
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  

 (JISTSR) 

 Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية

 م2019 أبريل، 2، العدد 5 المجلد

e-ISSN: 2289-9065 

 

 

 العالقات الدبلوماسية السعودية الماليزية: دراسة من منظور السياسة الشرعية.
 

 فواز بن طنف العتييب
E-mail:alo_faw@hotmail.com 

 
 الدكتور راجا هشام الدين بن راجا سولنج

 الدكتور حبر الدين بن جي فا
 الدكتور عبدالوهاب مهيوب مرشد عامر

 الدراسات اإلسالميةكلية   - قسم السياسة الشرعية
 جامعة ماليا

 
 
 
 
 
 

 ه 1440 –م 2019

A R T I C L E  I N F O  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 108 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

 

 

 

Abstract  

The roots of the diplomatic relations between the Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia, 

dating back more than half a century, were founded in 1961. The two countries are also important 

international and regional, which encourages the study of bilateral relations between the two 

countries. This article aims to identify the level of bilateral relations between the two countries in 

the political, economic, social, cultural, religious and educational fields. The study adopted 

Siyasah Syar'iyah perspective to reveal the extent to which relations between the two countries 

serve the shari’ah interests of the two peoples and the Islamic nation as well. The study used 

descriptive and inductive methods to reveal the level of relations between the two countries in all 

fields. The results of the study showed that the bilateral relations between Saudi Arabia and 

Malaysia had embodied the objectives of the Siyasah Syar'iyah through cooperation on 

righteousness and piety, closer brotherhood between the two peoples, and the pursuit of Islamic 

solidarity among the Islamic countries. 
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 ملخص:

جذور العالقات الدبلوماسية بني اململكة العربية السعودية وماليزيا تعود ألكثر من نصف قرن، حيث تأسست 

هذا و م. كما أن البلدين يشكالن ثقالً دولياً وإقليميا يشجع على دراسة العالقات الثنائية بني البلدين. 1961يف العام 

البحث يهدف إىل التعرف على مستوى العالقات الثنائية بني البلدين يف اجملاالت السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، 

والثقافية، والدينية، والتعليمية. وتبنت الدراسة منظور السياسية الشرعية للكشف عن مدى خدمة العالقات بني البلدين 

  واألمة اإلسالمية. واستددم البحث املنهج الوفيي واالستقرائي، للكشف عنللمصاحل الشرعية على مستوى الشعبني

مستوى العالقات بني البلدين يف اجملاالت كافة. وأظهرت نتائج البحث أن العالقات الثنائية بني اململكة العربية السعودية 

 الشعبني، وتوثيق أوافر األخوة بني وماليزيا قد جسدت مقافد السياسة الشرعية من خالل التعاون على الرب والتقوى،

 والسعي لتحقيق التضامن اإلسالمي بني الدول اإلسالمية.

 الدبلوماسية، السياسية الشرعية، اململكة العربية السعودية، ماليزيا. ،العالقات الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة

شكل بتعد الدبلوماسية الوسيلة اليعالة يف بناء العالقات بني اجملتمعات والشعوب منذ القدم، وقد برزت أمهيتها 

فعال يف احلياة املعافرة، حيث تلعب الدبلوماسية يف وقتنا احلاضر دورًا مهمًا يف حل النزاعات القائمة بني الدول، 

وتعترب األداة الرئيسية لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية للتأثري على الدول واجلماعات. كما أن الدبلوماسية تعىن بتعزيز 

كومات مجيع اجملاالت، وذلك لتحقيق مصاحلها الوطنية والشعبية يف اخلارج، ومتثيل احل العالقات بني الدول وتطويرها يف

 يف املناسبات واألحداث.

والسياسة الشرعية باب من أبواب العلم، واليقه يف الدين، ويف قيادة األمة وحتقيق مصاحلها الدينية والدنيوية،  

وجيه، يث، فهي إفالح واستصالح، بوسائل متعددة من اإلرشاد والتوأفرده مجاعة من العلماء بالتصنيف يف القدمي واحلد

 والتأديب والتهذيب، واألمر والنهي، تنطلق من خالل قدرة تعتمد على الوالية أو الرئاسة. 

لقد أفبح للدبلوماسية ميداهنا الرحب يف عامل السياسة اليوم علميًا وعملياً، تندرج حتتها كل تلك املياهيم و 

اإلجراءات، واملراسم، واملؤسسات، واألعراف الدولية اليت تنظم العالقات بني الدول واملنظمات الدولية، والقواعد، و 

واملمثلني الدبلوماسيني، هبدف خدمة املصاحل العليا األمنية واالقتصادية، ورسم السياسات العامة، وللتوثيق بني مصاحل 

 وعقد االتياقات، واملعاهدات الدولية. الدول بواسطة االتصال والتبادل، وإجراء املياوضات 

م بيتح سيارة للملكة يف ماليزيا، وفتح سيارة ملاليزيا يف 1961كانت بداية العالقات السعودية املاليزية يف عام 

اململكة، مث شهدت العالقات الدبلوماسية تطورات بني البلدين، ومتيزت يف أواخر الستينات بعد تأسيس منظمة املؤمتر 

ي، واستمرت العالقات بني الدولتني تتطور يف مجيع اجملاالت. وتنبع أمهية الدراسة احلالية من الرغبة يف الوقوف اإلسالم

على بداية العالقات الدبلوماسية بني اململكة وماليزيا، ومراحل تطورها, ومعرفة العوامل املؤثرة سلباً أو إجياباً يف العالقات 

 ودراسة سبل تعزيز العالقات الدبلوماسية السعودية املاليزية. الدبلوماسية السعودية املاليزية,
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 مشكلة البحث:

العالقات بني اململكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا كأية عالقات بني الدول ختضع ملؤثرات تتعلق باملصاحل  

احليوية والتوجهات الدولية وبناءًا على ذلك جيد الباحث أن هدر اليرص احملتمله قد يؤثر على العالقة بني السعودية 

دمتها أية خماطر هتددها واحلياظ على الروابط احلضارية العريقة ويف مقوماليزيا والعمل على تعزيز هذه العالقة وجتنب 

الرابطة اإلسالمية،مما جيعل تناول هذه العالقات بدراسة أكادميية جتلي مكامن القوة، وفرص التقدم من األمهية مبكان, 

سعودية ومملكة ة العربية الوميكن تلديص مشكلة الدراسة يف اآليت: هل اطرد تطور العالقات الدبلوماسية بني اململك

