاـ بالمكاثيؽ
 مف أجؿ أف يسكد األمف األراضي الفمسطينية. 

ترحيب باتفاق مطالبة مجمس التعاون الخميجي توفير الحماية الدولية لمشعب الفمسطيني، وال . ث
 م:2006اليدنة عام 

طالب مجمس التعاكف الخميجي الدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف الدكلي تكفير الحماية 
كالمراقبة الدكلية الفعالة لمشعب الفمسطيني مف جراء االعتداءات اإلسرائيمية الممارسة ضده خاصة 

انعقاد الدكرة الحادية كالعشريف لممجمس في مناطؽ التكتر كالمكاجية بيف الجانبيف، جاء ذلؾ خبلؿ 
دانتو ليذه 31/12/2000األعمى في المنامة بتاريخ  ذ يعبر المجمس عف شجبو كا  ـ، حيث كرد: "كا 

، كما (1)االعتداءات كاإلجراءات فأنو يطالب بتكفير الحماية لمشعب الفمسطيني مف ىذه االعتداءات"
عيف لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض بتاريخ كرد في البياف الختامي لمدكرة الثامنة كالسب

ـ، :"فأنو يطالب مجمس األمف بتكفيػر الحماية الدكلية لمشعب الفمسطيني مف ىذه 13/3/2001
 . (2)االعتداءات"

ـ 22/12/2002كفي الدكرة الثالثة كالعشريف لممجمس األعمى المنعقدة في الدكحة بتاريخ 
مع الدكلي تحمؿ مسؤكلياتو، كاتخاذ كافة التدابير البلزمة طالب مجمس التعاكف الخميجي المجت

لحماية الشعب الفمسطيني، حيث كرد: "كطالب المجمس األعمى المجتمع الدكلي بالضغط عمى 
كتكفير الحماية الدكلية لمشعب الفمسطيني، كليتمكف الفمسطينيكف مف  ،إسرائيؿ لكقؼ ىذه الممارسات

صبلحات المطمكبة منيـ تمييدان الستئناؼ المفاكضات بيف إجراء االنتخابات التشريعية كاإل
 .(3)الجانبيف"

كما رٌحب المشارككف في الدكرة السابعة كالعشريف لممجمس األعمى المجتمعكف في الرياض 
، كاعتبركه (4)ـ باتفاؽ كقؼ إطبلؽ النار بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي10/12/2006بتاريخ 
اؼ عممية السبلـ، حيث كرد : "كفي ىذا اإلطار رحَّب المجمس بكقؼ نحك استئنميمة خطكة 

                                                           

 ؛ـ31/12/2000،  المنامةف لممجمس األعمى، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالعشر (1)

 ـ.13/3/2001البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالسبعيف لممجمس الكزارم، الرياض، (2)

 ـ.22/12/2002ألعمى، الدكحة، ف لممجمس ايالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة كالعشر  (3)
( 4 ـ التزاميا بتيدئة متبادلة مع الجانب 23/11/2006أعمنت الفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة بتاريخ  (

اإلسرائيمي، يقضي بكقؼ إطبلؽ الصكاريخ عمى المدف كالبمدات اإلسرائيمية مقابؿ كقؼ األعماؿ العسكرية لمجيش 
اكرات مكثفة بيف الرئيس الفمسطيني، كرئيس الحككمة الفمسطينية، كممثمي اإلسرائيمي، كقد جرت اليدنة بعد مش

 (.257الفصائؿ الفمسطينية المسمحة. ) سمماف، فيد؛ حمادة، معتصـ؛ كآخركف: كثيقة الكفاؽ الكطني، ص
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طبلؽ النار بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف باعتباره خطكة ميمة في االتجاه الصحيح نحك الحكار، إ
كاستئناؼ عممية السبلـ ميشدِّدان عمى أىمية التزاـ األطراؼ بيذا االتفاؽ، كآمبلن أف ينيي ذلؾ أعماؿ 

العنؼ المضاد، كيحقِّؽ االستقرار، كيفسح المجاؿ لتشكيؿ حككمة كحدة كطنية فمسطينية، العنؼ، ك 
 .(1)كييساعد عمى رفع الحصار الجائر المفركض عمى الشعب الفمسطيني"

قاـ مجمس التعاكف الخميجي بكضع دكؿ العالـ، كالدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف 
الشعب الفمسطيني مف جراء االعتداءات الكحشية  الدكلي عمى صكرة األحداث التي مٌر بيا

اإلسرائيمية الممنيجة، كطالب منيـ بضركرة تكفير الحماية الدكلية مف أجؿ حماية الفمسطينييف 
ـ مف أجؿ إنياء 2006يدنة عاـ لمكاصمة عممية السبلـ بيف الجانبيف، كرٌحب المجمس باتفاؽ ال

 كرفع الحصار المفركض عمييا.أعماؿ العنؼ في األراضي الفمسطينية،  جميع

م، 2012-م2009االعتداءات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني ما بين عامي  .2
 وموقف مجمس التعاون الخميجي منيا:

ـ مجمكعة مف 2012ـ، كحتى نياية عاـ 2009شيدت الفترة الممتدة مف بداية عاـ 
 ة، كاف مف أبرزىا:في قطاع غز  خاصةن  اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني االعتداءات

 م:2009العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عام  -

ـ، أطمقت عميو 27/12/2008ت إسرائيؿ ىجـك عسكرم مدمر عمى قطاع غزة بتاريخ شنٌ 
دت إسرائيؿ ، كحدٌ (2)اسـ الرصاص المصبكب مف خبلؿ استيدافيا لكافة المكاقع األمنية كالعسكرية

عادة قكة  أىدافيا مف العدكاف في الحد مف قدرة الفصائؿ الفمسطينية المتكاجدة في قطاع غزة، كا 
، ككقؼ تيريب السبلح، كفرض تيدئة عمى الجانب (4)ـ2006عاـ (3)الردع لجيشيا بعد حرب لبناف

فمسطيني، كأصيب  1412، كاستشيد خبلؿ العدكاف حكالي (5)الفمسطيني كفؽ الشركط اإلسرائيمية
                                                           

 ـ.10/12/2006ف لممجمس األعمى، الرياض، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالعشر (1
 .168ىيـ، مازف: المكقؼ التركي مف العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، صإبرا(2) 
ـ جندييف إسرائيمييف عمى الحدكد 12/7/2006تنظيـ حزب اهلل المبناني بتاريخ  أسرـ: 2006حرب لبناف  (3)

ت، كاستمرت المبنانية اإلسرائيمية، فردت إسرائيؿ بعممية عسكرية كبيرة ضد األراضي المبنانية، خاصة مدينة بيرك 
كالذم نص عمى كقؼ إطبلؽ  ،1701ـ قرار رقـ 11/8/2006الحرب إلى أف أصدر مجمس األمف الدكلي بتاريخ 

النار بيف الجانبيف، كسيطرة الجيش المبناني كالقكات الدكلية عمى الجنكب المبناني. ) تميـ، محمد: مكقؼ المممكة 
 (.98ـ، ص2008 –ـ 2006العربية السعكدية مف التطكرات السياسية في لبناف 

 .19ياسيف، عبد القادر: بيف المعبر كالنفؽ، ص (4)
 .14زايدة، حاتـ: الحرب عمى غزة، ص(5) 
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 4، كقيدرت الخسائر االقتصادية بنحك (1)ء كاألطفاؿآخريف معظميـ مف النسا 5000أكثر مف 
، كبعد انتياء الحرب عقدت الجامعة العربية اجتماع قمة ليا في الككيت بمشاركة (2)مميارات دكالر

ـ، أدانت فيو العدكاف عمى قطاع غزة، كطالبت برفع 20/1/2009دكلة عربية بتاريخ  17
رائيؿ المسؤكلية القانكنية، كطالبت بمبلحقة الحصار، كتثبيت كقؼ إطبلؽ النار، كتحميؿ إس

مرتكبي الجرائـ، كالتأكيد عمى عزميـ تقديـ كافة أشكاؿ الدعـ كالمساعدة لمشعب الفمسطيني إلعادة 
 .(3)إعمار غزة

 م:2012العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عام  -

باغتياؿ  ـ، بدأتو14/11/2012شنت إسرائيؿ ىجكـ عسكرم كبير عمى قطاع غزة بتاريخ 
قائد الجناح العسكرم لحركة حماس، كاستمر لمدة ثمانية أياـ حتى تـ تكقيع اتفاؽ ىدنة بيف 

، تعيدت إسرائيؿ خبللو كقؼ ىجكميا العسكرم عمى القطاع، ككقؼ (4)الجانبيف برعاية مصرية
 .(5)االغتياالت، مقابؿ تعيد الفصائؿ الفمسطينية بكقؼ اليجمات الصاركخية ضد إسرائيؿ

-م2009وقف مجمس التعاون الخميجي من االعتداءات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني ) م
  م(:2012

 إدانة مجمس التعاون الخميجي االعتداءات اإلسرائيمية ضد الفمسطينيين: . أ

خبلؿ عقد الدكرة التاسعة كالعشريف لممجمس األعمى في –أداف مجمس التعاكف الخميجي 
العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، كحمَّؿ إسرائيؿ  -ـ30/12/2008مدينة مسقط بتاريخ 

األكضاع نتيجة سياساتيا المتعنتة كالبل إنسانية التي تمارسيا ضد الشعب  المسؤكلية الكاممة لتدىكر
الفمسطيني، كما نتج عف العدكاف مف أعداد كبيرة مف الشيداء كالجرحى كتدمير منازؿ المكاطنيف، 

األحداث المؤلمة الجارية في قطاع غزة كما يجرم مف تدمير تمارسو آلة  حيث كرد: "تدارس القادة
القتؿ العسكرية اإلسرائيمية دكف أم كازع مف ضمير أك اعتبارات إنسانية أك قكانيف الشرعية الدكلية، 
كقرر القادة إجراء اتصاالت عاجمة بالدكؿ الدائمة العضكية في مجمس األمف لمقياـ بتكلي المجتمع 

مسؤكلياتو، كعٌبر المجمس األعمى عف بالغ قمقو كعظيـ استيائو مف العدكاف اإلسرائيمي  الدكلي

                                                           

 .288كامؿ، مجدم: ىكلككست غزة، ص (1)
 .477سعيد، خالد: حيف صبكا الرصاص عمى غزة، ص (2)
 .174إدريس، محمد؛ كآخركف: دراسات في العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة، ص (3)
 .75( الطناني، معيف: حرب األياـ الثمانية، ص(4

 .41ـ، ص2012شعباف، خالد: الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة نكفمبر  (5)
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كما ترتب عميو مف سقكط أعداد كبيرة مف القتمى كالجرحى كتدمير  ،السافر ضد الشعب الفمسطيني
لمممتمكات كتركيع لآلمنيف دكف أم كازع مف ضمير أك مراعاة ألم مف المبادئ األخبلقية، أك 

بارات اإلنسانية أك قكانيف الشرعية الدكلية، كأداف المجمس بشدة ىذا العدكاف اإلسرائيمي الغاشـ، االعت
كيحمؿ إسرائيؿ المسئكلية الكبرل في الدفع باألمكر إلى ىذا المستكل الخطير نتيجة لسياساتيا 

 .(1)المتعنتة كممارساتيا البلإنسانية ضد الشعب الفمسطيني"

ميجي في دكرتو العاشرة بعد المائة لممجمس الكزارم المنعقدة في كحيى مجمس التعاكف الخ
 فع عف كرامتو اإلنسانيةـ نضاؿ كصمكد الشعب الفمسطيني المدا1/3/2009مدينة الرياض بتاريخ 

محاسبة المسئكليف اإلسرائيميف عنيا، ككقؼ االعتداءات ب، كطالب العدكاف اإلسرائيمي ضد
، كجٌدد مطالبتو لمجمس األمف الضغط عمى إسرائيؿ لتنفيذ اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني

قراراتو، حيث كرد: " كفي الشأف الفمسطيني عبَّر المجمس بداية عف الترحـ عمى أركاح الشيداء 
الفمسطينييف األبطاؿ كاألبرياء الذيف سقطكا في غزة الباسمة، كحيَّا المجمس نضاؿ كصمكد الشعب 

اإلنسانية، كمكاجية عدكانان إسرائيميان بشعان بمغ في حجمو كضراكتو الفمسطيني دفاعان عف كرامتو 
استخداـ األسمحة كالقذائؼ المحرمة دكليان، مما ييعتبر بحؽ جريمة مف جرائـ الحرب ضد اإلنسانية، 
يستكجب محاسبة المسئكليف عنو، كطالب المجمس إسرائيؿ بالكؼ عف تكرار اعتداءاتيا، كتحدم 

كلية، كالقيـ اإلنسانية، كأٌكد مطالبتو لممجتمع الدكلي بالضغط عمى إسرائيؿ قرارات الشرعية الد
 .(2)إلعادة الحقكؽ العربية المسمكبة في فمسطيف، كفي مرتفعات الجكالف، كفي جنكب لبناف"

كأداف مجمس التعاكف الخميجي خبلؿ عقد الدكرة الثبلثيف لممجمس األعمى في الككيت بتاريخ 
ـ، 2009اءات كاألعماؿ اإلجرامية اإلسرائيمية التي أعقبت حرب عاـ ـ االعتد15/12/2009

كخمفت العديد مف الشيداء كالجرحى، كطالب المنظمات الدكلية التدخؿ لكقؼ تمؾ االعتداءات، 
حيث كرد: "تدارس المجمس األعمى تطكرات األكضاع في األراضي الفمسطينية المحتمة، كمستجدات 

اآللة العسكرية اإلسرائيمية مف جرائـ ضد اإلنسانية، كما تفرضو مف مسيرة السبلـ، كما ترتكبو 
حصار جائر كعقابان جماعيان عمى قطاع غزة، كيدعك المجمس األعمى األطراؼ الدكلية الفاعمة إلى 

 .(3)اإلنياء الفكرم ليذا الكضع"

                                                           

 ـ.30/12/2008ف لممجمس األعمى، مسقط، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالعشر (1
 ـ.1/3/2009مجمس الكزارم، الرياض، ( البياف الختامي الصادر عف الدكرة العاشرة بعد المائة لم(2
 ـ.15/12/2009ف لممجمس األعمى، الككيت، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثبلث(3
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ـ 14/6/2011كفي الدكرة التاسعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم المنعقدة في جدة بتاريخ 
في ذكرل النكبة، كأٌكد المجمس (1)أداف المجمس االعتداءات اإلسرائيمية ضد المتظاىريف الفمسطينييف

دعمو كمساندتو لمشعب الفمسطيني، حيث كرد: "كاستنكر المجمس االعتداءات اإلسرائيمية الكحشية 
األمف الدكلي، كالمجنة  عمى المتظاىريف الفمسطينييف في ذكرل النكبة، كناشد األمـ المتحدة كمجمس

كالضغط عمى إسرائيؿ لكقؼ انتياكاتيا، كأٌكد  ،الرباعية لمسبلـ في الشرؽ األكسط بالتدخؿ الفكرم
 .(2)دعمو كمساندتو لمشػعب الفمسطيني كحقو المشركع في العكدة إلى كطنػػو"

نة جدة خبلؿ عقد الدكرة العشريف بعد المائة لممجمس الكزارم في مدي–كما أداف المجمس 
، (3)استيدفت قطاع غزة، كاألراضي المصرية االعتداءات اإلسرائيمية التي -ـ11/9/2011بتاريخ 

كتسببت في كقكع العديد مف الشيداء كالجرحى مف المكاطنيف األبرياء، حيث كرد: "كأداف المجمس 
تسببت في كقكع  الكزارم االنتياكات اإلسرائيمية العدكانية ضد قطاع غزة كاألراضي المصرية، كالتي

 .(4)العديد مف القتمى كالجرحى مف المكاطنيف األبرياء"

ـ، 2008تناكؿ مجمس التعاكف الخميجي الحرب اإلسرائيمية ضد الفمسطينييف أكاخر عاـ 
ـ، حيث صادؼ خبلؿ فترة الحرب انعقاد الدكرة التاسعة كالعشريف لممجمس 2009كبداية عاـ 

سرائيمية، كما نتج عنيا مف سقكط أعداد كبيرة مف الشيداء األعمى، كتناكؿ فييا الجرائـ اإل
كالجرحى، كتدمير البنية التحتية الفمسطينية، فأداف المجمس تمؾ االعتداءات، كطالب المجتمع 
الدكلي التدخؿ الفكرم لكقفيا، كمحاسبة القادة اإلسرائيمييف العسكرييف كالسياسييف المشاركيف فييا، 

تماعاتو االعتداءات اإلسرائيمية التي استيدفت الشعب الفمسطيني بعد كما تناكؿ المجمس في اج
 أدل لسقكط عشرات الشيداء كالجرحى.مما  رب، كالقصؼ المتكاصؿ لقطاع غزةانتياء الح

 
                                                           

بتاريخ مجمكعات مف البلجئيف الفمسطينييف الميجريف إلى سكريا كلبناف مسيرات جماىيرية ضخمة  نفذت( (1
بب الذكرل السنكية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي لفمسطيف، ـ بس1948عمى حدكد فمسطيف المحتمة عاـ ـ 15/5/2011

صابة أكثر مف  15كاستيدفت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي المشاركيف بالمظاىرات، مما أدل الستشياد  مكاطف، كا 
 (. 31إصابة في يـك الزحؼ إلى فمسطيف، ص 600شييدان كأكثر مف  15آخريف. ) القكقا، محمد:  600

 ـ.14/6/2011در عف الدكرة التاسعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، ( البياف الختامي الصا(2
 6ـ، مما أدل الستشياد 18/8/2011( شنت قكات الجيش اإلسرائيمي ىجـك عسكرم عمى قطاع غزة بتاريخ (3

الجيش اإلسرائيمي مجمكعة مف الجيش المصرم عمى الحدكد  استيداؼفمسطينييف مف مدينة رفح، إلى جانب 
جنكد مصرييف، كذلؾ عقب العممية الفدائية التي كقعت في مدينة إيبلت  8صرية اإلسرائيمية مما أدل الستشياد الم

 (.3ـ، ص19/8/2011، 1526المحتمة. ) صحيفة فمسطيف، العدد 
 ـ.11/9/2011ف بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة العشر (4
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 ب. تواصل مجمس التعاون الخميجي مع المجتمع الدولي:

تصاالت عاجمة ر قادة مجمس التعاكف الخميجي في دكرتيـ التاسعة كالعشريف إجراء اقرٌ 
بالدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف الدكلي لمقياـ بتحمؿ المجتمع الدكلي مسؤكلياتو، كدعا 
المجتمع الدكلي لمتحرؾ الفكرم لكقؼ المجازر كاالعتداءات التي تمارسيا آلة القتؿ اإلسرائيمية، 

تمع الدكلي إلى تحمؿ كتكفير الحماية الدكلية البلزمة لمشعب الفمسطيني، حيث كرد: "كدعا المج
مسئكلياتو كاممة، كالتحرؾ الفكرم لكقؼ المجازر كاالعتداءات التي تمارسيا آلة القتؿ اإلسرائيمية، 

 .(1)كتكفير الحماية البلزمة لمشعب الفمسطيني"

كفي الدكرة العاشرة بعد المائة لممجمس الكزارم المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ  
لتعاكف الخميجي مجمس األمف الدكلي الضغط عمى إسرائيؿ إلعادة ـ طالب مجمس ا1/3/2009

، (2)كأشاد المجمس بالجيكد الكبيرة التي بذلتيا دكؿ المجمس، الحقكؽ العربية المسمكبة في فمسطيف
كالدكؿ العربية لكقؼ االعتداءات اإلسرائيمية الغاشمة عمى قطاع غزة، حيث كرد: "كفي ىذا اإلطار 

كد الكبيرة التي بذلتيا دكؿ المجمس مع شقيقاتيا الدكؿ العربية، لكقؼ أشاد المجمس بالجي
االعتداءات اإلسرائيمية الغاشمة عمى قطاع غزة، كما أشاد بالجيػكد الكبيرة، كاالتصاالت الميكثَّفة 
الجارية لتعزيز التضامف العربي، كرأب الصدع، كالسعي لتجسيد المصالحة العربية، كتحقيؽ أىدافيا 

رة التي تعكد بالنفع عمى دكؿ كشعكب المنطقة كقضاياىا، كخاصة القضية الفمسطينية التي ىي الخيِّ 
بأمس الحاجة إلى تحقيؽ الكحدة الكطنية، كالمصالحة بيف مختمؼ فصائميا، ألف ذلؾ ىك الخيار 

                                                           

 ـ.30/12/2008ف لممجمس األعمى، مسقط، يتامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالعشر البياف الخ (1)
ـ، رئاسة المجمس 30/12/2008ف بتاريخ ي( كمؼ مجمس التعاكف الخميجي خبلؿ انعقاد القمة التاسعة كالعشر (2

فراء الدكؿ بالتكاصؿ مع المجتمع الدكلي، ككانت رئاسة المجمس حينيا لسمطنة عيماف حيث استدعت السمطنة س
دت ليـ أنو في حاؿ استمرار إسرائيؿ حربيا ضد ـ، كأكٌ 5/1/2009األعضاء في مجمس األمف الدكلي بتاريخ 

الفمسطينييف فإف مصداقية قرارات مجمس األمف الدكلي تككف قد قضى عمييا العدكاف، كما دعت دكؿ المجمس الدكؿ 
ـ لبحث تداعيات العدكاف 31/12/2008كؿ العربية بتاريخ العربية لعقد اجتماع طارئ لممجمس الكزارم لجامعة الد

اإلسرائيمي عمى القطاع، كالتخفيؼ مف معاناة الشعب الفمسطيني، حيث طالب المجمس الكزارم العربي مف مجمس 
األمف الدكلي عقد جمسة طارئة لبحث كقؼ إطبلؽ النار، كتشكيؿ لجنة كزارية برئاسة المممكة العربية السعكدية 

ؿ مع الدكؿ األعضاء في مجمس األمف لتنفيذ ذلؾ الطمب، كبعد جيكد مف المجنة استطاعت استصدار القرار لمتكاص
ـ. ) الغزالي، ىاشـ: دكر دكؿ مجمس التعاكف الخميجي في كقؼ العدكاف اإلسرائيمي 8/1/2009بتاريخ  1860رقـ 

 (.10عمى قطاع غزة، ص



 201 

األكحد لصكف كحفظ حقكؽ الشعب الفمسطيني، كفي مقدمتيا إقامة دكلتو المستقمة عمى ترابو 
 .(1)ي"الكطن

ـ رٌحب 15/12/2009كفي الدكرة الثبلثيف لممجمس األعمى المنعقدة في الككيت بتاريخ 
مجمس التعاكف الخميجي بإقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، كمجمس حقكؽ اإلنساف لتقرير 

حكؿ االنتياكات اإلسرائيمية في قطاع غزة، كطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائـ كعرضيـ (2)غكلدستكف
مى المحاكـ الدكلية، كدعا مجمس األمف إلى تحمؿ مسؤكليتو بصفتو الجية المعنية بصكف األمف ع

كالسمـ الدكلييف، حيث كرد: "كرٌحب المجمس األعمى في ىذا اإلطار بإقرار الجمعية العامة لؤلمـ 
انكف كمجمس حقكؽ اإلنساف لتقرير جكلدستكف حكؿ االنتياكات اإلسرائيمية الخطيرة لمق ،المتحدة
كالقانكف الدكلي اإلنساني، كمبادئ حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ جرائـ الحرب ضد الفمسطينييف  ،الدكلي

في قطاع غزة، مطالبان بمحاسبة مرتكبييا كتعكيض الضحايا، كمبلحقة المسئكليف عف تمؾ الجرائـ 
حالتيـ إلى المحاكـ الدكلية، داعيان في الكقت ذاتو مجمس األمف إلى تحمؿ مسئك  لياتو كاممةن كا 

 .(3)بكصفو الجية المعنية بصكف األمف كالسمـ الدكلييف"

خبلؿ عقد الدكرة الرابعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم في مدينة –كطالب المجمس 
، حيث (4)جميع األطراؼ الدكلية تطبيؽ تكصيات تقرير غكلدستكف -ـ9/3/2010الرياض بتاريخ 

بتطبيؽ تكصيات تقرير جكلدستكف حكؿ االنتياكات اإلسرائيمية كرد: "كما يطالب األطراؼ المعنية 
الخطيرة لمقانكف الدكلي، كالقانكف الدكلي اإلنساني، كمبادئ حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ جرائـ الحرب 
ضد الفمسطينييف في قطاع غزة، مطالبان بمحاسبة مرتكبييا كتعكيض الضحايا، كمبلحقة المسئكليف 

حالتيـ إلى المحاكـ الدكلية، داعيان في الكقت ذاتو مجمس األمف إلى تحمؿ  عف تمؾ الجرائـ كا 
 .(5)مسئكلياتو كاممةن بكصفو الجيػة المعنية بصكف األمف كالسمـ الدكلييف"

                                                           

 ـ.1/3/2009بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض،  البياف الختامي الصادر عف الدكرة العاشرة (1)
دكلة،  25مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة لصالح تقرير غكلدستكف، حيث ناؿ عمى تأييد  صٌكت(2) 

دكلة عف التصكيت، أداف التقرير اإلجراءات التي اتخذتيا إسرائيؿ ضد الشعب  11، كامتناع دكؿ 6كمعارضة 
 (. 21ة العكدة، مجمس حقكؽ اإلنساف باألغمبية: تقرير غكلدستكف إلى الجمعية العامة، صالفمسطيني. ) مجم

 ـ.15/12/2009ف لممجمس األعمى، الككيت، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثبلث(3
ـ 2009 مو لمجمس حقكؽ اإلنساف عاـ( تقرير غكلدستكف: قاـ بإعداده القاضي الييكدم ريتشارد غكلدستكف، كقدٌ 4)

ـ، كقد رفضت 2009 –ـ 2008بيف عامي ما عف األحداث كالخركقات اإلسرائيمية أثناء عدكانيا عمى قطاع غزة 
صفحة بعنكاف حقكؽ اإلنساف في فمسطيف كاألراضي العربية  575إسرائيؿ التعامؿ مع المجنة، كجاء التقرير في 

 (. 71المحتمة. ) شعباف، إبراىيـ: قراءة في تقرير غكلدستكف، ص
 ـ.9/3/2010( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض، (5
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مب مجمس التعاكف الخميجي مف المجتمع الدكلي التدخؿ الفكرم لكقؼ االعتداءات ط
دكلية التي بذلت لتحقيؽ الجيكد العربية كال اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني، كرٌحب المجمس بكافة

القيادات العسكرية  جميعمبلحقة د المجمس التقرير، كطالب ب، كبعد صدكر تقرير غكلدستكف أيٌ ذلؾ
 كالسياسية اإلسرائيمية المشاركة في ممارسة الجرائـ ضد الشعب الفمسطيني.

 عمار قطاع غزة:تقديم مجمس التعاون الخميجي الدعم المالي واإلغاثي إلعادة إ . ت

في مقر األمانة ـ 1/3/2009اجتماع ليـ بتاريخ عقد كزراء دكؿ مجمس التعاكف الخميجي 
كأعمنت دكؿ االعتداءات اإلسرائيمية،  جراءتنفيذية إلعادة إعمار قطاع غزة العامة لبحث اآلليات ال

ار قطاع غزة، كقرر مساىمتيا بمبمغ مميار كستمائة كستة كأربعكف مميكف دكالر إلعادة إعمالمجمس 
، كالتنسيؽ مع البنؾ اإلسبلمي الدكؿ العربيةلئلعمار بالتعاكف مع المجمس إنشاء برنامج خاص 

نشاء مكتب ميالتابعة لمسمطة لمتنمية، كاالستعانة بالمؤسسات المالية  داني لئلشراؼ الفمسطينية، كا 
استعرض الكزراء الجيكد مدة البرنامج خمسة سنكات، حيث كرد: " خبلؿ، عمى تنفيذ المشاريع

اإلقميمية كالدكلية التي تيبذؿ إلعادة إعمار غزة بما في ذلؾ المؤتمر الدكلي إلعادة إعمار غزة 
بيدؼ حشد المكارد المالية  ؛ـ2009مارس  2المقرر عقده في جميكرية مصر العربية بتاريخ 

غزة بمبمغ  البلزمة لذلؾ، كتعمف دكؿ مجمس التعاكف عف مساىمتيا في إعادة إعمار
( مميار كستمائة كستة كأربعيف مميكف دكالر أمريكي، مؤكديف عمى حرص كالتزاـ 1.646.000)

 دكليـ بالكقكؼ مع أبناء الشعب الفمسطيني في جيكد إعادة اإلعمار في قطاع غزة.

كاستذكاران لما سبؽ التأكيد عميو في االجتماع المشترؾ بيف المجمس الكزارم كلجنة التعاكف 
ـ قرر المجمس الكزارم 2009فبراير  22ىػ المكافؽ 1430صفر  27لي االقتصادم يكـ األحد الما

 ما يمي:

كتككف عضكيتو مفتكحة لمدكؿ العربية يدار مف قبؿ لجنة  ،إنشاء برنامج إلعادة إعمار غزة - 1
ؾ تنسيقيو مف دكؿ مجمس التعاكف كالدكؿ العربية المساىمة في البرنامج، كبالتنسيؽ مع البن

كالتنسيؽ  ،اإلسبلمي لمتنمية، كليا االستعانة بالمؤسسات المالية ذات العبلقة كالعاممة في الميداف
 مع المؤسسات الشرعية الفمسطينية.

تشكؿ لجنة تنسيقية لمبرنامج مف صناديؽ التنمية أك مف تعينو الدكؿ المساىمة فيو  - 2
 كالمخصصة لمشاريع البرنامج.

يداني لئلشراؼ عمى تنفيذ المشاريع الممكلة مف البرنامج لتسييؿ دراسة إنشاء مكتب م - 3
دخاؿ المكاد األكلية البلزمة لتنفيذ المشاريع.  الحصكؿ عمى التراخيص البلزمة، كا 
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تتككف المكارد المالية لمبرنامج مف المبالغ التي تقرر دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية  - 4
 ىمة بيا في البرنامج.كالدكؿ العربية األخرل المسا

 تككف مدة البرنامج خمس سنكات كحد أقصى. - 5
 التعاون مع البنك اإلسالمي لمتنمية:

 .(1)تحدد المجنة التنسيقية أسمكب كآلية العمؿ مع البنؾ اإلسبلمي لمتنمية"

ـ 1/9/2009كفي الدكرة الثانية عشر بعد المائة لممجمس الكزارم المنعقد في جدة بتاريخ 
لمجمس الدعـ الذم قدمتو الدكؿ األعضاء لدعـ قطاع غزة، حيث كرد: "كثٌمف المجمس ثٌمف ا

متو المممكة العربية السعكدية إلغاثة الشعب الفمسطيني في الدعـ السخي الذم قدٌ  الكزارم عاليان 
طنان مف المساعدات الغذائية كالطبية  352قطاع غزة، كالمتمثمة في القافمة االغاثية كالتي تحمؿ 

اإليكائية، كالتي تأتي ضمف حممة خادـ الحرميف الشريفيف إلغاثة الشعب الفمسطيني في قطاع ك 
غزة، كما ثٌمف المجمس الكزارم مبادرة حضرة صاحب السمك الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني أمير 
دكلة قطر حفظو اهلل، كالتي تمثمت في تقديـ مبمغ عشرة مبلييف دكالر كمكرمة مف سمكه لمعماؿ 

لصياديف في قطاع غزة كذلؾ بمناسبة شير رمضاف المبارؾ، كما ثٌمف المجمس الكزارم الدعـ كا
البل محدكد الذم قدمتو دكلة اإلمارات العربية المتحدة لمشعب الفمسطيني، حيث سيرت عدة قكافؿ 

شاحنة تحمؿ مكاد غذائية كطبية إلى قطاع غزة، كما ثٌمف المجمس  120إغاثة آخرىا تسيير 
 ،رم المساعدات السخية التي قدمتيا مممكة البحريف لمشعب الفمسطيني الشقيؽ في قطاع غزةالكزا

مميكف دكالر مساىمة منيا في إعادة أعمار قطاع غزة، كتخفيؼ المعاناة التي يعاني  23كالبالغة 
 منيا جراء الحصار المفركض عميو، كاعتبر المجمس الكزارم أف الدعـ الذم قدمتو دكلة اإلمارات

عبر عف المكاقؼ العربية المتحدة، كمممكة البحريف، كالمممكة العربية السعكدية، كدكلة قطر، يي 
 .(2)اإليجابية التي تعكس مبادرات دكؿ مجمس التعاكف الداعمة لمشعب الفمسطيني الشقيؽ"

الدكؿ األعضاء في مجمس التعاكف الخميجي برنامج خاص إلغاثة الشعب الفمسطيني  أنشئت
عادة إعمار ما تـ تدميره جراء االعتداءات اإلسرائيميةفي قطاع  لمكقكؼ بجانب  ؛غزة، كا 

المجمس  عربالفمسطينييف في محنتيـ خاصة بعد الحركب اإلسرائيمية المتكررة عمى قطاع غزة، كأ
الجيكد التي بذلت لدعـ كمساندة الشعب الفمسطيني، كعمى رأسيا جيكد  جميععف ترحيبو كتقديره ل

                                                           

 ـ.1/3/2009( ممحؽ الدكرة العاشرة بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض، (1
 ـ.1/9/2009البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، (2) 
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، كأٌكد أف تمؾ المساعدات تأتي ضمف الكاجبات التي يتحتـ عمى الحككمات كالشعكب دكؿ المجمس
 العربية تقديميا لمشعب الفمسطيني.

