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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

ُاَ  ادددِ هو هِ  َدددعِ هَ ْا ددد ِْ الهَو  ِ هِ ددد ْا ددد ِْ ه ِ  ا دددََِْقا ُا دددعهَ َْ ه وَهَُْ ددد ا أَِعدددا 

هَ ه ددد ا ِْ ه  و ِ ْا ددد ِْ ه َْ هَوَْ دددِرِ ي  ا ِهَوَعدددا و   ُ ه ُِهَعدددا و  ِهب دددَِبه ِددد ت را

ِه  ُ ددبِ ِ ه َُ هَّللاِددِه لل ِا هَ دد ْا دد ِْ ددعهت وا ِِ ددَِه َْ همهَو ْ دد ا لَم  ُ  هَِقا ه ددِ َْ    لَم  تَقا

َِبه﴿ هَ هت ظالَم  هَوأَ اِ  ا هإَُِ اك  ا ف  َِ ه﴾٠٦ِ 

 " صدق هللا العظٌم "                                                                

 سورة األنفال / الجزء العاشر 

 " 01"  -ة :االٌ

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

 األهداء
 الى واهب الحٌاة ودٌمومتها ....... ربً 

 الى من علمنً االخالص والثبات على الحق .... نبً

 الى من ذلل لً المصاعب وهون على المتاعب 

 الى من كان لً الحبٌب والصدٌق لٌسهل وٌنٌر لً الطرٌق 

 أبً

 الى من سهرت اللٌالً ورخصت لً الغوالً 

 خصتنً بالدعاء الى القلب الفسٌح والوجه السمٌحالى من 

 أمً 

 الى سندي من أتكأ علٌه

 أخوتً

 الى من خفق قلبه مرتٌن ... مرة حبا لً ومرة خوفاً علً 

 أهدي الٌكم خالصة فكري وثمرة جهدي
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 الشكر والتقدير

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

االنبٌدداء والمرسددلٌن وعلددى الدده الحمددد ر رب العددالمٌن والصددالة والسددالم علددى خدداتم 

 الطٌبٌن الطاهرٌن وصحبه االبرار المٌامٌن .

الددكتور  االسدتاذ وبعد ... اتوجه بجزٌل شدكري وامتندانً الدى المشدرف علدى البحدث

( لمددا بذلدده مددن جهددد ووقددت ومددا قدمدده لددً مددن رعاٌددة  رائددد صددالح علددً  الفاضددل  

لبحددث وفقدده هللا وجددزا  هللا وتوجٌهددات واراء سدددٌدة ومعاونددة صددادقة عبددر مسددٌرة ا

 خٌراً .

واشكر كل من استطاع ان ٌضحً بجزء من وقته الثمٌن فً ابداء ارائده ومالحظاتده 

 وما قدمو  من مساعدة ومشورة اسهمت فً اغناء البحث وتطوٌر  .

واخٌراً اسجل شكري الى كل مدن اسدهم مدن قرٌدب او بعٌدد  فدً تقددٌم المسداعدة فدً 

 انجاز هذا العمل .

 ل هللا ان ٌوفق الجمٌع لما ٌحبه وٌرضا اسا

                                                                                                             

 ةالباحث
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 المقدمة 

بالنظر فً عالقة المملكة العربٌة السدعودٌة بالوالٌدات المتحددة ج نجدد أنهدا بددأت      

مستقلة عن أي تطور فً موازٌن القوى آنذاك بٌن برٌطانٌدا والوالٌدات المتحددة التدً 

 –ظهرت فٌما بعد وبجالء اثنداء الحدرب العالمٌدة الثانٌدة كمدا ان العالقدات السدعودٌة 

بحث الحكومدة السدعودٌة وعلدى رأسدها الملدك عبدد العزٌدز االمرٌكٌة بدأت من خالل 

عن تأسٌس عالقات دبلوماسٌة مع جمٌع الدول التً لها وزنها السٌاسً واالقتصدادي 

ولٌس غرٌباً القول بأن السعً نحو تأسدٌس تلدك العالقدات فدً تلدك الفتدرة المبكدرة تدم 

 طالق .فً وقت لم ٌكن النفط فٌه عنصراً فً معطٌات العالقات على اال

وكان اللقاء الشهٌر بٌن المؤسس الملك عبدد العزٌدز والدرئٌس االمرٌكدً الراحدل      

 روزفلددت ( هددو األشددهر واالكثددر رسددوخاً فددً الددذاكرة ج ولعددل صددورة اللقدداء التددً 

ة بددٌن بورسددعٌد  جمعددت الددرجلٌن علددى مددتن البدداخرة " كوٌنسددً " فددً البحٌددرات المددر 

صددور األكثددر اسددتخداماً وداللددة لدددى مددؤرخً مددن ال 1335وقندداة السددوٌس فددً ٌندداٌر 

 العالقات السعودٌة االمرٌكٌة .