 ماليزيا؟ وهل حتققت الغايات واملقافد املنشودة؟

 تساؤالت البحث:

مىت نشأت العالقات الدبلوماسية بني اململكة السعودية وماليزيا؟ وكيف تطور التعاون الدبلوماسي بني  .1

 اململكتني؟

 كيف أثر تطور العالقات الدبلوماسية على اململكتني؟ .2

 أهداف البحث:

 ان كييية تطور العالقات الدبلوماسية بني اململكتني.بي (1

 الكشف عن أثر تطور العالقات الدبلوماسية بني اململكتني. (2

 حدود البحث:

تقتصر  املاليزية يف ضوء السياسية الشرعية. أما زمنياً، فإن الدراسة –موضوعياً، تتناول الدراسة العالقات السعودية 

 ومكانياً، فإن الدراسة تشمل اململكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا.. 2017و  1960على اليرتة بني 
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 منهجية البحث:

يعتمد البحث املنهج املركب الذي يشمل كاًل من االستقراء والتحليل، وذلك بتتبُّع جزئيات املوضوع يف اململكة 

البلدين منذ  ليط الضوء على العالقات بنيالعربية السعودية ومملكة ماليزيا. فضاًل عن املنهج التارخيي، من خالل تس

 وذلك للمقارنة بني الدبلوماسية السعودية والدبلوماسية املاليزية. ،استقالل ماليزيا وحىت اليوم، فضالً عن املنهج املقارن

 ويتضمن البحث ثالثة مباحث، كاآليت:

 :وفيه مطلبان .السياسية اإلقليمية والدوليةاملبحث األول: اململكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا يف اخلارطة 

املطلب األول: اململكة العربية السعودية يف اخلارطة السياسية اإلقليمية والدولية. واملطلب الثاين: موقع ماليزيا يف اخلارطة 

 السياسية اإلقليمية والدولية.

املطلب األول:  الشرعية. نظور السياسةاملبحث الثاين: تطور العالقات الدبلوماسية بني اململكة وماليزيا من م

 تطور العالقات بني البلدين. واملطلب الثاين: تطور العالقات الدبلوماسية بني البلدين من منظور السياسة الشرعية.

طالب: املطلب األول: وفيه مخسة ماملبحث الثالث: اآلثار املرتتبة على تطور العالقات الدبلوماسية بني البلدين. 

سياسية واألمنية. واملطلب الثاين: اآلثار االقتصادية والعلمية. واملطلب الثالث: األثر الثقايف. واملطلب الرابع: اآلثار ال

التعاون االجتماعي بني السعودية وماليزيا ودوره يف تعزيز العالقات. واملطلب اخلامس: أثر رحالت احلج والعمرة والزيارات 

  لدين.يف تعزيز التعاون االجتماعي بني الب
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 المبحث األول: المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا في الخارطة السياسية اإلقليمية والدولية.

 المطلب األول: المملكة العربية السعودية في الخارطة السياسية اإلقليمية والدولية.

 مجلس التعاون الخليجي: (1

 والتضامن اخلليج من كوهنا سياسة تأيت يف إطار املصري العريبتنطلق سياسات اململكة العربية السعودية إزاء منطقة 

. وقد لعبت اململكة منذ وقت مبكر دورا بارزا يف إجياد فيغة )1(اإلسالمي إىل جانب ما تيرضه عوامل اجلغرافيا والتاريخ

 للوحدة اخلليجية.

 عضوية المملكة في األمم المتحدة: (2

يف منظمة األمم املتحدة وشاركت يف مؤمتر سان فرانسيسكو الذي اململكة العربية السعودية هي عضو مؤسس 

مت خالله إقرار ميثاق منظمة األمم املتحدة بوفد رأسه جاللة امللك فيصل بن عبدالعزيز رمحه اهلل عندما كان وزيرا 

لدول د من ا. ومنذ مثانينات القرن املاضي، قدمت اململكة العربية السعودية مساعدات أجنبية للعدي)2(للدارجية

 واملنظمات.

مليون دوالر. حيث  930كما دعمت اململكة العربية السعودية جهود األمم املتحدة اإلنسانية يف اليمن بقيمة 

، 2018مليار دوالر املطلوب لتنييذ خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام  2.96تغطي هذه األموال حوايل ثلث مبلغ 

ائها من املساعدة يف ختييف معاناة ماليني األشداص الضعياء يف مجيع أحناء واليت ستمكن األمم املتحدة وشرك

 )3( .اليمن

                                                           
 .13م(، ص2010"، )مكتبة دار العلوم للنشر والتوزيع، دور اململكة العربية السعودية يف العامل اإلسالمي)( حممد فادق حممد إمساعيل، "1

(. العامل حيتيل بالذكرى اخلامسة والستني للمنظمة الدولية: اململكة العضو املؤسس والياعل يف األمم املتحدة. 24. أكتوبر. 2010. )فحيية الرياض 2 ()
 http://www.alriyadh.com/570742من الرابط:  18/5/2018اسرتجاع بتاريخ 

UN News. (2018. March. 28). UN receives nearly $1 billion from Saudi Arabia and UAE for humanitarian response  ()3

https://news.un.org/en/story/2018/03/1006131to Yemen crisis. Retrieved on 18/5/2018 from  

http://www.alriyadh.com/570742
https://news.un.org/en/story/2018/03/1006131
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ومن خالل جهودها اإلنسانية يف اليمن مت التوقيع على اتياقية مباليني الدوالرات بني امليوضية العليا لالجئني 

 عم النازحني يف اليمن. التابعة لألمم املتحدة ومركز امللك سلمان للمساعدات اإلنسانية واإلغاثة لد

ومت ختصيص ستة ماليني دوالر لتقدمي مواد اإلغاثة واالستجابة للطوارئ للمدنيني املتأثرين باحلرب. وهتدف 

ألف نازح ميين مبواد اإلغاثة األساسية، وجمموعات املأوى وغريها من عنافر املعونة. ويأيت هذا  126االتياقية إىل دعم 

 )4( .ت املنتدى اإلنساين الدويل األول يف اململكة العربية السعوديةاالتياق ضمن تنييذ توفيا

( اتياقيتني مع املنظمة KS Reliefوخالل هذا املنتدى أيضًا وقع مركز امللك سلمان للمساعدات اإلنسانية )

دوالر  مليون 1.1مليون دوالر ملساعدة الالجئني الروهينجا يف بنغالديش و  2.3( بقيمة IOMالدولية للهجرة )

 )5(.ملساعدة الالجئني السوريني يف اليونان

 املطلب الثاين: موقع ماليزيا يف اخلارطة السياسية اإلقليمية والدولية.