موقف مجمس التعاون الخميجي من اإلجراءات اإلسرائيمية لتيويد مدينة القدس  .3
 م:2012-2001ما بين عامي

جية الكاليات المتحدة عٌبر مجمس التعاكف الخميجي عف استنكاره لتصريحات كزير خار 
مع قرارات الشرعية الدكلية، كذلؾ  ؛ لتناقضياتبار مدينة القدس عاصمة إلسرائيؿاعب األمريكية

ـ، حيث 17/3/2001خبلؿ عقد الدكرة الثامنة كالسبعيف لممجمس الكزارم في مدينة الرياض بتاريخ 
كزير خارجية الكاليات كرد: "كفي ىذا الصدد عٌبر المجمس الكزارم عف استنكاره لتصريحات 

المتحدة األمريكية التي أعمنيا مؤخران بشأف اعتبار القدس عاصمة إلسرائيؿ التي تتناقض مع قرارات 
 .(1)الشرعية الدكلية، كخاصة أف الكاليات المتحدة راعية لعممية السبلـ"

بتاريخ خبلؿ عقد الدكرة الحادية كالتسعيف لممجمس الكزارم في مدينة جدة –كأٌكد المجمس 
لضـ المدينة، اليادفة تمسكو بعركبة القدس، كعدـ شرعية اإلجراءات اإلسرائيمية  -ـ5/6/2004

كتيكيدىا، حيث كرد: "التمسؾ بعركبة القدس كعدـ شرعية اإلجراءات اإلسرائيمية لضميا كتيكيدىا 
 .(2)كتغيير طبيعتيا كتركيبتيا السكانية كالجغرافية"

ـ حٌذر 13/9/2004ف لممجمس الكزارم المنعقدة في جدة بتاريخ كفي الدكرة الثانية كالتسعي
لحاؽ ال حككمةمجمس التعاكف الخميجي ال ضرر اإلسرائيمية مف المساس باألماكف المقدسة، كا 

تيديدات المتطرفيف اإلسرائيمييف القتحاـ المسجد األقصى، بعد نداءات ك  خاصةن  بالمسجد األقصى
ييكدية شرؽ القدس المحتمة، حيث  كطنةاإلسرائيمية إقامة مست الحككمة نية، ك (3)كاالعتداء عميو

كرد: "كما تابع المجمس بقمؽ بالغ تطكرات األكضاع في األراضي الفمسطينية المحتمة، كاستمرار 
الحككمة اإلسرائيمية في ممارسة عدكانيا السافر، كالمضي في دكامة العنؼ ضد الشعب الفمسطيني 

ريئة مف األطفاؿ كالنساء كالشيكخ، كتحدييا السافر لكؿ األعراؼ كالمكاثيؽ األعزؿ، كقتميا األنفس الب
الدكلية كاالتفاقات المبرمة مع الجانب الفمسطيني، كاإلصرار عمى تبني السياسات األحادية الجانب، 

                                                           

 ـ.17/3/2001ف لممجمس الكزارم، الرياض، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالسبع(1
 ـ.5/6/2004ف لممجمس الكزارم، جدة، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالتسع(2
ية مف قكات الشرطة المتطرفيف الييكد بشكؿ مستمر كمتكرر المسجد األقصى بأعداد كبيرة، كبحما تحـ( يق(3

اإلسرائيمية بحجة تأدية الصمكات التممكذية لمناسبة األعياد كالطقكس الخاصة بيـ. ) سمرة، قيس: الصؼ األكؿ في 
 (.25األمة لمدفاع عف األقصى، ص
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اليادفة إلى تغيير الكقائع عمى األرض، كمنيا تكجو المتطرفيف اإلسرائيمييف لممساس باألماكف 
لحاؽ األضرار بالمسجد األقصى المبارؾ، كخطة الحككمة اإلسرائيمية إلقامة مستعمرة  المقدسة كا 

 .(1)ييكدية جديدة شرؽ القدس المحتمة"

في محيط المسجد  ةسمطات اإلسرائيميالالتي نفذتيا (2)كأداف المجمس أعماؿ اليدـ كالحفريات
ة، كطمسان لمعالمو كرمكزه، كدعا المجتمع ، كتيكيدان لبنيتو األساسيلحرمتوشٌكؿ انتياكان  ممااألقصى 

الممارسات التي تستيدؼ األماكف اإلسبلمية المقدسة، كذلؾ خبلؿ عقد الدكرة  لكقؼالدكلي التدخؿ 
ـ، حيث كرد: "كتابع المجمس 5/3/2007الثانية بعد المائة لممجمس الكزارم في الرياض بتاريخ 

كالحفريات التي تقكـ بيا سمطات االحتبلؿ االسرائيمي الكزارم بقمؽ بالغ كاستياء شديد أعماؿ اليدـ 
مما ييشكِّؿ انتياكان صارخان لحرمة المسجد األقصى، كتيديدان  ؛في محيط المسجد األقصى الشريؼ

ذ ييعبِّػر المجمس الكزارم عف إدانتو كرفضو ليػذه  لبنيتو األساسية، كطمسان لمعالمو كرمكزه، كا 
نية كالمتكررة عمى أكلى القبمتيف، فإنو يدعك المجتمع الدكلي التدخؿ الممارسات اإلسرائيمية العدكا

الحاـز لمنع مثؿ ىذه الممارسات التي تستيدؼ األماكف المقدسة مما يشكؿ استفزازان، كاستيتاران 
 .(3)بمشاعر المسمميف"

خبلؿ عقد الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس الكزارم في – يكعٌبر مجمس التعاكف الخميج
إسرائيؿ في مدينة  انتياكاتعف استنكاره لمصمت الدكلي تجاه  -ـ2/9/2008مدينة جدة بتاريخ 

جراءات ضميا كتيكيدىا، حيث كرد: "كبشأف عممية السبلـ في الشرؽ األكسط أٌكد  القدس، كا 
المجمس الكزارم عمى التذكير بمكاقفو الثابتة عمى حرمة كقدسية المسجد األقصى، كالتصدم 

اإلسرائيمية المستمرة ليدـ األقصى، كتغيير المعالـ العربية كاإلسبلمية في مدينة القدس،  لممحاكالت
زالة كطمس آثارىا العربية كاإلسبلمية، كالمسيحية، كتيكيد المعالـ الدينية لممدينة، كعبَّر المجمس  كا 

قدسة، عف استنكاره لمصمت الدكلي تجاه ما تقكـ بو إسرائيؿ مف عبث في تراث المدينة الم
جراءات ضميا كتيكيدىا"  .(4)كا 

                                                           

 ـ.13/9/2004ف لممجمس الكزارم، جدة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالتسع (1)
فمت كزارة األدياف اإلسرائيمية باإلشراؼ كالتنفيذ عمى الحفريات ف الميبلدم تكٌ يف الحادم كالعشر ( منذ بداية القر (2

البمدة القديمة في مدينة القدس بحجة البحث عف الييكؿ.  فيمناطؽ متفرقة في عدة أسفؿ حـر المسجد األقصى، ك 
 (.367ـ، ص2009-ـ1863) عبلكنة، شامخ: الحفريات األثرية في مدينة القدس ما بيف األعكاـ 

 ـ.5/3/2007( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض، (3
 ـ.2/9/2008البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة،  (4)
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في دكرتو الثانية عشر بعد المائة المنعقدة في مدينة جدة -كما أداف مجمس التعاكف الخميجي
في مدينة القدس، حيث كرد: "كأداف (1)المكاطنيف الفمسطينييفإسرائيؿ طرد  -ـ1/9/2009بتاريخ 

الفمسطينييف مف بيكتيـ في القدس الشرقية  المجمس اإلجراءات اإلسرائيمية التعسفية بطرد المكاطنيف
 . (2)كغيرىا مف المدف الفمسطينية، كتيكيد المدينة المقدسة"

كفي الدكرة الرابعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض بتاريخ 
المسجد األقصى،  ساحات اقتحاـ السمطات اإلسرائيميةـ أداف مجمس التعاكف الخميجي 9/3/2010

كاستمرار الحفريات أسفؿ مدينة القدس المحتمة، كأٌكد أف تمؾ الممارسات تعد استفزازان خطيران 
إليقافيا، حيث كرد: "كما أداف المجمس  فكرملممسمميف، كطالب مجمس األمف الدكلي التحرؾ ال

الكزارم اقتحاـ الشرطة اإلسرائيمية كحرس الحدكد باحات المسجد األقصى في مدينة القدس 
تباكيا مع المصميف، كأداف مكاصمة سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي تنفيذ حفريات متنكعة تحت كاش

أسكار القدس المحتمة، مؤكدان أف ىذه الممارسات تعد استفزازان خطيران لمشاعر المسمميف في كؿ 
ي ال أنحاء العالـ، مطالبان مجمس األمف بالتحرؾ السريع إليقاؼ مثؿ ىذه األعماؿ االستفزازية الت

 .(3)تخدـ السبلـ بؿ تيكرس ركح الكراىية كالعداء"

ة ذاتيا المنظمات العربية كاإلسبلمية لمتدخؿ كالتحرؾ دكر الكدعا مجمس التعاكف الخميجي في 
الفكرم لحماية المسجد األقصى مف االعتداءات كاالنتياكات اإلسرائيمية التي تخالؼ األعراؼ 

لمتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة عا المجمس الكزارم منظمة األمـ ا، حيث كرد: "كما دكالقكانيف الدكلية
إلى التحرؾ السريع إلنقاذ المسجد األقصى الشريؼ مف االعتداءات كاالنتياكات (4)اليكنسكك

المستمرة مطالبان المنظمة الدكلية بإرساؿ مراقبيف لكشؼ االنتياكات اإلسرائيمية باعتبار أف ذلؾ 
كما دعا المجمس ىيئات التراث  ،عية الدكلية، كمعاىدة جنيؼ، كقرارات اليكنسككمخالفان لقرارات الشر 

                                                           

عائمة فمسطينية تسكف في حي  150ـ قرار ترحيؿ ضد أكثر مف 22/2/2009( أصدرت إسرائيؿ بتاريخ (1
البستاف بمنطقة سمكاف في مدينة القدس، كىدـ منازليـ، كطردىـ مف المنطقة. ) سمرة، قيس: حي البستاف صمكد 

 (.16ضمف تجديد النكبة كتيكيد القدس، ص
 ـ.1/9/2009البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة،  (2)
 ـ.9/3/2010لممجمس الكزارم، الرياض، بعد المائة البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة عشر  (3)

ـ في أعقاب نياية الحرب 1945اليكنسكك: ىي منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـك كالثقافة، تأسست عاـ (4) 
المساىمات الدكلية في مجاالت العمـك  العالمية الثانية، تيدؼ إلى إحبلؿ األمف كالسبلـ، كالعمؿ عمى تطكير

مكتب ميداني حكؿ العالـ،  50دكلة، كمقرىا الرئيس في مدينة باريس، كليا أكثر مف  191كالتعميـ كالتربية، تضـ 
 (.207إضافة إلى عدد مف المؤسسات في أنحاء العالـ. )ميدم، أسماء؛ شياب، زينب: اليكنسكك حكؿ العالـ، ص
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، كالمنظمة (1)اإلليكسك عربية لمتربية كالثقافة كالعمكـكاآلثار بالدكؿ العربية كاإلسبلمية، كالمنظمة ال
اإلجراءات ، كمنظمة المؤتمر اإلسبلمي التخاذ كافة (2)اإليسسككة كالعمكـ اإلسبلمية لمتربية كالثقاف

كمنع تدنيس حرمتيا كتغيير معالميا، ككقؼ  ،البلزمة كالتحرؾ العاجؿ لحماية المقدسات اإلسبلمية
الممارسات اإلسرائيمية التي ضربت بعرض الحائط كؿ األعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية التي تفرض عمى 

 .(3)االحتبلؿ عدـ تغيير اإلرث التاريخي لمدكلة المحتمة"

عمى في دكرتو الحادية كالثبلثيف المنعقدة في مدينة أبك ظبي بتاريخ كأداف المجمس األ
حتمة عاصمة الشعب الييكدم، ـ مشركع القرار اإلسرائيمي اعتبار مدينة القدس الم7/12/2010
عكة لممجتمع الدكلي لمضغط دو ال، ككجٌ (4)مشركع ضـ مدينة القدس ضمف قائمة المدف اإلسرائيميةك 

اكاتيا اليادفة لتيكيد مدينة القدس، حيث كرد: "كأداف المجمس األعمى عمى إسرائيؿ لكقؼ انتي
مشركع القانكف اإلسرائيمي اعتبار القدس المحتمة عاصمة لمشعب الييكدم، ككذلؾ مشركع ضـ 
مدينة القدس المحتمة ضمف قائمة مدف إسرائيمية ذات أكلكية خاصة محذران مف خطكرة المخططات 

تيكيد القدس الشرقية، كداعيان المجتمع الدكلي إلى إلزاـ إسرائيؿ بكقؼ كافة اإلسرائيمية اليادفة إلى 
 .(5)االنتياكات التي تيدؼ إلى تيكيد القدس الشرقية، كتغيير ىكيتيا اإلسبلمية كالعربية"

                                                           

صصة، مقرىا الرئيس في تكنس، تعمؿ ضمف نطاؽ جامعة الدكؿ العربية، تـ اإلعبلف عف ( ألكسك: ككالة متخ1)
ـ، تيتـ بتطكير األنشطة المتعمقة بمجاالت التربية كالثقافة كالعمـك عمى 25/7/1970نشأتيا في القاىرة بتاريخ 

النيكض بالتطكر التربكم كالثقافي مستكل الكطف العربي، كتنسيقيا، كرفع مستكل المكارد البشرية في الببلد العربية، ك 
كالعممي، كتنمية المغة العربية كالثقافة اإلسبلمية، كمد جسكر الحكار كالتعاكف بيف الثقافة العربية كالثقافات األخرل. 

 )المكقع الرسمي لمنظمة ألكسك عمى اإلنترنت(.
جية المؤتمر اإلسبلمي التاسع الذم ( اإليسيسكك: منظمة إسبلمية تبمكرت فكرت إنشائيا بتكجيو مف كزراء خار (2

ـ، كأيقر إنشائيا عقب المؤتمر العاشر لكزراء خارجية المؤتمر اإلسبلمي في 28/4/1978عيقد في السنغاؿ بتاريخ 
ـ، كصادؽ مؤتمر القمة اإلسبلمي الثالث عمى قرار إنشاء المنظمة اإلسبلمية 12/5/1979مدينة فاس بتاريخ 

كحشد الدكؿ األعضاء عمى دعميا، كعقد المؤتمر التأسيسي ليا في مدينة فاس بتاريخ  لمتربية كالعمـك كالثقافة،
، ص5/5/1982  (.7ـ. )دليؿ اإليسيسكك: الصادر عف المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالثقافة كالعمـك

 .ـ9/3/2010البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض،  (3)
مدينة القدس المحتمة ضمف  ضافةلجنة كزارية لشؤكف سف القكانيف بإسرائيؿ عمى مشركع قرار تضمف إ صادقت( (4

الئحة المدف كالبمدات اإلسرائيمية التي تتمتع بما يسمى األكلكية القكمية، بما في ذلؾ الجزء الشرقي مف المدينة، 
د المدينة، كتصعيد االستيطاف اإلسرائيمي في القدس الشرقية، كيؤدم القرار إلى تعزيز المساعي اإلسرائيمية لتيكي

كمحاربة اليجرة الييكدية مف المدينة. ) األيكبي، محمد: إعبلف القدس أكلكية كطنية قكمية مخطط إسرائيمي لتيكيد 
 (.10القدس، ص

 ـ.7/12/2010ف لممجمس األعمى، أبك ظبي، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالثبلث (5)
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خبلؿ عقد الدكرة الثانية كالعشريف بعد المائة لممجمس –كثٌمف مجمس التعاكف الخميجي 
األمير حمد بف خميفة في المؤتمر الدكلي  كممة -ـ4/3/2012اض بتاريخ الكزارم في مدينة الري

مجمس األمف استصدار قرار لتشكيؿ لجنة  تومطالبك (1)ـ26/2/2012لمدفاع عف القدس بتاريخ 
لمقدس، كأٌكد المجمس أف ىذا الطمب ينسجـ مع  ية في مدينةسرائيماإلحقيؽ في اإلجراءات لمتدكلية 

كلي، حيث كرد: "كثٌمف المجمس الكزارم حرص صاحب السمك الشيخ حمد قرارات مجمس األمف الد
بف خميفة آؿ ثاني أمير دكلة قطر في كممتو خبلؿ افتتاحو لممؤتمر الدكلي لمدفاع عف القدس، 

كمطالبتو لمتكجو لمجمس األمف بغرض استصدار قرار  ،ـ في الدكحة2012فبراير  26بتاريخ 
في جميع اإلجراءات التي اتخذتيا إسرائيؿ منذ احتبلؿ عاـ  يقضي بتشكيؿ لجنة دكلية لمتحقيؽ

د المجمس الكزارم عمى ـ، في القدس العربية بقصد طمس معالميا اإلسبلمية كالعربية، كشدٌ 1967
أف ىذا التكجو ينسجـ مع قرارات عديدة سابقة لمجمس األمف بيذا الشأف، كدعا المجمس الكزارم 

ليكنسكك لتحمؿ مسئكلياتيا تجاه تكريس الشرعية الدكلية بشأف كذلؾ منظمات المجتمع المدني كا
 .(2)حماية القدس، كعدـ طمس ىكيتيا العربية كاإلسبلمية"

 دٌ علتيكيد مدينة القدس، حيث تي  يادفةالممارسات اإلسرائيمية الد مجمس التعاكف الخميجي بندٌ 
تنازؿ أك التفريط فييا، خاصة القدس مف الخطكط الحمراء التي ال يمكف ألم مسمـ أك عربي مف ال

الممارسات المتعمقة بالحفريات المتكررة أسفؿ المسجد األقصى، كالتي تيعارض كتنتيؾ المكاثيؽ 
مدينة القدس عاصمة إلسرائيؿ،  تعتبر االدكلية، كما أداف المجمس السياسات األمريكية التي 

التسكية مف خبلؿ كقكفيا بجانب  أال تككف عقبة أماـ مسيرةالكاليات المتحدة األمريكية كطالب 
تيكيد المدينة، كطالب مجمس التعاكف الخميجي تيدؼ إلى إسرائيؿ، كتأييدىا في خطكاتيا التي 

المنظمات العربية كاإلسبلمية المعنية بحفظ اآلثار إلى إرساؿ الكفكد المتخصصة مف أجؿ متابعة 
 مية المتكررة.األكضاع في المدينة خكفان عمييا مف االنتياكات اإلسرائي

 

 

                                                           

ـ برعاية جامعة 26/2/2012( عيقد المؤتمر الدكلي لمدفاع عف القدس في العاصمة القطرية الدكحة بتاريخ (1
سبلمية ميتمة بقضية القدس، كاستمر لمدة ثبلثة أياـ،  350مشاركة بالدكؿ العربية، ك  شخصية فمسطينية كعربية كا 

القدس في القانكف الدكلي، كالقدس كالتاريخ، كمناقشة كركز المؤتمر أعمالو عمى ثبلث محاكر أساسية، كىي: 
 (.31ـ، ص27/2/2012، 1712مساعي إسرائيؿ لتزييؼ تاريخ المدينة. ) صحيفة فمسطيف، العدد 

 ـ.4/3/2012ف بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالعشر  (2)
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موقف مجمس التعاون الخميجي من االستيطان اإلسرائيمي ما بين عامي  .4
 م:2001-2012

ـ استمرار مصادرة إسرائيؿ لؤلراضي 2012 –ـ2001شيدت الفترة ما بيف عامي 
الفمسطينية، كاف أبرزىا إنشاء الجدار العازؿ في الضفة الغربية، كىك عبارة عف مشركع كبير مف 

 600عمى أنظمة مراقبة إلكتركنية حديثة، كيقدر طكلو بنحك  ةألسيجة كالخنادؽ قائمالجدراف كا
% مف مساحة األراضي الفمسطينية في 23.5، كقيدرت المساحة التي التيميا الجدار بنحك (1)كمـ

، كتجريؼ آالؼ (3)، كأدل الجدار العازؿ إلى تقسيـ كعزؿ المدف الفمسطينية(2)الضفة الغربية
لزراعية الفمسطينية، كاالستيبلء عمى معظـ مصادر المياه، كقطع أرزاؽ آالؼ الدكنمات ا
مف الفمسطينييف  عإلى جانب عزؿ مدينة القدس بالكامؿ عف المدف الفمسطينية، كمن(4)الفمسطينييف

 .(5)لكصكؿ إلى أراضييـا

م في طالب مجمس التعاكف الخميجي خبلؿ انعقاد الدكرة الثامنة كالسبعيف لممجمس الكزار 
بناء المستكطنات، ك التكسع سياسة ـ الحككمة اإلسرائيمية الكؼ عف 17/3/2001الرياض بتاريخ 

حيث كرد: "مطالبة الحككمة اإلسرائيمية بالكؼ عف الممارسات العدكانية ضد أبناء الشعب 
 .(6)الفمسطيني، كالتكسع في بناء المستكطنات، كاستمرار بناء الجدار الفاصؿ في القدس كراـ اهلل"

كجٌدد المجمس تأكيده عمى عدـ شرعية المستكطنات اإلسرائيمية، كذلؾ في البياف الختامي 
ـ، حيث 8/9/2001الصادر عف الدكرة الثمانيف لممجمس الكزارم المنعقدة في مدينة جدة بتاريخ 

اسيان كرد: "كأٌكد المجمس مجٌددان عمى عدـ شرعية المستكطنات اإلسرائيمية، كأنيا تيشكؿ خطران أس
 .(7)عمى األمف كتحكؿ دكف استتبابو"

كأداف مجمس التعاكف الخميجي خبلؿ انعقاد الدكرة الثامنة كالثمانيف لممجمس الكزارم في مدينة 
ـ استمرار بناء الحككمة اإلسرائيمية الجدار األمني العازؿ، كأٌكد أف اليدؼ 8/9/2003جدة بتاريخ 

ية، حيث كرد: "كممارساتيا المتمثمة في االستمرار في بناء منو ابتبلع المزيد مف األراضي الفمسطين
                                                           

 .127اإلسرائيمي الفاصؿ، ص العامرم، سعاد: الجدار (1)
 .199في الطريؽ إلى الدكلة الفمسطينية، ص 2( قريع، أحمد: السبلـ المعمؽ (2

 .39الجبكرم، قحطاف: الجدار العازؿ كتأثيره عمى الشعب الفمسطيني، ص(3) 
 .71ممحيس، غانية: جدار الفصؿ العنصرم اإلسرائيمي، ص (4)
 .24عجكر، محمد: فمنسقط الجدار، ص (5)
 .ـ17/3/2001لممجمس الكزارم، الرياض،  الثامنة كالسبعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة  (6)
 ـ.8/9/2001جدة، ف لممجمس الكزارم، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثمان (7)
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ما تسميو بالجدار "األمني" العازؿ بذريعة تكفير األمف بينما اليدؼ ىك ابتبلع المزيد مف األراضي 
 .(1)الفمسطينية"

ـ أٌكد 1/9/2007الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم في مدينة جدة بتاريخ في ك 
ير التككيف ينشطة االستيطانية التي تؤدم إلى تغلؤلإعبلف إسرائيؿ الكقؼ الفكرم المجمس ضركرة 

السكاني، كالتشكيؿ الجغرافي لؤلراضي الفمسطينية المحتمة، ككقؼ بناء الجدار العازؿ، حيث كرد: 
"ضركرة إعبلف إسرائيؿ الكقؼ الفكرم كالكامؿ تحت رقابة دكلية لكافة األنشطة االستيطانية التي 

ر مف التككيف السكاني، كالتشكيؿ الجغرافي لؤلراضي المحتمة، ككذلؾ كقؼ بناء الجدار العازؿ، تغي
 .(2)كاإلجراءات اإلسرائيمية في القدس المحتمة بما فييا التيكيد كالحفريات"

كدعا المجمس المجتمع الدكلي، كالكاليات المتحدة األمريكية، كالمجنة الرباعية، كاالتحاد 
و األعضاء الضغط عمى إسرائيؿ لكقؼ أنشطتيا االستيطانية في األراضي األكركبي كدكل

زالة  احتبلؿ األراضي الفمسطينية بالقكة، كذلؾ خبلؿ انعقاد كقؼ ، ك ازؿجدار العالالفمسطينية، كا 
ـ، حيث كرد: "كما 1/9/2009الدكرة الثانية عشر بعد المائة لممجمس الكزارم في مدينة جدة بتاريخ 

لمجتمع الدكلي، الكاليات المتحدة األمريكية بشكؿ خاص، كالمجنة الرباعية الدكلية، دعا المجمس ا
كاالتحاد األكركبي كدكلو األعضاء لمضغط عمى إسرائيؿ لحمميا عمى االلتزاـ بقرارات الشرعية 

زالتيا" ر ، كما كرد أيضان خبلؿ الدكرة الرابعة عش(3)الدكلية، كالتكقؼ التاـ عف بناء المستكطنات كا 
: "كدعا المجمس الكزارم المجتمع الدكلي إلى ـ9/3/2010الرياض بتاريخ بعد المائة في مدينة 

رغاـ إسرائيؿ عمى التخمي عف ذلؾ، كعف سياسة ضـ  الكقكؼ بحـز في كجو ىذه الممارسات، كا 
األراضي الفمسطينية بالقكة، كتجاىؿ الحقكؽ الشرعية لمشعب الفمسطيني، كتحدم إرادة المجتمع 

 .(4)دكلي في إحبلؿ السبلـ كاالستقرار في المنطقة"ال

خبلؿ عقد الدكرة الرابعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم –كرٌحب مجمس التعاكف الخميجي 
بالبيانات الصادرة عف اجتماعات المجنة الكزارية لمبادرة السبلـ  -ـ9/3/2010في الرياض بتاريخ 

                                                           

 ـ.8/9/2003ف لممجمس الكزارم، جدة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالثمان (1)
 ـ.1/9/2007لبياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، ا(2) 
 ـ.1/9/2009البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة،  (3)
 ـ.9/3/2010البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض،  (4)
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بشأف المكاقؼ العربية المبذكلة (2)ـ1/5/2010، ك(1)ـ2/3/2010العربية، كالتي صدرت بتاريخ 
تتطمب الكقؼ لبلستيطاف في  ي، كالتمع إسرائيؿ الستئناؼ المفاكضات عمى المسار الفمسطيني

األراضي الفمسطينية، حيث كرد: "كرٌحب المجمس الكزارم بالبياف الصادر عف اجتماع المجنة 
ـ برئاسة معالي الشيخ حمد بف 2010مارس  2اريخ الكزارية لمبادرة السبلـ العربية الذم عقد بت

بف جبر آؿ ثاني، رئيس مجمس الكزراء كزير الخارجية بدكلة قطر بشأف المكقؼ مف الجيكد  جاسـ
المبذكلة الستئناؼ المفاكضات عمى المسار الفمسطيني كما خمصت إليو المجنة بإعطاء الفرصة 
لممباحثات غير المباشرة كمحاكلةو أخيرة، ككضع حد زمني ال يتجاكز أربعة أشير، كالتأكيد عمى أف 

لمكقؼ العربي قائـ عمى أساس أف استئناؼ المفاكضات الفمسطينية المباشرة يتطمب قياـ إسرائيؿ ا
بتنفيذ التزاماتيا القانكنيػة كبالكقؼ الكامػؿ لبلستيطاف في األراضي الفمسطينية المحتػمة بما فييا 

 .(3)القدس الشرقية"

لمسجد بلؿ اإلسرائيمي ضـ اقرار االحت -في الدكرة ذاتيا–كأداف مجمس التعاكف الخميجي 
إلى قائمة المكاقع األثرية اإلسرائيمية، حيث كرد: "كما أداف (4)، كمسجد ببلؿ بف رباحاإلبراىيمي

المجمس الكزارم قرار سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ضـ المسجد اإلبراىيمي الشريؼ في مدينة 
 .(5)كاقع األثرية التراثية اإلسرائيمية"الخميؿ، كمسجد ببلؿ بف رباح في مدينة بيت لحـ إلى قائمة الم

                                                           

ـ، قرركا خبللو منح غطاء لمسمطة 2/3/2010( عقد كزراء الخارجية العرب اجتماع في مدينة القاىرة بتاريخ (1
شيكر كمحاكلة أخيرة تيدؼ  4إلجراء مفاكضات غير مباشرة مع الجانب اإلسرائيمي لمدة  ؛الفمسطينية كرئيسيا

اتيا القانكنية لكقؼ االستيطاف، كاتفؽ الكزراء أنو في حاؿ فشؿ إلعطاء كاشنطف الفرصة إللزاـ إسرائيؿ تنفيذ التزام
عقد جمسة لعرض الصراع العربي اإلسرائيمي بمختمؼ أبعاده لالدكؿ العربية مجمس األمف الدكلي  دعكالمفاكضات ت

 (.31، صـ4/3/2010، 998عمى المجمس. ) صحيفة فمسطيف، العدد 
ـ إلى استئناؼ 1/5/2010العربية عقب اجتماعيا في مدينة القاىرة بتاريخ ( دعت المجنة الكزارية لمبادرة السبلـ (2

الفمسطينييف كاإلسرائيمييف في ضكء تعيدات الكاليات المتحدة األمريكية،  المسئكليفالمفاكضات غير المباشرة بيف 
 (.31، صـ2/5/2010، 1057كرسائؿ باراؾ أكباما لمرئيس الفمسطيني محمكد عباس. ) صحيفة فمسطيف، العدد 

 .ـ9/3/2010( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض، (3
 ( 4 ـ ضـ المسجد 22/2/2010قرر رئيس الكزراء اإلسرائيمي نتنياىك خبلؿ جمسة مجمس الكزراء بتاريخ (

المكاقع األثرية التاريخية قائمة حـ إلى اإلبراىيمي في مدينة الخميؿ، كمسجد ببلؿ بف رباح في مدينة بيت ل
) العكيني، فاطمة الزىراء:  مكقع تاريخي. 150كتضـ  ،اإلسرائيمية، ضمف القائمة التي تعدىا الحككمة اإلسرائيمية

 (.4ىؿ بتنا عمى أعتاب انتفاضة فمسطينية جديدة، ص
 ـ.9/3/2010الكزارم، الرياض،  ( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة عشر بعد المائة لممجمس(5
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كاعتبر األميف العاـ لؤلمانة العامة لمجمس التعاكف الخميجي تمؾ الخطكة بالسرقة الكاضحة 
نكار لحقائؽ التاريخ، كالمكركث  لممعالـ اإلسبلمية كالتاريخية المكجكدة في األراضي الفمسطينية، كا 

 .(1)يد األراضي الفمسطينية المحتمةالعربي اإلسبلمي، كاستمرار إسرائيؿ في تيك 

في دكرتو الخامسة عشر بعد المائة المنعقدة في جدة -كما رٌحب مجمس التعاكف الخميجي 
، كالذم في مكسكك(2)ـ19/3/2010بتاريخ صادر بقرار المجنة الرباعية ال -ـ23/5/2010بتاريخ 

فمسطينية، حيث كرد: "كما رٌحب ألكضاع اإلنسانية في األراضي الاتدىكر عٌبر عف قمؽ المجنة مف 
ـ في 2010مارس  19المجمس الكزارم بقرار المجنة الرباعية الدكلية الصادر عف اجتماعيا في 

مكسكك، بشأف االستعداد لتفعيؿ المفاكضات غير المباشرة الفمسطينية اإلسرائيمية، كالمعبر عف قمؽ 
 .(3)كحقكؽ اإلنساف لمسػكاف المدنييف" المجنة مف التدىكر المستمر لمكضع اإلنساني في قطاع غزة

كفي الدكرة الحادية كالثبلثيف لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي المنعقدة في مدينة أبك 
ـ أٌكد المجمس دعمو لمسمطة الفمسطينية في مكقفيا الداعي إلى أف 7/12/2010ظبي بتاريخ 

في مدينة خاصٌة ، (4)نشطة االستيطانيةألاكقؼ ات المباشرة تستمـز مف إسرائيؿ العكدة لممفاكض
، حيث كرد: "كمف ىذا المنطمؽ أٌكد المجمس عمى دعـ السمطة الكطنية الفمسطينية في مكقفيا القدس

الداعي إلى أف العكدة إلى المفاكضات المباشرة تتطمب الكقػؼ الكامؿ لؤلنشطة اإلسرائيمية 
لشرقية كفقان لمقانكف الدكلي كقرارات الشرعية االستيطانية، كعمى رأسيا ما يتعمؽ بمدينة القدس ا

 .(5)الدكلية"

كفي الدكرة الثامنة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم المنعقدة في مدينة أبك ظبي بتاريخ 
ـ أعرب مجمس التعاكف الخميجي عف أسفو الستخداـ الكاليات المتحدة األمريكية حؽ 7/3/2011

                                                           

( مجمة المسيرة: األميف العاـ لمجمس التعاكف الخميجي يديف بشدة قرار الحككمة اإلسرائيمية ضـ الحـر اإلبراىيمي (1
 .16كمحيط مسجد ببلؿ بف رباح إلى قائمة التراث اإلسرائيمي، ص

ة في الشرؽ األكسط خبلؿ اجتماعيا بتاريخ طالبت المجنة الرباعية الدكلية المعنية بممؼ التسكية السممي (2)
كمدينة القدس،  ،ـ حككمة االحتبلؿ اإلسرائيمي بتجميد كافة األنشطة االستيطانية في الضفة الغربية19/3/2010
إسماعيؿ، سيد: الرباعية تطالب بتجميد االستيطاف كتدعيـ رت عف قمقيا مف تدىكر األكضاع في قطاع غزة. ) كعبٌ 

 (.31لمباشرة، صالمفاكضات غير ا
 ـ.23/5/2010( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، (3
 اإلسرائيمي ( تمثؿ مكقؼ السمطة الفمسطينية بكقؼ المفاكضات مع الجانب اإلسرائيمي طالما استمر االستيطاف(4

ة بإزالة المستكطنات العشكائية. ) األنبارم، أحمد: استمرار لؤلراضي الفمسطينية، كتيكيد مدينة القدس، كالمطالب
 (135أنشطة االستيطاف اإلسرائيمي كأثره في اتفاؽ أنابكليس، ص

 ـ.7/12/2010أبك ظبي،  ف لممجمس األعمى،يالثبلثالحادية ك البياف الختامي الصادر عف الدكرة  (5)
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المقدـ إلى مجمس األمف الدكلي الذم يديف (1)ي الفمسطينيالنقض الفيتك ضد مشركع القرار العرب
شجع إسرائيؿ عمى االستمرار في سياسة مما ياالستيطاف اإلسرائيمي في األراضي المحتمة، 

االستيطاف، حيث كرد: "أعرب المجمس الكزارم عف أسفو الستخداـ الكاليات المتحدة األمريكية حؽ 
ي الفمسطيني الميقدـ إلى مجمس األمف الدكلي الذم يديف النقض الفيتك ضد مشركع القرار العرب

االستيطاف اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة، كأٌكد أف ىذه الخطكة ال تخدـ عممية السبلـ 
في المنطقة، بؿ تشجع إسرائيؿ عمى االستمرار في سياسة االستيطاف كالتيرب مف استحقاقات 

 .(2)ية"السبلـ، كقرارات الشرعية الدكل

في الدكرة التاسعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم -كما استنكر مجمس التعاكف الخميجي 
كحدة  1500بناء إعبلف الحككمة اإلسرائيمية  -ـ14/6/2011المنعقدة في مدينة جدة بتاريخ 

"كما ة الدكلية، حيث كرد: ياستخفافان بقرارات الشرعية، كاعتبر ذلؾ في القدس الشرق(3)استيطانية
كحدة استيطانية في القدس الشرقية، كعٌد ذلؾ  1500استنكر المجمس عـز الحككمة اإلسرائيمية بناء 

غبلقان لجميع األبكاب أماـ أية  استمراران لمسياسات اإلسرائيمية في التنصؿ مف استحقاقات السبلـ، كا 
 .(4)فرصة الستئناؼ المفاكضات المتعثرة مع الجانب الفمسطيني"

ة الثالثة كالعشريف بعد المائة لممجمس الكزارم المنعقدة في جدة بتاريخ كفي الدكر 
لمتحدة ـ أشاد مجمس التعاكف الخميجي باعتماد مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لؤلمـ ا5/6/2012

تشكيؿ بعثة دكلية لتقصي الحقائؽ بشأف تداعيات المستكطنات ـ 22/3/2012بتاريخ 

                                                           

ناقشة مكضكع االستيطاف اإلسرائيمي في األراضي ـ جمسة لم18/2/2011عقد مجمس األمف الدكلي بتاريخ  (1)
عضك،  14تصكيت عمى الفمسطينية، كبعد المشاكرات كالمناقشات تـ عرض مشركع القرار لمتصكيت فناؿ 

 -ـ 1/8/2010مف  التقرير السنكم لمجمس األمف الدكلي لمقترة كاستخداـ عضك حؽ النقد الفيتك. ) 
 (.27ـ، ص31/7/2011
 ـ.7/3/2011مي الصادر عف الدكرة الثامنة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، أبك ظبي، البياف الختا (2)
كحدة سكانية في  1600مخطط لبناء ـ 2003في شير مارس ( أقرت لجنة التخطيط اإلقميمي كالبناء اإلسرائيمية (3

الذم  2000لقدس حي "رامات شمكمك" في القدس المحتمة، كأكضحت إسرائيؿ أف المخطط يندرج تحت مشركع ا
، 1004ىدؼ لتكسيع البناء االستيطاني في الجزء الشرقي مف مدينة القدس. ) صحيفة فمسطيف، العدد 

 (.31، صـ10/3/2010
  ـ.14/6/2011جدة،  بعد المائة لممجمس الكزارم، ةعشر  تاسعةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال (4)
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مسطيني، حيث كرد: "أشاد المجمس باعتماد مجمس حقكؽ لشعب الفاحقكؽ عمى (1)اإلسرائيمية
تشكيؿ أكؿ بعثة دكلية مستقمة ـ قراره بشأف 2012مارس  22ة في االنساف التابع لؤلمـ المتحد

سرائيمية عمى الحقكؽ المدنية كالسياسية كاالقتصادية قائؽ بشأف تداعيات المستكطنات اإللتقصي الح
 ".(2)سطينيكاالجتماعية كالثقافية لمشعب الفم

عممية السبلـ في  أماـييعٌد االستيطاف اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية إحدل العقبات الرئيسة 
األعماؿ االستيطانية التي تنفدىا  جميعالمنطقة، حيث عٌبر مجمس التعاكف الخميجي عف استنكاره ل

صؿ العنصرم الذم لو الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة ضد األراضي الفمسطينية، كبناء جدار الف
آثار سمبية كبيرة في الحياة السياسية، كاالقتصادية لمفمسطينييف، كما عٌبر المجمس عف أسفو، 
كشجبو لمدكر األمريكي المنحاز إلسرائيؿ في استخداميا لمفيتك ضد مشركع القرار في مجمس األمف 

خضر إلسرائيؿ لمكاصمة الدكلي الذم يديف عمميات االستيطاف، كاعتبر ذلؾ بمثابة الضكء األ
 عمميات استيطاف األراضي الفمسطينية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ـ عمى إنشاء أكؿ بعثة تحقيؽ دكلية مستقمة بشأف تداعيات 22/3/2012( كافؽ مجمس حقكؽ اإلنساف بتاريخ (1
بما فييا شرؽ مدينة القدس عمى الحقكؽ المدنية كالسياسية  ،بناء المستكطنات اإلسرائيمية عمى األراضي الفمسطينية

اء عف أعض 10عضك، كامتناع  36كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لمشعب الفمسطيني، كتبنى القرار بمكافقة 
، 1737التصكيت، كمعارضة عضك كاحد كىك الكاليات المتحدة األمريكية. ) صحيفة فمسطيف، العدد 

 (.5، صـ23/3/2012
 ـ. 5/6/2012ف بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة كالعشر 2)
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 الخالصة:

 من خالل العرض السابق تم التوصل إلى عدة استنتاجات:

تناكؿ مجمس التعاكف الخميجي االعتداءات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني ما بيف  .1
فضح الجرائـ ـ، ككاف لو مكاقؼ كبيرة تجاىيا، كساىـ في 2012 -ـ2001عامي 

 كالممارسات اإلسرائيمية عمى المستكل الدكلي مستغبلن عبلقاتو مع المنظمات الدكلية.
طالب مجمس التعاكف الخميجي المنظمات الدكلية محاسبة قادة االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى  .2

 جرائميـ المرتكبة ضد الشعب الفمسطيني، كاتخاذ اإلجراءات القانكنية بحقيـ.
اكف الخميجي اإلجراءات اإلسرائيمية لتيكيد مدينة القدس استفزازان كبيران اعتبر مجمس التع .3

لمشاعر المسمميف في جميع أنحاء العالـ، كحٌذر إسرائيؿ مف المساس بحرمة المسجد 
 األقصى.