 قوات حفظ السالم الماليزية ضمن بعثات األمم المتحدة: -1

مإىل تكريس قناعاهتا بتسوية الصراعات بالوسائل 1957لقد أدى انتقال ماليزيا السلمي إىل االستقالل عام 

السلمية.ويف هذا الصدد، وافلت ماليزيا دعم عمليات حيظ السالم التابعة لألمم املتحدة. وقد شاركت ماليزيا يف 

الم من القوات املسلحة املاليزية والشرطة من قوات حيظ الس 29 000عملية حليظ السالم بنشر  30أكثر من 

 )6(.املاليزية امللكية

 

                                                           
() The National. (2018. February. 28). Saudi Arabia Increases Aid Effort in Yemen. Retrieved on 18/5/2018 from 4

https://www.thenational.ae/world/gcc/ 
Arab News. (2018. February. 28). KSRelief extends a helping hand to Rohingya, Syrian refugees. Retrieved on () 5

.arabia-http://www.arabnews.com/node/1255901/saudi18/5/2018 from  

of Foreign Affairs of Malaysia. (n.d). Malaysia priorities: Strengthening UN Peacekeeping Operations. () Ministry 6

-s-unsc/malaysia-the-at-http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysiaRetrieved on 17/5/2018 from: 
operations-peacekeeping-un-the-commitment/strengthening 

https://www.thenational.ae/world/gcc/
http://www.arabnews.com/node/1255901/saudi-arabia
http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-commitment/strengthening-the-un-peacekeeping-operations
http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-commitment/strengthening-the-un-peacekeeping-operations
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 العضوية غير الدائمة لماليزيا في مجلس األمن الدولي: -2

لقد دفع التزام ماليزيا بالسالم واألمن الدوليني إىل طرح ترشيحها للعضوية غري الدائمة يف جملس األمن التابع 

، مت انتداب ماليزيا جمللس األمن للمرة 2014أكتوبر  16. يف 2016-2015( لليرتة UNSCلألمم املتحدة )

 الرابعة. 

م )باالشرتاك 1965لقد حظيت ماليزيا بشرف العمل يف جملس األمن الدويل يف ثالث دورات سابقة، أي يف عام 

مت عضوية . أسه2000-1999و 1990-1989(، 1964مع تشيكو سلوفاكيا حينذاك اليت خدمت يف عام 

(، يف تعزيز جهود األمم املتحدة يف حيظ السالم، من خالل 2016-2015ماليزيا غري الدائمة يف جملس األمن )

تبادل خرباهتا املكتسبة من خالل مشاركتها يف العديد من عمليات حيظ السالم التابعة لألمم املتحدة وكذلك تدريب 

 )7(.قوات حيظ السالم من خالل مركز حيظ السالم

، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2017ديسمرب  8(، بتاريخ 68وخالل جلستها الثانية لالجتماع الـ )

فوتا مقابل  135(، املقرتح املاليزي حول "االعتدال" الذي قدمه ممثل ماليزيا، بتصويت بأغلبية A/72/L.21)الوثيقة

 أي عضو عن التصويت.فوتني ضدمها )إسرائيل والواليات املتحدة(، دون امتناع 

ومبوجب ذلك دعت اجلمعية العامة اجملتمع الدويل إىل تعزيز االعتدال بوفيه قيمة ترتكز على السالم واألمن 

والتنمية. ومن بني أمور أخرى، دعا اجلهاز اجملتمع الدويل إىل دعم مبادرة"احلركة العاملية للمعتدلني"، التيطورهتا حكومة 

 )8(.ضديم أفوات االعتدال على أفوات التطرف العنيفماليزيا، كمنرب مشرتك لت

 

                                                           

Ministry of Foreign Affairs of Malaysia. (n.d). Malaysia priorities: Strengthening UN Peacekeeping Operations.  ()7

Retrieved on 17/5/2018 from: http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-
commitment/strengthening-the-un-peacekeeping-operations. 

ieved on 17/5/2018 The General Assembly of The United Nations. (2017). Resolution Promoting Moderation. Retr ()8

fromhttps://www.un.org/press/en/2017/ga11989.doc.htm 

http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-commitment/strengthening-the-un-peacekeeping-operations
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 عضوية ماليزيا في مجموعة اآلسيان: -3

. وقد ترأست ماليزيا اجملموعة ألربع دورات  1961يوليو  31( يف ASIANتأسست رابطة شعوب شرق آسيا )

لتابع األمن الدويل ا ، حيث تزامن هذا التاريخ مع فوز ماليزيا مبقعد غري دائم يف جملس2015كان آخرها يف سنة 

لألمم املتحدة. بالتايل، فقد منحت هذه الوضعية الدور اإلقليمي والدويل ماليزيا. وخالل رئاسة ماليزيا لرابطة اآلسيان، 

( اليت هتدف إىل تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي. يأيت هذا الدور AECمت تأسيس اجملموعةاالقتصاديةلالسيان )

آلسيان أكثر حتديا بسبب قضايا مثل النزاعات البحرية بني أعضائها مع الصني، والضغط على يف وقت أفبحت وجه ا

 )9(.ميامنار لتسريع اإلفالحات، وتسوية سلمية لقضية أقلية الروهينغيا، ومستويات اإلنتاجية املنديضة نسبيا يف املنطقة

 وماليزيا من منظور السياسةالشرعية.المبحث الثاني: تطور العالقات الدبلوماسية بين المملكة 

 المطلب األول: تطور العالقات بين البلدين:

، بعد سنغافورة، انضمت 1957أغسطس  31بدأت العالقات الدبلوماسية بني البلدين بعد استقالل ماليزيا يف 

، وتركزت ثر تنظيماً . حيث فارت العالقات بني ماليزيا واململكة العربية السعودية أك1963فباح وساراواك يف عام 

بشكل كبري على املسائل السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية. وقد تعزز ذلك من خالل إنشاء سيارة للمملكة العربية 

، وتعيني تونكو عبدالرمحن، أول رئيس 1964وانشاء سيارة ماليزية يف الرياض عام 1961السعودية يف كواالملبور عام 

 )10(.1970ام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف عام وزراء ماليزي، وأول أمني ع