أٌكد مجمس التعاكف الخميجي أف اليدؼ مف إقامة إسرائيؿ لمجدار العازؿ ىك سرقة األراضي  .4
مف دريعة كاذبة لتحقيؽ أىدافيا، كطالب المجتمع الدكلي كالدكؿ الفمسطينية، متخذة األ

الراعية لمسبلـ في الشرؽ األكسط، كالمنظمات الدكلية الضغط عمى إسرائيؿ إلزالة الجدار 
 لما لو مف آثار سمبية كبيرة عمى الشعب الفمسطيني.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث
 بين عاميما الداخمية الفمسطينية  موقف مجمس التعاون الخميجي من األوضاع

 م(2012-م2001)
 

  بيف عامي ما قؼ مجمس التعاكف الخميجي مف األكضاع الداخمية الفمسطينية اأكالن: مك
 ـ(2005-ـ2001)

  بيف عامي ما قؼ مجمس التعاكف الخميجي مف األكضاع الداخمية الفمسطينية اثانيان: مك
 ـ(2012-ـ2006)
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 تمييد:
ـ 2001التعاكف الخميجي خبلؿ اجتماعاتو التي عيقدت في الفترة ما بيف عامي  تناكؿ مجمس

ـ األكضاع الداخمية التي جرت في األراضي الفمسطينية عمى الرغـ مما شيدتو القضية 2012-
الفمسطينية في تمؾ الفترة مف أحداث سياسية ىامة، كاعتداءات إسرائيمية متنكعة ضد الشعب 

 برز تمؾ المكاقؼ:الفمسطيني، ككاف مف أ

بين  ما قف مجمس التعاون الخميجي من األوضاع الداخمية الفمسطينيةاأواًل: مو 
 م(:2005-م2001عامي )

خبلؿ الدكرة التاسعة كالسبعيف لممجمس الكزارم في مدينة جدة –أٌكد مجمس التعاكف الخميجي 
داد حقكقو المسمكبة، حتى يتمكف مف استر دعمو الكامؿ لمشعب الفمسطيني  -ـ2/6/2001بتاريخ 

قرارات الشرعية الدكلية، حيث كرد: "كجٌدد المجمس الكزارم كقكفو المطمؽ إلى كفؽ كعكدة البلجئيف 
جانب الشعب الفمسطيني حتى يتمكف مف إقامة دكلتو المستقمة كعاصمتيا القدس الشريؼ، كاسترداد 

الشرعية الدكلية خاصة قرارم مجمس قرارات كفؽ  كافة، كعكدة البلجئيف إلى ديارىـحقكقو المسمكبة 
 .(1)، كمبدأ األرض مقابؿ السبلـ"194، كقرار الجمعية العامة رقـ 338ك242األمف 

ة لمنظمة التحرير نعى مجمس التعاكف الخميجي عضك المجنة التنفيذيكفي الدكرة ذاتيا 
لمجمس الكزارم "كقد عٌبر احيث كرد: ، (2)مسئكؿ ممؼ لجنة القدس فيصؿ الحسينيالفمسطينية، ك 

المسئكؿ عف  ؛عف تأثره لكفاة المرحكـ بإذنو تعالى السيد فيصؿ الحسيني عضك المجنة التنفيذية
كالدفاع عف  ،ممؼ القدس، كأشاد بما اتسمت بو سيرة الفقيد مف تفافو في خدمة كطنو فمسطيف
رئيس السمطة القدس، كأعرب المجمس الكزارم عف تعازيو كمكاساتو لفخامة السيد  ياسر عرفات 

 .(3)الفمسطينية كألسرة الفقيد كلمشعب الفمسطيني الشقيؽ"

                                                           

 ـ.2/6/2001ف لممجمس الكزارم، جدة، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالسبع(1
ـ، ثـ في قكات 1956تطكع في الجيش المصرم عاـ ك ـ، 17/7/1940فيصؿ الحسيني: كلد في بغداد بتاريخ  ((2

ـ، كالتحؽ بجيش التحرير الفمسطيني المنبثؽ عف منظمة التحرير الفمسطينية عاـ 1957المقاكمة الفمسطينية عاـ 
س ممؼ القدس، كأسٌ تكلى السمطة الفمسطينية  بعد إنشاءـ انضـ لحركة فتح، ك 1967ـ، كبعد ىزيمة حرب 1964

لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، كتكفي بتاريخ  ان ـ عضك 1996ـ، كتـ اختياره عاـ 1995بيت الشرؽ عاـ 
 (.117ـ. ) شبيب، سميح: فيصؿ الحسيني سياسيان كمناضبلن، ص31/5/2001
 ـ.2/6/2001ف لممجمس الكزارم، جدة، يالصادر عف الدكرة التاسعة كالسبع ( البياف الختامي(3
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خبلؿ عقد الدكرة الثانية كالعشريف لممجمس األعمى في –أداف مجمس التعاكف الخميجي ك 
ة سمطقرار الحككمة اإلسرائيمية كقؼ االتصاالت مع ال -ـ31/12/2001مسقط بتاريخ 

بالعممية السممية  تيامشارك ةمف مصداقي إسرائيؿ ئكؿ، كيجرد، كاعتبر القرار بغير المس(1)الفمسطينية
مع الجانب الفمسطيني، حيث كرد: "كأف قرار الحككمة اإلسرائيمية الغير مسؤكؿ بكقؼ االتصاالت 
مع القيادة الفمسطينية الشرعية يظير الحككمة اإلسرائيمية بأنيا غير جادة في التكصؿ إلى سبلـ 

 .(2)مصداقية المشاركة في عممية السبلـ"عادؿ كمتكازف كيجردىا مف 

المؤسسات كالبنية التحتية  إنشاءاستعداده لممساىمة في في الدكرة ذاتيا أٌكد المجمس ك 
التنمية في األراضي الفمسطينية، تحسيف ل ؛األمف كالسبلـدعـ الفمسطينية، كطالب المجتمع الدكلي 

مو كتأييده بدعـ الشعب الفمسطيني ليؤكد ذ يجٌدد المجمس األعمى استمرار التزاا  "ك حيث كرد: 
الفمسطينية،  ةاستعداده التاـ لمقياـ بدكره الفعاؿ في المساىمة في بناء المؤسسات كالبنى التحتي

كيطالب المجتمع الدكلي العمؿ عمى تحقيؽ األمف كالسبلـ ليككف ليذا الدعـ مردكده اإليجابي عمى 
 .(3)التنمية في أراضي السمطة الفمسطينية"

المشارككف في الدكرة الثانية كالثمانيف لممجمس الكزارم المجتمعكف في الرياض بتاريخ كأٌكد 
لتعزيز الشعب الفمسطيني  كالمسمطة الفمسطينية، كرئيسيا ياسر عرفات، كدع ـتأييدىـ 11/3/2002
قامة دكلتيـ المستقمة، مف أجؿ استعادة حقكقيـ المشركعة ؛لكحدة الكطنيةا القدس ، كعاصمتيا كا 

الشريؼ، حيث كرد: "كيؤكد المجمس الكزارم تأييده الكامؿ لمسمطة الفمسطينية كرئيسيا فخامة 
الرئيس ياسر عرفات، كيدعك الشعب الفمسطيني بكؿ فئاتو إلى االلتفاؼ كدعـ كتأييد قيادتو الشرعية 

شركعة بما في ذلؾ الستعادة كافة حقكقو الم ؛المنتخبة، بما يعزز الكحدة الكطنية لمشعب الفمسطيني
قامة دكلتو المستقمة عمى ترابو الكطني كعاصمتيا القدس الشريؼ"  .(4)حقو في تقرير مصيره، كا 

ـ 22/12/2002في الدكرة الثالثة كالعشريف لممجمس األعمى المنعقدة في الدكحة بتاريخ ك 
العدكانية  المجتمع الدكلي الضغط عمى إسرائيؿ لكقؼ ممارساتياالتعاكف الخميجي مجمس طالب 

                                                           

( 1 االتصاالت مع السمطة  جميعـ كقؼ 17/10/2001قررت الحككمة اإلسرائيمية برئاسة شاركف بتاريخ  (
الفمسطينية، كاتخاذ إجراءات أكثر صرامة عمى صعيد فرض الحصار المحكـ عمى المدف كالقرل الفمسطينية، خاصة 

غبلؽ معبر رفح الحدكدم، كذلؾ عقب  الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف كزير اغتياؿ مدينتي راـ اهلل كالبيرة، كا 
 (.1، صـ18/10/2001، 2216السياحة اإلسرائيمي زئيفي في مدينة القدس. ) صحيفة الحياة الجديدة، العدد 

 ـ.31/12/2001ألعمى، مسقط، ف لممجمس ايالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالعشر  ((2
 ـ.31/12/2001، مسقطف لممجمس األعمى، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالعشر  ((3
 ـ.11/3/2002ف لممجمس الكزارم، الرياض، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالثمان ((4
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، حيث كرد: "كطالب المجمس كالسياسيةاإلصبلحات الداخمية إلجراء ضد الشعب الفمسطيني؛ 
األعمى المجتمع الدكلي بالضغط عمى إسرائيؿ لكقؼ ىذه الممارسات، كتكفير الحماية الدكلية 

طمكبة لمشعب الفمسطيني، كليتمكف الفمسطينيكف مف إجراء االنتخابات التشريعية كاإلصبلحات الم
 .(1)منيـ، تمييدان الستئناؼ المفاكضات بيف الجانبيف"

عٌبر مجمس ـ 16/6/2003في الدكرة السابعة كالثمانيف لممجمس الكزارم في جدة بتاريخ ك 
ستجدات ، حيث كرد: "كاستعرض المجمس م(2)التعاكف الخميجي عف تأييده لحككمة محمكد عباس

تأييده لحككمة رئيس الكزراء الفمسطيني محمكد  عممية السبلـ في الشرؽ األكسط، كعبَّر عف
 .(3)عباس"

دعا ـ 8/9/2003كفي الدكرة الثامنة كالثمانيف لممجمس الكزارم المنعقدة في جدة بتاريخ 
خبلفات مف شأنيا تفكيؾ أية تكحيد الصؼ، كتجنب الكقكع في لالمجمس الفصائؿ الفمسطينية 

عا المجمس الكزارم كافة األطراؼ الفمسطينية إلى النسيج االجتماعي الفمسطيني، حيث كرد: "كد
ضركرة تكحيد الصؼ، كتجنب الكقكع فيما قد يؤدم إلى حدكث خبلفات تفتح ثغرات بيف أبناء 

 .(4)كعمى المصالح الفمسطينية، كشؽ كحدتيـ الكطنية" ،الشعب الفمسطيني

لضغط اتمع الدكلي المجالمشارككف في الدكرة الرابعة كالعشريف لممجمس األعمى كما دعا 
حيث كرد: نفيذ خارطة الطريؽ، تل(5)عمى إسرائيؿ لمتعاكف مع الحككمة الفمسطينية برئاسة أحمد قريع

"ليدعك مجٌددان كافة األطراؼ كالمجتمع الدكلي إلى مضاعفة الجيكد لمضغط عمى الحككمة 
بناء ما تسميو بالجدار اإلسرائيمية لمكؼ عف ممارساتيا العدكانية ضػد أبناء الشعب الفمسطيني، ك 

                                                           

 ـ.22/12/2002لممجمس األعمى، الدكحة، ف ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة كالعشر (1
ـ مف 16/9/2003رئيس الكزراء الفمسطيني محمكد عباس استقالتو بتاريخ  أعمفحككمة محمكد عباس:  ((2

لعدة أسباب منيا العراقيؿ اإلسرائيمية التي كاجية حككمتو  ؛الحككمة الفمسطينية بعد مائة يـك مف تكميفو بالمنصب
إلسرائيمية المتكررة لممدف الفمسطينية، كقمة الدعـ االقتصادم المقدـ مف المانحيف الدكلييف كالمتمثمة باالجتياحات ا

بعد كضعيـ شركط تعجيزية أماـ الحككمة لتنفيذىا، كسكء األكضاع الداخمية في األراضي الفمسطينية، كعدـ قدرتو 
 (.9صتنفيذ برنامجو الحككمي. ) البيادر السياسي، لماذا استقاؿ محمكد عباس، 

 ـ.16/6/2003ف لممجمس الكزارم، جدة، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالثمان(3
 ـ.8/9/2003ف لممجمس الكزارم، جدة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالثمان ((4
و حالة فيأعمف  ـ مرسـك رئاسي5/10/2003حككمة قريع: أصدر الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات بتاريخ  ((5

بيدؼ تكريس الكحدة الكطنية. )  ؛الطكارئ في األراضي الفمسطينية، كتشكيؿ حككمة جديدة برئاسة أحمد قريع
 ـ(.5/10/2003المرسـك الرئاسي الصادر عف رئيس دكلة فمسطيف بتاريخ 
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األمني، كالتعاكف الجػاد كالصػادؽ مع الحككمة الفمسطينية برئاسػة رئيس الكزراء السيد أحمػد قريع، 
 .(1)لمبدء في تنفيذ خارطة الطريؽ لدفع عممية السبلـ في اتجاىيا الصحيح"

يس الرئالتعاكف الخميجي مجمس  كفي الدكرة الخامسة كالعشريف لممجمس األعمى نعى
كما عٌبر المجمس األعمى عف عميؽ مشاعر األسى حيث كرد: "، (2)الفمسطيني ياسر عرفات

كالحزف لكفاة الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات، الذم انتقؿ إلى جكار ربو بعد حياة مميئة بالنضاؿ 
قامة دكلتو المستقمة عمى ترابو الكطني ،مف أجؿ إعادة الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني  ،كا 

في ىذا  ني كلؤلمتيف العربية كاإلسبلميةكقدـ المجمس خالص تعازيو كمكاساتو لمشعب الفمسطي
 .(3)"المصاب الجمؿ، تغمد اهلل الفقيد بكاسع رحمتو كأسكنو فسيح جناتو

قامت بو القيادة الفمسطينية في  إعجابو بمافي الدكرة ذاتيا كأبدل مجمس التعاكف الخميجي 
أدل إلى دعـ األمف الداخمي، كتعزيز الشرعية،  مما، (4)رئيس ياسر عرفاتكفاة ال عقبؿ السمطة قن

المجمس استغبلؿ الظركؼ المناسبة، كالفرص المتاحة لخدمة  دعا، ك الداخميةكحدة الكتكريس 
كنكه المجمس األعمى بما أبدتو القيادة الفمسطينية مف حكمة كشعكر " حيث كرد:القضية الفمسطينية، 

كتعزيز الشػرعية  ،، األمر الذم مف شأنو دعـ األمف الداخميتقاؿ السمطة بكؿ يسرسئكلية في انبالم
كتكريس كحدة الشعب الفمسطيني مع ضركرة كأىمية استغبلؿ الظركؼ  ،كدكر المؤسسات السياسية

نو استعادة حقكقو المشركعة بما فييا إقامة المبلئمة كالفرص المتاحة لخدمة قضيتو العادلة بما يمكٌ 
كأعرب المجمس األعمى عف تمنياتو ، المستقمة عمى ترابو الكطني كعاصمتيا القدس الشريؼ دكلتو

 .(5)لمقيادة الفمسطينية بالتكفيؽ في استمرار التكاتؼ كالتعاكف في مكاجية التحديات المقبمة"

                                                           

 ـ.22/12/2003، الككيتف لممجمس األعمى، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالعشر  ((1
المستشفيات الفرنسية بعد صراع مع  لـ، في أحد11/11/2004تكفي الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات بتاريخ  (2)

 (.6المرض. ) المستقبؿ العربي: ياسر عرفات عاش بيف المكت كالحياة، ص
 ـ.21/12/2004ف لممجمس األعمى، البحريف، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة كالعشر (3

بعد كفاة الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات أعمف حسف خريشة نائب رئيس المجمس التشريعي تكميؼ رئيس  (4)
جراء االنتخابات الرئاسية في األراضي إل ؛يـك 60المجمس ركحي فتكح برئاسة السمطة الكطنية الفمسطينية لمدة 
 (.636ياسر عرفات آخر عمالقة العصر، ص الفمسطينية. ) مركز اإلعبلـ المجتمعي: الرئيس الخالد الشييد 

 ـ.21/12/2004ف لممجمس األعمى، البحريف، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة كالعشر  ((5
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بارؾ مجمس ـ 13/3/2005كفي الدكرة الرابعة كالتسعيف لممجمس الكزارم في الرياض بتاريخ 
، كتمنى لو (1)لرئاسة السمطة الفمسطينيةف الخميجي انتخاب الرئيس الفمسطيني محمكد عباس التعاك 

اتفاؽ التيدئة مع إسرائيؿ الستئناؼ المفاكضات بيف أشاد المجمس بك التكفيؽ كالنجاح،  كلحككمتو
نية التينئة كالترحيب لفخامة الرئيس محمكد عباس بتكلي رئاسة السمطة الكطالجانبيف، حيث كرد: "

الفمسطينية، كالتمني لمحككمة الفمسطينية الجديدة التكفيؽ في استمرار التكاتؼ كالتعاكف في مكاجية 
و الكطني التحديات، كبما يحقؽ لمشعب الفمسطيني الشقيؽ تطمعاتو إلقامة دكلتو المستقمة عمى تراب

لمؤثرة عمى الساحة اإلشادة بما أبدتو القيادة الفمسطينية كالقكل ا، ك كعاصمتيا القدس الشريؼ
في التعامؿ اإليجابي مع التطكرات كاألحداث التي مف  طينية مف حكمة كشػعكر بالمسئكليةالفمس

حياء  شأنيا تيدئة األمكر، كاستثمار الفرص كالظركؼ المبلئمة الميتاحة الستئناؼ المفاكضات، كا 
قيؽ في ب الفمسطيني الشعممية السػبلـ، لخدمة قضيتيـ العادلة، كبما يحقؽ آماؿ كتطمعات الشع

  .(2)"نيؿ جميع حقكقو المشركعة

خبلؿ عقد الدكرة الخامسة كالتسعيف لممجمس الكزارم في الرياض بتاريخ –كأشاد المجمس 
إلى تكفير األمف كاالستقرار اليادفة الرئيس الفمسطيني محمكد عباس بمجيكدات  -ـ11/6/2005

اإلشادة بجيكد فخامة حيث كرد: "جانب اإلسرائيمي، لمشعب الفمسطيني، كاستئناؼ المفاكضات مع ال
ألبناء الشعب  ادفة إلى تكفير األمف كاالستقراررئيس السمطة الفمسطينية السيد محمكد عباس الي

 .(3)"الفمسطيني الشقيؽ، كاستئناؼ المفاكضات المؤدية إلى إقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة

الداعمة لمقضية الفمسطينية مف أبرز المكاقؼ اعتبرت مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي 
قامتيا أال كىي دكلة  المرحبة كالداعمة لبناء الدكلة التي يطمح الفمسطينيكف في تأسيسيا، كا 
المؤسسات، فقد أبدل المجمس مركنة في تقديـ الدعـ المالي كالسياسي لمحككمات الفمسطينية 

سمطة الفمسطينية، كتضع قدمان في مسيرة المتعاقبة مف أجؿ تخطي العقبات التي تكاجييا ال
اإلصبلح كالبناء، كرٌحب المجمس بجميع األحداث كالخطكات عمى الساحة الفمسطينية مف نقؿ 
لمسمطة، كممارسة الحؽ الديمقراطي بشفافية كنزاىة لمكصكؿ إلى نتائج كاقعية ترضي المجتمع 

 الدكلي، كتضعو عند مسؤكلياتو تجاه القضية الفمسطينية.

                                                           

( جرت االنتخابات الرئاسية في األراضي الفمسطينية عقب كفاة الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات، كذلؾ بتاريخ (1
شحيف، فاز بيا محمكد عباس كممثؿ عف حركة التحرير الكطني فتح ) الحمد، مر  7ـ، كتقدـ ليا عدد 9/1/2005

 (.115جكاد: دراسة في نتائج االنتخابات الرئاسية كالبمدية الفمسطينية، ص
 ـ.13/3/2005ف لممجمس الكزارم، الرياض، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالتسع ((2
 ـ.11/6/2005ف لممجمس الكزارم، الرياض، يدكرة الخامسة كالتسع( البياف الختامي الصادر عف ال(3
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بين ما قف مجمس التعاون الخميجي من األوضاع الداخمية الفمسطينية اانيًا: مو ث
 :م(2012-م2006عامي )

 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منيا:2006االنتخابات التشريعية الفمسطينية عام  . أ

نت قائمة التغيير ـ، كتمكٌ 25/1/2006شيدت األراضي الفمسطينية انتخابات تشريعية بتاريخ 
 132، مف أصؿ ان مقعد 74ح التابعة لحركة حماس مف الفكز بيا، كالحصكؿ عمى عدد كاإلصبل

، كتكزعت ان مقعد 45مقعد عدد مقاعد المجمس التشريعي، بينما حصمت قائمة حركة فتح عمى عدد 
 .(1)باقي المقاعد عمى الفصائؿ المشاركة، كقكائـ المستقميف

 م:2006تشريعية الفمسطينية عام موقف مجمس التعاون الخميجي من االنتخابات ال

في دكرتو الثامنة كالتسعيف لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض مجمس التعاكف الخميجي  ىٌنأ
المجتمع الدكلي  دعا، ك عمى نجاح االنتخابات التشريعية لرئيس محمكد عباسـ ا1/3/2006بتاريخ 

تينئة فخامة الرئيس : " حيث كرد، طيةالديمقرا ممارسة خياراتولشعب الفمسطيني في احتراـ رغبة ا
يجب باعتبارىا خياران شعبيان  التشريعية الفمسطينية، كنتائجيا عمى نجاح االنتخابات محمكد عباس

، ره، كدعكة المجتمع الدكلي إلى احتراـ كتقدير رغبة الشعب الفمسطيني في تقرير مصياحترامو
 .(2)"كممارسة خياراتو

لمكاجية المرحمة القادمة  كفيا؛صفتكحيد الفمسطينية  الفصائؿ مسدعا المجفي الدكرة ذاتيا ك 
 خارطة الطريؽ، ، كتنفيذؽ إقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة، كعاصمتيا القدس الشريؼحقبما ي

، كبما كالمكاقؼ لمكاجية المرحمة القادمة القكل الفمسطينية إلى كحدة الصؼدعػكة كافة حيث كرد: "
ؿ ، كذلؾ مف خبلالمستقمة كعاصمتيا القدس الشريؼمة الدكلة الفمسطينية قاإيؤدم إلى تحقيؽ 

، كقرارات المفاكضات لتنفيذ خارطة الطريؽ، كالتزاـ الجانباف بالتعيدات، كباالتفاقات المكقعة
لمقبكؿ ، لمتغمب عمى الصعكبات التي تكاجو الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي رعية الدكليةالش

 .(3)"ؼ المفاكضات، كاستئناالمشترؾ

ـ تجربة ديمقراطية 2006االنتخابات التشريعية التي شيدتيا األراضي الفمسطينية عاـ  دٌ عتي 
ناجحة لمشعب الفمسطيني مف كجية نظر المؤسسات كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية؛ ألنيا شيدت 

                                                           

 .30ـ، ص2010-ـ1990( دنكف، فكاز: السياسة األردنية تجاه حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس (1
 ـ.1/3/2006ف لممجمس الكزارم، الرياض، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالتسع (2)

 ـ.1/3/2006ف لممجمس الكزارم، الرياض، يعف الدكرة الثامنة كالتسع البياف الختامي الصادر(3) 
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اكف الخميجي تمؾ درجة عالية مف النزاىة كالشفافية بإجماع دكؿ العالـ بأسره، كدعـ مجمس التع
التجربة، كقدـ التينئة لمفمسطينييف عمى نجاحيا، كدعا القكل الفمسطينية إلى بمكرة المصالحة 

نو مف استرداد حقكقو، كطالب الداخمية التي تضمف تحقيؽ طمكحات الشعب الفمسطيني، كتمكٌ 
 المجتمع الدكلي التعامؿ اإليجابي مع تمؾ التجربة، كما أفرزتو مف نتائج.

 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منو:2006صار اإلسرائيمي عام الح . ب

عقب ظيكر نتائج االنتخابات التشريعية الفمسطينية عقدت المجنة الرباعية اجتماع ليا في 
ـ، كاشترطت عمى حركة حماس االعتراؼ بحؽ إسرائيؿ بالكجكد، 30/1/2006مدينة لندف بتاريخ 

عتراؼ باالتفاقيات المكقعة بيف السمطة الفمسطينية كنبذ العنؼ، كالتخمي عف سبلحيا، كاال
سرائيؿ ـ 2006، كفي فبراير (2)، لكف الحركة رفضت تمؾ المطالب باعتبارىا مخالفة لمبادئيا(1)كا 

، كرفضت حركة فتح (3)ؼ الرئيس الفمسطيني إسماعيؿ ىنية بتشكيؿ الحككمة الفمسطينيةكمٌ 
، كبعد (4)فيا بعد ىزيمتيا في االنتخابات التشريعيةالمشاركة في تمؾ الحككمة بدعكل تكحيد صفك 

، (5)تشكيميا قررت الدكؿ الداعمة كقؼ تقديـ المساعدات لمحككمة كي تقبؿ بشركط المجنة الرباعية
، كتمثؿ الحصار الدكلي (6)خاصة بعد إعبلنيا التمسؾ بخيار المقاكمة المسمحة لتحرير فمسطيف

ب الفمسطيني، كتيديد المصارؼ الفمسطينية بعدـ التعامؿ مع بكقؼ تقديـ المساعدات المالية لمشع
، فكاف لو (8)إسرائيؿ عائدات الضرائب المستحقة لمسمطة الفمسطينيةتسميـ  كقؼ، ك (7)حككمة حماس

لو الكثير مف اآلثار السمبية عمى الشعب الفمسطيني تمثؿ في ارتفاع معدالت البطالة، كتدمير 
طينييف مف أبسط حقكقيـ المتمثمة في الحصكؿ عمى المكاد االقتصاد الفمسطيني، كمنع الفمس

إسقاط إلى ىدؼ الحصار ، ك (9)األساسية كالعبلج، كعدـ تسمـ المكظفيف ركاتبيـ لعدة شيكر
 .(10)الشعب الفمسطيني عمى خياره الديمقراطي عقاب، ك الحككمة

                                                           

 .237عمرك، زياد: حماس مف المعارضة إلى الحكـ، ص (1)
 .176ـ، ص2007-ـ2006في تجربة حركة حماس كحككمتيا  نقديةسعد، كائؿ؛ كآخركف: قراءات  (2)
 .70ساتمكؼ، ركبرت: اتفاؽ مكة انتصار الكحدة عمى التقدـ، ص (3)
 .52( سعد، كائؿ: الحصار، ص(4

 .147الكيالي، عبد الحميد: ردكد األفعاؿ اإلسرائيمية حياؿ فكز حماس في االنتخابات التشريعية، ص (5)
 .19زايدة، حاتـ: االنقبلب عمى الديمقراطية الفمسطينية، ص (6)
 .16الحسني، إياد: األزمة االقتصادية مف الحصار الدكلي كاإلسرائيمي، ص (7)
 .43األنبارم، أحمد: مأزؽ حماس في الحكـ، ص ((8

 .39ثابت، عبد العزيز: الحصار كالحرب عمى غزة، ص (9)
 .204لطيؼ، طاىر: مستقبؿ حماس في ضكء المكاقؼ الدكلية، ص (10)
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 م: 2006موقف مجمس التعاون الخميجي من الحصار اإلسرائيمي عام 

في دكرتو الثامنة كالتسعيف لممجمس الكزارم المنعقدة في -س التعاكف الخميجي طالب مجم -
، ضد الفمسطينييف الحصار االقتصادم عدـ استخداـإسرائيؿ  -ـ1/3/2006الرياض بتاريخ 

مطالبة حيث كرد: "لمجتمع الدكلي الستمرار تقديـ المساعدات المالية لمفمسطينييف، ا دعاك 
اإلسرائيمية ضد الشعب  كؼ عف استمرار ممارسة االعتداءاتالحككمة اإلسرائيمية بال

ـ دعكة المجتمع الدكلي إلى استمرار تقديك ، كانتياج أساليب الحصار االقتصادم، الفمسطيني
، كأال ييعاقب الشعب الفمسطيني عمى اختياره النيج المساعدات المالية لمفمسطينييف

 .(1)"الديمكقراطي
مس المجتمع الدكلي، كاإلدارة األمريكية، كاالتحاد األكركبي، كالمجنة طالب المجكفي الدكرة ذاتيا  -

الرباعية إلى عدـ إصدار األحكاـ المتسرعة عمى الحككمة الفمسطينية الجديدة، كالعمؿ عمى 
مطالبة المجتمع الدكلي، كخاصة اإلدارة األمريكية، كاالتحاد األكركبي، حيث كرد: "مساعدتيا، 

صدار األحكاـ المتسرعة عمى الحككمة كالمجنة الرباعية الد كلية إلى عدـ استباؽ األحداث، كا 
بقرار رٌحب المجمس أيضان في الدكرة ذاتيا ك ، (2)"الفمسطينية الجديدة، كالعمؿ عمى مساعدتيا

الترحيب بقرار ، حيث كرد: "لمفمسطينييف مةاالتحاد األكركبي استئناؼ تقديـ المساعدات المقد
( مميكف يكرك لمساعدة الفمسطينييف 120تئناؼ تقديـ المساعدات بقيمة )االتحاد األكركبي اس

 .(3)"لمتغمب عمى تكاليؼ معيشتيـ
خبلؿ عقد الدكرة التاسعة كالتسعيف لممجمس الكزارم في مدينة -التعاكف الخميجي مجمس طالب  -

طالب ك  بمبادرة السبلـ العربية، لبلعتراؼالحككمة الفمسطينية  -ـ3/6/2006الرياض بتاريخ 
سرائيؿ دعـ الحككمة الفمسطينية  ، كحٌذر مف الحصار المالي كاجباتيا يةأدلتالمجتمع الدكلي كا 

كدعا المجمس الحككمة الفمسطينية إلى القبكؿ حيث كرد: "كاالقتصادم عمى الشعب الفمسطيني، 
ى ضركرة كما دعا المجمس المجتمع الدكلي، كالحككمة اإلسرائيمية إل ،بمبادرة السبلـ العربية

نيا مف أداء كاجباتيا األساسية تجاه مكاطنييا، محذران مف دعـ الحككمة الفمسطينية بما يمكٌ 
يترتب عمى ذلؾ مف أبعاد  ، كما قدية كاالقتصادية لمشػعب الفمسطينيخطكرة المحاصرة المال

 .(4)"، كفتح أبكاب االنحراؼ كالتطرؼإنسانية

                                                           

 ـ.1/3/2006ف لممجمس الكزارم، الرياض، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالتسع (1)
 ـ.1/3/2006ف لممجمس الكزارم، الرياض، يالصادر عف الدكرة الثامنة كالتسع ( البياف الختامي(2

 ـ.1/3/2006ف لممجمس الكزارم، الرياض، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالتسع (3)
 ـ.3/6/2006ف لممجمس الكزارم، الرياض، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالتسع(4
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تكفؿ خبلليا إيصاؿ جديدة لمجنة الرباعية آللية اإقرار رٌحب المجمس بكفي الدكرة ذاتيا  -
 المجنة الرباعيةرت عنو كرحَّب المجمس بما عبٌ حيث كرد: " ،(1)المساعدات لمشعب الفمسطيني

، مساعدات مباشرة لمشعب الفمسطيني مؤخران مف استعداد إلقرار آلية دكلية مؤقتة تكفؿ ايصاؿ
 .(2)"في مثؿ ىذه اآللية داعيان المانحيف كالمنظمات الدكلية لممشاركة

مت عقب جادة مع الحككمة الفمسطينية التي شيكٌ  كقؼ مجمس التعاكف الخميجي كقفةن 
ـ، مف خبلؿ دعكتو المجتمع الدكلي لبلستمرار في تقديـ 2006االنتخابات التشريعية عاـ 

ركب كح المساعدات المقدمة لمشعب الفمسطيني؛ ألنيا حؽ شرعي ليـ جراء ما عانكه مف كيبلت
المجنة الرباعية عدـ التسرع في قراراتيا، كفرض الحصار االقتصادم  كاحتبلؿ أراضييـ، كطالب

تجاه تمؾ الحككمة بما ال يخدـ السبلـ في المنطقة، كيؤدم إلي عرقمة عمميا، كمعاقبة الشعب 
 الفمسطيني عمى خياراتو الديمقراطية. 