 عالقات ماليزيا مع المملكة العربية السعودية في عهد تونكو عبد الرحمن: (1

كانت عالقات ماليزيا مع اململكة العربية السعودية خالل بداية فرتة تونكو عبد الرمحن، عالقة ذات روابط تقليدية 

أو قدمية بني البلدين. وكانت العالقات الدينية بني ماليزيا واململكة العربية السعودية قدمية، واليت مت التياعل معها منذ 

                                                           

The Star Online. (2014. November. 12). Spotlight on Malaysia’s role in Asean and UN. Retrieved on 17/5/2018  ()9

from https://www.thestar.com.my/opinion/columnists/ 

2003. University Malaysia Sabah.-aysa’s Relations with Saudi Arabia 1957() Idris, Asmady, (2015) Mal10 

https://www.thestar.com.my/opinion/columnists/
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رجع هذه العالقة الدينية إىل أن احلج والتعليم مها النشاطان الرئيسيان اللذان عهد سلطنة َملقا أو يف وقت سابق، وت

حافظا على ارتباط كال البلدين ليرتة طويلة حىت فرتة االستقالل املبكر. وذكر داتو عبد اهلل أنه كان هناك قنصلية مالوية 

 ليزيا يف القاهرة مبصر. لرعاية احلجاج املاليو، وكانت مسؤولة عن سيارة ما 1958فقط يف جدة عام 

. وقد )11(1963ومتت ترقية القنصلية الحقاً إىل سيارة احتاد ماليزيا املقابلة إلنشاء ماليزيا يف األول من سبتمرب 

بذل تونكو عبد الرمحن جهوداً عديدة لتعزيز عالقات ماليزيا مع اململكة العربية السعودية، مبا يف ذلك ترقية القنصلية 

سيارة، وشارك يف العديد من احللقات الدراسية، منها مؤمتر القمة اإلسالمي، واليت عززت العالقات بشكل املاليزية إىل 

 غري مباشر بني ماليزيا والسعودية. 

كانت هذه هي اللحظة األكثر تارخيية لتونكو عبد الرمحن واحلكومة املاليزية عندما قام   1970يونيه  7وبتاريخ

م. وقد دعا امللك فيصل علنا تونكو عبد الرمحن إىل 1970بزيارة ملاليزيا ملدة أربعة أيام عام امللك فيصل بن عبد العزيز 

 OIC()12( .أن يصبح أول أمني عام لألمانة اإلسالمية، ُعرف فيما بعد باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي )

 عالقات تون عبد الرزاق السياسية واالقتصادية مع المملكة العربية السعودية: (2

تون عبد الرزاق بعض الربامج التنموية اليت قد توسع العالقات السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية بني ماليزيا  بدأ

واململكة العربية السعودية. وقام تون عبد الرزاق برحالت رمسية إىل جمموعة من دول اخلليج، مبا فيها اململكة العربية 

 )13(.االستثمارية من هذه الدول البرتولية.السعودية، وذلك جلذب اليرص االقتصادية، و 

كما لعب تون عبد الرزاق دورًا جنبا إىل جنب مع اململكة العربية السعودية يف تعزيز العالقات بني الدول 

، ترأس تون عبد الرزاق قمة إسالمية أخرى يف كواالملبور مباليزيا. وىف هذه القمة 1974يونيو  23اإلسالمية. فيي 

                                                           
 (.1083/1963)(أرشيف ماليزيا الوطين )11

Sejagat: Peranan Malaysia dalam Politik Antarabangsa, Kuala Lumpur: Dewan  A. Kadir. (1991). Keamanan () Mokhtar12

Bahasa dan Pustaka. 
 (.1151/1974، 1150/1974، األرشيف الوطين املاليزي )1974مارس  19ارجية"، "مالحظات رمسية"، )( وزارة اخل13
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الرزاق اجملتمع اإلسالمي والعامل على مساعدة الشعب اليلسطيين، واقرتح أيضا إقامة ممثل ملنظمة التحرير حث تون عبد 

 )14(.اليلسطينية يف كواالملبور

 العالقات الثنائية في عهد تون حسين أون: (3

 16خرى يف ألأفبح تون حسني أون ثالث رئيس وزراء ملاليزيا، وقد زار اململكة العربية السعودية ودول اخلليج ا

م ملناقشة القضايا السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية. كما أعرب رئيس الوزراء املاليزى عن أمله ىف زيادة 1976مايو 

. وتعهدت احلكومة السعودية بالتعاون الكامل، واملساعدة املالية لعدد )15(مشاركة السعودية ىف برامج التنمية ىف ماليزيا

 )16( .مليون دوالر إىل ماليزيا، 194.6طة ماليزيا الثالثة بقيمة من املشاريع يف إطار خ

 :العالقات في عصر مهاتير (4

. أحدث 1981فرتة الدكتور مهاتري كانت أطول فرتة لرئيس وزراء ملاليزيا. حيث أفبح رئيسًا للوزراء يف عام 

وثق مع الدول الدويل. وأقام عالقات أُ  الدكتور مهاتري تغيريات ديناميكية للعالقات اخلارجية املاليزية على املستوى

 )17( .اإلسالمية، وخافة مع نظرائهم من الشرق األوسط

هذه اليرتة الطويلة أتاحت له املزيد من اليرص لتعزيز عالقات ماليزيا مع البلدان األخرى، وخافة اململكة العربية 

مارس  7إىل  5اململكة العربية السعودية من  السعودية. ومبجرد أن أفبح رئيس الوزراء ذهب إىل اخلليج مبا يف ذلك

 )18( .. وناقش اليرص االجتماعية، واالقتصادية، وقضايا فلسطني والعامل العريب1982

                                                           

1980): Dari Perspektif -Negara Arab (1957-() Musa, Wan Mohd. (1985/1986) "Dasar Luar Malaysia Dengan Negara14

Malaysia", Latihan Ilmiah, Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 .1976مايو  17، فحيية ذا ستار، 1976مايو  25)( أخبار من اململكة العربية السعودية،  15
 (.G .14448، 2001/0043836)( أرشيف ماليزيا الوطين ) 16
آسيا رقم -"، ورقة آسيا1994-1981)( ديييد كامروكس، "نظرة الشرق والداخل: العوامل الداخلية يف العالقات اخلارجية املاليزية خالل عهد مهاتري، 17

 .29-14(، ص1994)جامعة غريييث: كلية الدراسات اآلسيوية والدولية، مركز دراسة العالقات بني اسرتاليا وآسيا، تشرين األول / أكتوبر  72
 .1982يناير  24/26)( النشرة السعودية، 18
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ومن بني دول اخلليج اليت زارها الدكتور مهاتري اململكة العربية السعودية، والبحرين، وعمان، واإلمارات العربية 

 توقيع اتياقيات جديدة يف جمال التعاون االقتصادي والتقين. ومنذ عهد تون عبد املتحدة. وكانت الزيارة هي توسيع

مليون دوالر من  248وما بعده تلقت ماليزيا ستة قروض بقيمة  1976وتون حسني يف عام  1975الرزاق يف عام 

ة، ة الوطنية املاليزيمن هذه القروض يف مشاريع تنمية األراضي يف اجلامع ٪62اململكة العربية السعودية. واستددم 

 والتكنولوجيا الوطنية يف ماليزيا، وكلية العلوم مارا. 

م متكن الدكتور مهاتري من احلصول على قروض من اململكة العربية 1982وأيضا خالل زيارته لدول اخلليج عام 

 )19( .السعودية

 الشرعيةاملطلب الثاين: تطور العالقات الدبلوماسية بني البلدين من منظور السياسة 

استندت العالقات بني اململكة العربية السعودية وماليزيا يف األساس على مبدأ وحدة العقيدة والدين، ويف هذا 

 الصدد فإن البلدين قد أسهما بشكل كبري يف تعزيز التضامن بني دول العامل اإلسالمي. 

متقدم  بأشكال خمتلية حتقيق مستوىوالتضامن اإلسالمي مظهر من مظاهر السياسة الشرعية، وقد أسهم البلدان 

ليت يعترب الركيزة األوىل للسياسة اخلارجية السعودية، فهو من أهم الركائز ا اإلسالمي يف التضامن اإلسالمي. فالتضامن

 لرفع شأن املسلمني يف أقطارهم، وتقوية أوافر التعاون بينهم.  قامت عليها السياسة

قد أولت كل من السعودية وماليزيا اهتمامًا خافًا بقضية فلسطني، اإلسالمي، ف ومن خالل الدعوة للتضامن

 إلعادة احلقوق املسلوبة لشعب فلسطني، واستعادة األراضي العربية احملتلة، وإلعادة احلق املغصوب. 

 وأبرز مظاهر التضامن اإلسالمي بني البلدين متثلت يف العديد من القضايا يف العامل اإلسالمي، وفيما يلي أبرز

 هذه القضايا:

                                                           

Asia Barat Sehingga 1985", Latihan Ilmiah, -Hubungan Malaysia() Ahmad Ramli, Fariza Hanum. (1991/1992) "Sejarah 19

Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. 
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 قضية فلسطين: -1

أوىل البلدان اهتمامًا خافًا للقضية اليلسطينية باعتبارها القضية احملورية للعامل اإلسالمي. ويعد موقف اململكة 

م املعروف 1935من قضية فلسطني من الثوابت الرئيسية لسياسة الدولة منذ عهد املؤسس بدءا من مؤمتر لندن عام 

 )20(.املستديرة ملناقشة القضية اليلسطينية، إىل عهد خادم احلرمني الشرييني امللك سلمان بن عبد العزيزمبؤمتر املائدة 

. فقد جذبت احلرب يف فلسطني انتباه 1957كما برز االهتمام املاليزي بقضية فلسطني بعد االستقالل يف عام 

مة املميزة دومًا على دعم اليلسطينيني باعتبارها الس العديد من فانعي السياسة املاليزيني، فقد أكد القادة املاليزيون

لسياسة ماليزيا اخلارجية. وقد اجتذب موقف ماليزيا بشأن فلسطني انتباه العامل ملبادراهتا لدعم اجلهود الدولية يف اإلحاطة 

 )21(.ريغعلماً باحرتام حقوق الشعب اليلسطيين. وقد أظهر ذلك أن سياسة ماليزيا جتاه فلسطني ثابتة مل تت

وتشكل قضية فلسطني حمور اهتمام اململكة العربية السعودية من منطلق مسؤولياهتا الدينية اليت وضعتها يف فدارة 

قيادة العامل اإلسالمي. وقد متيزت سياسة اململكة جتاه القضية اليلسطينية بالثبات واالستمرار. وبرز ذلك من خالل 

 ليوم بالدفاع عن القضية اليلسطينية يف كافة احملافل الدولية.التزام مجيع امللوك منذ التأسيس وحىت ا

 قضية أقلية الروهينجا: -2

أسهمت كاًل من اململكة العربية السعودية وماليزيا يف الدفاع عن حقوق أقلية الروهينجا، وقدما الدعم املادي 

تحدة اضطهاد ا، وقد رفضت يف األمم املوالعيين لالئجني الروهنيجا. وقد أكدت اململكة على دورها جتاه أقلية الروهينج

أبناء الروهينجا املسلمني. وأبدت قلقها البالغ، وأدانت بشدة سياسة القمع، والتهجري القسري الذي متارسه حكومة 

ميامنار ضد طائية الروهينجا. ودور اململكة مل يقتصر فقط على إبراز قضية مسلمي الروهينجا، بل قدمت املساعدات 

                                                           
 20/52018(. القضية اليلسطينية تصدرت اهتمامات السعودية منذ عهد املؤسس. اسرتجاع بتاريخ 10، ديسمرب، 2017)( فحيية الشرق األوسط. )20

 /https://aawsat.com/home/article/1109041من الرابط: 
() Saleh et al. (2017). The Role of Malaysian NGOs on Palestinian Issues: Aqsa Syarif Berhad. Pertanika J. Soc. Sci. & 21

Hum. 25 (S): 133 – 142. Retrieved on 20/5/2018 from http://www.pertanika.upm.edu.my/ 

https://aawsat.com/home/article/1109041/
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مليون دوالر ملهّجري الروهينجا خالفاً  15ط على املواطنني يف األماكن املنكوبة، وذلك بتدصيص لتدييف الضغ

الستضافة ما يزيد على نصف مليون مواطن منهم يف اململكة. وقد وضعت اململكة ملف قضية الروهينجا على رأس 

ما حكومة ى الدول اجملاورة مليامنار السيأولوياهتا، فقد تدخل خادم احلرمني الشرييني امللك سلمان بن عبدالعزيز لد

 )22(.بنجالديش مطالباً بيتح املعابر للروهينجا لتدييف اخلناق، وتوفيل املساعدات بصورة آمنة