م، وموقف مجمس التعاون 2007 –م 2006االقتتال الفمسطيني الداخمي بين عامي  . ت
 الخميجي منو:

ة دامية شيدت األراضي الفمسطينية بصكرة عامة، كقطاع غزة بصكرة خاصة اشتباكات داخمي
 إلى جانب التراشؽ اإلعبلمي يا الكسائؿ كاألدكات العسكريةفيخدـ تي بيف حركتي فتح كحماس، اس

ـ، كنتج 2007يده القطاع في شير يناير ، ككاف أبرز تمؾ االشتباكات ما ش(3)القادة السياسييف بيف
 . (4)عنيا سقكط عشرات القتمى كالجرحى

 موقف مجمس التعاون الخميجي من االقتتال الفمسطيني الداخمي:

في دكرتو الثامنة كالتسعيف لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض -أٌكد مجمس التعاكف الخميجي  -
لة لتحقيؽ المصالحة الداخمية، كدعا المجتمع لكافة المجيكدات المبذك  -ـ1/3/2006بتاريخ 

                                                           

لية التي أقرىا االتحاد لتقديـ المساعدات األكركبية اآلمثمة االتحاد األكركبي في األراضي الفمسطينية ت معرض( (1
ثبلثة دعـ تشمؿ اآللية ك لعدـ اعترافيا بقرارات المجنة الرباعية،  ؛التنسيؽ مع الحككمة الفمسطينية دكفلمفمسطينييف، 

امميف في المجاؿ الصحي، كشراء األدكية كالمستمزمات قطاعات، كىي: القطاع الصحي مف خبلؿ تقديـ الدعـ لمع
قطاع الطاقة مف خبلؿ دفع ثمف الكقكد كالكيرباء إلى الشركات بصكرة مباشرة سكاء الشركات الفمسطينية ك الطبية، 

ران في فيك عبارة عف تنفيذ برامج تنمكية لمساعدة المكاطنيف الفمسطينييف األقؿ فق ثالثأك اإلسرائيمية، أما القطاع ال
 (.1ـ، ص20/6/2006، 13232األراضي الفمسطينية مف خبلؿ البنؾ الدكلي. ) صحيفة القدس المقدسية، العدد 

 ـ.3/6/2006ف لممجمس الكزارم، الرياض، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالتسع(2
 .8مة الكحدة الكطنية، صالمبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار كالديمقراطية، اتفاؽ مكة كحكك  (3)
 .158( جمعة، محمد: اتفاؽ مكة قراءة في التداعيات السياسية كحدكد الشراكة، ص(4
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يؤكد المجمس الكزارم الدكلي دعـ المؤسسات الفمسطينية، كقرارات الشرعية الدكلية، حيث كرد: "
دعمو لمجيكد الرامية إلى تقريب كجيات النظر عمى الساحة الكطنية الفمسطينية حتى ال 

قناعتو بأف االستقرار في المنطقة تعصؼ الخبلفات السياسية بمصالح الشعب الفمسطيني، ك 
كاحتراـ الجميع لقرارات الشرعية  ،يستدعي دعـ المجتمع الدكلي لممؤسسات الكطنية الفمسطينية

 .(1)"الدكلية
 ـ دعا3/6/2006كفي الدكرة التاسعة كالتسعيف لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض بتاريخ  -

اخمية لما ليا مف آثار سمبية عمى القضية الدالفصائؿ الفمسطينية كقؼ الخبلفات المجمس 
كفي الشأف الفمسطينية، كدعا لتعزيز الكحدة الكطنية لخدمة الشعب الفمسطيني، حيث كرد: "

كقؼ كؿ  لىإفي أف يسعى األخكة الفمسطينييف  أعرب المجمس الكزارم عف تطمعو الفمسطيني
، كعف مبي عمى القضية الفمسطينيةثر السكاأل ،لى المزيد مف الفرقةإأشكاؿ الخبلؼ التي تؤدم 

كتضػافر الجيكد لخػدمة الشػعب  ،أممو في أف يعمؿ الجميع عمى تعزيز الكحدة الكطنية
 .(2)"الفمسطيني كقضيتو العادلة

دعكتو لمفصائؿ الفمسطينية بذؿ المجيكدات  -في دكرتو المائة لممجمس الكزارم–المجمس كجٌدد  -
كأعرب المجمس الكزارم مجٌددان عب الفمسطيني، حيث كرد: "لتحقيؽ الكحدة الداخمية لخدمة الش

لى إلى تجنب كؿ أشكاؿ الخبلفات التي تؤدم إعف تطمعو في أف يسعى األخكة الفمسطينييف 
، كعف أممو في أف يعمؿ الجميع عمى ثر السمبي عمى القضية الفمسطينيةالمزيد مف الفرقة كاأل

 .(3)"كد لخدمة الشعب الفمسطيني كقضيتو العادلةكتضافر الجي ،الحفاظ عمى الكحدة الكطنية
ـ دعا 10/12/2006كفي الدكرة السابعة كالعشريف لممجمس األعمى في الرياض بتاريخ  -

لجيكد لتعزيز الكفاؽ الفمسطيني، كتشكيؿ حككمة كحدة كطنية االقادة الفمسطينييف لبذؿ المجمس 
كما دعا المجمس ، حيث كرد: "لفمسطينيتحقيؽ األمف كاالستقرار الداخمي لمشعب ال ؛فمسطينية

األعمى القادة الفمسطينييف لبذؿ المزيد مف الجيد لتعزيز الكفاؽ الفمسطيني، كاإلسػراع في تشكيؿ 
، كبما يؤدم إلى تمكيف تضع في سمـ أكلكياتيا كحدة الصؼحككمة كحدة كطنية فمسطينية 

 .(4)"الشعب الفمسطيني مف تحقيؽ األمف كاالستقرار الداخمي

                                                           

 ـ.1/3/2006ف لممجمس الكزارم، الرياض، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالتسع(1
 ـ.3/6/2006لرياض، ف لممجمس الكزارم، اي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالتسع(2
 ـ.5/9/2006( البياف الختامي الصادر عف الدكرة المائة لممجمس الكزارم، جدة، (3
 ـ.10/12/2006ف لممجمس األعمى، الرياض، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالعشر (4
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الساحة ات المبذكلة في جيكدمأٌكد مجمس التعاكف الخميجي عمى دعمو لكافة المبادرات كال
الفمسطينية اليادفة إلى كقؼ االقتتاؿ الداخمي، كدعـ جيكد المصالحة الكطنية، كاعتبر المجمس تمؾ 

ي خطكة ميمة في القضية الفمسطينية مف أجؿ تمبية حقكؽ كتطمعات الشعب الفمسطين اتجيكدمال
في تشكيؿ حككمة فمسطينية تجمع كافة األطر كالقكل كاألحزاب السياسية الفمسطينية، كالتأكيد عمى 
أف استمرار االقتتاؿ الداخمي يؤدم إلى إضعاؼ مكاقؼ السمطة الفمسطينية كالحككمة في المحافؿ 

 الدكلية، كزيادة الخبلؼ بيف األخكة الفمسطينيكف. 
 مس التعاون الخميجي منو:م، وموقف مج2007اتفاق مكة عام  . ث

ت المممكة العربية السعكدية ممثمي حركتي فتح كحماس إلى مكة المكرمة مف أجؿ ردـ دع
عادة المحمة لمشعب الفمسطيني لمكاجية التحديات التي تكاجيو بعد فترة دمكية (1)الخبلفات، كا 

شات بيف قامنات كالث، كبعد يكميف مف المحاد(2)في قطاع غزة شيدتيا األراضي الفمسطينية خاصةن 
ع اتفاؽ مكة بتاريخ ، كق  (3)بمشاركة العاىؿ السعكدم الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز قيادة الحركتيف

اإلجراءات كالترتيبات التي تؤدم  حريـ الدـ الفمسطيني، كاتخاذعمى ت كنٌص  ،(4)ـ18/2/2007
ى تشكيؿ حككمة كحدة كطنية، كتفعيؿ لكقؼ إراقة الدماء، كالتأكيد عمى الكحدة الكطنية، كاالتفاؽ عم

صبلح منظمة التحرير الفمسطينية، كالتأكيد عمى مبدأ الشراكة السياسية ، (5)اإلجراءات نحك تطكير كا 
 .(6)كتـ خبلؿ المحادثات تكزيع الكزارات كالمناصب عمى الفصائؿ كالقكل الفمسطينية

ثقة عمى عيؿ ىنية، كنالت إسما برئاسة ة الكحدة الكطنيةكبعد االتفاؽ تـ تشكيؿ حككم
القتتاؿ مف احد الدت الحككمة أىدافيا في ، كقد حدٌ (7)ـ17/3/2007لمجمس التشريعي بتاريخ ا

، كعمى الرغـ مف أف أعضاءىا مف حركتي فتح كحماس، كاليسار (8)الداخمي، كرفع الحصار الدكلي
، (9)االعتراؼ بيا كاليسار الفمسطيني كبعض المستقميف إال أف إسرائيؿ دعت المجتمع الدكلي لعدـ

                                                           

 .20العربية، ص – الغزالي، ىاشـ: جيكد دكؿ مجمس التعاكف الخميجي في تحقيؽ المصالحة العربية(1)

 .43صافي، خالد: اتفاؽ مكة كاقع كتحديات، ص (2)
 56غياظة، عماد: اتفاؽ مكة ما بيف تغميب المصالح كتغييب الساحة، ص (3)
 .63كتبعات اتفاؽ مكة، ص إرىاصاتسيؼ، عاطؼ:  (4)
 .170الفالكجي، عماد: الحكار الفمسطيني، ص (5)
 .54الحادية عشر، ص الطناني، معيف: الحككمة الفمسطينية (6)
 125رزقة، يكسؼ: القرار الصعب، ص (7)
 .37المالكي، رياض: قراءة في ممؼ حككمة الكحدة الكطنية، ص ((8
 .82شعباف، خالد: إسرائيؿ كحككمة الكحدة الكطنية، ص ((9
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، كخبلؿ (1)ـ14/6/2007االنقساـ الفمسطيني بتاريخ حدكث كاستمرت الحككمة في عمميا حتى 
فترة حككمة الكحدة الكطنية شيد قطاع غزة عكدة حاالت التكتر كاالقتتاؿ الداخمي أسفرت عف كقكع 

 .(2)العديد مف القتمى كالجرحى
 م:2007عام موقف مجمس التعاون الخميجي من اتفاق مكة 

المشارككف في الدكرة الثانية بعد المائة لممجمس الكزارم المجتمعكف في الرياض بتاريخ أعرب 
مي، كتشكيؿ الداخ قتتاؿإلنياء االبيف الفصائؿ الفمسطينية؛ تفاؽ مكة اب ـعف ترحيبي ـ5/3/2007

 اتيكدجمف المجمس مف أجؿ رفع الحصار عف الشعب الفمسطيني، كثمٌ  ؛كحدة كطنيةحككمة 
دعا المجمس ك  ،المممكة العربية السعكدية، كالممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ سعكد لمتكصؿ لبلتفاؽ

رفع المجتمع الدكلي، كالكاليات المتحدة األمريكية، كركسيا االتحادية، كالمجنة الرباعية الدكلية إلى 
مف أجؿ استئناؼ  لكطنيةالشعب الفمسطيني، كدعـ حككمة الكحدة ا مىعالدكلي المفركض الحصار 

حياء عممية السبلـ أعرب المجمس الكزارم عف سػركره كترحيبو بتكصؿ ، حيث كرد: "المفاكضات، كا 
، كتشكيؿ إلى تكقيع "اتفاؽ مكة"، إلنياء االقتتاؿ الداخمياألخكة الفمسطينييف منظمتي فتح كحماس 

ز أتصكف كحدة الصؼ الفمسطينيحككمة الكحدة الكطنية  تقراره الداخمي، كاعتبار منو كاس، كتيعزِّ
ى رفع الحصار عف الشعب ، آمبلن أف تؤدم إلفي االتجاه الصحيحكىامة  ذلؾ خطكة كبيرة

، كاالتصاالت الستئناؼ المفاكضات الفمسطيني، كالتخفيؼ مف معاناتو، كتحسيف مناخ الحكار
كثمَّف ، كعاصمتيا القدس الشريؼلمكصكؿ إلى تحقيؽ قياـ الدكلة الفمسطينية المستقمة، القابمة لمبقاء 

مؾ عبداهلل بف عبدالعزيز آؿ الم قاـ بيا خػادـ الحرميف الشػريفيفالمجمس عاليان الجيػكد الكبيػرة التي 
رقاء الفمسطينييف لمتكصؿ إلى ىذا االتفاؽ في جمع الف، ممؾ المممكة العربية السعكدية سعكد

كفي ىذا اإلطار دعا المجمس الكزارم المجتمع ، التاريخي الياـ في مسيرة القضية الفمسطينية
، كالمجنة الرباعية الدكلية إلى اإلسراع في لي، كالكاليات المتحدة األمريكية، كركسيا االتحاديةالدك 

كدعـ حككمة الكحدة الكطنية الفمسطينية لعكنيا عمى  ،جيكد كسر الحصار عف الشعب الفمسطيني
حياء عممية السبلـفاكضاتكاء السياسية الستئناؼ المتييئة األج  .(3)"، كا 

ؿ الفصائؿ الفمسطينية عٌبر مجمس التعاكف الخميجي عف ترحيبو بما جاء في اتفاؽ مكة، كحمٌ 
المممكة العربية السعكدية  اتجيكدممسؤكلية تدىكر األكضاع في األراضي الفمسطينية، كأشاد ب
اتفاؽ الفصائؿ الفمسطينية عمى ب بالراعية لبلتفاؽ عمى جيكدىا التي بذلتيا لمكصكؿ إليو، كرحٌ 

                                                           

 .69ـ، ص2007-ـ2006سعد، كائؿ؛ ابحيص، حسف: التطكرات األمنية في السمطة الفمسطينية  ((1
 .23ـ، ص2007-ـ2006اف، محسف: حماس في الحكـ اآلثار السياسية كالمجتمعية رمض ((2
 ـ.5/3/2007( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض، (3
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تضـ معظـ القكل السياسية مف أجؿ إنياء معاناة الشعب الفمسطيني  تشكيؿ حككمة كحدة كطنية
ـ، 2006الناتجة عف الحصار اإلسرائيمي كالدكلي المفركض عميو منذ االنتخابات التشريعية عاـ 

كقؼ االقتتاؿ  لفصائؿ الفمسطينية إلىكبعد عكدة االشتباكات الداخمية عقب االتفاؽ دعا المجمس ا
لغة الحكار، كالتعاكف فيما بينيـ لممحافظة عمى االتفاؽ، كحؿ مشاكميـ إلى الداخمي، كالمجكء 

 الداخمية، كاحتراـ مؤسساتيـ مف أجؿ ضماف االستقرار كاألمف الداخمي لمشعب الفمسطيني.

م، وموقف مجمس التعاون 2007االنقسام الفمسطيني والحصار اإلسرائيمي لقطاع غزة عام  . ج
 الخميجي منو:

ـ اشتباكات داخمية بيف حركتي 2007شيدت األراضي الفمسطينية في منتصؼ شير يكنيك 
انتيت بسيطرة األخيرة عمى جميع المقار األمنية كالكزارية في قطاع غزة، كأصدر (1)فتح كحماس

نشاء (2)لكحدة الكطنيةالرئيس الفمسطيني محمكد عباس عقبيا مرسكـ رئاسي بحؿ حككمة ا ، كا 
، كتجسد االنفصاؿ (3)حككمة طكارئ جديدة في راـ اهلل، فقرر االتحاد األكركبي مكاصمة دعمو ليا

، كالحؽ االنقساـ أضراران جسيمة لمقضية (4)السياسي في األراضي الفمسطينية بيف شطرم الكطف
، (5)لي تجاه القضية الفمسطينيةالفمسطينية تمثؿ في االنفصاؿ المؤسساتي، كزيادة التراجع الدك 

، كترجع األسباب (6)كظيكر حالة التيتؾ كالقطيعة في العبلقات الداخمية بيف الفصائؿ الفمسطينية
الرئيسة لبلختبلؼ بيف حركتي فتح كحماس إلى االختبلؼ األيديكلكجي كاالستراتيجي بينيما تجاه 

 .(7)رائيميالقضية الفمسطينية، كآليات تحريرىا مف االحتبلؿ اإلس

المعابر،  مف خبلؿ إغبلؽ جميع إسرائيؿ الحصار عمى قطاع غزة شٌددتكبعد االنقساـ 
، (8)كالتحكـ في الصادرات كالكاردات التي أثرت بشكؿ كبير عمى القطاعات كالمشاريع االقتصادية

كتعريض حياة أكثر مف مميكف كنصؼ فمسطيني إلى الخطر، غير مبالية بما يشكمو الحصار مف 

                                                           

 .35( النعيمي، لقماف: مكاقؼ تركيا مف القضية الفمسطينية، ص(1
 .17ل في فمسطيف، ص( المكساكم، عبد الحميد: األزمة الكبر (2
 .128( سيؼ، عاطؼ: إسرائيؿ كاالتحاد األكركبي الشراكة الناعمة، ص(3
 .18( عبد الكريـ، قيس: سميماف، فيد: إستراتيجية فمسطينية بديمة، ص(4
 .235( حماد، مجدم: السبلـ اإلستراتيجي إستراتيجية التسكية، ص(5
 .14تراجع كالمراكحة، ص( كيالي، ماجد: جيكد المصالحة الفمسطينية مف ال(6
7 ( فيصؿ، نعماف: االنقساـ الفمسطيني في عيد االنتداب البريطاني كفي ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية، (
 .253ص
 .246( الصكراني، غازم: المشيد الفمسطيني الراىف، ص(8
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، كفقداف آالؼ العماؿ (1)انتياؾ لمقانكف الدكلي ككنو جريمة بحؽ اإلنسانية بطابع العقاب الجماعي
مصادر رزقيـ، كارتفاع نسبة الفقر، كمعدالت البطالة، كتقميص تزكيد القطاع بالكقكد كالكيرباء 

 .(2)كالمكاد األساسية
 م:2007اع غزة عام موقف المجمس من االنقسام الفمسطيني والحصار اإلسرائيمي لقط

في دكرتو الثالثة بعد المائة لممجمس الكزارم المنعقدة جدة بتاريخ  عٌبر مجمس الخميجي التعاكف -
 ، كطالب بعكدة األكضاع إلى ما كانت عميو، كدعانقساـ الفمسطينيعف أسفو لبل ـ5/7/2007

السمطة  ، كمؤسساتالفمسطينيةاـ الشرعية كاحتر الفصائؿ الفمسطينية لحؿ الخبلفات، 
، كاتفاؽ مكة، كتحريـ الدـ الفمسطيني، بما يضمف االلتزاـ بكحدة القرار الفمسطيني، ك الفمسطينية

عف األسؼ التعبير  كأٌكد عمى ما يمي:حيث كرد: "االستقرار الداخمي لمشعب الفمسطيني، 
كانت  المطالبة بعكدة األكضاع في قطاع غزة إلى ما، ك بت مؤخران في غزةكلؤلعماؿ التي ارت

ى الحكار كالتفاىـ دعػكة كافة األطراؼ الفمسطينية إلى العكدة إل، ك عميو قبؿ األحداث األخيرة
، كاحتراـ برئاسػة محمكد عباسالدعػكة إلى احتراـ الشػرعية الكطنية الفمسطينية ، ك لحؿ خبلفاتيا

ي ذلؾ المجمس المؤسسػػات الشرعية لمسمطػػػػة الفمسطينية، المنبثقة عف منظمة التحرير بما ف
كااللتزاـ بكحدة القرار الفمسطيني مف أجؿ الحفاظ عمى مكتسبات ، التشريعي الفمسطيني المنتخب

، كدعكتيـ ر األخكة الفمسطينييف باتفاؽ مكةتذكيك  ،كحقكؽ الشعب الفمسطيني المعرضة لمخطر
ف كاالستقرار ، كبما يضمف األمكدة إلى االلتزاـ بالكفاؽ الكطني، كتحريـ الدـ الفمسطينيلمع

الداخمي لمشعب الفمسطيني الشقيؽ، كيجنب القضية الفمسطينية ثمنان باىظان عمى مختمؼ 
 .(3)"المستكيات

ىمية تكفير عمى أأٌكد مجمس التعاكف الخميجي كفي الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم  -
، كنبذ الشقاؽ لمكرمةإلى اتفاؽ مكة ا رجكعإلعادة الصؼ الفمسطيني، كال ناسبةالظركؼ الم

التأكيد عمى األىمية البالغة لتكفير ، حيث كرد: "كالفرقة، كتغميب المصمحة الكطنية العميا
لى اتفاؽ مكة المكرمة الذم أٌكد إكالعكدة  ،الظركؼ المبلئمة إلعادة تكحيد الصؼ الفمسطيني

 .(4)خكة الفمسطينييفكتكحيد الصفكؼ بيف األ ،كنبذ الشقاؽ كالفرقة ،عمى حرمة الدـ الفمسطيني

                                                           

 .187( عبد اهلل، بدرية: البعد السياسي كالقانكني لحصار غزة، ص(1
 .25ـ اإلنسانية: احتبلؿ، استعمار، إعادة تقكيـ الممارسات اإلسرائيمية، صمجمة باحث لمعمك  (2)
 ـ.5/7/2007( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، (3
 ـ.1/9/2007البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة،  ((4
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المشاركيف في الدكرة السابعة بعد المائة لممجمس الكزارم المجتمعكف في جدة بتاريخ أٌكد ك  -
لحماية المصالح العميا لمشعب الفمسطيني،  ؛ركرة الكحدة الكطنية الفمسطينيةـ ض9/6/2007
مة، كنبذ الخبلفات الفصائؿ الفمسطينية إلى لـ الشمؿ، كتكحيد الكم ادع، ك الحقكؽ الفمسطينيةك 

دان عمى ضركرة كأىمية مجدٌ  كما أٌكد المجمس الكزارمحيث كرد: "مف خبلؿ الحكار كالتفاكض، 
، داعيان المصالح العميا لمشعب الفمسطيني الكحدة الكطنية الفمسطينية باعتبارىا األساس لحماية

 .(1)"األخكة الفمسطينييف بالعكدة إلى االلتزاـ باتفاؽ مكة المكرمة
إلى تغميب المصالح العميا لمشعب الفمسطيني، كتحقيؽ  المجمس الفصائؿ الفمسطينية ما دعاك -

كذلؾ الكحدة الكطنية مؤكدان عمى حرص دكؿ المجمس، كتأييدىا لمحكار كالمصالحة الفمسطينية، 
في البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة كالعشريف لممجمس األعمى المنعقدة في مسقط 

دعكة األخكة الفمسطينييف إلى تغميب المصالح الكطنية ، حيث كرد: "30/12/2008 بتاريخ
لفمسطيني، كتحقيؽ الكحدة الكطنية، مؤكدان حرص دكؿ المجمس كتأييدىا لمحكار العميا لمشعب ا

 .(2)"، كلكافة الجيكد التي تيبذؿ في ىذا الشأفكالمصالحة
عربية بالجيكد ال -بعد المائة لممجمس الكزارم في دكرتو العاشرة–أشاد مجمس التعاكف الخميجي ك  -

 خاصةن  الجارية لتعزيز التضامف العربي، كالسعي لتجسيد المصالحة العربية، كتحقيؽ أىدافيا
كفي ىذا حيث كرد: "لصكف كحفظ حقكؽ الشعب الفمسطيني،  فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية

كؿ المجمس مع شقيقاتيا الدكؿ العربية، اإلطار أشاد المجمس بالجيكد الكبيرة التي بذلتيا د
كما أشاد بالجيػكد الكبيرة كاالتصاالت  ،لكقؼ االعتداءات اإلسرائيمية الغاشمة عمى قطاع غزة

، كالسعي لتجسيد المصالحة العربية ، كرأب الصدع،الجارية لتعزيز التضامف العربي الميكثَّفة
، كخاصة القضية كشعكب المنطقة كقضاياىا عمى دكؿ رة التي تعكد بالنفعالخيكتحقيؽ أىدافيا 

الفمسطينية التي ىي بأمس الحاجة إلى تحقيؽ الكحدة الكطنية، كالمصالحة بيف مختمؼ 
، كفي مقدمتيا لصكف كحفظ حقكؽ الشعب الفمسطيني فصائميا، ألف ذلؾ ىك الخيار األكحد
 .(3)"إقامة دكلتو المستقمة عمى ترابو الكطني

ي تكفير الدعـ المال الذم دعا فيو(4)ب الرئيس األمريكي جكرج بكشخطاب المجمس بكما رحٌ  -
إسرائيؿ تحكيؿ المبالغ المالية الفمسطينية المحتجزة  بطالكاالقتصادم لمشعب الفمسطيني، ك 

، ـ28/9/2000لدييا، كعكدة األكضاع في األراضي الفمسطينية إلى ما كانت عميو قبؿ تاريخ 
                                                           

 ـ.9/6/2007لختامي الصادر عف الدكرة السابعة بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، البياف ا ((1
 ـ.2/9/2008البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة،  ((2
 ـ.1/3/2009البياف الختامي الصادر عف الدكرة العاشرة بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض،  ((3

مميكف دكالر معكنة  190ـ بتقديـ 16/7/2007تعيد الرئيس األمريكي جكرج بكش خبلؿ خطابو بتاريخ  (4)
د لمحككمة الفمسطينية، كدعا إلى عقد اجتماع بيف إسرائيؿ كالفمسطينييف تحت قيادة كزارة الخارجية األمريكية، كجدٌ 

يؤدم إلى قياـ الدكلة الفمسطينية. ) صحيفة الحياة دعمو الدبمكماسي لؤلطراؼ في مباحثاتيا كمفاكضاتيا الثنائية بما 
 (.1، صـ17/7/2007، 4214الجديدة، العدد 



 240 

الترحيب الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم، حيث كرد: " كذلؾ في البياف الختامي لمدكرة
خاصة  ي تضمَّنيا خطاب الرئيس األمريكي، كالتي يمكف البناء عمييابالعناصر اإليجابية الت

سرائيمي لؤلراضي نياء االحتبلؿ اإلا  ك  ،بشأف االلتزاـ بقياـ الدكلتيف، كمطالبتو بكقؼ االستيطاف
، كتحكيؿ لنيائي بما فييا القدس كالبلجئيفؽ حكؿ قضايا الحؿ ا، كالتكصؿ إلى اتفاالفمسطينية

، ككذلؾ دعكتو إلى تكفير الدعـ المالي سرائيؿإمبالغ الضرائب الفمسطينية المحتجزة لدل 
 .(1)"كاالقتصادم لمشعب الفمسطيني في الضفة كغزة

قطاع غزة،  الحصار اإلسرائيمي عف لياتو لرفعالمجتمع الدكلي القياـ بمسؤك المجمس طالب  -
الصادر عف (2)1860كفتح جميع المعابر لمشركع في إعادة إعمار القطاع، كتطبيؽ القرار رقـ 

كذلؾ في الدكرة الرابعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم المنعقدة في  مجمس األمف الدكلي،
نياء كدعا المجمس األطراؼ الدكلية الفاعمة إلى اإلحيث كرد: " ـ،9/3/2010الرياض بتاريخ 

القاضي برفع الحصار عف  1860، كتطبيؽ قرار مجمس األمف الدكلي الفكرم ليذا الكضع
 .(3)"كفتح المعابر ،الشعب الفمسطيني في غزة

أشاد مجمس التعاكف كفي الدكرة العاشرة بعد المائة لممجمس الكزارم المنعقدة في الرياض  -
طي صفحة الخبلفات (4)االقتصادية الخميجي بدعكة خادـ الحرميف الشريفيف خبلؿ قمة الككيت

عربية مف أجؿ إعادة المحمة كالتضامف لمصؼ المصالحة لمبيف الدكؿ العربية، كفتح آفاؽ 
كأشاد حيث كرد: "ؽ الكحدة الكطنية الفمسطينية، يمكاجية التحديات كالمخاطر، كتحقلالعربي 

                                                           

 ـ.1/9/2007البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة،  (1)
 مى:ع نٌص ك ـ، 8/1/2009عف مجمس األمف الدكلي بعد عقد جمستو بتاريخ  1860صدر القرار رقـ  (2)
 كقؼ إطبلؽ النار بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي، كانسحاب قكات الجيش اإلسرائيمي مف قطاع غزة. -
 غزة.قطاع كتفاقـ األزمة اإلنسانية في  ،ر القرار عف القمؽ البالغ لتصاعد العنؼعبٌ  -
 التأكيد عمى ضركرة مركر المكاد الغذائية بشكؿ دائـ كمنظـ إلى قطاع غزة. -
 نؼ كاألعماؿ العسكرية المكجية ضد المدنييف.إدانة الع -
 ب بفتح ممرات ليا.غزة، كرحٌ قطاع دعا القرار لعدـ عرقمة كصكؿ المساعدات اإلنسانية إلى  -
عادة  -  عمار غزة.إحث الجيكد الدكلية لتقديـ المساعدة اإلنسانية، كا 
سرائيؿ.دعا القرار إلى بذؿ المزيد مف الجيكد لمتكصؿ إلى سبلـ دائـ كشامؿ بيف ا -  لفمسطينييف كا 
 (.34، صـ30/7/2009 –ـ 1/7/2008مجمس األمف الدكلي في الفترة ما بيف ل السنكم تقريرال) 
 ـ.9/3/2010، رياض، الالرابعة عشر بعد المائة( البياف الختامي الصادر عف الدكرة (3

د اهلل بف عبد العزيز خبلؿ ـ، كأعمف الممؾ السعكدم عب19/1/2009عيقدت قمة الككيت االقتصادية بتاريخ  (4)
عمار قطاع غزة، كتجاكز الدكؿ العربية إمميكف دكالر إلعادة  1000القمة بتبرع المممكة العربية السعكدية بمبمغ 

مرحمة الخبلفات، كفتح باب الكحدة كاألخكة العربية، كنبذ الخبلفات. ) نص كممة خادـ الحرميف الشريفيف في القمة 
 ـ(. 19/1/2009االقتصادية، الككيت، 
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لطي الككيت االقتصادية  المجمس الكزارم بدعكة خادـ الحرميف الشريفيف حفظو اهلل خبلؿ قمة
، أسيمت في تنقية األجكاء ةأماـ مصالحة عربيػة شامم، كفتح آفاؽ جديدة صفحة الماضي

لتعكد المحمة كالتضامف إلى الصؼ العربي في كقت تمر بو األمة العربية بظركؼ عصيبة 
استعادة  تيحتِـّ مكاجيتيا بإرادة عربية قكية قادرة عمى مكاجية التحديات كالمخاطر، كتحقيؽ

 .(1)"الكحدة الكطنية الفمسطينية، كتييئة األجكاء لتجاكز الخبلفات كالتباينات العربية
كما أعرب كزراء الحكار االستراتيجي المككف مف كزراء مجمس التعاكف الخميجي كتركيا عف  -

العسكرم  إدانتيما بقكة الستمرار إسرائيؿ بعدـ الكفاء بالتزاماتيا تجاه تركيا فيما يتعمؽ بيجكميا
، (2)ـ31/5/2010عمى قافمة المساعدات في عرض البحر المتجية إلى قطاع غزة بتاريخ 

كاستنكركا الحصار غير القانكني المفركض عمى قطاع غزة، كجٌددكا تأكيدىـ أف الحصار غير 
شرعي كفؽ قرارات جامعة الدكؿ العربية، كمنظمة المؤتمر اإلسبلمي، كالجمعية العامة، 

 .(3)اإلنساف كمجمس حقكؽ

اعتبر مجمس التعاكف الخميجي االنقساـ الفمسطيني بأنو ال يخدـ القضية الفمسطينية، كدعا 
طنية الفصائؿ الفمسطينية لمعكدة إلى اتفاؽ مكة، كتنفيذ نصكصو الحتكاء األزمة، كتغميب الكحدة الك 

الحصار الظالـ  مف أجؿ إنياء معاناة الشعب الفمسطيني، كرفع عمى المصمحة الحزبية الضيقة
المفركض عمى قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس عمى القطاع، كاستغبلؿ إسرائيؿ  عنو، خاصةن 

غبلؽ المعابر التجارية األمر الذم أثر بشكؿ سمبي عمى المكاطنيف  لبلنقساـ في تشديد الحصار، كا 
 الفمسطينييف. 

 م:2009فتح عام موقف مجمس التعاون الخميجي من انعقاد المؤتمر السادس لحركة  . ح

ة بيت لحـ بتاريخ عيقد المؤتمر السادس لحركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح في مدين
استقطب المؤتمر متابعة العديد مف القكل العربية كاإلقميمية كالدكلية الفاعمة في ـ، ك 4/7/2009

و أف فيد م أكٌ ، كاف مف أبرزىا خطاب الممؾ السعكدم لمرئيس محمكد عباس، الذ(4)المشيد الدكلي

                                                           

 ـ.1/3/2009( البياف الختامي الصادر عف الدكرة العاشرة بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض، (1
ـ أسطكؿ الحرية في عرض بحر غزة، كالذم كاف قادمان لفؾ 31/5/2010ىاجـ الجيش اإلسرائيمي بتاريخ  ((2

سيؿ لمدمكع ضد المتضامنيف مما أدل الحصار، كقد استخدـ الجيش اإلسرائيمي الرصاص الحي، كالغاز الم
صابة نحك  9الستشياد  آخريف، كطالبت العديد مف المنظمات الدكلية االتحاد األكركبي إجراء تحقيؽ  100أتراؾ، كا 

دانة كاسعة لمجزرة الحرية كدعكات إلجراء تحقيؽ دكلي، ص . ) الشريؼ، أدىـ: استنكار كا   (.12دكلي في اليجـك
ـ.28/1/2012صادر عف االجتماع الكزارم المشترؾ لمحكار االستراتيجي، اسطنبكؿ، البياف الختامي ال((3
 .9( دركيش، بساـ: المؤتمر السادس لحركة فتح قراءة في الكثائؽ السياسية، ص(4
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كحدة القضية الفمسطينية قضية مميار مسمـ كعربي، كتكشؾ عمى الدخكؿ في نفؽ مظمـ، كأف ال
العمؿ عمى لـ الشمؿ، الفمسطينية مما يستكجب مف الفصائؿ  ا؛الكطنية ىي الحصف الرئيس لي

 .(1)كتكحيد الكممة

لممجمس الكزارم المنعقد  خبلؿ دكرتو الثانية عشر بعد المائة–أشاد مجمس التعاكف الخميجي 
مقضية لأنو جاء في كقت ىاـ  عتبربخطاب الممؾ السعكدم، كا -ـ1/9/2009في جدة بتاريخ 

الكحدة  ىمية، كتأكيدان عمى أةالفمسطيني قضيةلا تجاهنسجـ مع مكاقؼ دكؿ المجمس يالفمسطينية، ك 
جييا خادـ الحرميف أشاد المجمس الكزارم بمضاميف الرسالة التي ك ، حيث كرد: "لفمسطينيةا

الشريفيف الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز آؿ سعكد ممؾ المممكة العربية السعكدية حفظو اهلل إلى فخامة 
ر السادس لحركة الرئيس محمكد عباس رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية، بمناسبة انعقاد المؤتم

ة الفمسطينية، كانسجامان مع ، خاصة كأنيا جاءت في تكقيت ىاـ تمر بو القضي"فتح" في بيت لحـ
مكاقؼ دكؿ المجمس المساندة كالداعمة لمحؽ الفمسطيني فضبلن عف النداءات المتكررة ألصحاب 

، كتأكيداتيـ عمى أف الكحدة الكطنية الفمسطينية ىي  الجبللة كالسمك قادة دكؿ المجمس يحفظيـ اهلل
 .(2)"الحصػف كالدرع الكاقي لقضيتيـ العادلة

مرئيس لرساؿ خطاب السعكدم اجتماع قيادات حركة فتح في مدينة بيت لحـ بإ استغؿ الممؾ
الفمسطيني محمكد عباس دعاه إلى بذؿ الجيكد لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية الداخمية إلنياء 

مف أجؿ تشكيؿ حككمة  ؛ـ14/6/2007إلى ما قبؿ  كضاعالنقساـ الفمسطيني، كعكدة األا
الشعب الفمسطيني، كتعمؿ عمى نياية معاناتو المستمرة الناتجة فمسطينية تمبى طمكحات كرغبات 

 عف االنقساـ، كتحقيؽ تطمعاتو في إقامة دكلتو المستقمة.
بين عامي  ما موقف مجمس التعاون الخميجي من الجيود العربية لممصالحة الفمسطينية . خ

 م:2012 -م2009

مران ممحان، كدعا إلى نبذ أٌكد مجمس التعاكف الخميجي أف المصالحة الفمسطينية باتت أ
الخبلفات الداخمية، كتكحيد المكاقؼ بما يخدـ مصالح الشعب الفمسطيني مشددان عمى أىمية إنجاز 

، كاعتبر الكحدة الكطنية الفمسطينية بصماـ األماف الذم يحمي الشعب (3)المصالحة الفمسطينية

                                                           

 .16( مجمة المسيرة: األميف العاـ خطاب خادـ الحرميف كثيقة تاريخية صادرة مف القمب، ص(1
 ـ.1/9/2009عف الدكرة الثانية عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة،  البياف الختامي الصادر (2)
 ـ.23/5/2010البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة،  ((3
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ضركرة إنياء االنقساـ، كتحقيؽ الفصائؿ الفمسطينية إلى  ، كدعا(1)الفمسطيني كقضيتو العادلة
لتي بذلت لتحقيؽ اليدؼ، االعربية  اتجيكدم، كثٌمف المجمس ال(2)المصالحة الفمسطينية بشكؿ فكرم

جيكد جميكرية مصر العربية، كأٌكد أف المصالحة الكطنية الفمسطينية مف شأنيا دعـ  خاصةن 
عب الفمسطيني في إقامة دكلتو المستقمة تحقيؽ ما يتطمع إليو الشلتعزيز الجيكد العربية التي تبذؿ ك 

القكل الفمسطينية إلى استئناؼ الحكار، كالتكصؿ إلى اتفاؽ يضع في سمـ  ، كدعا(3)عمى أرضو
بيف ما ، كقد شيدت الفترة (4)أكلكياتو المصمحة الكطنية العميا لمشعب الفمسطيني لتحقيؽ تطمعاتو

 الفمسطيني، ككاف أبرزىا: ـ جيكد عربية الحتكاء االنقساـ2012 -ـ2009عامي 

 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منيا:2009حوارات القاىرة فبراير  -

مف الحكار الفمسطيني ـ جكلة 2009شيدت العاصمة المصرية القاىرة في شير فبراير 
 عمف خبلليا عف كقؼكعمى رأسيا حركتي فتح كحماس، كأي الفصائؿ الفمسطينية،  جميعبمشاركة 

مية، كعمميات االعتقاؿ السياسي، كاستمرار جمسات الحكار بيف الحركتيف، كتشكيؿ الحمبلت اإلعبل
نياء االنقساـ،  لجنة لضبط التجاكزات اإلعبلمية، كمعالجة االعتقاؿ السياسي بيدؼ رأب الصدع، كا 

 .(5)كتكحيد الصؼ الكطني

قيؽ المصالحة الفصائؿ الفمسطينية لتحمباحثات القاىرة بيف رٌحب مجمس التعاكف الخميجي ب
نشاء حككمة كحدة كطنية، كأٌكد   دعـأف المصالحة الفمسطينية مف شأنيا المجمس الفمسطينية، كا 

، كذلؾ في الدكرة العاشرة بعد المائة لممجمس الشعب الفمسطيني تطمعاتالجيكد العربية لتحقيؽ 
ب المجمس حٌ كفي ىذا الصدد ر ـ، حيث كرد: "1/3/2009الكزارم المنعقد في الرياض بتاريخ 

مؤخران  عيقدالكزارم باالتفاؽ الذم تـ التكصؿ إليو بيف الفصائؿ الفمسطينية في مؤتمر الحكار الذم 
نشاء حككمة كحدة كطنيةالم في القاىرة، لتحقيؽ الجيكد  في ىذا الصددنان مثمٌ  ،صالحة الكطنية، كا 

د كأكٌ  ،مصر العربيةكخاصة جيكد جميكرية  ،العربية المخمصة التي بذلت لتحقيؽ ىذا اليدؼ
الكبيرة التي تيبذؿ  صالحة الكطنية الفمسطينيػة مف شأنيا دعـ كتعزيز الجيكد العربيةالمجمس أف الم

 .(6)"لتحقيؽ ما يتطمَّع إليو الشعب الفمسطيني في إقامة دكلتو المستقمة
                                                           

 ـ.6/9/2010البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة،  ((1
 ـ.7/12/2010ف لممجمس األعمى، أبك ظبي، يياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالثبلثالب ((2
 ـ.14/6/2011( البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، (3
 ـ.14/6/2011البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة،  ((4

نياء االعتقاؿ السياسي، ص (5)  .1الدلك، محمد: حركتا فتح كحماس تتفقاف عمى كقؼ الحمبلت اإلعبلمية كا 
 ـ.1/3/2009البياف الختامي الصادر عف الدكرة العاشرة بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض،  (6)
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 م، وموقف مجمس التعاون الخميجي منو:2011اتفاق القاىرة عام  -

ـ إلى اتفاؽ بيف حركتي 24/4/2011قاءات في مدينة القاىرة بتاريخ تـ التكصؿ بعد عدة ل
ـ، كقاـ كبلن مف محمكد عباس، 4/5/2011فتح كحماس، كجرل اإلعبلف الرسمي عنو بتاريخ 

 االتفاؽ عمى: ، كنٌص (1)كخالد مشعؿ بالتكقيع عميو

 س الكطني.إعادة بناء منظمة التحرير الفمسطينية بشكؿ كامؿ بعد إجراء انتخابات المجم -
تشكيؿ حككمة مف الكفاءات الكطنية لمدة عاـ تيدؼ إلى التحضير إلجراء االنتخابات  -

عادة إعمار  التشريعية كالرئاسية، كانتخابات المجمس الكطني، كتعمؿ عمى رفع الحصار، كا 
غزة، كتسكية المشاكؿ العائمية، كتكحيد مؤسسات السمطة الفمسطينية في قطاع غزة كالضفة 

 كمعالجة القضايا اإلدارية كالمدنية الناجمة عف االنقساـ. الغربية،
تشكيؿ لجنة أمنية بإشراؼ مصرم كعربي بيدؼ كضع تصكر لدمج جميع األجيزة األمنية،  -

 كتحديد ىيكمتيا، كطبيعة عمميا.
 . (2)تشكيؿ لجنة لمصمح االجتماعي لتسكية الخبلفات العائمية، كدفع الديات -

خبلؿ عقد الدكرة التاسعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم –ي رٌحب مجمس التعاكف الخميج
باتفاؽ المصالحة الكطنية الفمسطينية في القاىرة بتاريخ  -ـ14/6/2011في مدينة جدة بتاريخ 

كرٌحب حيث كرد: "، رفع الحصارمف أجؿ  ؛ـ، كدعا الفمسطينييف تشكيؿ حككمة كطنية4/5/2011
لفمسطينية الذم تـ في القاىرة في الرابع مف شير مايك المجمس باتفاؽ المصالحة الكطنية ا

ـ، كدعا الفمسطينييف إلى استثمار ىذه الفرصة التاريخية كاإلسراع في تشكيؿ الحككمة 2011
 .(3)جؿ استرداد حقكقيـ الكطنيةأالكطنية مف 

ـ 11/9/2011في الدكرة العشريف بعد المائة لممجمس الكزارم المنعقدة في جدة بتاريخ ك 
القاىرة، كاإلسراع في تشكيؿ حككمة الكحدة  تطبيؽ اتفاؽ المجمس الفصائؿ الفمسطينيةالب ط

لذم تـ كطالب المجمس الكزارم بتطبيؽ اتفاؽ المصالحة الكطنية الفمسطينية ا، حيث كرد: "الكطنية
 .(4)ة، كاإلسراع في تشكيؿ الحككمة الكطنية الفمسطينيـ4/5/2011التكقيع عميو في القاىرة بتاريخ 

                                                           

 .97( الطناني، معيف: المصالحة الفمسطينية، ص(1
 .537يـ: مستقبؿ اتفاؽ المصالحة الفمسطينية، صحبيب، إبراى (2)
 ـ.14/6/2011البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة،  ((3
 ـ.11/9/2011ف بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة العشر  ((4
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رٌحب مجمس التعاكف الخميجي بجيكد جميكرية مصر العربية التي بذلتيا في تحقيؽ 
في ظؿ الظركؼ التي  خاصةن  ، كرأب الصدع بيف القكل السياسيةالمصالحة الفمسطينية الداخمية

كالمتمثؿ في استمرار معاناة الشعب  ،تمر بيا القضية الفمسطينية عمى الصعيد الدكلي كاإلقميمي
طيني جراء استمرار الحصار المفركض عمى قطاع غزة، كانسداد طريؽ المفاكضات بيف الفمس

الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي جراء استمرار االستيطاف اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية، كمكاصمة 
 إجراءاتيا اليادفة لتيكيد مدينة القدس.

 منو:م، وموقف مجمس التعاون الخميجي 2012اتفاق الدوحة عام  -

ـ بيدؼ 6/2/2012كقعت حركتي فتح كحماس برعاية قطرية عمى اتفاؽ الدكحة بتاريخ 
االتفاؽ عمى تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية كتطكيرىا،  ، كنٌص (1)إنياء االنقساـ الفمسطيني

عادة تشكيؿ المجمس الكطني الفمسطيني بشكؿ متزامف مع االنتخابات الرئاسية كالتشريعية،  كا 
حككمة تكافؽ كطني مف كفاءات مينية مستقمة برئاسة محمكد عباس، كالتأكيد عمى كتشكيؿ 

 .(2)استمرار عمؿ المجاف المشتركة بيف الحركتيف، كتنفيذ اتفاؽ القاىرة

 اتفاؽبفي دكرتو الثانية كالعشريف بعد المائة لممجمس الكزارم أشاد مجمس التعاكف الخميجي 
يس الفمسطيني محمكد عباس، كرئيس المكتب السياسي لحركة ـ بيف الرئ6/2/2012الدكحة بتاريخ 

أف تسيـ تمؾ المجمس حماس خالد مشعؿ، برعاية أمير قطر حمد بف خميفة آؿ ثاني، كأعرب 
 د المجمس الكزارم بإعبلف الدكحةكأشاحيث كرد: "لكحدة الكطنية الفمسطينية، ا الخطكة في إنجاز

 أمير دكلة قطرلسمك الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني الذم كقع برعاية كريمة مف حضػرة صاحب ا
بيف فخامة الرئيس الفمسطيني محمكد عباس، كرئيس المكتب السياسي  ـ2012فبراير  6بتاريخ 

لحركة حماس خالد مشعؿ، كذلؾ في إطار الجيكد المبذكلة لممصالحة الكطنية الفمسطينية، كأعرب 
إذف اهلل تعالى في إنجاز ما تـ االتفاؽ عميو، عف األمؿ في أف تسيـ ىذه الخطكة اإليجابية ب

  .(3)"، كبما يحقؽ تطمعات كآماؿ الشعب الفمسطيني الشقيؽسيخان لمكحدة الكطنية الفمسطينيةتر 

أعرب مجمس  ،مف االتفاقيات الخاصة بالكحدة الداخمية ان كلعدـ تنفيذ الفصائؿ الفمسطينية ألي
كذلؾ صالحة الفمسطينية، كعدـ تنفيذ االتفاقيات المبرمة، التعاكف الخميجي عف قمقو لتعثر عممية الم

ـ، 5/6/2011خبلؿ الدكرة الثالثة كالعشريف بعد المائة لممجمس الكزارم المنعقدة في جدة بتاريخ 

                                                           

، العدد  (1)  .1، صـ7/2/2012، 2404صحيفة فمسطيف اليـك
 .27ـ، ص7/2/2012، 5841النص الحرفي الكامؿ إلعبلف الدكحة، صحيفة الحياة الجديدة، العدد  (2)
 ـ.4/3/2012ف بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالعشر  ((3
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كعدـ تنفيذ أمن مف  ،أعرب المجمس الكزارم عف قمقو لتعثر عممية المصالحة الفمسطينيةحيث كرد: 
عبلف الدكحةلمجمس إلكدعا ا ،االتفاقات المبرمة ، كتجاكز كؿ ى تنفيذ جميع بنكد اتفاؽ القاىرة، كا 

 .(1)"العقبات

مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف المكاقؼ المؤيدة كالداعمة لتحقيؽ المصالحة  عدٌ تي 
الفمسطينية الداخمية، فمنذ حصكؿ االنقساـ الفمسطيني، كما تبعو مف إحداث شرخ بيف شطرم 

مس مكقؼ المتفرج تجاه تمؾ األحداث، فرٌحب بكافة الجيكد العربية التي بذلت الكطف، لـ يقؼ المج
لعكدة الكحدة الفمسطينية بيف القكل كالفصائؿ الفمسطينية، خاصة ما بذلتو جميكرية مصر العربية 
مف خبلؿ رعايتيا لعقد االجتماعات المتكررة بيف الفصائؿ الفمسطينية، كالجيكد التي قاـ بيا أمير 

كالتي نتج عنيا تكقيع اتفاؽ الدكحة، كدعا الفصائؿ الفمسطينية لتجاكز كافة العراقيؿ كالعقبات قطر، 
 التي تحكؿ دكف تنفيذىا لتمؾ االتفاقيات مف أجؿ طي صفحة االنقساـ الداخمي.

 م:2012موقف مجمس التعاون الخميجي من زيارة األمير حمد إلى قطاع غزة عام  . د

ـ، 23/10/2012طاع غزة بتاريخ ثاني ككفد مرافؽ معو ق األمير حمد بف خميفة آؿ زار
مميكف  400مشاريع خدماتية بقيمة قٌدـ اجتمع مع قادة حركة حماس كالفصائؿ الفمسطينية، ك ك 

 .(2)دكالر، تشمؿ بناء آالؼ الكحدات السكنية، كمستشفى لؤلطراؼ الصناعية، كمشاريع أخرل

ة كالثبلثيف لممجمس الكزارم في البحريف بتاريخ في دكرتو الثالثأشاد مجمس التعاكف الخميجي 
كتقديـ ، قطاع غزة، كثٌمف المجمس دكره في فؾ الحصارل مقطر المير األبزيارة ـ 25/12/2012

كأشاد المجمس األعمى بزيارة حضرة صاحب السمك الشيخ حمد حيث كرد: "المساعدات اإلنسانية، 
دكره في فؾ الحصار عف  ـ، مثمنان 2012أكتكبربف خميفة آؿ ثاني أمير دكلة قطر لقطاع غزة في 

كافتتاح عدد مف المشركعات االقتصادية كالتنمكية، كعٌبر عف  ،كتقديـ المساعدات اإلنسانية ،القطاع
أممو بأف تككف ىذه خطكة أكلى في إطار الجيد المبذكؿ نحك كحدة الشعب الفمسطيني كتحقيؽ 

 .(3)"أىدافو المشركعة

لخميجي زيارة األمير القطرم بمثابة تحدم لمحصار الجائر المفركض اعتبر مجمس التعاكف ا
عمى الشعب الفمسطيني، كأشاد بزيارتو كتقديمو لممساعدات اإلنسانية ألىالي قطاع غزة، كاعتبر 

 الزيارة ضمف الجيكد العربية المبذكلة لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية.
                                                           

 ـ.5/6/2012ف بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة، يالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة كالعشر  ((1
 .6أبك حية، فاطمة: "زيارة تاريخية" تحكالت استراتيجية تعزز الصمكد الفمسطيني، ص ((2
 ـ.25/12/2012ف لممجمس األعمى، البحريف، ي( البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة كالثبلث(3
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 الخالصة:

 عدة استنتاجات:من خالل العرض السابق تم التوصل إلى 

أعمف مجمس التعاكف الخميجي استعداده لممساىمة في إنشاء المؤسسات الفمسطينية؛ مف  -
 أجؿ تييئة األكضاع في األراضي الفمسطينية لتحقيؽ االستقرار كالتنمية االقتصادية.

تناكؿ مجمس التعاكف الخميجي األكضاع الداخمية عمى الساحة الفمسطينية في الفترة ما بيف  -
ـ عمى الرغـ مف األكضاع السياسية الكبيرة التي شيدتيا المنطقة 2012-ـ2001ي عام

 خبلؿ الفترة المحددة.
تعددت مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي تجاه االنقساـ الفمسطيني؛ فدعا الفصائؿ الفمسطينية  -

تغميب المصالح العميا لمشعب كالقضية الفمسطينية عمى مصالحيا الخاصة، كرٌحب 
 ت العربية إلنياء حالة االنقساـ الفمسطيني.بالمجيكدا

كقؼ مجمس التعاكف الخميجي كقفة جادة مع السمطة الفمسطينية عقب إجراء االنتخابات  -
ـ، كطالب المجتمع الدكلي إلى دعـ الحككمة الفمسطينية مف أجؿ 2006التشريعية عاـ 

 استمرارىا في تقديـ الخدمات لمشعب الفمسطيني.
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 :مةالخات
 مف خبلؿ ىذه الدراسة تكصؿ الباحث إلى عدة نتائج، كتكصيات.

 أواًل: النتائج:
كالشرؽ األكسط ال يتحقؽ إال د مجمس التعاكف الخميجي أف السبلـ في المنطقة العربية، أكٌ  -

ـ، كعاصمتيا القدس 1967ضيا المحتمة عاـ كلة الفمسطينية المستقمة فكؽ أر الدإقامة ب
بما فييا الجكالف ـ 1967عاـ إلسرائيمي مف األراضي العربية المحتمة الشريؼ، كاالنسحاب ا

 السكرم، كاألراضي المبنانية.
رائيمي في إقامة دكلتيف تمثمت رؤية مجمس التعاكف الخميجي لحؿ الصراع العربي اإلس -

سرائيمية تعيشاف جنبان إلى جنب في أماف كسبلـ ضمف حدكد معترؼ بيا عمى  فمسطينية كا 
 فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية.ـ، كيتشابو في ذلؾ الطمب مع برنامج 1967حدكد عاـ 

عمى أك و عمى مستكل المجمس األاتتناكؿ مجمس التعاكف الخميجي في معظـ بياناتو كاجتماع -
ما  خاصةن  ت بيا القضية الفمسطينيةالمحطات التي مرٌ  جميع تأسيسوالمجمس الكزارم منذ 

عتداءات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني كالمقدسات اإلسبلمية، يتعمؽ بعممية السبلـ، كاال
 كاألكضاع الداخمية في الساحة الفمسطينية.

شامؿ لمقضية لدكلية التي ىدفت إليجاد حؿ د مجمس التعاكف الخميجي كافة المبادرات اأيٌ  -
مممكة العربية ال قدمتيماتيف المتاف الفمسطينية، كالصراع العربي اإلسرائيمي بما فييف المبادر 

ـ، كما ترتب عمييا مف 1981السعكدية، كالمتمثمة في مبادرة األمير فيد بف عبد العزيز عاـ 
ـ المشركع العربي لمسبلـ، كمبادرة األمير عبد اهلل بف 1982إقرار القمة العربية في فاس عاـ 

تبناىا مؤتمر طمؽ عمييا المبادرة العربية لمسبلـ بعد أف ـ، كالتي أي 2002عبد العزيز عاـ 
 ـ.2003القمة العربي في بيركت عاـ 

ستيدفت الشعب الفمسطيني، أداف مجمس التعاكف الخميجي كافة االعتداءات اإلسرائيمية التي ا -
المنظمات اإلقميمية كعمى رأسيا مجمس األمف الدكلي إدانة تمؾ االعتداءات، كتحمؿ  كطالب

 زمة لتكفير الحماية الدكلية لمشعب الفمسطيني. المسؤكلية الكاممة، كاتخاذ كافة اإلجراءات البل
استطاع مجمس التعاكف الخميجي إبراز القضية الفمسطينية، كنقؿ معاناة الشعب الفمسطيني  -

مع االتحاد األكركبي، كتركيا،  عمى العديد مف المحافؿ كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية خاصةن 
 كركسيا، كالصيف، كخبلؿ تحالؼ إعبلف دمشؽ.
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و مجمس التعاكف الخميجي الدعكة لممنظمات الدكلية كاإلقميمية مف أجؿ دعـ الشعب كجٌ  -
الفمسطيني في إقامة دكلتو، كالتدخؿ الحاـز لكقؼ الممارسات اإلسرائيمية ضد الشعب 

 الفمسطيني كمقدساتو.
عادة إعمار ما خمفتو  - شارؾ مجمس التعاكف الخميجي بفعالية في دعـ الشعب الفمسطيني، كا 

عقب الحرب  خاصةن  ت كالممتمكات كالبنية الفمسطينيةتداءات اإلسرائيمية ضد المؤسسااالع
برنامج إعادة إعمار ه ـ مف خبلؿ إقرار 2009 –ـ 2008عامي  فياإلسرائيمية عمى غزة 

 قطاع غزة.
و مجمس التعاكف الخميجي دعكتو لكافة القكل كالفصائؿ الفمسطينية عمى ضركرة إنياء كجٌ  -

خمي، كتغميب المصمحة الكطنية العميا لمشعب الفمسطيني، كااللتزاـ باتفاقيات مكة االنقساـ الدا
كالقاىرة كالدكحة مف أجؿ إنشاء حككمة كحدة كطنية لممحافظة عمى مكتسبات القضية 

 ، كرفع الحصار كالمعاناة عف الشعب الفمسطيني. ةالفمسطيني
 ثانيًا: التوصيات:

طينية تكثيؽ عبلقاتيا مع مجمس التعاكف الخميجي لما لو يتكجب عمى القيادة كالفصائؿ الفمس -
مف ثقؿ سياسي كاقتصادم كبير عمى المستكل العربي كالعالمي كاإلقميمي، كدعـ مشاركتو 
ككسيط أك طرؼ في عممية السبلـ مع إسرائيؿ الستغبلؿ نفكذه كعبلقاتو في دعـ حقكؽ 

 كتطمعات الشعب الفمسطيني.
تعاكف الخميجي لمقضية الفمسطينية مستمر خاصة في ظؿ ما السعي إلبقاء دعـ مجمس ال -

 يتمتع بو مف نفكذ مع الدكؿ الكبرل، كالمنظمات الدكلية.
، كمجيكداتيا تكاثؼ مكاقؼ المنظمات العربية المتعددة الدعكة كالتنسيؽ كالعمؿ مف أجؿ -

و المتعمقة كاستغبلؿ نفكذىا لمضغط عمى مجمس األمف الدكلي إلجبار إسرائيؿ تنفيذ قرارات
 .ـ1967عاـ  بالقضية الفمسطينية، كاالنسحاب مف األراضي العربية المحتمة

تكثيؼ الدراسات كاألبحاث المتعمقة بمكاقؼ المنظمات العربية كالدكلية كاإلقميمية تجاه القضية  -
 الفمسطينية.

ضركرة اىتماـ الباحثيف بتناكؿ مكاقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف القضايا العربية  -
 .يةاإلسبلمك 

عقد المؤتمرات العممية بشكؿ دكرم لمتعرؼ عمى مكاقؼ المنظمات اإلقميمية كالعربية مف  -
 .كدراساتيـ القضية الفمسطينية، كتكجيو الدعكة لمعامميف في تمؾ المنظمات لممشاركة بأبحاثيـ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحق
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 (1ممحق رقم )
 عن مجمس التعاون الخميجي مكان وتاريخ البيانات الختامية الصادر

 م(:2012 -م1981األعمى)أواًل: الدورات الختامية لممجمس 
 الدورات الختامية العادية لممجمس األعمى:  . أ

 األعمىدكرات المجمس ة بالخاصالختامية  اتىذا الجدكؿ يكضح مكاف كتاريخ صدكر البيان
ية المحددة لمكضكع الدراسة بيف التاريخالتي عيقدت في الفترة  العادية لمجمس التعاكف الخميجي

 :(1)ـ2012 -ـ 1981عامي 
 مكان االنعقاد تاريخ صدور البيان لدورةارقم  م
 أبك ظبي ـ26/5/1981 األعمىالدكرة األكلى لممجمس  1
 الرياض ـ11/11/1981 األعمىالدكرة الثانية لممجمس  2
 البحريػف ـ11/11/1982 األعمىالدكرة الثالثة لممجمس  3
 قطػر ـ9/11/1983 األعمىلدكرة الرابعة لممجمس ا 4
 الككيت ـ29/11/1984 األعمىالدكرة الخامسة لممجمس  5
 سمطنة عيماف ـ6/11/1985 األعمىالدكرة السادسة لممجمس  6
 أبك ظبي ـ5/11/1986 األعمىالدكرة السابعة لممجمس  7
 الرياض ـ29/12/1987 األعمىالدكرة الثامنة لممجمس  8
 المنامة ـ22/12/1988 األعمىلدكرة التاسعة لممجمس ا 9

 مسقط ـ21/12/1989 األعمىالدكرة العاشرة لممجمس  10
 الدكحة ـ25/12/1990 األعمىلممجمس  الدكرة الحادية عشر 11
 الكػػكيت ـ25/12/1991 األعمىالدكرة الثانية عشر لممجمس  12
 أبك ظبي ـ23/12/1992 األعمىالدكرة الثالثة عشر لممجمس  13
 الرياض ـ22/12/1993 األعمىالدكرة الرابعة عشػر لممجمس  14
 المنامة ـ21/12/1994 األعمىالدكرة الخامسة عشر لممجمس  15
 مسقط ـ6/12/1995 األعمىالدكرة السادسة عشر لممجمس  16
 الدكحة ـ9/12/1996 األعمىالدكرة السابعة عشر لممجمس  17

                                                           

ات المجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي، أعيد الجدكؿ مف خبلؿ يكضح الجدكؿ تاريخ كمكاف انعقاد دكر  ((1
 البيانات الختامية الصادرة عنو.
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 الككيت ـ22/12/1997 األعمىر لممجمس الدكرة الثامنة عش 18
 أبػك ظبي ـ9/12/1998 األعمىالدكرة التاسعة عشر لممجمس  19
 الرياض ـ29/11/1999 األعمىلممجمس  العشريفالدكرة  20
 المنامة ـ31/12/2000 األعمىلممجمس  العشريفالدكرة الحادية ك  21
 مسقط ـ31/12/2001 األعمىلممجمس  العشريفالدكرة الثانية ك  22
 الدكحة ـ22/12/2002 األعمىلممجمس  العشريفالدكرة الثالثة ك  23
 الككيت ـ22/12/2003 األعمىلممجمس  العشريفالدكرة الرابعة ك  24
 البحريف ـ21/12/2004 األعمىلممجمس  العشريفالدكرة الخامسة ك  25
 أبك ظبي ـ19/12/2005 األعمىلممجمس  العشريفالدكرة السادسة ك  26
ـ10/12/2006 األعمىلممجمس  العشريفالدكرة السابعة ك  27  الرياض 
 الدكحة ـ4/12/2007 األعمىف لممجمس يالدكرة الثامنة كالعشر  28
 مسقط ـ30/12/2008 األعمىف لممجمس يالدكرة التاسعة كالعشر  29
 الككيت ـ15/12/2009 األعمىلممجمس  الثبلثيفالدكرة  30
 أبك ظبي ـ7/12/2010 األعمىلممجمس  ثيفالثبلالدكرة الحادية ك  31
 الرياض ـ19/12/2011 األعمىلممجمس  الثبلثيفالدكرة الثانية ك  32
 البحريف ـ25/12/2012 األعمىلممجمس  الثبلثيفالدكرة الثالثة ك  33
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 األعمى:الدورات الختامية االستثنائية لممجمس  . ب
لمجمس  األعمىدكرات المجمس ة بالخاص اتيانىذا الجدكؿ يكضح مكاف كتاريخ صدكر الب

 تاريخية المحددة لمكضكع الدراسة بيف عاميالتي عيقدت في الفترة ال االستثنائية التعاكف الخميجي
 :(1)ـ2012 -ـ 1981

 
 مكان االنعقاد تاريخ صدور البيان نوع البيان #
 الرياض ـ15/1/2009 األعمىلممجمس  األكلى ستثنائيةاالدكرة ال 1
 

 م(:2012 -م1981الختامية لممجمس الوزاري ) دوراتثانيًا: ال
 الدورات الختامية العادية لممجمس الوزاري: . أ

لمجمس لكزارم دكرات المجمس اب ةالخاص اتىذا الجدكؿ يكضح مكاف كتاريخ صدكر البيان
ف تاريخية المحددة لمكضكع الدراسة بيالتي عيقدت في الفترة ال العادية التعاكف الخميجي

 :(2)ـ2012 -ـ 1981عامي
 مكان االنعقاد تاريخ صدور البيان نوع البيان م
 الطائؼ ـ2/9/1981 الدكرة األكلى لممجمس الكزارم 1
 الرياض ـ8/11/1981 الدكرة الثانية لممجمس الكزارم 2
 الرياض ـ9/3/1982 الدكرة الثالثة لممجمس الكزارم 3
 ائؼطال ـ13/7/1982 الدكرة الرابعة لممجمس الكزارم 4
 المنامة ـ3/11/1982 الدكرة الخامسة لممجمس الكزارم 5
 الرياض ـ20/2/1983 الدكرة السادسة لممجمس الكزارم 6
 الرياض ـ19/5/1983 الدكرة السابعة لممجمس الكزارم 7
 ؼئالطا ـ24/8/1983 الدكرة الثامنة لممجمس الكزارم 8
 الدكحة ـ2/11/1983 الدكرة التاسعة لممجمس الكزارم 9

                                                           

يكضح الجدكؿ تاريخ كمكاف انعقاد دكرات المجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي االستثنائية، أعيد الجدكؿ  (1)
 مف خبلؿ البيانات الختامية الصادرة عنو.

كاف انعقاد دكرات المجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي، أعيد الجدكؿ مف خبلؿ ( يكضح الجدكؿ تاريخ كم(2
 البيانات الختامية الصادرة عنو.
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 الرياض ـ10/3/1984 الدكرة العاشرة لممجمس الكزارم 10
 الطائؼ ـ14/6/1984 الدكرة الحادية عشر لممجمس الكزارم 11
 بياأ ـ20/9/1984 الدكرة الثانية عشر لممجمس الكزارم 12
 الككيت ـ20/11/1984 الدكرة الثالثة عشر لممجمس الكزارم 13
 الرياض ـ19/3/1985 لممجمس الكزارم الدكرة الرابعة عشر 14
 بياأ ـ9/7/1985 الدكرة الخامسة عشر لممجمس الكزارم 15
 الرياض ـ3/9/1985 الدكرة السادسة عشر لممجمس الكزارم 16
 مسقط ـ27/10/1985 الدكرة السابعة عشر لممجمس الكزارم 17
 الرياض ـ3/3/1986 الدكرة الثامنة عشر لممجمس الكزارم 18
 ائؼطال ـ30/6/1986 لدكرة التاسعة عشر لممجمس الكزارما 19
 بياأ ـ27/8/1986 لممجمس الكزارم العشريفالدكرة  20
 أبك ظبي ـ26/10/1986 لممجمس الكزارم العشريفالدكرة الحادية ك  21
 الرياض ـ18/2/1987 لممجمس الكزارم العشريفالدكرة الثانية ك  22
 دةج ـ8/6/1987 جمس الكزارملمم العشريفالدكرة الثالثة ك  23
 دةج ـ13/9/1987 لممجمس الكزارم العشريفالدكرة الرابعة ك  24
 الرياض ـ21/12/1987 لممجمس الكزارم العشريفالدكرة الخامسة ك  25
 رياضلا ـ16/3/1988 لممجمس الكزارم العشريفالدكرة السادسة ك  26
 دةج ـ5/6/1988 لممجمس الكزارم العشريفالدكرة السابعة ك  27
 الرياض ـ5/9/1988 لممجمس الكزارم العشريفالدكرة الثامنة ك  28
 امةنالم ـ11/12/1988 لممجمس الكزارم العشريفالدكرة التاسعة ك  29
 اضيالػر  ـ7/3/1989 لممجمس الكزارم الثبلثيفالدكرة  30
 دةج ـ7/6/1989 لممجمس الكزارم الثبلثيفالدكرة الحادية ك  31
 دةج ـ29/8/1989 لممجمس الكزارم الثبلثيفانية ك الدكرة الث 32
 مسقط ـ6/11/1989 لممجمس الكزارم الثبلثيفالدكرة الثالثة ك  33
 الرياض ـ5/3/1990 لممجمس الكزارم الثبلثيفالدكرة الرابعة ك  34
 ائؼالط ـ4/6/1990 لممجمس الكزارم الثبلثيفالدكرة الخامسة ك  35
 دةج ـ6/9/1990 لممجمس الكزارم الثبلثيفالدكرة السادسة ك  36
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 الدكحة ـ9/12/1990 لممجمس الكزارم الثبلثيفالدكرة السابعة ك  37
 الرياض ـ4/3/1991 لممجمس الكزارم الدكرة الثامنة كالثبلثيف 38
 الخبر ـ3/6/1991 لممجمس الكزارم الثبلثيفالدكرة التاسعة ك  39
 دةج ـ15/9/1991 لممجمس الكزارم األربعيفالدكرة  40
 الرياض ـ2/3/1992 لممجمس الكزارم األربعيفالدكرة الثانية ك  41
 الرياض ـ3/6/1992 لممجمس الكزارم األربعيفالدكرة الثالثة ك  42
 جدة ـ9/9/1992 لممجمس الكزارم األربعيفالدكرة الرابعة ك  43
 أبك ظبي ـ25/11/1992 لممجمس الكزارم األربعيفالدكرة الخامسة ك  44
 الرياض ـ5/4/1993 لممجمس الكزارم األربعيفدكرة السادسة ك ال 45
 الرياض ـ8/6/1993 لممجمس الكزارم األربعيفالدكرة السابعة ك  46
 الرياض ـ6/9/1993 لممجمس الكزارم األربعيفالدكرة الثامنة ك  47
 الرياض ـ16/11/1993 لممجمس الكزارم األربعيفالدكرة التاسعة ك  48
 الريػاض ـ3/4/1994 لممجمس الكزارم يفالخمسالدكرة  49
 الريػاض ـ5/6/1994 لممجمس الكزارم الخمسيفالدكرة الحادية ك  50
 الرياض ـ17/9/1994 لممجمس الكزارم الخمسيفالدكرة الثانية ك  51
 المنامة ـ22/11/1994 لممجمس الكزارم الخمسيفالدكرة الثالثة ك  52
 الرياض ـ20/3/1995 الكزارملممجمس  الخمسيفالدكرة الرابعة ك  53
 الرياض ـ11/6/1995 لممجمس الكزارم الخمسيفالدكرة الخامسة ك  54
 الرياض ـ19/9/1995 لممجمس الكزارم الخمسيفالدكرة السادسة ك  55
 مسقط ـ5/11/1995 لممجمس الكزارم الخمسيفالدكرة السابعة ك  56
 الرياض ـ17/3/1996 لممجمس الكزارم الخمسيفالدكرة الثامنة ك  57
 الرياض ـ2/6/1996 لممجمس الكزارم الخمسيفالدكرة التاسعة ك  58
 الرياض ـ8/9/1996 لممجمس الكزارم الستيفالدكرة  59
 الرياض ـ9/11/1996 لممجمس الكزارم الستيفالدكرة الحادية ك  60
 الرياض ـ26/3/1997 لممجمس الكزارم الستيفالدكرة الثانية ك  61
 الرياض ـ31/5/1997 لممجمس الكزارم الستيفالثة ك الدكرة الث 62
 بيػاآ ـ15/9/1997 لممجمس الكزارم الستيفالدكرة الرابعة ك  63
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 الرياض ـ25/11/1997 لممجمس الكزارم الستيفالدكرة الخامسة ك  64
 الرياض ـ8/3/1998 لممجمس الكزارم الستيفالدكرة السادسة ك  65
 الرياض ـ28/6/1998 مس الكزارملممج الستيفالدكرة السابعة ك  66
 جدة ـ28/8/1998 لممجمس الكزارم الستيفالدكرة الثامنة ك  67
 أبك ظبي ـ14/11/1998 لممجمس الكزارم الستيفالدكرة التاسعة ك  68
 اضيالر  ـ15/3/1999 لممجمس الكزارم السبعيفالدكرة  69
 دةج ـ3/7/1999 لممجمس الكزارم السبعيفالدكرة الحادية ك  70
 دةج ـ11/9/1999 لممجمس الكزارم السبعيفالدكرة الثانية ك  71
 دةج ـ8/4/2000 لممجمس الكزارم السبعيفالدكرة الرابعة ك  72
 دةج ـ3/6/2000 لممجمس الكزارم السبعيفالدكرة الخامسة ك  73
 دةج ـ2/9/2000 لممجمس الكزارم السبعيفالدكرة السادسة ك  74
 المنامة ـ25/11/2000 لممجمس الكزارم فالسبعيالدكرة السابعة ك  75
 اضيالر  ـ17/3/2001 لممجمس الكزارم السبعيفالدكرة الثامنة ك  76
 دةج ـ2/6/2001 لممجمس الكزارم السبعيفالدكرة التاسعة ك  77
 دةج ـ8/9/2001 لممجمس الكزارم الثمانيفالدكرة  78
 الرياض ـ11/3/2002 لممجمس الكزارم الثمانيفالدكرة الثانية ك  79
 دةج ـ8/6/2002 لممجمس الكزارم الثمانيفالدكرة الثالثة ك  80
 ةدج ـ3/9/2002 لممجمس الكزارم الثمانيفالدكرة الرابعة ك  81
 الدكحة ـ3/3/2003 لممجمس الكزارم الثمانيفالدكرة السادسة ك  82
 دةج ـ16/6/2003 لممجمس الكزارم الثمانيفالدكرة السابعة ك  83
 جدة ـ8/9/2003 لممجمس الكزارم الثمانيفالثامنة ك  الدكرة 84
 اضالري ـ29/2/2004 لممجمس الكزارم التسعيفالدكرة  85
 دةج ـ5/6/2004 لممجمس الكزارم التسعيفالدكرة الحادية ك  86
 جدة ـ13/9/2004 لممجمس الكزارم التسعيفالدكرة الثانية ك  87
 الرياض ـ13/3/2005 ملممجمس الكزار  التسعيفالدكرة الرابعة ك  88
 الرياض ـ11/6/2005 لممجمس الكزارم التسعيفالدكرة الخامسة ك  89
 دةج ـ6/9/2005 لممجمس الكزارم التسعيفالدكرة السادسة ك  90
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 الرياض ـ1/3/2006 لممجمس الكزارم التسعيفالدكرة الثامنة ك  91
 ضالريا ـ3/6/2006 لممجمس الكزارم التسعيفالدكرة التاسعة ك  92
 جػدة ـ5/9/2006 الدكرة المائة لممجمس الكزارم 93
 الرياض ـ5/3/2007 الدكرة الثانية بعد المائة لممجمس الكزارم 94
 جدة ـ5/7/2007 الدكرة الثالثة بعد المائة لممجمس الكزارم 95
 جدة ـ1/9/2007 الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم 96
 الرياض ـ1/3/2008 ائة لممجمس الكزارمالدكرة السادسة بعد الم 97
 جدة ـ9/6/2008 الدكرة السابعة بعد المائة لممجمس الكزارم 98
 جدة ـ2/9/2008 الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس الكزارم 99

 اضيالر  ـ1/3/2009 الدكرة العاشرة بعد المائة لممجمس الكزارم 101
 اضيالػر  ـ8/6/2009 مس الكزارمالدكرة الحادية عشر بعد المائة لممج 102
 ةدج ـ1/9/2009 الدكرة الثانية عشر بعد المائة لممجمس الكزارم 103
 اضيالر  ـ9/3/2010 الدكرة الرابعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم 104
 دةج ـ23/5/2010 الدكرة الخامسة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم 105
 دةج ـ6/9/2010 ائة لممجمس الكزارمالدكرة السادسة عشر بعد الم 106
 أبك ظبي ـ7/3/2011 الدكرة الثامنة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم 107
 جدة ـ14/6/2011 الدكرة التاسعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم 108
 جدة ـ11/9/2011 بعد المائة لممجمس الكزارم العشريفالدكرة  109
 الرياض ـ12/10/2011 لممجمس الكزارم بعد المائة العشريفالدكرة الحادية ك  110
 الرياض ـ4/3/2012 الكزارم بعد المائة لممجمس العشريفالدكرة الثانية ك  111
 جدة ـ5/6/2012 بعد المائة لممجمس الكزارم العشريفالدكرة الثالثة ك  112
 جدة ـ2/9/2012 بعد المائة لممجمس الكزارم العشريفدكرة الرابعة ك لا 113
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 الدورات الختامية االستثنائية لممجمس الوزاري: . ب
لمجمس لكزارم دكرات المجمس اب ةالخاص اتكتاريخ صدكر البيان ىذا الجدكؿ يكضح مكاف

 التاريخية المحددة لمكضكع الدراسة بيف عاميالتي عيقدت في الفترة  االستثنائية التعاكف الخميجي
 :(1)ـ2012 -ـ 1981

 مكان االنعقاد صدور البيانتاريخ  نوع البيان #
 المنامة ـ7/2/1982 الدكرة االستثنائية األكلى لممجمس الكزارم 1
 الرياض ـ20/4/1982 الدكرة االستثنائية الثانية لممجمس الكزارم 2
 اضيالر  ـ31/5/1982 الدكرة االستثنائية الثالثة لممجمس الكزارم 3
 الرياض ـ3/3/1983 رمالدكرة االستثنائية الرابعة لممجمس الكزا 4
 المنامة ـ9/5/1983 الدكرة االستثنائية الخامسة لممجمس الكزارم 5
 اضيالر  ـ9/1/1984 الدكرة االستثنائية السادسة لممجمس الكزارم 6
 الرياض ـ17/5/1984 الدكرة االستثنائية السابعة لممجمس الكزارم 7
 الرياض ـ5/11/1985 الدكرة االستثنائية الثامنة لممجمس الكزارم 8
 البحريف ـ9/2/1986 الدكرة االستثنائية التاسعة لممجمس الكزارم 9

 الرياض ـ2/11/1988 الدكرة االستثنائية العاشرة لممجمس الكزارم 10
 ػرةىالقا ـ3/8/1990 الدكرة االستثنائية الحادية عشر لممجمس الكزارم 11
 دةج ـ7/8/1990 زارمالدكرة االستثنائية الثانية عشر لممجمس الك  12
 اضالري ـ29/10/1990 الدكرة االستثنائية الثالثة عشر لممجمس الكزارم 13
 اضيالر  ـ26/1/1991 الدكرة االستثنائية الرابعة عشر لممجمس الكزارم 14
 تيالكك  ـ5/5/1991 الدكرة االستثنائية الخامسة عشر لممجمس الكزارم 15
 الرياض ـ27/10/1991 ر لممجمس الكزارمالدكرة االستثنائية السادسة عش 16
 الرياض ـ9/5/1992 الدكرة االستثنائية السابعة عشر لممجمس الكزارم 17
 الككيت ـ12/10/1994 الدكرة االستثنائية الثامنة عشر لممجمس الكزارم 18
 الرياض ـ11/11/1998 الدكرة االستثنائية التاسعة عشر لممجمس الكزارم 19
 أبك ظبي ـ4/9/1999 لممجمس الكزارم تثنائية الثالثة كالعشريفدكرة االسال 20

                                                           