أما فيما يتعلق باجلهود املاليزية حنو قضية أقلية الروهينجا املسلمة، فقد أكدتاحلكومة املاليزية مراراً التزامها بالقيام 

 حل أزمة الروهينجا وتقدمي الدعم لبنجالديش، اليت تستضيف معسكرات الالجئني الروهينجا، يف املنتدياتبدور بناء يف 

اإلقليمية والدولية. وعلى فعيد املساعدات، فقد أنشأت القوات املاليزية املسلحة مستشيى ميدانيًا لعالج الالجئني 

 )23(.شالروهينجا القادمني من ميامنار إىل املعسكرات يف بنغالدي

أظهرت كاًل من اململكة العربية السعودية وماليزيا التزاماً واضحاً حنو أزمة أقلية املسلمني الروهينجيا، حيث بذلتا 

جهودًا  كبرية لدفع اجملتمع الدويل لالطالع مبسؤولياته بالضغط على حكومة ميامنار لوقف اإلبادة اليت متارسها قواهتا 

 األمنية ضد الروهينجيا.

 :ات الثنائية بني البلدين تعزيز لقوة األمة اإلسالميةالعالق

سيما أن قوة  تعزز قوة األمة اإلسالمية. -كدولتني إسالميتني-العالقات بني اململكة العربية السعودية وماليزيا، 

ماً تقوم ئاملسلمني ووحدهتم أهم مقصد من مقافد السياسة الشرعية املعافرة. ويف هذا السياق فإن السياسة الشرعية دا

 بني املهاجرين واألنصار. ملسو هيلع هللا ىلصعلى التوازن والتواؤم، وثبت هذا عندما آخى النَّيب

                                                           

(. المملكة تضع قضية الروهينجا على رأس اهتماماتها وُتواصل توجيه المساعدات. استرجاع 27، سبتمبر، 2017قناة العربية اإلخبارية. ) 22()
 http://alekhbariya.net/ar/node/32863من الرابط:  20/5/2018بتاريخ 

()Dhala Tribune. (2018. February. 28). Malaysia to Play its Role in “Resolving Rohingya Crisis”. Retrieved on 23

affairs/2018/02/28/-https://www.dhakatribune.com/bangladesh/foreign20/5/2018 from  

http://alekhbariya.net/ar/node/32863
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/foreign-affairs/2018/02/28/
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وهبذا فقد عززت العالقات بني البلدين مستوى من الوحدة بني دول العامل اإلسالمي، سيما أن كالمها يؤدي 

 دوراً حمورياً على مستوى األمة اإلسالمية.

 على تطور العالقات الدبلوماسية بين البلدين.المبحث الثالث: اآلثار المترتبة 

 المطلب األول: اآلثار السياسية واألمنية.

 أواًل: اآلثار السياسية.

تستند عالقات ماليزيا الثنائية مع اململكة العربية السعودية على أساس قوي جدا يقوم على القيم املشرتكة 

زيارة مللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التارخيية إىل والطموحات يف تعزيز وحدة األمة اإلسالمية. وقد شكلت 

 عالمة فارقة يف العالقات بني البلدين. 2017مارس  1فرباير إىل  26ماليزيا يف اليرتة من 

وأسهمت الزيارة يف تعزيز التعاون بني البلدين يف مجيع اجلوانب مبا يف ذلك اجملاالت االقتصادية، واألمنية، 

افة إىل شؤون احلج والعمرة، فقد ناقش الطرفان خالل الزيارة مسائل أخرى مثل اإلرهاب، وكراهية والسياسية. وباإلض

اإلسالم، وفورة اإلسالم واملسلمني، وموقف الالجئني املسلمني، وكيف ميكن للبلدين تعزيز االعتدال ومنع الصراعات، 

 )24( .فضالً عن قضايا التعليم، واجلوانب االجتماعية والسياحة

 )25(. هذه الزيارة التارخيية مت التوقيع على العديد من مذكرات التياهم واالتياقيات بني البلدينويف

وانتهج البلدان يف عالقاهتما السياسية أسلوب احلكمة لتحقيق مصاحل شعبيهما واألمة اإلسالمية على وجه 

اإلقليمية، لتأمني شرتكة يف احملافل الدولية و العموم. ويف هذا الصدد حرفت قيادة البلدين على تنسيق الرؤى واملواقف امل

 مصاحل األمة اإلسالمية.

                                                           
. [online] Available Saudi Arabia bilateral relations built on strong foundation-Malaysia ()Thesundaily.my. (2018).24

at:http://www.thesundaily.my/news/2175017 [Accessed 9 May 2018]. 
(. السعودية وماليزيا لتعزيز التعاون العسكري وتكثيف جهود مكافحة اإلرهاب. استرجاع من الرابط: 1، مارس، 2017صحيفة الحياة. )25()

http://www.alhayat.com/article/813763/  (.2018مايو  11)تاريخ الوصول 

http://www.alhayat.com/article/813763/
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 املواقف الدولية املشرتكة:

تتيق وجهات النظر السياسية بني ماليزيا واململكة العربيه السعوديه يف العديد من القضايا الدولية ذات االهتمام 

ة اليلسطينية ة التوفل إىل حل دائم وشامل وعادل للقضياملشرتك مثل القضية اليلسطينية. فقد شدد اجلانبان على ضرور 

وفقاً ملضامني مبادرة السالم العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. فضاًل عن ضرورة إجياد حل لألزمة السورية 

، وكذلك، احملافظة على وحدة اليمن، وحتقيق أمنه 2254(، وقرار جملس األمن رقم 1على أساس بيان )جنيف

واستقراره، وأمهية احلل السياسي لألزمة على أساس املبادرة اخلليجية، وخمرجات احلوار الوطين اليمين، وقرار جملس األمن 

 ، مع التأكيد على دعم السلطة الشرعية يف اليمن، وتسهيل وفول املساعدات إىل املناطق اليمنية كافة. 2216رقم 

 ثانياً: اآلثار األمنية.