يكضح الجدكؿ تاريخ كمكاف انعقاد دكرات المجمس الكزارم االستثنائية لمجمس التعاكف الخميجي، أعيد الجدكؿ  (1)
 مف خبلؿ البيانات الختامية الصادرة عنو.
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 جدة ـ11/7/2001 لممجمس الكزارم دكرة االستثنائية الرابعة كالعشريفال 21
 جدة ـ23/9/2001 لممجمس الكزارم العشريفالدكرة االستثنائية الخامسة ك  22
 الككيت ـ7/4/2003 لممجمس الكزارم العشريفالدكرة االستثنائية السابعة ك  23
 الرياض ـ10/6/2006 لممجمس الكزارم دكرة االستثنائية الثامنة كالعشريفال 24
 المنامة ـ17/2/2011 لممجمس الكزارم الدكرة االستثنائية الثبلثيف 25
 الرياض ـ3/4/2011 الدكرة االستثنائية الحادية كالثبلثيف لممجمس الكزارم 26
 الرياض ـ10/4/2011 كالثبلثيف لممجمس الكزارم الدكرة االستثنائية الثانية 27
 الرياض ـ17/4/2011 الدكرة االستثنائية الثالثة كالثبلثيف لممجمس الكزارم 28
 الرياض ـ19/4/2011 الدكرة االستثنائية الرابعة كالثبلثيف لممجمس الكزارم 29
 الرياض ـ22/5/2011 الدكرة االستثنائية السادسة كالثبلثيف لممجمس الكزارم 30
 نيكيكرؾ ـ23/12/2011 الدكرة االستثنائية السابعة كالثبلثيف لممجمس الكزارم 31
 الدكحة ـ17/4/2012 الدكرة االستثنائية التاسعة كالثبلثيف لممجمس الكزارم 32
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 (2ممحق رقم )
 م1981ام موقف مجمس التعاون الخميجي من مبادرة األمير فيد بن عبد العزيز ع

المبادئ التي  إعبلفكقد استعرض المجمس خبلؿ بحث القضية الفمسطينية مف جميع كجكىيا "
كلي عيد المممكة العربية  عبد العزيزتضمنيا تصريح صاحب السمك الممكي األمير فيد بف 

كما استعرض ردكد الفعؿ االيجابي ليا عمى  ،لممشكمةالسعكدية بشأف الحؿ العادؿ الشامؿ 
لما لقيتو ىذه المبادئ مف تأييد الدكؿ األعضاء فقد قرر المجمس  كنظران ، الدكلػػييف العربي ك الصعيد

القمة العربية القادمة بيدؼ بمكرة مكقؼ عربي مكحد حكؿ  أعماؿطمب كضعيا عمى جدكؿ 
 .(1)"القضية

كة عمنتيا المممأكاستعرض المجمس ردكد الفعؿ العربية كالدكلية حكؿ مبادئ السبلـ التي "
العربية السعكدية بشأف الحؿ العادؿ كالشامؿ لمقضية الفمسطينية، كقرر المجمس الطمب مف المممكة 
العربية السعكدية إدراجيا عمى جدكؿ أعماؿ مؤتمر القمة العربي الثاني عشر المقرر عقده في 

 .(2)المغرب بيدؼ بمكرة مكقؼ عربي مكحد حكؿ القضية الفمسطينية"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ـ.1/9/1981اف الختامي الصادر عف الدكرة األكلى لممجمس الكزارم، الطائؼ، ( البي(1
 ـ.11/11/1981البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية لممجمس األعمى، الرياض،  (2)
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 (3) ممحق رقم

 م1982موقف مجمس التعاون الخميجي من العدوان اإلسرائيمي عمى لبنان عام 

الجبللة كالسمك الكضع الخطير الناتج عف تصاعد العدكاف الصييكني  أصحابكبحث "
تمادم إسرائيؿ في انتياؾ سيادة كاستقبلؿ  قشكا بركح مف المسئكلية القكميةالعربية ، كنا األمةعمى 

التي  اإلبادةقصؼ الكحشي لممدف كالقرل المبنانية كالمخيمات الفمسطينية كحرب لبناف الشقيؽ، كال
 .(1)"تقكـ بيا ضد الفمسطينييف، كاعتداءاتيا عمى قكات الردع العربية كتيديداتيا لسكريا الشقيقة

الناشئة عف الغزك  كاألكضاعكقد استعرض المجمس الكضع السياسي الراىف في المنطقة، "
التي يتعرض ليا الشعباف الفمسطيني كالمبناني عمى  اإلبادةضي المبنانية، كعممية الصييكني لؤلرا

 اإلبادةالغزاة الصياينة الذيف لـ يراعكا المكاثيؽ الدكلية كال القانكف الدكلي، كارتكبكا في حرب  أيدم
الشيكخ، كعاثكا كال استكانة  األطفاؿ، فمـ تثنيـ حرمة النساء كال براءة إجرامية أعماالن التي يشنكنيا 

كجمبكا الدمار كالخراب غير عابئيف بالمجتمع الدكلي كال بالقيـ  رض لبناف العربي فسادان أفي 
 .اإلنسافكال باستنكار الرأم العاـ العالمي كدكف احتراـ ألبسط حقكؽ  ،كالمكاثيؽ كاألعراؼ الدكلية

دانتويعرب عف استنكاره  إذكالمجمس   لمكرامةانتياؾ  ليذا الغزك اليمجي الذم ىك كا 
نو إكمخططاتيا العدكانية التكسعية، فجمع يفضح حقيقة نكايا إسرائيؿ أكدليؿ آخر لمعالـ  اإلنسانية

مف تفجير  إليويحذر في الكقت نفسو مف مغبة استمرار االحتبلؿ اإلسرائيمي لمبناف، لما يؤدم 
يجادفي المنطقة  لؤلكضاع  ،ى ىذه المنطقة كحدىامضاعفات خطيرة سكؼ ال تقتصر آثارىا عم كا 

نما  الدكلييف. األمفيترتب عميو مف تيديد لمسبلـ ك  بكؿ ما أكسعدائرة  إلىتتعدل ذلؾ  كا 

جانب الشعبيف المبناني كالفمسطيني  إلىفي الكقت الذم يؤكد فيو دعمو ككقكفو  المجمس أف
بأف التصدم ليؤمف في الكقت نفسو  لبناف أراضيفي الدفاع عف حقكقيما كعف استقبلؿ ككحدة 

لغزك العدك الصييكني لؤلراضي المبنانية كرفع الحصار عف بيركت العربية كعف المقاكمة 
تمكيف شعب فمسطيف مف ممارسة حقو في تقرير المصير  أجؿالفمسطينية فييا كالتي تناضؿ مف 

نشاءك  سبلميةدكلتو المستقمة عمى ترابو الكطني، ىك مسئكلية عربية  ا  عمى كدكلية يقع عبؤىا  كا 
، مما يستكجب تأكيد العـز عمى تكحيد كاإلسبلميةالمجتمع الدكلي كفي مقدمتيـ جميع الدكؿ العربية 

لتضامنيا معيـ، كتفكيت  المبنانييف كالفمسطينييف تجسيدان  األشقاءصفكفيا كحشد طاقاتيا بجانب 
 متنا.أاف الصييكني مف تحقيؽ مأربو ضػد الفرصة عمى الكي

                                                           

 ـ.26/5/1981( البياف الختامي الصادر عف الدكرة األكلى لممجمس األعمى، أبك ظبي، (1



 263 

الذكد عف لبناف كتأكيد استقبللو كسيادتو كالمحافظة  أجؿدكلو مف  فإيماكما يؤكد المجمس 
الحفاظ عمى المقاكمة الفمسطينية كقيادتيا ممثمة في  أجؿكمف  ،ككحدتو الكطنية أراضيوعمى سبلمة 

منظمة التحرير الفمسطينية بكصفيا الممثؿ الشرعي الكحيد لمشعب الفمسطيني في دعـ المساعي 
ارئة التي السداسية الكزارية المنبثقة عف مجمس الجامعة العربية في دكرتو الطالتي تبذليا المجنة 

 .انعقدت في تكنس مؤخران 

 إقميميان لمتحرؾ  اإلطاركلقد انصبت جيكد دكؿ المجمس مع سائر األشقاء العرب في ىذا 
 كىك العمؿ عمى انسحاب قكات الغزك اإلسرائيمي مف لبناف. أساسيباتجاه ىدؼ  كدكليان 

تحمؿ مسئكلياتيا  األمفالمجمس يدعك الدكؿ الخمس الدائمة العضكية في مجمس  فأك 
المنصكص  اإلجراءاتالقانكنية حسب ميثاؽ األمـ المتحدة بالحفاظ عمى السمـ في العالـ كاتخاذ 

عمييا في الميثاؽ بتطبيؽ الفصؿ السابع منو بفرض عقكبات اقتصادية عمى إسرائيؿ لرفضيا تنفيذ 
ذ، 509ك  508رقـ  األمفقرارم مجمس  يستنكر المجمس بشدة قياـ الكاليات المتحدة باستخداـ  كا 

رادعة إلسرائيؿ  إجراءاتاتخاذ  إلىحؽ النقض )الفيتك( في تنفيذ قرارات األمـ المتحدة اليادفة 
 كيدعك ،لمحقكؽ العربية المشركعة لممبادئ التي يجسدىا الميثاؽ كمناىضان  منافيان  كيعتبر ذلؾ عمبلن 

 األمفك اتخاذ قرارات مف مجمس أقمة تنفيذ قرارات األمـ المتحدة الكاليات المتحدة بعدـ عر 
 باستخداميا حؽ النقض.

مكقؼ لبناني ػ فمسطيني يحفظ  إلىعمى ضركرة التكصؿ  يضان أكما انصبت ىذه الجيكد 
راؼ نحك معالجة الكجكد الفمسطيني كيحقؽ االتفاؽ بينيما، بما يتيح الفرصة لؤلمة العربية لبلنص

سبلـ عادؿ كشامؿ يمبي  إقراربيدؼ  ؛القضية المصيرية قضية فمسطيف مف مختمؼ جكانبيا
ية مضاعفات تسمح أكبما يجنبيا  ،ستقرار في المنطقةكاال األمفالعربية كيكفؿ تحقيؽ  الحقكؽ

 .(1)"لصراع النفكذ بيف القكل الكبرل يجعؿ منيا مسرحان  أكبالتدخؿ األجنبي في شئكنيا 

عمى سبلمة لبناف  كيؤكد المجمس حرصو عمى انسحاب القكات اإلسرائيمية مف لبناف حفاظان "
 كسيادتو عمى أرضو كاستقبللو ككحدة أراضيو كانتمائو العربي. 

ف المجمس يؤكد مف األمة العربية ككحدة مصيرىا فإف أمف لبناف مرتبط بأكانطبلقان مف أ          
عدـ تعريض أمنيا كسبلمتيا أك أمف  إلىرارات األمة العربية اليادفة حرصو عمى التزاـ لبناف بق

كنبذ الخبلفات بيف  كبركح الحرص عمى التضامف العربي، ،كسبلمة أم دكلة عربية لممخاطر
ف العبلقات القائمة بيف إاألشقاء كالسيما في المرحمة الحساسة التي تمر بيا األمة العربية ف
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تكجب منيما كمف جميع الدكؿ العربية عناية خاصة تتحقؽ مف خبلليا الشقيقتيف سكريا كلبناف تس
 . (1)زيادة دعـ التضامف العربي كتماسؾ األمة العربية

، أراضيوكسيادتو كاستػقبللو ككحدة  والتاـ لمبناف في المحافظة عمى سبلمت تأييده أكدكما "
 .(2)"المبنػػانية راضياألالفكرم كغػير المشركط مف جميع  اإلسرائيميكيطالب باالنسحاب 

، يناشد أراضيومكقفو الثابت لممحافظة عمى استقبلؿ لبناف كسيادتو ككحدة  يؤكد مجددان  إذكالمجمس 
 .(3)شعب لبناف بكافة فئاتو العمؿ عمى تحقيؽ كحدتو الكطنية
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 (4ممحق رقم )

 م1982المشروع العربي لمسالم عام 

السباعية المنبثقة عف مؤتمر  المجنةالتي قامت بيا  ألكلىاكاستعرض نتائج االتصاالت "
لكؿ المساعي  تأييدهعف  كأعرب ،فاس برئاسة جبللة الممؾ الحسف الثاني ممؾ المممكة المغربية

ال سبيؿ لتحقيؽ سبلـ عادؿ  بأنو إيمانو د، كجدٌ العربية كما حددىا مؤتمر فاس األىداؼالتي تحقؽ 
العربية المحتمة بما فييا  األراضيمف جميع  إسرائيؿبانسحاب  إال طاألكسكدائـ في منطقة الشرؽ 

زالة ،القدس الشريؼ العربية  األراضيكتقاـ عمى  أقيمتجميع المستعمرات الصييكنية التي  كا 
الفمسطينية الممثؿ  الفمسطينية عمى ترابيا الكطني بقيادة منظمة التحرير الدكلةكقياـ  ،المحتمة

 .(1)الفمسطيني" الشرعي الكحيد لمشعب
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 5ممحق رقم 

 م1987االنتفاضة الفمسطينية عام  موقف مجمس التعاون الخميجي من

تطكرات القضية الفمسطينية كاألكضاع الناجمة عف استمرار  األعمىكبحث المجمس "
دد أشاد ، كفي ىذا الصضكء قرارات مؤتمر القمة العربية االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي العربية في

المحتمة ضد العدك كمشاريعو االستيطانية  األراضيالمجمس باالنتفاضة الشعبية الفمسطينية في 
القمع كالبطش التي  إجراءات، كاستنكر لحرمة األماكف المقدسة في فمسطيفكانتياكاتو المستمرة 

اكمة الباسمة ، كالحظ بإكبار أف المقاألراضي المحتمةيمارسيا العدك ضد الشعب الفمسطيني داخؿ 
ليما دليؿ قاطع عمى  الفمسطيني الرازح تحت االحتبلؿ كالصمكد الصمب المذيف يبدييما الشعب

، التي يحاكؿ العدك الصييكني فرضيارفض ىذا الشعب العربي المناضؿ لسياسة األمر الكاقع 
لحقكقو  ممارسان  عمى شخصيتو القكمية صيره محافظان كعمى تمسكو الثابت كالمشركع في تقرير م

 اإلمكاناتكما يؤكد المجمس دعمو كتأييده ليذه االنتفاضة بكؿ  ،الكطنية عمى أرضو كترابو
األمف الدكؿ الدائمة العضكية في مجمس  إلىالرسائؿ  إرساؿتكميؼ الرئاسة  ، كقرر أيضان متاحةال

في تاريخ  ان نكعي كتحكالن  ىامان  ألىمية ىذه األحداث التي تشكؿ تطكران  ، كنظران حكؿ ىذا المكضكع
، األمف األخير حكؿ المكضكعكفي ىذا الصدد يشيد المجمس بقرار مجمس  ،نضاؿ شعب فمسطيف

كيرل المجمس بأف ىذه  ،ؤكليتو كاممة لمكاجية ىذا الكضعكيناشد المجتمع الدكلي أف يتحمؿ مس
تحدة ملة األمـ ايفي عقد مؤتمر سبلـ دكلي برعا اإلسراعيحتـ  جديدان  االنتفاضة تشكؿ كاقعان 

الممثؿ الشرعي كالكحيد  فييا منظمة التحرير الفمسطينية كبمشاركة جميع األطراؼ المعنية بما
باعتباره الكسيمة  األمفكالدكؿ الدائمة العضكية في مجمس  ،عب الفمسطيني كعمى قدـ المساكاةلمش

 .(1)"الكحيدة المناسبة لتسكية النزاع العربي اإلسرائيمي تسكية سميمة عادلة كشاممة

كما ناقش المجمس الكضع العربي الراىف كتطكرات انتفاضة الشعب العربي الفمسطيني، "
الجبللة كالسمك في القمة الثامنة في الرياض في دعـ االنتفاضة  أصحابكيستذكر المجمس قرار 

 تإجراءانو يعبر عف اعتزازه بصمكد المقاكمة الباسمة في كجو أ، فأىدافيالتحقيؽ  كماديان  سياسيان 
بمغ دليؿ عمى رفض الشعب الفمسطيني أسرائيمي، ذلؾ الصمكد الذم يعطي البطش كالقمع اإل

لسياسة االحتبلؿ كعمى تمسكو بحقكقو الكطنية الثابتة، كيرحب المجمس بالخطكات التي تمت لعقد 
تتكصؿ القمة  أفقمة عربية طارئة لبحث مكضكع االنتفاضة كالقضايا العربية األخرل، كيتطمع 

معالجة ناجحة لكؿ القضايا التي تيـ األمة العربية  إلىربية الطارئة التي ستعقد في الجزائر الع
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تحقيؽ مصالحة عربية شاممة تزيؿ الخبلفات كتكفر التعاكف  إلى، كما يتطمع المجمس أمنياكتيدد 
الطارئة بما الشامؿ كالبناء كالذم يضع المصمحة العربية العميا فكؽ االعتبارات األخرل لتخرج القمة 

 .(1)يحقؽ آماؿ كطمكحات األمة العربية

حكؿ  األعمىكما استذكر المجمس ما جاء في البياف الختامي لمدكرة التاسعة لممجمس " 
مع قرارات قمة الدار البيضاء في كؿ ما يتعمؽ باالنتفاضة كصمكدىا،  االنتفاضة الباسمة، كانسجامان 

فمسطيف كنضالو لممارسة حقو المشركع في تقرير يعبر المجمس عف استمرار دعمو لكفاح شعب 
قامةالمصير   الممارسات اإلسرائيمية البل أماـدكلتو المستقمة، كيشيد بمكقفو البطكلي كصمكده  كا 

بصفة  األمفالمحتمة، كيطالب المجمس المجتمع الدكلي بصفة عامة كمجمس  األراضيإنسانية في 
بعادلكفيمة لكقؼ ممارسات إسرائيؿ القمعية مف تدمير ا اإلجراءاتخاصة بتحمؿ مسئكلياتو باتخاذ   كا 

 .(2)أمبلكوكانتياكات لحقكقو كمصادرة 

كما ناقش المجمس الكضع العربي الراىف كتطكرات انتفاضة الشعب العربي الفمسطيني، "
ذ الجبللة كالسمك في القمة الثامنة في الرياض بدعـ االنتفاضة  أصحابيستذكر المجمس قرار  كا 

 إجراءاتنو يعبر عف اعتزازه بصمكد المقاكمة الباسمة في كجو إف أىدافيالتحقيؽ  كماديان  ان سياسي
بمغ دليؿ عمى رفض الشعب الفمسطيني لسياسة أالبطش كالقمع اإلسرائيمي ذلؾ الصمكد الذم يعطي 

 جديدان  كيرل المجمس بأف ىذه االنتفاضة تشكؿ كاقعان  ،االحتبلؿ كعمى تمسكو بحقكقو الكطنية الثابتة
في عقد مؤتمر سبلـ دكلي برعاية األمـ المتحدة كبمشاركة جميع األطراؼ المعنية  اإلسراعيحتـ 

الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني كعمى قدـ المساكاة،  ا فييا منظمة التحرير الفمسطينيةبم
لتسكية النزاع العربي  باعتباره الكسيمة الكحيدة المناسبة األمفكالدكؿ الدائمة العضكية في مجمس 
 ."(3)اإلسرائيمي تسكية سممية عادلة كشاممة

العربية المحتمة كاستمرار االنتفاضة  األراضيكما استعرض المجمس تطكرات الكضع في "
ذالشعبية ضد االحتبلؿ كالممارسات القمعية التي يرتكبيا العدك الصييكني،  يشيد المجمس  كا 

المحتمة ليؤكد التزامو بقرارات مؤتمر القمة العربي  األراضيفي  بالنضاؿ البطكلي لمشعب الفمسطيني
المجنة العميا برئاسة جبللة الممؾ  أعماؿبأف تكمؿ  أمموكيعرب عف  ،غير العادم في الدار البيضاء

 .(4)أىدافيا"الحسف الثاني بالنجاح في تحقيؽ 
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ار بية الطارئة في الدقرارات القمة العر  استعرض المجمس الكضع العربي الراىف مستذكران "
قامةالبيضاء حكؿ االنتفاضة كدعميا دكلتو  ، كنضاؿ شعب فمسطيف كحقو في تقرير المصير كا 

، كيشيد المجمس باالنتفاضة الباسمة كيقدر التضحيات التي يتحمميا الشعب المستقمة عمى أرضو
اضة الباسمة في تحقيؽ نتفمساندة دكؿ المجمس كتأييدىا لبل المحتمة مؤكدان  األراضيالفمسطيني في 

 كاإلرىاب، كيناشد المجمس المجتمع الدكلي مؤازرة االنتفاضة كفضح أساليب البطش أىدافيا
ء شعب فمسطيف في األراضي القمعية التي تمارسيا ضد أبنا اإلجراءاتاإلسرائيمي كمعارضة 

 اإلنسافؽ ، ككقؼ أعماؿ التعسؼ مف تيجير كىدـ المنازؿ كالتي تتنافى كمبادئ حقك المحتمة
كما يجدد المجمس تأييده عقد مؤتمر دكلي يتـ في  ،أبسط األعراؼ كالمكاثيؽ الدكليةكتتعارض مع 

 أجؿمف  ي ذلؾ منظمة التحرير الفمسطينيةإطار األمـ المتحدة تشارؾ فيو جميع األطراؼ بما ف
 ."(1)حؿ دائـ كشامؿ لمقضية الفمسطينية إلىالتكصؿ 

ضػد السياسة  حازمان  تتخذ مكقفان  أفسيما الكاليات المتحدة كيييب بالمجتمع الدكلي ال"
كتتعارض مع القانكف  ،ـ1949الدكلية كتنتيؾ اتفاقية جنيؼ لعاـ  اإلرادةاإلسرائيمية التي تتحدل 

 كقرارات األمـ المتحدة كميثاقيا.الدكلي 

عب العربية المحتمة، فقد استعرض المجمس مكاصمة الش األراضيكحكؿ االنتفاضة في 
قرارات القمة العربية الطارئة في الدار البيضاء حكؿ  العربي بفمسطيف انتفاضتو الباسمة مستذكران 

قامةاالنتفاضة كدعميا كنضاؿ الشعب الفمسطيني كحقو في تقرير المصير  دكلتو المستقمة عمى  كا 
ذ ،بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية أرضو در التضحيات يشيد المجمس باالنتفاضة الباسمة كيق كا 

المحتمة ليؤكد مساندة دكؿ المجمس كتأييدىا  األراضيالتي يتحمميا الشعب الفمسطيني في 
، كما يناشد المجمس المجتمع الدكلي مؤازرة االنتفاضة كفضح أىدافيالبلنتفاضة حتى تحقؽ 

دانةاإلسرائيمي  كاإلرىابالبطش  أساليب يكني ضد القمعية التي يمارسيا العدك الصي اإلجراءات كا 
التعسؼ مف تيجير كىدـ لممنازؿ كالتي  أعماؿالمحتمة ككقؼ  األراضيالشعب الفمسطيني في  أبناء

 ."(2)كالمكاثيؽ الدكليػػػة األعراؼبسط أكتتعارض مع  اإلنسافتتنافى كمبادئ كحقكؽ 

العربية المحتمة كتطكرات االنتفاضة في  األراضيكاستعرض المجمس الكزارم الكضع في "
الجبللة كالسمك كالمتمثمة  أصحابالتي كضعيا  األسسكبيدم مف  ،رارات القمة االستثنائيةضكء ق

 لمسياسة الصييكنية البل إدانتوفي دكرتو الماضية، يعرب المجمس عف  األعمىبقرارات المجمس 
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قامةإنسانية التي تستيدؼ تصفية حقكؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير   ،دكلتو المستقمة كا 
 إزالةتعماؿ كسائؿ العنؼ كالتنكيؿ لمكاجية تصميـ ىذا الشعب في ممارسة حقو المشركع في كاس

قامةكؿ آثار االحتبلؿ كالتخمص مف القيكد   دكلتو المستقمة. كا 

حؿ يفي  إلىيتمكف مف التكصؿ  أف إلىكيجدد المجمس تأييده لنضاؿ الشعب الفمسطيني 
يعبر المجمس عف األسؼ الشديد لمجكء الكاليات ، ك إرادتوبطمكحاتو كيتفؽ مع تصميمو كيحقؽ 

بعثة لتقصي الحقائؽ كلتكفير  إيفادمف  األمفحؽ النقض لمنع مجمس  إلىالمتحدة األمريكية 
 ."(1)المحتمة األراضيالحماية البلزمة لمشعب الفمسطيني في 

بالنضاؿ  أشادتوفي شأف القضية كيعيد تسجيؿ مجمس قراراتو كبياناتو السابقة كيستذكر ال"
البطكلي لمشعب الفمسطيني في انتفاضتو الباسمة في مكاجية سمطات االحتبلؿ الغاشـ كممارساتو 

ذ ،كالتعسفية القمعية اضة التامة كدعميا المطمؽ لبلنتف األعضاءيؤكد المجمس مساندة الدكؿ  كا 
د كالمؤازرة لبلنتفاضة التأيي أنكاعنو يييب بالمجتمع الدكلي تقديـ كافة فإالتاريخية لمشعب الفمسطيني 

سرائيمية ككضع حد اإل اإلرىاب أساليبالمحتمة في محنتيـ كالعمؿ عمى تعرية  األرض كأبناء
الشعب الفمسطيني كىدـ منازليـ بما  أبناءالتعسفية مف تيجير  اإلجراءات، ككقؼ لبلحتبلؿ كبطشو

كيرحب المجمس بقرار  ،دكليةكالمكاثيؽ ال األعراؼكيتعارض مع  اإلنسافيتنافى كمبادئ حقكؽ 
، كبدعكتو المحتمة األراضيالخاص بتكفير الحمػاية الدكليػة لمفمسطينييف في  681رقـ  األمفمجمس 

كيعيد المجمس تأكيد تأييده لعقد ذلؾ المؤتمر  لمسبلـ خاص بالقضية الفمسطينية لعقد مؤتمر دكلي
الكفيمة  اإلجراءاتاتخاذ  إلىدعك بما في ذلؾ دكلة فمسطيف ، كي المعنية اإلطراؼبمشاركة كافة 

 .(2)بتحقيؽ ذلؾ

العربية  األراضيكيديف المجمس بشدة انتياكات الجانب اإلسرائيمي لحقكؽ الفمسطينييف في "
زىاؽ، كالقمع، كالقتؿ، اإلرىابصنكؼ  أبشعالمحتمة كممارستو  ، األطفاؿخاصة  األبرياء أركاح كا 

قداموالعربية المحتمة،  األراضيفي  كىدـ المنازؿ، كمكاصمة عمميات االستيطاف  أكثر إبعادعمى  كا 
مف  اتخاذ ما األمفكيناشد مجمس  ،التفاقية جنيؼ الرابعة خرقان  أرضيـفمسطيني مف  أربعمائةمف 

 ."(3)أراضييـ إلىالخاص بعكدة المبعديف الفمسطينييف  799شأنو تأميف تنفيذ قراره رقـ 
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 6ممحق رقم 

 م1993عام  جي من مؤتمر مدريد لمسالمن الخميموقف مجمس التعاو

 إلىكيعبر المجمس عف تأييده التاـ لمجيكد السممية التي تبذليا الكاليات المتحدة لمتكصؿ "
 األمفقرارم مجمس  أساسحؿ عادؿ كشامؿ لمصراع العربي اإلسرائيمي كالقضية الفمسطينية عمى 

 عقد مؤتمر مبكر لمسبلـ إلىالرامي عف دعمو لممقترح  اإلعرابكيجدد المجمس  ،338ك  242رقـ 
الصراع العربي اإلسرائيمي كتحقيؽ حؿ عادؿ كشامؿ يعيد  إنياءتييأت الظركؼ لمعمؿ عمى  أفبعد 

التعاكف، الحقكؽ المشركعة لشعب فمسطيف في ظؿ تكجيات النظاـ الدكلي الجديد القائـ عمى 
نجاحـ منو عمى دعـ مسيرة السبل كحرصان  ،كتكريس الشرعية الدكلية  إلنياء الجيكد المبذكلة حاليان  كا 

يجاد ،الصراع العربي اإلسرائيمي استعداد  ف المجمس يؤكد مجددان أحؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية، ف كا 
 كمراقب في مؤتمر السبلـ المزمع عقده ممثبلن  ممشاركة في حالة تكجيو الدعكة لومجمس التعاكف ل

 .(1)"بأمينو العاـ

ـ 1991أكتكبر  30يعقد في مدريد في عقاد مؤتمر السبلـ الذم سفإف المجمس يرحب بان"
ىذا المؤتمر التاريخي الذم سبؽ لمجمس التعاكف أف أعمف في بيانو الصادر  إلىكىك يتطمع بتفاؤؿ 

ـ عف مشاركتو في المرحمة األكلى بحيث يمثؿ األميف العاـ لمجمس  1991مايك  11بتاريخ 
ؿ المجمس في ىذه المرحمة بصفة مراقب، كما أف دكؿ المجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية دك 

كلقد أعرب المجمس عف بالغ ارتياحو لمتنسيؽ العربي  ،عددة األطراؼستشارؾ في االجتماعات مت
 ،كعف األمؿ الكبير في أف يستمر ىذا التنسيؽ ليس فقط قبؿ المؤتمر ،القائـ في ىذه الظركؼ

 ."(2)كلكف أثناء مختمؼ مراحمو

بالجيكد  كأشاد األكسطتطكرات مساعي السبلـ في الشرؽ  األعمىارس المجمس تد" 
كالمجمس  ،األمريكيةالسممية كالمخمصة التي بذليا المجتمع الدكلي كبصفة خاصة الكاليات المتحدة 

ؾ فييا مجمس التعاكف بصفة لنتائج مؤتمر السبلـ في مدريد التي شار  وارتياحيعبر عف  إذ األعمى
 10ت في كاشنطف يكـ أتعثر المفاكضات الثنائية التي بدالشديد ل أسفويعبر عف  نوإمراقب ف
كالتي قكبمت  لمدخكؿ في مفاكضات جادة كىادفة ، رغـ استعداد الكفكد العربية1991ديسمبر 

 .عممية السبلـ إلجياضكمحاكالتو  اإلسرائيميباستمرار التعنت 
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كضات الثنائية في جكلتيا القادمة في يناير المفا تستأنؼ أف إلىيتطمع  إذ األعمىكالمجمس 
تحقؽ ىذه  فأ يأمؿنو إف اإلجرائية قضايا الشكميات كأثاره ةياإلسرائيمالمقبؿ دكف مزيد مف العراقيؿ 

دعمو لجيكد  األعمىكيؤكد المجمس  ،المنشكدة األىداؼ إلىلمكصكؿ  ان ظممحك  المفاكضات تقدمان 
 األمفمنيا لدعـ  سعيان  األطراؼجتماعات المتعددة السبلـ كعـز دكلو عمى المشاركة في اال

 إرادةفي ظؿ نظاـ دكلي جديد يكرس  حمكؿ جذرية لكافة نزاعات المنطقة إيجادمف خبلؿ  اإلقميمي
 ".(1)السبلـ كيعزز االستقرار العالمي

كيعبر عف ارتياحو النعقاد المحادثات المتعددة األطراؼ لمؤتمر السبلـ لمشرؽ األكسط في "
مقابؿ  األرضبأف عممية السبلـ تستند عمى مبدأ  أكيداقتناع دكلي  إبرازفي  أسيمتكك التي مكس

كالحقكؽ الكطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني، كاستئناؼ  338ك  242السبلـ كتنفيذ القراريف 
األطراؼ المعنية المحادثات الثنائية في كاشنطف خبلؿ شير فبراير الماضي، كيبلحظ المجمس 

جيكد  إجياضـ كقمؽ متزايديف استمرار الجانب اإلسرائيمي في سياساتو المتعنتة كمحاكلتو باىتما
 إلىفي الكقت الذم تؤكد فيو األطراؼ العربية رغبتيا الصادقة في مفاكضات جادة تيدؼ  السبلـ
كمبدأ  338ك  242 األمفقرارم مجمس  أساسقكاعد سبلـ عادؿ كشامؿ كدائـ عمى  إرساء

 ."(2)بالسبلـ األرضمقايضة 

ي بإنياء النزاع العر  إلى"تدارس المجمس مسيرة السبلـ في الشرؽ األكسط الرامية 
أساس قرارم مجمس  ىؿ عادؿ كدائـ كشامؿ لمقضية الفمسطينية عمحإلى اإلسرائيمي كالتكصؿ 

، لةلتزاـ بدعـ جيكد السبلـ المبذك ، كيجدد تأكيد االاألرض مقابؿ السبلـكمبدأ  338ك  242 األمف
حؿ سممي  إلىكيعبر عف تطمعو لمتكصؿ  ،اء الذم يضطمع بو راعيا المؤتمركيشيد بالدكر البن

مف  إسرائيميان  بما يضمف انسحابان  اإلسرائيمي كالقضية الفمسطينية عادؿ كشامؿ كدائـ لمنزاع العربي
لمشركعة كيؤمف الحقكؽ الكطنية ا ،العربية المحتمة بما في ذلؾ القدس الشريؼ األراضيكافة 

 األمف، ككضع قكاعد راسخة لتثبيت بما في ذلؾ حقو في تقرير المصير لمشعب الفمسطيني
 ."(3)كاالستقرار في منطقة الشرؽ األكسط

كيرحب باستئناؼ األطراؼ المعنية المحادثات الثنائية في كاشنطف، كيجدد تأكيد التزامو "
يا راعيا مؤتمر السبلـ، كيعرب عف تطمعو بدعـ جيكد السبلـ المبذكلة، كيشيد بالجيكد التي يبذل

حؿ سممي عادؿ كشامؿ كدائـ لمنزاع العربي اإلسرائيمي كالقضية الفمسطينية، بما  إلىلمتكصؿ 
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كضماف  ،العربية المحتمة بما فييا القدس الشريؼ األراضيمف كافة  إسرائيميان  يضمف انسحابان 
ا حقو في تقرير المصير، ككضع قكاعد راسخة الحقكؽ الكطنية المشركعة لمشعب الفمسطيني بما فيي

 ."(1)كاالستقرار في منطقة الشرؽ األكسط األمفلتثبيت 

في ضكء انتياء  األكسطكتداكؿ المجمس الكزارم في تطكرات مسيرة السبلـ في الشرؽ "
المعنية عمى عقد الجكلة العاشرة  األطراؼالجكلة التاسعة مف المفاكضات الثنائية كيرحب باتفاؽ 

حؿ  إلىالتكصؿ  إلىخبلؿ شير يكنيو الجارم، كيجدد المجمس دعمو الكامؿ لعممية السبلـ الرامية 
 األمفقرارم مجمس  إلى استنادان عادؿ كدائـ كشامؿ لمقضية الفمسطينية كالنزاع العربي اإلسرائيمي 

لعربية ا األراضيبالسبلـ، كتحقيؽ االنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف  األرضكمبدأ  338ك  242
 .(2)المحتمة كفي مقدمتيا القدس الشريؼ
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 7ممحق رقم 

 م1993عام  موقف مجمس التعاون الخميجي من اتفاق أوسمو

، كيعبر عف األكسطكيتابع المجمس الكزارم باىتماـ بالغ تطكرات مسيرة السبلـ في الشرؽ "
كرد في بيانو الصادر  ما شرة، مؤكدان ارتياحو الستئناؼ المفاكضات الثنائية في جكلتيا الحادية ع

بيف منظمة التحرير  إليوـ بالترحيب بمشركع االتفاؽ الذم تـ التكصؿ 1993سبتمبر  5في 
سرائيؿ كخطكة  حؿ عادؿ كدائـ كشامؿ لمقضية الفمسطينية  إلىفي سبيؿ التكصؿ  أكلىالفمسطينية كا 

مقابؿ  األرضكمبدأ  338ك  242 األمفقرارم مجمس  أساسكالنزاع العربي اإلسرائيمي عمى 
العربية المحتمة كفي مقدمتيا القدس  األراضيالسبلـ، كتحقيؽ االنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف 

المصير،  الشريؼ، كتأميف الحقكؽ الكطنية المشركعة لمشعب الفمسطيني بما في ذلؾ حقو في تقرير
رساء  ."(1)سطاألك كاالستقرار في الشرؽ  األمفلضماف  ةقكاعد ثابت كا 

كيعبر عف  ات مسيرة السبلـ في الشرؽ الكسطباىتماـ بالغ مستجد األعمىتابع المجمس "
سرائيؿ عمى  فعبلإترحيبو بتكقيع اتفاؽ  نو خطكة أ أساسالمبادئ بيف منظمػة التحرير الفمسطينية كا 

اإلسرائيمي  حؿ عادؿ كشامؿ كدائـ لمقضية الفمسطينية كالنزاع العربي إلىعمى طريػػؽ التكصؿ  أكلى
، كتحقيؽ االنسحاب مقابؿ السبلـ األرضكمبدأ  338ك  242 األمفقرارم مجمس  إلى استنادان 

رساء قكاعد ة كفي مقدمتيا القدس الشريؼالعربيػػة المحتم األراضياإلسرائيمي الكامؿ مف جميع  ، كا 
 إلىعف تطمعػو  كفي ىذا الصدد يعبر المجمس ،األكسطكاالستقرار في الشرؽ  األمفثابتة لضماف 

 ".(2)في جميع المسارات جكىريان  تحقؽ المفاكضات الجارية تقدمان  أف
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 8ممحق رقم 

 م1994عام  خميجي من مجزرة الحرم اإلبراىيميموقف مجمس التعاون ال

 األراضيكتابع المجمس الكزارم مستجدات السبلـ فػي الشرؽ األكسط كالتطػكرات فػي "
ية كالمعيشية في األمن األكضاععبر في ىذا الصدد عف قمقػو البالػغ لتردم العربيػة المحتمػة، كي

القتمػى مف أبناء  أعدادالعربية المحتمة، كيحمؿ إسرائيؿ المسػؤكلية كاممة لتزايد كارتفاع  األراضي
كفي التفاقية جنيؼ الرابعة.  الشػعب الفمسطيني الشقيؽ بما يتنافػى كركح مسػػيرة السػبلـ كيمثػؿ خرقان 