هناك تعزيز التعاون الثنائي يف اجملال األمين فيما يتصل بالعديد من القضايا اليت هتم الطرفني. و  يعمل البلدان على

تعاون بني البلدين يف جمال مكافحة اإلرهاب، كما أن ماليزيا عضو يف التحالف اإلسالمي الذي تقوده اململكة حملاربة 

ملتطرف، والذي مت تدشينه يف مدينة الرياض خالل اإلرهاب، وهي أيضًا عضو يف مركز "اعتدال" حملاربة اليكر ا

اجتماعات القمة العربية واإلسالمية مع الواليات املتحدة األمريكية، يضاف إىل ذلك أن ماليزيا هي مقر "مركز امللك 

سلمان العاملي للسالم" والذي من ضمن أهدافه إرساء قيم السالم والتسامح، وترسيخ ميهوم الوسطية واالعتدال، 

كوين وتعزيز الصورة الذهنية اإلجيابية عن اإلسالم، وإيضاح حقيقة الشبهات السلبية املثارة عليه، مع تعميق الوعي وت

الديين لدى املسلمني، والتصدي إليديولوجية التطرف واإلرهاب، كما أن املركز سوف يكون له نشاط عاملي لرتسيخ 

 )26(.مياهيم السالم

                                                           

من الرابط:  10/5/2018، تاريخ الوصول 23/2017صحيفة الرياض، المملكة وماليزيا تتفقان على تقوية التعاون العسكري واالقتصادي،  26()
http://www.alriyadh.com/1574820 

http://www.alriyadh.com/1574820
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 وماليزيا سياسة الوسطية واالعتدال يف مواجهة اإلرهاب واألفكار املتطرفة، حيث تبنت اململكة العربية السعودية

 أن لكال البلدين جتارب يف إعادة تأهيل احملكومني يف جرائم تتعلق باإلرهاب.

 المطلب الثاني: اآلثار االقتصادية والعلمية.

 أواًل: األثر االقتصادي.

ع مخسة ية السعودية وماليزيا يف االتياقات التجارية، حيث مت توقيمتثل التعاون االقتصادي بني اململكة العرب

م. واتياق التعاون الثقايف والعلمي عام 1975اتياقات رئيسية، فضاًل عن اتياق التعاون االقتصادي والتقين عام 

 كة العربيةم. واتياقات ضمان االستثمار، واتياق انضمام اململ1993م، واتياق جتنب االزدواج الضرييب عام 1976

 WTO(2000) ()27( .السعودية إىل منظمة التجارة العاملية )

، كما )28(يف العالقات التجارية اخلارجية ملاليزيا 27وعالوة على ذلك، فإن اململكة العربية السعودية حتتل املرتبة 

 تعد اململكة العربية السعودية ثاين أكرب شريك جتاري ملاليزيا يف منطقة الشرق األوسط.

وترتكز العالقات االقتصادية بني اململكة وماليزيا على قاعدة التبادل املشرتك فيما يتعلق باالستثمارات والتبادل 

 التجاري. فقد عمل البلدان على إزالة كافة الصعوبات اليت من شأهنا إعاقة التعاون االقتصادي.

 ثانياً: األثر العلمي

علمية اإلسالمية، وذلك انطالقا من واجبها اإلسالمي، وتلبية قدمت اململكة الدعم للعديد من املؤسسات ال

للنداءات اليت توجهها منظمة املؤمتر اإلسالمي من وقت آلخر عرب املؤمترات اإلسالمية، حيث بلغ إمجايل ما تربعت به 

                                                           
() Ministry of Commerce and Investment. (2003). Trade cooperation between Saudi Arabia and Malaysia. Retrieved 27

https://mci.gov.sa/Pages/default.aspxon 10/5/2018 from  
2000). Trade Perfomance. Retrieved on -() Malaysia External Trade Development Corporation “MATRAD”. (199928

10/5//2018 from 
ww.matrade.gov.my/en/component/search/?searchword=Saudi%20Arabia&ordering=newest&searchphrhttp://w

ase=all 

https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx
http://www.matrade.gov.my/en/component/search/?searchword=Saudi%20Arabia&ordering=newest&searchphrase=all
http://www.matrade.gov.my/en/component/search/?searchword=Saudi%20Arabia&ordering=newest&searchphrase=all
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( 138.569.000)اململكة لتلك املراكز واملؤسسات التعليمية اإلسالمية املنبثقة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي مبلغ 

 ألف لاير سعودي. ومن بني هذه املؤسسات يف ماليزيا ما يلي:

 معهد اقرأ لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. .1

 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا. .2

 املعاهد والكليات اإلسالمية. .3

 املساجد واجلمعيات اخلريية. .4

طة األداء العلمي من خالل تبادل املنح الدراسية، وتنظيم األنشوقد أسهم التبادل العلمي بني البلدين يف إثراء 

 العلمية واألكادميية.

 المطلب الثالث: األثر الثقافي.

م، مبجهودات ومبادرات من سعادة 1991هـ املوافق 1411السعودية يف كواالملبور عام  أُنشئت املدرسة

التعليم املاليزية مبوجب قبل وزارة الرتبية و  االعرتاف الرمسي هبا منخادم احلرمني الشرييني آنذاك يف دولة ماليزيا، ومت  سيري

لتعترب مدرسة رمسية نظامية معرتف هبا بناء على التوجيه السامي الكرمي  م23/5/1991( بتاريخ 1166الرتخيص رقم )

 هـ. 6/12/1420/م وتاريخ 5/2297رقم 

وإيياد مدير  بإمداد املدرسة باملناهج والكتب الدراسية، وديةوتقوم وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السع

 )29(. فيها ووكيل للمدرسة، ومعلمني للتدريس

وهتدف املدرسة يف األساس إىل خدمة اللغة العربية لغة القرآن الكرمي ونشرها يف املنطقة. وتنظم املدرسة سنوياً 

 .اللغة العربية لغري الناطقني هبافضالً عن معهد  مسابقة تاج الوقار حليظ القرآن الكرمي.

                                                           
حي والعلوم . ماليزيا. قسم التاريخ، كلية معارف الو العالقات السعودية املاليزية املعافرة: دراسة وثائقية حتليلية(. 2016)(الشهري، خالد عبدالرَّمحن فايز، ) 29

 .94اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا. رسالة ماجستري غري منشورة. (، ص
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 المطلب الرابع: التعاون االجتماعي بين السعودية وماليزيا ودوره في تعزيز العالقات

وقع البلدان على مذكرة تياهم يف جمال العمل واملوارد البشرية، واليت سيكون من شأهنا تكثيف برامج التدريب 

 املهنية، واملعلومات واإلحصاءات ذات الصلة بسوق العمل يف البلدين. فضالً وتبادل اخلربات يف جمال السالمة والصحة 

عن مذكرة تياهم أخرى يف جمال التنمية االجتماعية، واألسرة واملرأة. كما وقع الطرفان اتياقًا لتعزيز التَّعاون بني وكالة 

 األنباء السعودية )واس( ووكالة األنباء املاليزية )برناما(.