ىذا الصػػدد يػديػف المجمػػس إسرائيؿ لممذبحػة التي ارتكبيا المستكطنكف اإلسرائيميكف ضد المصميف 
 األمريكيةكراعيي عممية السبلـ الكاليات المتحدة  األمف، كيطالب مجمس اإلبراىيميفي الحـر 

ة كاتخاذ تدابير المذبح بإدانةالخاص  904 األمفكركسيا االتحادية تسريع تنفيذ بنكد قرار مجمس 
الفمسطينية المحتمة تشػمؿ  األراضي أنحاءلضماف سبلمة كحماية المدنييف الفمسطينييف في جميع 
كتطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى  أسمحتيـتكفير كجكد دكلي، كتجريد المستكطنيف اإلسرائيمييف مف 

المحتمة  األراضيسرائيمية في المستكطنات اإل أففي ىذا الصدد  مؤكدان  ،مةالعربية المحت األراضي
في طريؽ السبلـ مف شأنو زعزعة  ف استمرار بقائيا يشكؿ عائقان أك  ،غير شرعية كفؽ القانكف الدكلي

 ي.الثقة كعدـ تكفير المناخ المبلئـ لتحقيؽ تسػكية شاممة لمقضية الفمسطينية كالنزاع العربي اإلسرائيم

ذ اإلسرائيمي الخاص بتكفير حضكر دكلي في يرحب المجمس بتكقيع االتفاؽ الفمسطيني  كا 
نو يجدد تأكيد دعمو الكامؿ لعممية السػبلـ عمى كافة إميؿ كاستئناؼ مفاكضات السػبلـ، فمدينة الخ

حؿ عادؿ كدائـ كشػامؿ لمقضية الفمسطينية كالصراع العربي  إلىالتكصؿ  إلىالمسارات الراميػة 
مقابؿ السػبلـ، كتحقيؽ  األرضكمبدأ  338ك  242 األمفقرارم مجمس  إلى استنادان اإلسرائيمي 

العربية المحتمة كفي مقدمتيا القدس الشريؼ، كتأميف  األراضياالنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف 
 .(1)الحقكؽ الكطنية المشركعة لمشعب الفمسطيني بما في ذلؾ حقو في تقرير المصير
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 9ممحق رقم 

 (م1994 -غزة أريحا أوالً )القاىرة  موقف مجمس التعاون الخميجي من اتفاق

تكقيع اتفاؽ  إلىكيرحب في ىذا الخصكص بتكصؿ الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي "
عمى طريؽ الحؿ العادؿ كالشامؿ كالدائـ لمقضية  إيجابيةمايك الماضي باعتباره خطكة  4القاىرة يـك 

 األرضكمبدأ  338ك  242 األمفمجمس قرارم  إلى استنادان الفمسطينية كالصراع العربي اإلسرائيمي 
العربية المحتمة، كاستعادة الشعب  األراضيمقابؿ السبلـ بما يحقؽ االنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف 

نشاءالفمسطيني لحقكقو المشركعة ك   المستقمة كعاصمتيا القدس الشريؼ.دكلتو  ا 

 كأريحاقطاع غزة  دارةإكما يعبر المجمس عف ارتياحو لتسمـ السمطة الكطنية الفمسطينية 
التفاؽ  ما، تنفيذان الفمسطينية في المنطقتيف بعد انسحاب القكات اإلسرائيمية مني األمفكانتشار قكات 
 ."(1)كاتفاؽ القاىرة ئإعبلف المباد
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 10ممحق رقم 

 م1996قمة شرم الشيخ لمسالم عام  موقف مجمس التعاون الخميجي من

خ الدكلي لصانعي السبلـ عبر المجمس عف تقديره العميؽ لمجيكد كحكؿ مؤتمر شػـر الشي"
 إنجاحالتي بذلتيا جميكرية مصر العربية كعمػى رأسػػيا فخػامة الرئيس محمد حسني مبارؾ في 

 التي أسػفر عنيا المؤتمر كجدد دعمو التاـ ليا، مناشدان  يجابيةالنتائج اإل أىميةعمى  المؤتمر مؤكدان 
فعالة كعممية تساعد  إجراءاتالتعاكف البناء في سػبيؿ كضع كتنفيذ  إلىة لمسبلـ كافػة الدكؿ المحب

كتطكيؽ  ،عمى دعػـ كتعزيز مسػيرة السػبلـ في الشػرؽ األكسػػػط كالمحافظة عمى منجزاتيا كمكتسباتيا
 .قبؿ تنميتيا االقتصاديةتتقكيضيا أك النيؿ مف أمف كاستقرار المنطقة كمس إلىأية محاكالت تيدؼ 

عقد اجتماع مسػتأنؼ لمػؤتمر مدريد لمسبلـ في  إلىكدعا المجمس راعيي مؤتمر السبلـ 
دفعػة قكية مف شػأنيا  إعطائيا إلىالشرؽ األكسػط، بيدؼ تقييـ نتائج المسػيرة السػمميػة كالسػعي 

 ."(1)غاياتيا المرجكة إلىتسػييؿ كصكؿ ىذه المسيرة 
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 11ممحق رقم 

 م1996لتعاون الخميجي من القمة العربية عام موقف مجمس ا

ة لتحقيؽ مف مقررات القمة العربية كمكاقؼ دكؿ مجمس التعاكف الثابتة كالداعم كانطبلقان "
ك  242األمف مقابؿ السبلـ كعمى أساس قرارات مجمس  األرضكفؽ مبدأ  سبلـ عادؿ كشامؿ كدائـ

ية مكاصمة عممية السبلـ كاستمرارىا مف يعبر عف ضركرة كأىم األعمىف المجمس إ، ف425ك  338
سرائيمية في ىذا ، كيطالب الحككمة اإلألميف لجميع االتفاقات كالتعيداتخبلؿ التنفيذ الفعمي كا

 :الصدد بما يمي

الكفاء بالتزاماتيا الخاصة باالتفاقات المبرمة مع السمطة الكطنية الفمسطينية كفي مقدمتيا 
خبلانسحاب قكاتيا مف الخميؿ  سبيؿ السجناء الفمسطينييف كالرفع الكمي لمحصار االقتصادم  ءكا 

داقية تامة مع الجانب كاستئناؼ مفاكضات الكضع الدائـ بمص ،المفركض عمى المناطؽ الفمسطينية
االنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف القدس الشريؼ كالكؼ عف سياسة ىدـ المنازؿ ك  ،الفمسطيني

جراء اإلسبلميةكتغيير المعالـ  ؾ سياسة بناء العربية بما في ذل األراضيتكريس االحتبلؿ في  اتكا 
تمكيف الشعب الفمسطيني مف ممارسة كامؿ حقكقو الكطنية المشركعة كحقو كتكسيع المستكطنات 

عمى ضركرة انضماـ  األعمىكما يؤكد المجمس  ،دكلتو المستقمة عمى ترابو الكطني إقامةفي 
خضاع، نككيةسمحة المعاىدة عدـ انتشار األ إلىإسرائيؿ  كافة منشآتيا النككية لنظاـ التفتيش  كا 

 .ع لمككالة الدكلية لمطاقة الذريةالدكلي التاب

ية عممية السبلـ في الشرؽ الدكلي لدعـ كمؤازرة استمرار  باإلجماع األعمىكيشيد المجمس  
عمى  األعضاءو في نفس الكقت الجيكد المبذكلة مف قبؿ االتحاد األكركبي كدكل ، مثمنان األكسط

عف تقديره بشكؿ خاص  األعمى، كفي ىذا السياؽ عبر المجمس النطاقيف االقتصادم كالسياسي
 ".(1)لمجيكد الصادقة التي بذلتيا كتبذليا فرنسا بقيادة الرئيس جاؾ شيراؾ
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 12ممحق رقم 

 م1998يجي من اتفاق واي ريفر عام موقف مجمس التعاون الخم

مستجدات مسيرة السبلـ في الشرؽ األكسط، كعبر عف ترحيبو  األعمىتدارس المجمس "
بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي،  ـ1998أكتكبر  23ذم أيبـر بتاريخ باتفاؽ "كام ببلنتيشف" ال

ىامة يجب أف تتبعو خطكات نحك تحقيؽ كامؿ االتفاقات التي أبرمت  إيجابيةكالذم يمثؿ خطكة 
كاالستقرار كالسبلـ الشامؿ  األمفحفظ الحقكؽ العربية كاممة كيرسخ بيف األطراؼ المعنية كبما ي

كما عبر عف تقديػره لفخامة الرئيس كمينتكف، لما بذلو مف  ،دائـ لمصمحة جميع شعكب المنطقةكال
كفي ىذا السياؽ  ،ذلؾ االتفاؽ إلىجيكد كبيرة لتحقيؽ تكصؿ الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي 

دقيؽ كأميف  أف تمتـز الحككمة اإلسرائيمية باستكماؿ تنفيذ ىذا االتفاؽ بشكؿ األعمىيطالب المجمس 
 دكف مماطمة أك تسكيؼ.

أف السبلـ المنشكد لف يتحقؽ إال بإعادة الحقكؽ العربية المشركعة  األعمىكأكد المجمس 
ض مقابؿ األر أصحابيا، كااللتزاـ بقرارات الشرعية الدكلية، كمرتكزات مؤتمر مدريد كمبػدأ " إلى

كما أكد مجددان أف السبلـ لف يككف  ،426، 425، 338، 242األمف كفقان لقرارات مجمس  السبلـ"
عادالن كدائمان كشامبلن دكف حصكؿ الشعب الفمسطيني عمى حقكقو الكطنية المشركعة، كفي مقدمتيا 

لكامؿ مف جميع إقامة دكلتو المستقمة، كعاصمتيا القدس الشريؼ، كبضركرة االنسحاب اإلسرائيمي ا
خط الحدكد القائـ في الرابع مف  إلىالعربية المحتمة بما في ذلؾ مرتفعات الجكالف السكرية  األراضي

دكف شرط أك  426ك 425عو الغربي كفقان لمقرار ـ، كمف جنكب لبناف كبقا1967يكنيك )حزيراف( 
 ".(1)ف تظؿ األمـ المتحدة معنية بذلؾأقيد، ك 

مسيرة السبلـ في الشرؽ األكسط، كعبر عف قمقو لتعثر المسيرة  استعرض المجمس الكزارم"
الكفاء بتنفيذ اتفاؽ "كام  كجمكدىا نتيجة انتياج إسرائيؿ ألساليب التسكيؼ كاالستفزاز كالتيرب مف

عاية الكاليات ـ بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي، بر 1998 أكتكبر 23الذم أبـر بتاريخ  ريفر"
رغـ مباشرة السمطة الكطنية الفمسطينية التنفيذ الفكرم لكافة بنكد االتفاؽ دكف  يةالمتحدة األمريك

 .(2)مماطمة أك تسكيؼ
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 13ممحق رقم 

 م1999موقف مجمس التعاون الخميجي من اتفاق شرم الشيخ عام 

رحمة تابع المجمس الكزارم تطكرات عممية السبلـ في الشرؽ األكسط، كما تـ مف تنفيذ الم"
سبتػمبر  4سرائيمي بتاريخ الذم تكصؿ إليو الجانباف الفمسطيني كاإل مف اتفاؽ شـر الشيخ الثانية
كيدعػك الحككمة اإلسرائيمية االلتزاـ باإلسراع في  ،إيجابية في االتجاه الصحيحكخطكة  ـ1999

المجمس كما يأمؿ  ،ؽ مع السمطة الفمسطينيةتنفيذ المرحمة الثالثة مف إعادة االنتشار، كذلؾ باالتفا
 13اتفاؽ الكضع الدائـ قبؿ  إلىالكزارم أف يتمكف الجانب الفمسطيني كاإلسرائيمي مف الكصكؿ 

 .(1)سبتمبر القادـ كما تقضي االتفاقات بيف الجانبػيف
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 14ممحق رقم 

 م2000وقف مجمس التعاون الخميجي من مفاوضات كامب ديفيد م

مستجدات مسار عممية السبلـ في الشرؽ األكسط،  الغكتابع المجمس الكزارم باىتماـ ب"
 كاإلخفاقاتكجدَّد المجمس التعبير عف قناعتو بأف التعثر  ،إلى حالة التعثركعكدة العممية السممية 

 -رائيمي، كالفمسطيني اإلس -السكرم  يف األطراؼ المعنية عمى المساريففي المفاكضات ب المتتالية
المكاقؼ اإلسرائيمية المتعنتة، كعدـ جديتيا في االستجابة لمتطمبات مبعثيا استمرار  اإلسرائيمي

كفي  ،يجي ال رجكع فيوالسبلـ في الكقت الذم ال يزاؿ الجانب العربي ممتزمان بالسبلـ كخيار استرات
 إلىعبَّر المجمس الكزارم عف أسفو الشديد لعدـ تكصؿ الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي  ىذا اإلطار
كفي ىذا الصدد عبَّر المجمس الكزارم عف تقديره  ،قمة كامب ديفيد التي عهقدت مؤخران  اتفاؽ في

دارتو.   لمجيكد الكبيرة التي بذليا الرئيس كمنتكف كا 

الكاليات المتحدة، كركسيا االتحادية،  زارم مطالبتو راعيي عممية السبلـكجدد المجػمس الك 
التحرؾ الفعَّاؿ، كبذؿ المزيد مف  تمع الدكلي كافةلو األعضاء كالمجككذلؾ االتحاد األكركبي كدك 

الجيكد بالضغط عمى الجانب اإلسرائيمي، كمطالبتو االلتزاـ باألسس كالمبادئ التي أقرىا مؤتمر 
أصحػابيا، تنفػيذان لقرارات  إلىإعادة الحقكؽ العربية المشركعة  إلىمدريد لمسبلـ، كبما يؤدم 

 األرض ميقابؿ السبلـ.، كمبدأ 338ك  242 األمفجمس الشرعية الدكلية ككفقان لقرارم م

كجدَّد المجمس الكزارم تأكيد مكاقفو الثابتة بأف السبلـ الشامؿ كالعادؿ لف يتحقؽ إال 
باستعادة الشعب الفمسطيني لكامؿ حقكقو المشركعة بما في ذلؾ حؽ العكدة لبلجئيف الفمسطينييف 

قام194بمكجب قرار األمـ المتحدة رقـ  بو الكطني كعاصمتيا القدس ة دكلتو الميستقمة عمى ترا، كا 
مف جانب الحككمة  دكلة فمسطيف الرافض ألية محاكالتكما جدَّد تأييده الكامؿ لمكقؼ  ،الشريؼ

الدكلي كقرارات  اإلسرائيمية، لتغيير التركيبة السكانية كالجغرافية، كاعتبار ذلؾ انتياكان ألحكاـ القانكف
ا أكد عمى أف السبلـ الشامؿ لف يتحقؽ إال باالنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف كم ،الشرعية الدكلية

)حزيراف( حدكد القائمة في الرابع مف يكنيكخط ال إلىمرتفعات الجكالف السكرية العربية المحتمة 
 ."(1)ـ1967
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 15ممحق رقم 

 م2001بوش في األمم المتحدة عام  وقف مجمس التعاون الخميجي من خطابم

المتحدة،  األمـالرئيس جكرج دبميك بكش في  ألقاهبالبياف الذم  األعمىالمجمس كرحب "
نياءالقابمة لبلستمرار،  حدة بشأف قياـ الدكلة الفمسطينيةكالذم حدد فيو رؤية الكاليات المت  كا 

، ككذلؾ 338ك242لقرارات مجمس األمف رقـ  الفمسطينية كفقان  لؤلراضياالحتبلؿ اإلسرائيمي 
ذالسيد ككلف باكؿ حكؿ مفيكـ الدكلة الفمسطينية،  األمريكيكزير الخارجية  ألقاهم الخطاب الذ  كا 

مف شأنو تثبيت دعائـ األمف كالسبلـ، كتحقيؽ  األىميةأف ىذا التطكر البالغ  األعمىيرل المجمس 
ف المجمس يدعك الكاليات إتحقيؽ ىذه الرؤيا الكاقعية ف أجؿالتنمية لجميع دكؿ المنطقة، كمف 

كالمفاىيـ، كبما يتكافؽ كالحقكؽ المشركعة لمشعب  الرؤلتمؾ لمتحدة لكضع آلية لتنفيذ ا
 ."(1)الفمسطيني

ذ يستذكر المجمس الكزارم ترحيب دكؿ المجمس بالتطكر البالغ األىمية المتمثؿ في " كا 
 خطاب الرئيس جكرج بكش في األمـ المتحدة كخطاب السيد ككلف باكؿ كزير الخارجية األميركية

نياء االحتػبلؿ اإلسرائيمي لة الفمسطينية القابمة لبلستمراربشػأف الرؤل كالمفػاىيـ حكؿ قياـ الدك  ، كا 
الكاليات المتحدة  ليدعك مجددان  338،  242 لؤلراضي الفمسطينية كفقان لقرارات مجمس األمف

تكافؽ مع إعادة ، كبما يشأنيا تنفيذ تمؾ الرؤل كالمفاىيـاألمريكية لكضع آلية جادة كفاعمة مف 
 .(2)الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني
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 ـ.11/3/2002ياض، البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالثمانيف لممجمس الكزارم، الر  ((2
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 16ممحق رقم 

 م2003عام  ميجي من المبادرة العربية لمسالمموقف مجمس التعاون الخ
كفي ىذا الصدد أعرب المجمس الكزارم عف إشادتو بمبادرة صاحب السمك الممكي األمير "

المممكة جمس الكزراء رئيس الحرس الكطني في العزيز كلي العيد نائب رئيس م اهلل بف عبد عبد
، كأكد عمى أف ىذه المبادرة تأتي في سياقيا التاريخي مكممة لنضاؿ الشعب العربية السعكدية

، كمعبرة عف رغبة الدكؿ ي ىذا اإلطار عمى الساحة الدكليةالفمسطيني كمعضدة لمعمؿ السياسي فػ
لشرؽ األكسط بما يتكافؽ كمسؤكلية المجتمع العربية في تحقيؽ سبلـ دائـ كشامؿ في منطقة ا

كقرر المجمس السعي لحشد تأييد المجتمع الدكلي بأسره  ،في العالـ الدكلي في حماية السمـ كاألمف
بكافة منظماتو كدكلو كعمى رأسيا األمـ المتحدة كالكاليات المتحدة كاالتحاد الركسي كاالتحاد 

عمى دعـ ىذه المبادرة حماية لفرص السبلـ كحقنا كحث ىذه األطراؼ  ،األكركبي كمجمس األمف
سرائيؿ مف التعايش جنبان  إلى جنب كيكفر لؤلجياؿ  لمدماء ككقفا لمدمار بما يمكف الدكؿ العربية كا 

 ."(1)المقبمة مستقبؿ آمف يسكده الرخاء كاالستقرار
كأف مبادرة  ،كأكد عمى أف السبلـ الشامؿ كالعادؿ كالدائـ في المنطقة ىك خيار استراتيجي"

نائب خادـ الحرميف الشريفيف، كالتي تبناىا  العزيز اهلل بف عبد صاحب السمك الممكي األمير عبد
لحؿ سممي  مؤتمر القمة العربي في بيركت خبلؿ شير مارس مف ىذا العاـ، تشكؿ أساسا متكامبلن 

حرؾ جدم ييدؼ ألية مفاكضات قادمة، كأم ت في إطار الشرعية الدكلية، كيجب أف تككف أساسان 
 .(2)في المنطقة مؿ كدائـإلى التكصؿ لحؿ عادؿ كشا

، كأف ميبادرة صاحب ىذا اإلطار أكد المجمس ميجددان أف السبلـ ىك خيار استراتيجي كفي"
لقمة التي تبنَّاىا مؤتمر ا ز نائب خادـ الحرميف الشريفيفالعزي اهلل بف عبد السمك الممكي األمير عبد

تيشكِّؿ أساسان ميتكامبلن لحؿ  مع عميياكأصبحت ميبادرة عربية ميجٍ  ،بيركت العربي الذم عيقد في
، كأم تحرؾ جدم ييدؼ إلى التكصؿ إلى تككف ركيزة أساسية ألية مفاكضات كيجب أف ،سممي

 ."(3)حؿ عادؿ كشػامؿ كدائـ في المنطقة كفي إطار الشرعية الدكلية
السبيؿ الكحيد لتحقيؽ السبلـ الشامؿ كالعادؿ كالدائـ  ىك نصت عميو مبادرة السبلـ العربيةككفقان لما 

في منطقة الشرؽ األكسط، كتجنيب المنطقة كالعالـ حربان قد تيفضي إلى نتائج كخيمة ككارثة 
 . (4)إنسانية

 
                                                           

 ـ.11/3/2002البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية كالثمانيف لممجمس الكزارم، الرياض،  (1)
 ـ.8/6/2002البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة كالثمانيف لممجمس الكزارم، جدة،  (2)
 ـ.3/9/2002كزارم، جدة، البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالثمانيف لممجمس ال (3)
 ـ. 22/12/2002البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة كالعشريف لممجمس األعمى، الدكحة،  (4)
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 17ممحق رقم 
 موقف مجمس التعاون الخميجي من خطة خارطة الطريق

شيخ كالعقبة، كدعـ خارطة ـر الكما عبَّر عف ترحيبو بما تـ التكصؿ إليو في قمة ش"
ة دكلة فمسطينية بحمكؿ عاـ ، كالتكصؿ إلى إقامص عمى إنياء االحتبلؿ اإلسرائيميالتي تن الطريؽ
، ميقابؿ السبلـ ، كمبدأ األرضالتي بينيت عمى أساس مؤتمر مدريد، كتنفيذ االلتزامات ـ2005

اهلل بف  لسمك الممكي األمير عبد، كميبادرة صاحب ا 1397،  338،  241كقرارات مجمس األمف 
 .ا باإلجماع مؤتمر القمة العربية الذم عيقد في بيركتالتي أقرى يزالعز  عبد

غتياؿ كسياسة العنؼ بالتكقؼ عف ميمارسات اال الب المجمس الحككمة اإلسرائيميةكما ط 
الصادؽ  لفكرم، كالعمؿ عمى التنفيذ اإجياض خارطة الطريؽ ، كما قد يؤدم إلىكىدـ المنازؿ

 كاستحقاقاتيا كمرجعياتيا. ،دىالكافة بنك  ميماطمة أك تسكيؼ دكف كاألميف، كالدقيؽ
، عَّالة لمجنة الرباعية الدكلية، كالفمجمس عف تقديره لمجيكد البنَّاءةعبَّر ال كفي ىذا الصدد
فيذ ، كالحث عمى تنيبذلو الرئيس األمريكي جكرج بكش لدفع عممية السبلـكلمدكر الشخصي الذم 

بيف كافة أطراؼ عممية  اإلسراع لتحقيؽ التسكية النيائيةفي سبيؿ  طريؽ" بكافة بنكدىا"خارطة ال
 .(1)السبلـ في الشرؽ األكسط

كفي ىذا السياؽ إذ ييجدِّد المجمس التعبير عف تقديره لمجيكد البنَّاءة التي تقـك بيا المجنة "
رئيس جكرج بػكش ليدعك ميجددان كافة األطراؼ الرباعية الدكلية ، كلمجيكد التي بذليا فخامة ال

رائيمية عمى تنفيذ خارطة كالمجتمع الدكلي، كخاصة الكاليات المتحدة األمريكية لحث الحككمة اإلس
لدفع عممية السبلـ في اتجاه تحقيؽ التسكية النيائية لكافة أطراؼ عممية السبلـ في الشرؽ  الطريؽ
 .(2)األكسط

نكفمبر  19بتاريخ  ماعباإلجترحيبو بتبني مجمس األمف الدكلي  كعبر المجمس األعمى عف"
، كالقاضي بدعـ تطبيؽ "خارطة الطريؽ" الذم قدمتو ركسيا االتحادية 1515الماضي القرار رقـ 

جنب  بإقامة دكلتيف تعيشاف جنبان إلى حؿ لمنزاع اإلسرائيمي الفمسطيني اليادفة إلى التكصؿ إلى
بما في ذلؾ سكريا  ضركرة تحقيؽ سبلـ شامؿ كدائـ لكافة األطراؼ ، كالتأكيد عمىبأمف كسبلـ

 .كلبناف
ذ ييجدِّد المجمس األعمى التعبير عف تقديره لمجيكد الدكلية البنَّاءة كما ق امت بيا المجنة كا 

 .(3)، كلمجيكد التي بذليا فخامة الرئيس جكرج بكشالرباعية الدكلية
 
 

                                                           

 ـ.16/6/2003البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة كالثمانيف لممجمس الكزارم، جدة،  ((1
 ـ.8/9/2003مجمس الكزارم، جدة، البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالثمانيف لم ((2
 ـ.22/12/2003البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالعشريف لممجمس األعمى، الككيت،  ((3



 284 

 18ممحق رقم 

 م2003عام  يجي من خطة الفصل اإلسرائيميةلخمموقف مجمس التعاون ا

يؿ شاركف حكؿ عـز الحككمة ئر تابع المجمس ما كرد في خطاب أر كفي ىذا اإلطا"
" رافضة  االرتباطفؾ انب لتنفيذ ما يسمى بخطة الفصؿ "قرار أحادم الج اتخاذاإلسرائيمية عمى 

نكاره الشديد لمثؿ ىذه التدابير كأكد المجمس است ،ية مفاكضات مع الجانب الفمسطينيبذلؾ إجراء أ
 ."(1)التي ال تخدـ الجيكد العربية كالدكلية المبذكلة إلحياء عممية السبلـ

كتابع المجمس الكزارم بقمؽ متزايد استمرار التدىكر لؤلكضاع في األراضي الفمسطينية "
مف جراء  كسطة كعممية السبلـ في الشرؽ األالمحتمة، كالتحديات التي تكاجو القضية الفمسطيني

 ية كتدميرية، كخطط أحادية الجانبإصرار الحككمة اإلسرائيمية عمى انتياج سياسات كخطط استفزاز 
مثؿ محاكالت إحباط خارطة الطريؽ، كبناء الجدار الفاصؿ، كخطة فؾ االرتباط، كغيرىا مف 

  ."(2)اإلجراءات التي تيعد انتياكان صارخان لقكانيف الشرعية الدكلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ـ.22/12/2003البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالعشريف لممجمس األعمى، الككيت،  ((1
 ـ.29/2/2004مس الكزارم، الرياض، البياف الختامي الصادر عف الدكرة التسعيف لممج ((2
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 19ممحق رقم 

 م2005موقف مجمس التعاون الخميجي من قمة شرم الشيخ ومؤتمر لندن 

ـ، كالتي أكدت عمى 2005فبراير  8التي عيقدت بتاريخ  الترحيب بنتائج قمة شـر الشيخ" 
عممية السممية إلى التزاـ الطرفيف بكقؼ تبادؿ إلطبلؽ النار، كعبر عف أممو أف تسيـ في إعادة ال

في أسرع كقت ممكف، ككفقان لؤلسس كالمتطمبات التي تضمنتيا خارطة الطريؽ،  يحمسارىا الصح
  ة، كقرارات الشرعية الدكلية.كالميبادرة العربي

التأكيد عمى أف تحقيؽ السبلـ العادؿ كالشامؿ يتطمب االنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف 
إلى خط الرابع مف  لمحتؿف مرتفعات الجكالف السكرم اكافة األراضي المحتمة في فمسطيف كم

 ف مزارع شبعا في جنكب لبناف.ـ، كم1967حزيراف )يكنيك( 

التعبير عف التقدير لمرئيس جكرج دبميك بكش في مكاصمة جيكد اإلدارة األمريكية الرامية 
إلى تييئة األجكاء الميبلئمة، كتكفير الدعـ البٌلـز الستئناؼ المفاكضات بيف الجانبيف الفمسطيني 

ـ العادؿ في الشرؽ األكسط لمدفع في اتجاه تحقيؽ السبل يجابيةئيمي، كاستغبلؿ األجكاء اإلكاإلسرا
 التينئة لمسيدة/ ككنداليزار رايسكفي ىذا السياؽ عبَّر المجمس الكزارم عف  ،كالشامؿ لكافة األطراؼ

  كص.الخصبتكلييا منصب كزيرة الخارجية األمريكية، كحثيا عمى مكاصمة الجيكد الفاعمة في ىذا 

الترحيب بالنتائج التي تكصؿ إلييا مؤتمر لندف لدعـ السمطة الفمسطينية، كالذم عقد في 
ـ، كالتعبير عف التقدير لمجيكد الكبيرة التي يبذليا فخامة رئيس 2005األكؿ مف شير مارس 

كاصمة الكزراء البريطاني تكني بمير، إلحياء عممية السبلـ، كدعا المجمس المجنة الرباعية إلى م
  .(1)الجيكد لمتابعة تنفيذ خارطة الطريؽ

 
 

 

 

 

 

                                                           

 ـ.13/3/2005البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة كالتسعيف لممجمس الكزارم، الرياض،  ((1
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 20ممحق رقم 

 م:2007موقف مجمس التعاون الخميجي من مؤتمر أنابوليس عام 

بحضكر  مؤخران فخامة الرئيس جكرج بكش إليوالذم دعا  تأييد عقد المؤتمر الدكلي" 
كضات ا بيدؼ إطبلؽ المفاكفقان لممرجعيات المتفؽ عميي راؼ المعنية بعممية السبلـ كافةاألط

مع تأكيد الحرص الكامؿ  عمى ما تـ انجازه في ىذا الشأف كالبناء المباشرة عمى جميع المسارات
عمى أساس المبادرة العربية لمسبلـ كخارطة الطريؽ كقرارات  المعالجة الشاممة لعممية السبلـعمى 

ممية التفاكض حكؿ ، كالدخكؿ مباشرة في ع1515، 1397، 338، 242مجمس األمف رقـ 
تمؾ  إلنياء، كفي إطار زمني محدد لنيائي لمنزاع العربي اإلسرائيميمختمؼ قضايا الحؿ ا

قامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس  المفاكضات كدليؿ عمى جدية العمؿ نحك تحقيؽ السبلـ، كا 
 الشريؼ.

دكف  في إطار زمني محدد كية السمميةالتأكيد عمى المكقؼ العربي مف المقاربة الشاممة لمتس -
استبعاد أك انتقائية فيما يتعمؽ بالمشاركة أك المسارات أك الممفات التي يتعيف بحثيا كذلؾ 

 المصداقية عمى االجتماع. إلضفاء
، مريكي، كالتي يمكف البناء عميياالتي تضمَّنيا خطاب الرئيس األ يجابيةالترحيب بالعناصر اإل -

نياء، كمطالبتو بكقؼ االستيطاف كلتيفف االلتزاـ بقياـ الدخاصة بشأ ؿ اإلسرائيمي االحتبل كا 
، لنيائي بما فييا القدس كالبلجئيف، كالتكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ قضايا الحؿ الؤلراضي الفمسطينية

، ككذلؾ دعكتو إلى تكفير الدعـ الفمسطينية المحتجزة لدل إسرائيؿكتحكيؿ مبالغ الضرائب 
 ."(1)طيني في الضفة كغزةالمالي كاالقتصادم لمشعب الفمس

عبر المجمس عف تطمعو أف يحقؽ مؤتمر أنابكليس  عممية السػبلـ في الشػرؽ األكسطكبشأف "
في إطار أىدافو الرامية إلى تدشيف  يجابية لمسبلـ في الشرؽ األكسطالمزيد مف الخطكات اإل

أكد المجمس في ، ك اع عمى أسس جادة ككاضحةمفاكضات السبلـ بيف األطراؼ المعنية في النز 
 :كالمتمثمة في التالي ،ييا المؤتمرنفس الكقت عمى أىمية االلتزاـ باألسس كالمبادئ التي استند إل

، يمي، كالمتعمقة بالحدكد كالمياهتناكؿ القضايا الرئيسية في النزاع الفمسطيني اإلسرائ -
إنشاء الدكلة ، كاألمف كغيرىا مف القضايا لمكصكؿ إلى المستكطنات، كالبلجئيف، كالقدسك 

في إطار حؿ  ة لمحياة كعاصمتيا القدس الشرقيةالفمسطينية المستقمة كالمتصمة األطراؼ كالقابم
 .جنب في سبلـ ككئاـ الدكلتيف المستقمتيف التي تعيشاف جنبا إلى

                                                           

 ـ.1/9/2007البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم، جدة،  ((1
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 الفمسطينية. إزالة المستكطنات مف األراضي -
، كذلؾ في إطار الحؿ سرائيميالمساريف السكرم اإلسرائيمي، كالمبناني اإل شمكؿ المفاكضات -

 كالعادؿ لمشكمة الشرؽ األكسط.الشامؿ كالدائـ 
يؽ، كمبادرة ، كخطة خارطة الطر مبادئ الشرعية الدكلية كقراراتيااستناد المفاكضات عمى  -

 السبلـ العربية.
ة اللتزاماتيا التأكيد عمى أىمية آلية متابعة المفاكضات لضماف تحقيؽ األطراؼ المتنازع -

، كمف جانب آخر التأكيد عمى أىمية االلتزاـ باإلطار الزمني لممفاكضات دلة مف جانبالمتبا
 ."(1)ـ2008بنياية عاـ 

عبر المجمس عف أسفو لعدـ التزاـ إسرائيؿ بما تعيدت  ف عممية السبلـ في الشرؽ األكسطكبشأ"
قامة الدكلة بو خبلؿ مؤتمر أنابكليس مف دفع لممفاكضات مع السمطة الكطنية الفمسطينية كا  

 .(2)"الفمسطينية ضمف إطار زمني محدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ـ.14/12/2007شريف لممجمس األعمى، الدكحة، البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة كالع (1)
 ـ.1/3/2008البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة بعد المائة لممجمس الكزارم، الرياض،  (2)



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 قائمت املصادر واملراجع
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 :المصادر والمراجع

 أواًل: القرآن الكريم

 ثانيًا: الوثائق

 البيانات الختامية الصادرة عن المجمس األعمى لمجمس التعاون الخميجي: . أ
كلى لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة األ .1

 ـ.1987، 5، مجمة التعاكف، العدد ـ26/5/1981مدينة أبك ظبي بتاريخ 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد في  .2

 ـ.1987 ،5، مجمة التعاكف، العدد ـ11/11/1981مدينة الرياض بتاريخ 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد في  .3

 ـ.1987، 5، مجمة التعاكف، العدد ـ11/11/1982دكلة البحريف بتاريخ 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد في  .4

 ـ.1987، 5، مجمة التعاكف، العدد ـ9/11/1983يخ بتار  الدكحة
البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد  .5

 ـ.1987، 5، مجمة التعاكف، العدد ـ29/11/1984في دكلة الككيت بتاريخ 
تعاكف الخميجي المنعقد البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة لممجمس األعمى لمجمس ال .6

 ـ.1986، 1، مجمة التعاكف، العدد ـ6/11/1985في سمطنة عيماف بتاريخ 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد  .7

 ـ.1987، 5مجمة التعاكف، العدد ، ـ5/11/1986في مدينة أبك ظبي بتاريخ 
ر عف الدكرة الثامنة لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد في البياف الختامي الصاد .8

 ـ.1988، 9، مجمة التعاكف، العدد ـ29/12/1987مدينة الرياض بتاريخ 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد  .9

 ـ.1989، 13التعاكف، العدد ، مجمة ـ22/12/1988في مدينة المنامة بتاريخ 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة العاشرة لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي  .10

 ـ.1990، 17، مجمة التعاكف، العدد ـ21/12/1989المنعقد في مدينة مسقط بتاريخ 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي  .11
 ـ.1991، 21، مجمة التعاكف، العدد ـ25/12/1990لمنعقد في مدينة الدكحة بتاريخ ا
البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي  .12

 ـ.1992، 25، مجمة التعاكف، العدد ـ25/12/1991المنعقد في مدينة الككيت بتاريخ 
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دكرة الثالثة عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي البياف الختامي الصادر عف ال .13
 ـ.1993، 29، مجمة التعاكف، العدد ـ23/12/1992المنعقد في مدينة أبك ظبي بتاريخ 

البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي  .14
 ـ.1994، 33ة التعاكف، العدد ، مجمـ22/12/1993المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاكف  .15
، 37، مجمة التعاكف، العدد ـ21/12/1994الخميجي المنعقد في مدينة المنامة بتاريخ 

 ـ.1995
الخميجي البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاكف  .16

 ـ.1996، 41، مجمة التعاكف، العدد ـ6/12/1995المنعقد في مدينة مسقط بتاريخ 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي  .17

 ـ.1997، 45، مجمة التعاكف، العدد ـ9/12/1996المنعقد في مدينة الدكحة بتاريخ 
عف الدكرة الثامنة عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي البياف الختامي الصادر  .18

 ـ.1998، 47، مجمة التعاكف، العدد ـ22/12/1997المنعقد في دكلة الككيت بتاريخ 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي  .19

 ـ.1999، 49مجمة التعاكف، العدد ، ـ9/12/1998المنعقد في مدينة أبك ظبي بتاريخ 
لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة  .20

 ـ.2000، 51ـ، مجمة التعاكف، العدد 29/11/1999بتاريخ الرياض المنعقد في مدينة 
كف البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية كالعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعا .21

، 53، مجمة التعاكف، العدد ـ31/12/2000الخميجي المنعقد في مدينة المنامة بتاريخ 
 ـ.2001

لممجمس األعمى لمجمس التعاكف  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية ك  .22
، 55، مجمة التعاكف، العدد ـ31/12/2001الخميجي المنعقد في مدينة مسقط بتاريخ 

 ـ.2002
لممجمس األعمى لمجمس التعاكف  العشريفامي الصادر عف الدكرة الثالثة ك لبياف الختا .23

، 56، مجمة التعاكف، العدد ـ22/12/2002الخميجي المنعقد في مدينة الدكحة بتاريخ 
 ـ.2002
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لممجمس األعمى لمجمس التعاكف  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة ك  .24
، 59، مجمة التعاكف، العدد ـ22/12/2003بتاريخ  الخميجي المنعقد في دكلة الككيت

 ـ.2004
لممجمس األعمى لمجمس التعاكف  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة ك  .25

 ـ.2005، 61، مجمة التعاكف، العدد ـ21/12/2004الخميجي المنعقد في البحريف بتاريخ 
لممجمس األعمى لمجمس التعاكف  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة ك  .26

، المكقع الرسمي لؤلمانة العامة ـ19/12/2005 بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة  أبك ظبي
 لمجمس التعاكف الخميجي.