 مس: أثر رحالت الحج والعمرة والزيارات في تعزيز التعاون االجتماعي بين البلدين.المطلب الخا

فندوق احلج الذي يطلق عليه رمسيا "إدارة احلج واالدخار الشركات"، أنشأت أساسا إلدارة رأس املال االدخار 

لذين سوف يؤدون للمسلمني اواالستثمار، فضالً عن توفري خدمات احلج للمجتمع املسلم يف ماليزيا، وخافة بالنسبة 

احلج يف األماكن املقدسة من اململكة العربية السعودية. وحيظى فندوق احلج أيضا بتقدير كبري من قبل اململكة العربية 

 )30( .السعودية كمثال على اإلدارة اجليدة يف فناعة احلج يف العامل اإلسالمي

أما املسامهات الدينية السعودية األخرى ملاليزيا فهي كثرية، وتتم عرب مكتب املستشار الديين يف كواالملبور التابع 

للسيارة السعودية يف ماليزيا. وميكن اعتبار االنتماء الديين إحدى السمات اهلامة اليت تربط "دينيا" ماليزيا واململكة 

 العربية السعودية. 

 ل على النتائج اليت خرج هبا البحث، وبتوفيات من الباحث.وتشتم الخاتمة:

 أواًل: النتائج.

: النتيجة الرئيسية للدراسة متثلت يف أن العالقات الثنائية بني اململكة العربية السعودية وماليزيا قد حققت أوالً 

ن التعاون المية. وذلك ممقافد السياسة الشرعية، ليس للشعبني السعودي واملاليزي فحسب، بل أيضًا لألمة اإلس

 على الرب والتقوى، وتوثيق أوافر األخوة بني الشعبني، والسعي لتحقيق التضامن اإلسالمي بني الدول اإلسالمية. 

                                                           

 31املرجع السابق ص 30()
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حيتل البلدان مكانة مميزة وذات تأثري يف اجملالني اإلقليمي والدويل، وكما أن اململكة العربية السعودية تؤدي ثانياً: 

 لس دول تعاون اخلليج العربية، فإن ماليزيا، يف املقابل تؤدي دوراً فاعالً يف رابطة دول جنوب شرق آسيا.دوراً رائداً يف جم

: جسدت العالقات الثنائية بني اململكة العربية السعودية وماليزيا مقافد السياسة الشرعية من خالل قيم ثالثاً 

مة يف ه اخلصوص، قضييت فلسطني وأقلية الروهينجيا املسلالتضامن اإلسالمي، ودعم قضايا العامل اإلسالمي، وعلى وج

 ميامنار.

انعكست متانة العالقات بني البلدين يف اجملاالت السياسية واألمنية من خالل تنسيق املواقف الدولية،  رابعاً:

كذلك و  وتنسيق اجلهود يف التصدي لإلرهاب. فضاًل عن تعزيز التعاون االقتصادي حيث توجد استثمارات مشرتكة.

اجملال العلمي من خالل برامج االبتعاث يف جامعات كال البلدين. كما أن التنسيق يف ما يتعلق باحلج والعمرة أسهم يف 

 تعزيز العالقات الثنائية.

 ثانياً: التوصيات.

 يوفي الباحث باآليت:

ىل جانب إنشاء يف ماليزيا، إتعزيز العالقات يف جمال التعليم العايل من خالل بناء فروع للجامعات السعودية  (1

 برامج ثنائية بني جامعات البلدين.

تعزيز التعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب، ونشر قيم الوسطية واالعتدال، والعمل على القضاء على ظاهرة  (2

 اخلوف من اإلسالم أو ما يعرف باإلسالموفوبيا.

ية ومشاريع الطاقة ل تنييذ مشاريع البىن التحتتوسيع اليرص االستثمارية بني البلدين من خالل التعاون يف جما (3

 واملياه.

تكثيف التعاون يف اجملال الثقايف من خالل تنظيم األنشطة الثقافية املشرتكة، وتوظيف املناسبات الوطنية يف  (4

 البلدين لصاحل التبادل وتعميق العالقات الثقافية.
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 المراجع

 أواًل: المراجع باللغة العربية:
 .1976مايو  17، فحيية ذا ستار، 1976مايو  25اململكة العربية السعودية، أخبار من  (1

 (.1083/1963أرشيف ماليزيا الوطين ) (2

(. العالقات السعودية املاليزية املعافرة: دراسة وثائقية حتليلية. رسالة 2016خالد عبدالرَّمحن فايز الشهري، ) (3
ا. (، ي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيماجستري غري منشورة، قسم التاريخ، كلية معارف الوح

 98-28ص

ديييد كامروكس، "نظرة الشرق والداخل: العوامل الداخلية يف العالقات اخلارجية املاليزية خالل عهد مهاتري،  (4
ة راس)جامعة غريييث: كلية الدراسات اآلسيوية والدولية، مركز د 72آسيا رقم -"، ورقة آسيا1981-1994

 .29-14(، 1994العالقات بني اسرتاليا وآسيا، تشرين األول / أكتوبر 

من الرابط:  20/52018السعودية منذ عهد املؤسس. اسرتجاع بتاريخ  (5
https://aawsat.com/home/article/1109041/ 

(. السعودية وماليزيا لتعزيز التعاون العسكري وتكثيف جهود مكافحة 1 ، مارس،2017فحيية احلياة. ) (6
مايو  11الوفول )تاريخ http://www.alhayat.com/article/813763/اإلرهاب. اسرتجاع من الرابط: 

2018.) 

(. العامل حيتيل بالذكرى اخلامسة والستني للمنظمة الدولية: اململكة 24. أكتوبر. 2010فحيية الرياض. ) (7
من الرابط:  18/5/2018العضو املؤسس والياعل يف األمم املتحدة. اسرتجاع بتاريخ 

riyadh.com/570742http://www.al 

، تاريخ الوفول 23/2017فحيية الرياض، اململكة وماليزيا تتيقان على تقوية التعاون العسكري واالقتصادي،  (8
 http://www.alriyadh.com/1574820من الرابط:  10/5/2018

 (. القضية اليلسطينية تصدرت اهتمامات 10، ديسمرب، 2017فحيية الشرق األوسط. ) (9
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