لممجمس األعمى لمجمس التعاكف  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة ك  .27
، 64، مجمة التعاكف، العدد ـ10/12/2006الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

 ـ.2007
لممجمس األعمى لمجمس التعاكف  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة ك  .28

 ـ.2008، 65، مجمة التعاكف، العد ـ4/12/2007الخميجي المنعقد في مدينة الدكحة بتاريخ 
مى لمجمس التعاكف لممجمس األع العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة ك  .29

، المكقع الرسمي لؤلمانة العامة ـ30/12/2008الخميجي المنعقد في مدينة مسقط بتاريخ 
 لمجمس التعاكف الخميجي. 

البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية األكلى لممجمس األعمى لمجمس التعاكف  .30
، 12لمسيرة، العدد ـ، مجمة ا15/1/2009الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

 ـ.2009
لممجمس األعمى لمجمس التعاكف الخميجي  الثبلثيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة  .31

 ـ.2010، 23، مجمة المسيرة، العدد ـ15/12/2009المنعقد في دكلة الككيت بتاريخ 
لممجمس األعمى لمجمس التعاكف  الثبلثيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية ك  .32

، 35، مجمة المسيرة، العدد ـ7/12/2010خميجي المنعقد في مدينة أبك ظبي بتاريخ ال
 ـ.2011

لممجمس األعمى لمجمس التعاكف  الثبلثيفك  ثانيةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .33
، 48ـ، مجمة المسيرة، العدد 19/12/2011بتاريخ  الرياضالخميجي المنعقد في مدينة 

 ـ.2012
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لممجمس األعمى لمجمس التعاكف  الثبلثيفالصادر عف الدكرة الثالثة ك  البياف الختامي .34
 ـ.2013، 58، مجمة المسيرة، العدد ـ25/12/2012الخميجي المنعقد في البحريف بتاريخ 

 :البيانات الختامية الصادرة عن المجمس الوزاري لمجمس التعاون الخميجي . ب
لكزارم لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد في البياف الختامي الصادر عف الدكرة األكلى لممجمس ا .1

 ـ.1987، 5، مجمة التعاكف، العدد ـ2/9/1981بتاريخ  الطائؼمدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد في  ثانيةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .2

 ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.ـ8/11/1981بتاريخ  رياضالمدينة 
تامي الصادر عف الدكرة االستثنائية األكلى لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي البياف الخ .3

 ـ.1987، 5ـ، مجمة التعاكف، العدد 7/2/1982المنعقد في مدينة المنامة بتاريخ 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد في  ثالثةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .4

 ـ.1987، 5ـ، مجمة التعاكف، العدد 9/3/1982يخ بتار  الرياضمدينة 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الثانية لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  .5

 ـ.1987، 5ـ، مجمة التعاكف، العدد 20/4/1982 المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ
ة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الثالث .6

 ـ.1987، 5ـ، مجمة التعاكف، العدد 31/5/1987المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد في  .7

 ـ.1987، 5، مجمة التعاكف، العدد ـ13/7/1982الطائؼ بتاريخ مدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد  خامسةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .8

 ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.ـ3/11/1982خ بتاري منامةالفي مدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد  سادسةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .9

 ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.ـ20/2/1983خ ريبتا رياضالفي مدينة 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الرابعة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  .10

 ـ.1987، 5ـ، مجمة التعاكف، العدد 3/3/1983الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 
مجمس الكزارم لمجمس التعاكف البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الخامسة لم .11

 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.9/5/1983الخميجي المنعقد في مدينة المنامة بتاريخ 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  .12

 ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.ـ19/5/1983الرياض بتاريخ  المنعقد في مدينة



 293 

لختامي الصادر عف الدكرة الثامنة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد البياف ا .13
 .ـ1987، 5، مجمة التعاكف، العدد ـ24/8/1983بتاريخ  طائؼالفي مدينة 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  تاسعةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .14
 ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.ـ2/11/1982خ بتاري دكحةالالمنعقد في مدينة 

البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية السادسة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  .15
ـ، األمانة العامة لمجمس التعاكف 9/1/1984الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

 الخميجي.
مجمس التعاكف الخميجي لممجمس الكزارم ل عاشرةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .16

 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.10/3/1984خ بتاري رياضالالمنعقد في مدينة 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية السابعة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  .17

 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.17/5/1984الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  حادية عشرتامي الصادر عف الدكرة الالبياف الخ .18

 .ـ1987، 5ـ، مجمة التعاكف، العدد 14/6/1984خ بتاري طائؼالالمنعقد في مدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  ثانية عشرالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .19

 .ـ1987، 5ـ، مجمة التعاكف، العدد 20/9/1984خ بتاري بياأالمنعقد في مدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  ثالثة عشرالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .20

 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.20/11/1984خ بتاري ككيتالالمنعقد في مدينة 
لتعاكف الخميجي لممجمس الكزارم لمجمس ا رابعة عشرالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .21

 .ـ1987، 5ـ، مجمة التعاكف، العدد 19/3/1985خ بتاري رياضالالمنعقد في مدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف عشر  خامسةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .22

 .ـ1987، 5ـ، مجمة التعاكف، العدد 9/7/1985خ بتاري بياأالخميجي المنعقد في مدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  سادسة عشرصادر عف الدكرة الالبياف الختامي ال .23

 ـ.1987، 5، مجمة التعاكف، العدد ـ3/9/1985خ بتاري رياضالالخميجي المنعقد في مدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  سابعة عشرالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .24

 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.27/10/1985خ بتاري مسقطالمنعقد في مدينة 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الثامنة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  .25

 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.5/11/1985الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 
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س التعاكف البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية التاسعة لممجمس الكزارم لمجم .26
 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.9/2/1986الخميجي المنعقد في البحريف بتاريخ 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  ثامنة عشرالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .27
 ـ.1986، 2، مجمة التعاكف، العدد ـ3/3/1986خ بتاري الرياضالمنعقد في مدينة 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  تاسعة عشرف الدكرة الالبياف الختامي الصادر ع .28
 ـ.1986، 4ـ، مجمة التعاكف، العدد 30/6/1986خ بتاري طائؼالالمنعقد في مدينة 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة  .29
 .ـ1987، 5تعاكف، العدد ـ، مجمة ال27/8/1986خ بتاري بياأالمنعقد في مدينة 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  العشريفحادية ك البياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .30
، 5ـ، مجمة التعاكف، العدد 26/10/1986خ بتاري أبك ظبيالخميجي المنعقد في مدينة 

 ـ.1987
تعاكف لممجمس الكزارم لمجمس ال العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية ك  .31

 ـ.1987، 6، مجمة التعاكف، العدد ـ18/2/1987الرياض بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة ك  .32

 ـ.1987، 7، مجمة التعاكف، العدد ـ8/6/1987جدة بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  العشريفك  رابعةالصادر عف الدكرة ال البياف الختامي .33

 ـ.1987، 8، مجمة التعاكف، العدد ـ13/9/1987بتاريخ  جدةالخميجي المنعقد في مدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  العشريفك  خامسةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .34

، 9ـ، مجمة التعاكف، العدد 21/12/1987يخ الرياض بتار الخميجي المنعقد في مدينة 
 .ـ1988

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة ك  .35
، 10، مجمة التعاكف، العدد ـ16/3/1988الرياض بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 

 .ـ1988
ممجمس الكزارم لمجمس التعاكف ل العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة ك  .36

 ـ.1988، 11، مجمة التعاكف، العدد ـ5/6/1988جدة بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة ك  .37

 ـ.1988، 12ـ، مجمة التعاكف، العدد 5/9/1988بتاريخ  رياضال الخميجي المنعقد في مدينة
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البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية العاشرة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  .38
، 12ـ، مجمة التعاكف، العدد 2/11/1988الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

 ـ.1988
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  العشريفتاسعة ك البياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .39

 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.11/12/1988بتاريخ  منامةالي المنعقد في مدينة الخميج
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  الثبلثيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة  .40

 ـ.1989، 14، مجمة التعاكف، العدد ـ7/3/1989الرياض بتاريخ المنعقد في مدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الثبلثيفلحادية ك البياف الختامي الصادر عف الدكرة ا .41

 ـ.1989، 15، مجمة التعاكف، العدد ـ7/6/1989جدة بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الثبلثيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية ك  .42

 ـ.1989، 16التعاكف، العدد ، مجمة ـ29/8/1989جدة بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الثبلثيفالثالثة ك البياف الختامي الصادر عف الدكرة  .43

 ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.ـ6/11/1989بتاريخ  مسقطالخميجي المنعقد في مدينة 
ف لممجمس الكزارم لمجمس التعاك  الثبلثيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة ك  .44

 ـ.1990، 18، مجمة التعاكف، العدد ـ5/3/1990الرياض بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الثبلثيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة ك  .45

، المكقع الرسمي لؤلمانة العامة ـ4/6/1990الطائؼ بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 
 لخميجي عمى االنترنت.لمجمس التعاكف ا

البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الحادية عشر لممجمس الكزارم لمجمس  .46
، 19ـ، مجمة التعاكف، العدد 3/8/1990التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة القاىرة بتاريخ 

 ـ.1990
رم لمجمس التعاكف البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الثانية عشر لممجمس الكزا .47

 ـ.1990، 19ـ، مجمة التعاكف، العدد 7/8/1990الخميجي المنعقد في مدينة جدة بتاريخ 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الثبلثيفالسادسة ك البياف الختامي الصادر عف الدكرة  .48

 .ـ1990، 20ـ، مجمة التعاكف، العدد6/9/1990بتاريخ  جدةالخميجي المنعقد في مدينة 
ف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الثالثة عشر لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف البيا .49

، 20ـ، مجمة التعاكف، العدد 29/10/1990الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 
 ـ.1990
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لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الثبلثيفالسابعة ك البياف الختامي الصادر عف الدكرة  .50
 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.9/12/1990بتاريخ  دكحةالد في مدينة الخميجي المنعق

البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الرابعة عشر لممجمس الكزارم لمجمس  .51
، 21ـ، مجمة التعاكف، العدد 26/1/1991التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

 ـ.1991
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الثبلثيفدكرة الثامنة ك البياف الختامي الصادر عف ال .52

 ـ.1991، 22، مجمة التعاكف، العدد ـ4/3/1991الرياض بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة
البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الخامسة عشر لممجمس الكزارم لمجمس  .53

 ـ.1991، 22ـ، مجمة التعاكف، العدد 5/5/1991التعاكف الخميجي المنعقد في الككيت بتاريخ 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الثبلثيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة ك  .54

 ـ.1991، 23، مجمة التعاكف، العدد ـ3/6/1991الخبػر بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة
جمس الكزارم لمجمس البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية السادسة عشر لمم .55

ـ، مجمة التعاكف، العدد 27/10/1991التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 
 ـ.1991، 24

البياف الختامي الصادر عف الدكرة األربعيف لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  .56
 .ـ1991، 24، مجمة التعاكف، العدد ـ15/9/1991جدة بتاريخ  المنعقد في مدينة

األربعيف لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الحادية ك البياف الختامي الصادر عف الدكرة  .57
، 24، مجمة التعاكف، العدد ـ25/11/1991بتاريخ  الرياض الخميجي المنعقد في مدينة

 ـ.1991
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  األربعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية ك  .58

 ـ.1992، 26، مجمة التعاكف، العدد ـ2/3/1992الرياض بتاريخ  قد في مدينةالخميجي المنع
البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية السابعة عشر لممجمس الكزارم لمجمس  .59

 ـ، مقاتؿ مف الصحراء.9/5/1992التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  األربعيفالثة ك البياف الختامي الصادر عف الدكرة الث .60

 ـ.1992، 27، مجمة التعاكف، العدد ـ3/6/1992الرياض بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  األربعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة ك  .61

 ـ.1992، 28التعاكف، العدد  ، مجمةـ9/9/1992جػدة بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة
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لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  األربعيفك  خامسةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .62
 ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.ـ25/11/1992بتاريخ  أبك ظبيالمنعقد في مدينة  الخميجي

لتعاكف لممجمس الكزارم لمجمس ا األربعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة ك  .63
 ـ.1993، 30، مجمة التعاكف، العدد ـ5/4/1993المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ  الخميجي

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  األربعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة ك  .64
 ـ.1993، 31، مجمة التعاكف، العدد ـ8/6/1993المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ  الخميجي

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  األربعيفلختامي الصادر عف الدكرة الثامنة ك البياف ا .65
 ـ.1993، 32، مجمة التعاكف، العدد ـ6/9/1993الرياض بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  األربعيفك  تاسعةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .66
 ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.ـ16/11/1993الرياض بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  الخمسيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة  .67
 ـ.1993، 34، مجمة التعاكف، العدد ـ3/4/1994الرياض بتاريخ المنعقد في مدينة 

س الكزارم لمجمس التعاكف لممجم الخمسيفك البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية  .68
 ـ.1994، 35، مجمة التعاكف، العدد ـ5/6/1994الرياض بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الخمسيفك البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية  .69
 ـ.1994، 36، مجمة التعاكف، العدد ـ17/9/1994الرياض بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة

البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الثامنة عشر لممجمس الكزارم لمجمس  .70
، 36ـ، مجمة التعاكف، العدد 12/10/1994التعاكف الخميجي المنعقد في الككيت بتاريخ 

 ـ.1994
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الخمسيفك  ثالثةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .71

 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.22/11/1994بتاريخ  منامةال المنعقد في مدينة الخميجي
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الخمسيفك البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة  .72

 ـ.1995، 38، مجمة التعاكف، العدد ـ20/3/1995الرياض بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الخمسيفالدكرة الخامسة ك البياف الختامي الصادر عف  .73

، 39، مجمة التعاكف، العدد ـ11/6/1995الرياض بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة
 ـ.1995
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لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الخمسيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة ك  .74
، 40، مجمة التعاكف، العدد ـ19/9/1995الرياض بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة

 .ـ1995
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الخمسيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة ك  .75

 ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.ـ5/11/1995مسقط بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 
مجمس التعاكف لممجمس الكزارم ل الخمسيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة ك  .76

، 42، مجمة التعاكف، العدد ـ17/3/1996الرياض بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة
 ـ.1996

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الخمسيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة ك  .77
 ـ.1996، 43، مجمة التعاكف، العدد ـ2/6/1996الرياض بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  الستيفبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .78
 ـ.1996، 44، مجمة التعاكف، العدد ـ8/9/1996المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الستيفالحادية ك البياف الختامي الصادر عف الدكرة  .79
 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.9/11/1996 بتاريخالخميجي المنعقد في مدينة الرياض 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الستيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية ك  .80
، 46، مجمة التعاكف، العدد ـ26/3/1997الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

 ـ.1997
س الكزارم لمجمس التعاكف لممجم الستيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة ك  .81

، 46مجمة التعاكف، العدد ، ـ31/5/1997الرياض بتاريخ في مدينة المنعقد الخميجي 
 ـ.1997

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الستيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة ك  .82
 ـ.1998 ،47، مجمة التعاكف، العدد ـ15/9/1997بيا بتاريخ أ الخميجي المنعقد في مدينة 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الستيفك  خامسةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .83
 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.25/11/1997 بتاريخ الرياض الخميجي المنعقد في مدينة

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الستيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة ك  .84
 ـ.1998، 48، مجمة التعاكف، العدد ـ8/3/1998الرياض بتاريخ  ي مدينةالخميجي المنعقد ف
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لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الستيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة ك  .85
، 48، مجمة التعاكف، العدد ـ28/6/1998الرياض بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 

 ـ.1998
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الستيفلثامنة ك البياف الختامي الصادر عف الدكرة ا .86

 ـ.1999، 49، مجمة التعاكف، العدد ـ28/8/1998جدة بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 
البياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية التاسعة عشر لممجمس الكزارم لمجمس  .87

ـ، مجمة التعاكف، العدد 11/11/1998التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 
 ـ.1999، 48

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الستيفك  تاسعةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .88
 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.14/11/1998 بتاريخأبك ظبي الخميجي المنعقد في مدينة 

كف الخميجي لممجمس الكزارم لمجمس التعا السبعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة  .89
 .ـ1999، 50، مجمة التعاكف، العدد ـ15/3/1999الرياض بتاريخ  المنعقد في مدينة

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  السبعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية ك  .90
، المكقع الرسمي لؤلمانة العامة لمجمس ـ3/7/1999جدة بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 

 ميجي عمى االنترنت.التعاكف الخ
لممجمس الكزارم لمجمس  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الثالثة ك  .91

، 50ـ، مجمة التعاكف، العدد 4/9/1999التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة أبك ظبي بتاريخ 
 ـ.1999

مجمس التعاكف لممجمس الكزارم ل السبعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية ك  .92
، المكقع الرسمي لؤلمانة العامة لمجمس ـ1999/ 11/9جػدة بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 

 التعاكف الخميجي عمى االنترنت.
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  السبعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة ك  .93

 ـ.2000، 51ة التعاكف، العدد ، مجمـ8/4/2000جدة بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  السبعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة ك  .94

 ـ.2000، 52، مجمة التعاكف، العدد ـ3/6/2000جػدة بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 
لتعاكف لممجمس الكزارم لمجمس ا السبعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة ك  .95

 ـ.2000، 52، مجمة التعاكف، العدد ـ2/9/2000جدة بتاريخ  الخميجي المنعقد في مدينة
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لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  السبعيفك  بعةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السا .96
 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.25/11/2000 ة بتاريخالمنام الخميجي المنعقد في مدينة

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  السبعيفالصادر عف الدكرة الثامنة ك البياف الختامي  .97
، 54، مجمة التعاكف، العدد ـ17/3/2001الرياض بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 

 .ـ2001
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  السبعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة ك  .98

 .ـ2001، 54، مجمة التعاكف، العدد ـ2/6/2001ريخ الخميجي المنعقد في مدينة جػدة بتا
لممجمس الكزارم لمجمس  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الرابعة ك  .99

ـ، المكقع الرسمي لؤلمانة العامة 11/7/2001التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة جدة بتاريخ 
 لمجمس التعاكف الخميجي عمى االنترنت.

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  الثمانيفالختامي الصادر عف الدكرة البياف  .100
المكقع الرسمي لؤلمانة العامة لمجمس التعاكف ، ـ8/9/2001المنعقد في مدينة جدة بتاريخ 

 الخميجي عمى االنترنت.
 لممجمس الكزارم لمجمس العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الخامسة ك  .101

ـ، المكقع الرسمي لؤلمانة العامة 23/9/2001التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة جدة بتاريخ 
 لمجمس التعاكف الخميجي عمى االنترنت.

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الثمانيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية ك  .102
، 55التعاكف، العدد  ، مجمةـ11/3/2002الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

 .ـ2000
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الثمانيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة ك  .103

 ـ.2002، 56، مجمة التعاكف، العدد ـ8/6/2002الخميجي المنعقد في مدينة جدة بتاريخ 
لتعاكف لممجمس الكزارم لمجمس ا الثمانيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة ك  .104

 ـ.2002، 56، مجمة التعاكف، العدد ـ3/9/2002الخميجي المنعقد في مدينة جدة بتاريخ 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الثمانيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة ك  .105

 ـ.2003، 57، مجمة التعاكف، العدد ـ2003/ 3/3الدكحة بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس  العشريفتامي الصادر عف الدكرة االستثنائية السابعة ك البياف الخ .106

ـ، المكقع الرسمي لؤلمانة العامة 7/4/2003التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة الككيت بتاريخ 
 لمجمس التعاكف الخميجي عمى االنترنت.
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ارم لمجمس التعاكف لممجمس الكز  الثمانيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة ك  .107
 ـ.2003، 58، مجمة التعاكف، العدد ـ16/6/2003جدة بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الثمانيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة ك  .108
 .ـ2003، 58، مجمة التعاكف، العدد ـ8/9/2003جدة بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي  التسعيفبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .109
 ـ.2004، 59، مجمة التعاكف، العدد ـ29/2/2004الرياض بتاريخ المنعقد في مدينة 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  التسعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية ك  .110
 .ـ2004، 60، مجمة التعاكف، العدد ـ5/6/2004بتاريخ جدة الخميجي المنعقد في مدينة 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  التسعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية ك  .111
 .ـ2004، 60، مجمة التعاكف، العدد ـ13/9/2004جػدة بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 

لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  التسعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة ك  .112
، 61، مجمة التعاكف، العدد ـ2005/ 13/3الرياض بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 

 .ـ2005
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  التسعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة ك  .113

 .ـ2006، 63عدد ، مجمة التعاكف، الـ11/6/2005الرياض بتاريخالخميجي المنعقد في مدينة 
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  التسعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة ك  .114

، المكقع الرسمي لؤلمانة العامة لمجمس ـ6/9/2005جدة بتاريخ الخميجي المنعقد في مدينة 
 التعاكف الخميجي عمى االنترنت.

مجمس الكزارم لمجمس التعاكف لم التسعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة ك  .115
، المكقع الرسمي لؤلمانة العامة ـ1/3/2006بتاريخ  الرياضالخميجي المنعقد في مدينة 

 لمجمس التعاكف الخميجي عمى االنترنت.
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  التسعيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة ك  .116

، المكقع الرسمي لؤلمانة العامة ـ3/6/2006يخ بتار  الرياضالخميجي المنعقد في مدينة 
 لمجمس التعاكف الخميجي عمى االنترنت.

لممجمس الكزارم لمجمس  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الثامنة ك  .117
ـ، المكقع الرسمي لؤلمانة 10/6/2006التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

 لتعاكف الخميجي عمى االنترنت.العامة لمجمس ا
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البياف الختامي الصادر عف الدكرة المائة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف الخميجي المنعقد  .118
 .ـ2007، 64، مجمة التعاكف، العدد ـ5/9/2006بتاريخ  دةفي مدينة ج

البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  .119
، المكقع الرسمي لؤلمانة العامة ـ5/3/2007بتاريخ  الرياضلخميجي المنعقد في مدينة ا

 لمجمس التعاكف الخميجي عمى االنترنت.
البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  .120

ؤلمانة العامة لمجمس ، المكقع الرسمي لـ5/7/2007بتاريخ  جدةالخميجي المنعقد في مدينة 
 التعاكف الخميجي عمى االنترنت.

البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  .121
 ـ.2008، 65، مجمة التعاكف، العدد ـ1/9/2007بتاريخ  جدة الخميجي المنعقد في مدينة

ئة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف البياف الختامي الصادر عف الدكرة السادسة بعد الما .122
 .ـ2008، 65، مجمة التعاكف، العدد ـ1/3/2008بتاريخ  الرياض الخميجي المنعقد في مدينة

البياف الختامي الصادر عف الدكرة السابعة بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  .123
 ـ.2008، 66عدد ، مجمة التعاكف، الـ9/6/2008بتاريخ  جدة الخميجي المنعقد في مدينة

البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  .124
 ـ.2008، 66، مجمة التعاكف، العدد ـ2/9/2008بتاريخ  جدة الخميجي المنعقد في مدينة

البياف الختامي الصادر عف الدكرة العاشرة بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  .125
 .ـ2009، 68، مجمة التعاكف، العدد ـ1/3/2009بتاريخ  الرياضميجي المنعقد في مدينة الخ
البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية عشر بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس  .126

، 17، مجمة المسيرة، العدد ـ8/6/2009بتاريخ  الػرياضالتعاكف الخميجي المنعقد في مدينة 
 .ـ2009

مي الصادر عف الدكرة الثانية عشر بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف البياف الختا .127
 .ـ2009، 20، مجمة المسيرة، العدد ـ1/9/2009بتاريخ  جدةالخميجي المنعقد في مدينة 

البياف الختامي الصادر عف الدكرة الرابعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  .128
 .ـ2010، 26، مجمة المسيرة، العدد ـ9/3/2010بتاريخ  الرياضنة الخميجي المنعقد في مدي

البياف الختامي الصادر عف الدكرة الخامسة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس  .129
، 28، مجمة المسيرة، العدد ـ23/5/2010بتاريخ  جدةالتعاكف الخميجي المنعقد في مدينة 

 .ـ2010
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سادسة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس البياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .130
، المكقع الرسمي لؤلمانة العامة ـ6/9/2010بتاريخ  جدةالتعاكف الخميجي المنعقد في مدينة 

 لمجمس التعاكف الخميجي عمى االنترنت.
لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  الثبلثيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية  .131

ـ، المكقع الرسمي لؤلمانة العامة 17/2/2011عقد في مدينة المنامة بتاريخ الخميجي المن
 لمجمس التعاكف الخميجي عمى االنترنت.

البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثامنة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس التعاكف  .132
 .ـ2011، 38عدد ، مجمة المسيرة، الـ7/3/2011الخميجي المنعقد في مدينة أبك ظبي بتاريخ 

لممجمس الكزارم لمجمس  الثبلثيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الحادية ك  .133
ـ، المكقع الرسمي لؤلمانة 3/4/2011التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

 العامة لمجمس التعاكف الخميجي عمى االنترنت.
لممجمس الكزارم لمجمس  الثبلثيفستثنائية الثانية ك البياف الختامي الصادر عف الدكرة اال .134

ـ، المكقع الرسمي لؤلمانة 10/4/2011التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 
 العامة لمجمس التعاكف الخميجي عمى االنترنت.

لممجمس الكزارم لمجمس  الثبلثيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الثالثة ك  .135
ـ، المكقع الرسمي لؤلمانة 17/4/2011لتعاكف الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ ا

 العامة لمجمس التعاكف الخميجي عمى االنترنت.
لممجمس الكزارم لمجمس  الثبلثيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية الرابعة ك  .136

ـ، المكقع الرسمي لؤلمانة 19/4/2011التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 
 العامة لمجمس التعاكف الخميجي عمى االنترنت.

لممجمس الكزارم لمجمس  الثبلثيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية السادسة ك  .137
ـ، المكقع الرسمي لؤلمانة 22/5/2011التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

 كف الخميجي عمى االنترنت.العامة لمجمس التعا
البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة عشر بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس  .138

، 41، مجمة المسيرة، العدد ـ14/6/2011التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة جدة بتاريخ 
 .ـ2011

جمس التعاكف بعد المائة لممجمس الكزارم لم العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة  .139
 ـ.2011، 43، مجمة المسيرة، العدد ـ11/9/2011الخميجي المنعقد في مدينة جػدة بتاريخ 
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بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس  العشريفك  حاديةالبياف الختامي الصادر عف الدكرة ال .140
 ،45ـ، مجمة المسيرة، العدد 12/10/2011التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

 .ـ2011
لممجمس الكزارم لمجمس  الثبلثيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية السابعة ك  .141

ـ، األمانة العامة لمجمس 23/12/2011التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة نيكيكرؾ بتاريخ 
 التعاكف الخميجي عمى االنترنت.

المائة لممجمس الكزارم لمجمس بعد  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية ك  .142
، 49، مجمة المسيرة، العدد ـ4/3/2012بتاريخ  رياضالتعاكف الخميجي المنعقد في مدينة ال

 .ـ2012
لممجمس الكزارم لمجمس  الثبلثيفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة االستثنائية التاسعة ك  .143

ـ، األمانة العامة لمجمس 17/4/2012التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة الدكحة بتاريخ 
 التعاكف الخميجي عمى االنترنت.

بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس  العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة ك  .144
، 52، مجمة المسيرة، العدد ـ5/6/2012التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة جدة بتاريخ 

 ـ.2012
بعد المائة لممجمس الكزارم لمجمس  العشريفابعة ك البياف الختامي الصادر عف الدكرة الر  .145

، 54، مجمة المسيرة، العدد ـ2/9/2012التعاكف الخميجي المنعقد في مدينة جدة بتاريخ 
 .ـ2012

بين مجمس التعاون الخميجي ما لمجمس المشترك الصادرة عن االبيانات الختامية  . ت
 واالتحاد األوروبي:

ألكلى لممجمس المشترؾ بيف مجمس التعاكف الخميجي البياف الختامي الصادر عف الدكرة ا .1
، 18ـ، مجمة التعاكف، العدد 17/3/1990كاالتحاد األكركبي المنعقد في مدينة مسقط بتاريخ 

 ـ.1990
البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثانية لممجمس المشترؾ بيف مجمس التعاكف الخميجي  .2

ـ، مكسكعة مقاتؿ مف 11/5/1991بكرج بتاريخ كاالتحاد األكركبي المنعقد في مدينة لككسم
 الصحراء.
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البياف الختامي الصادر عف الدكرة الثالثة لممجمس المشترؾ بيف مجمس التعاكف الخميجي  .3
، 27ـ، مجمة التعاكف، العدد 16/5/1992كاالتحاد األكركبي المنعقد في مدينة الككيت بتاريخ 

 ـ.1992
ممجمس المشترؾ بيف مجمس التعاكف الخميجي ابعة لالدكرة الر البياف الختامي الصادر عف  .4

، مكسكعة مقاتؿ مف ـ11/5/1993كاالتحاد األكركبي المنعقد في مدينة برككسؿ بتاريخ 
 الصحراء.

ممجمس المشترؾ بيف مجمس التعاكف الخميجي الدكرة الخامسة لالبياف الختامي الصادر عف  .5
، 34، مجمة التعاكف، العدد ـ8/5/1994ريخ كاالتحاد األكركبي المنعقد في مدينة الرياض بتا

 ـ.1994
ممجمس المشترؾ بيف مجمس التعاكف الخميجي الدكرة السادسة لالبياف الختامي الصادر عف  .6

، مجمة التعاكف، العدد ـ22/4/1995كاالتحاد األكركبي المنعقد في مدينة لككسمبكرج بتاريخ 
 ـ.1996، 42

مجمس المشترؾ بيف مجمس التعاكف الخميجي ابعة لمالدكرة السالبياف الختامي الصادر عف  .7
، 46، مجمة التعاكف، العدد ـ17/2/1997كاالتحاد األكركبي المنعقد في مدينة الدكحة بتاريخ 

 ـ.1997
ممجمس المشترؾ بيف مجمس التعاكف الخميجي الدكرة التاسعة لالبياف الختامي الصادر عف  .8

 ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.ـ2/9/1999بتاريخ كاالتحاد األكركبي المنعقد في مدينة دبي 
ممجمس المشترؾ بيف مجمس التعاكف الخميجي الدكرة العاشرة لالبياف الختامي الصادر عف  .9

، مكسكعة مقاتؿ مف ـ22/5/2000كاالتحاد األكركبي المنعقد في مدينة برككسؿ بتاريخ 
 الصحراء.

جمس المشترؾ بيف مجمس التعاكف البياف الختامي الصادر عف الدكرة الحادية عشر لمم .10
ـ، مكسكعة مقاتؿ 23/4/2001الخميجي كاالتحاد األكركبي المنعقد في مدينة المنامة بتاريخ 

 مف الصحراء.
البياف الختامي الصادر عف الدكرة التاسعة عشر لممجمس المشترؾ بيف مجمس التعاكف  .11

ـ، المكقع الرسمي 29/4/2009الخميجي كاالتحاد األكركبي المنعقد في مدينة مسقط بتاريخ 
 لؤلمانة العامة لمجمس التعاكف الخميجي.
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بيف مجمس التعاكف الخميجي  لممجمس المشترؾ العشريفالبياف الختامي الصادر عف الدكرة  .12
، مجمة المسيرة، العدد ـ14/64/2010 بتاريخ لكسمبكرج كاالتحاد األكركبي المنعقد في مدينة

 .ـ2010
لممجمس المشترؾ بيف مجمس التعاكف  العشريفعف الدكرة الحادية ك البياف الختامي الصادر  .13

ـ، المكقع الرسمي 20/4/2011الخميجي كاالتحاد األكركبي المنعقد في مدينة أبك ظبي بتاريخ 
 لؤلمانة العامة لمجمس التعاكف الخميجي.

 تحالف إعالن دمشق:الختامية الصادرة عن بيانات ال . ث
خارجية دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كجميكرية مصر العربية  البياف الختامي الجتماع كزراء .1

ـ، مكسكعة مقاتؿ مف 16/2/1991كالجميكرية السكرية العربية في مدينة القاىرة بتاريخ 
 الصحراء.

إعبلف دمشؽ بشأف التنسيؽ كالتعاكف بيف الدكؿ العربية المنعقد في مدينة دمشؽ بتاريخ  .2
 ـ.1991 ،22ـ، مجمة التعاكف، العدد 6/3/1991

البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء خارجية الدكؿ األطراؼ في إعبلف دمشؽ مع كزير  .3
ـ، مجمة 10/3/1991خارجية الكاليات المتحدة األمريكية المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 

 ـ.1991، 22التعاكف، العدد
المنعقد في الككيت الرابع البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء خارجية دكؿ إعبلف دمشؽ  .4

 ـ، مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء.16/7/1991بتاريخ 
البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء إعبلف دمشؽ الخامس المنعقد في مدينة القاىرة  .5

 ـ.1991، 25ـ، مجمة التعاكف، العدد 11/11/1991بتاريخ 
دمشؽ السادس المنعقد في البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء خارجية دكؿ إعبلف  .6

 ـ.1992، 28ـ، مجمة التعاكف، العدد 10/9/1992مدينة الدكحة بتاريخ 
البياف الختامي الصادر عف اجتماع كزراء خارجية دكؿ إعبلف دمشؽ السابع المنعقد في مدينة  .7
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Abstract 

Cooperation Council for the Arab States of the Gulf has witnessed a lot of vital stages in 

the Palestinian Cause since its establishment in 1981until 2012. The council has stressed 

the main stages of the Palestinian Cause as priorities in its summits whether on the level 

of supreme council or the ministerial level. The council has confirmed that peace cannot 

be achieved without establishing the State of Palestine on the occupied lands in 1976 

with Jerusalem as its capital. This is along with Israeli withdrawal from the lands 

occupied in 1976 including Golan Heights and the Lebanese territories in accordance 

with the UN resolution 342, 338 and 425. The council also assured that there must a fair 

and comprehensive settlement for the Palestinian Cause in a way that guarantee the 

legitimate rights of the Palestinian people especially the right of return and 

establishment of the independent state with Jerusalem as its capital.  

The council supported the initiative of Prince Fahed Bin Abdul Aziz in 1981 and the 

Arab Peace Proposal in the Summit of Fez in 1982. It recognized PLO as the legitimate 

sole representative of the Palestinian people and call upon the UN Security Council to 

convene an international conference for peace in the Middle East with special highlight 

on the Palestinian Cause; all the concerned parties with the Israeli-Arab struggle were 

asked to participate along with the five permanent members of the United 

Nations Security Council to settle this conflict. The council participated in Madrid 

Conference in 1991 as a supervisor and it has a number of unique attitudes from the 

agreements related to settlement signed by the Palestinian and Israeli sides between 193 

and 2000. The Council supported the initiative of Prince Abdullah Bin Abdul Aziz for 

peace in the Middle East and its consequences after being adopted by the Arab Summit 

in Beirut in 2002. This was known as the Arab Initiative for Peace. The Council also 

supported Road Map in 2003 and welcomed the call of President Bush to hold 

Annapolis Conference for Peace in the Middle East in 2007 and congratulated the 

Palestinian people on being a non-member observer at United Nations in 2012.  

It also condemned the Israeli attacks against the Palestinian people, especially during 

the Israeli aggression on Lebanon in 1982 and condemned targeting the Palestinian 

refugees camps located in Lebanon. It denounced the repressiveness that the Palestinian 

people suffer from during the First Intifada in 1987, Aqsa Intifada in 2000 and the 

Israeli aggression on Gaza Strip in 2008, 2009 and 2012.  

The Council denounced the Israel measures that aim at judaizing Jerusalem and the 

Israel plans to change the demography of the holy city. The council warned Israeli 

authorities of targeting the holy places or damaging Al Aqsa Mosque. It considered that 

as a threat and challenge of the feelings of Muslims and their holy sanctities.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council
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The Council demanded that Israel must stop establishing settlements on the Palestinian 

lands and stressed that the settlements are illegal according to the United Nations law. 

Such settlements violate the Palestinian safety and constitute a serious obstacle to the 

peace process between the Palestinian and the Israelis.  

The Council has taken advantage of its international relations with countries and 

organizations to promote the Palestinian Cause especially in the meetings of the Council 

with the EU and Damascus Alliance.  
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