 1335ثددم دخددول المملكددة فددً اطددار سٌاسددة الحلفدداء حٌددث أعلنددت فددً مددارس      

تم التوقٌع فً مدٌنة جدة على اتفاقٌة دفاعٌدة  1351الحرب على المانٌا ج وفً ٌونٌو 

ان الجوٌدة وبمقتضداها كدذك تقدوم بموجبها أستأجرت الوالٌدات المتحددة قاعددة الظهدر

المملكددة بشددراء المعدددات العسددكرٌة مددن الوالٌددات المتحدددة ج وان ٌقددوم مستشددارون 

 أمرٌكٌون بتدرٌب الجٌش السعودي .
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وحظر المملكدة تصددٌر الدنفط وكدان ذلدك قدراراً اسدتثنائٌاً  1324وجاءت حرب      

السعودٌة من أجل الحفاظ  من هنا أدركت أمرٌكا أهمٌة االبقاء على عالقات جٌدة مع

علدددى مصدددالحها النفطٌدددة ج ثدددم عدددادت عالقدددة البلددددٌن الدددى الهددددوء الدددى أن جددداءت 

نقدل  7114ج بجاندب اعدالن أمرٌكدان فدً  7111االعتداءات االرهابٌدة فدً سدبتمبر 

مقر القٌادة الجوٌة لمنطقة الخلٌج من السدعودٌة مدن قاعددة األمٌدر سدلطان الدى قاعددة 

 أن العالقدات مدا لبثدت ان شدهدت دفعدة قوٌدة مدن جاندب المملكدة العدٌد فً قطر ج اال

علددى مددنح العالقددات دفعددة لالمددام لتجدداوز هددذ  االزمددة ج وهكددذا تشددهد العالقددات بددٌن 

 البلدٌن فترات فتور وفترات توتر وفترات صداقة وتعاون .

 -مشكلة البحث :

ن اقتصددددادٌة نظددددراً الن الوالٌددددات المتحدددددة االمرٌكٌددددة اقامددددت عالقددددات تعدددداو     

واستراتٌجٌة مع المملكة العربٌة السعودٌة الألضدافة الدى ان العالقدة بدٌن البلددٌن لهدا 

تارٌخ طوٌل بحكم وجود الدنفط والعدٌدد مدن االتفاقدات العسدكرٌة واالمنٌدة وغٌرهدا ج 

ترتبط العالقات الدولٌدة ألي دولدة بالمحدددات الداخلٌدة والمحدددات الخارجٌدة ج بنداءاً 

مشكلة البحثٌة لهذ  الدراسة تسعى للوقوف علدى طبٌعدة محدددات السٌاسدة علٌه فإن ال

 . 7114الى  1340الخارجٌة االمرٌكٌة تجا  المملكة العربٌة السعودٌة منذ عام 

 -اهداف البحث :

العامة فأن التساؤل الرئٌسً لهدذ  الدراسدة ٌتمثدل فدً مدا فً إطار هذ  االشكالٌة      

ة االمرٌكٌة تجا  المملكة العربٌدة السدعودٌة ج ومدا هدً هً محددات السٌاسة الخارجٌ

 العالقات االقتصادٌة والعسكرٌة بٌن البلدٌن .
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 -أهمية البحث :

تتفق الرؤى أن دراسة الالعب الدرئٌس المدؤثر تعندً كشدف سدر غدور الالعبدٌن      

االخددرٌن ج سددواء الكبددار ج أم االقددل حجمدداً وتددأثٌراً ج مددن هنددا فددان دراسددة موضددوع 

عالقات السعودٌة االمرٌكٌة ال تعنً تأثٌراً أنٌاً لخطدة سٌاسدة دولٌدة آزاء دولدة ثانٌدة ال

 وانما لتوضٌح أهدافها وخططها المستقبلٌة بٌن الدولتٌن .

 -منهجية الدراسة :

فً ضوء االطدار العدام للبحدث وتسلسدله تدم االسدتعانة بدأكثر مدن مدنهج للدراسدة      

ففددً المبحددث االول افترضددت المنهجٌددة التارٌخٌددة وكددان البددد مددن االسددتعانة بددالمنهج 

التددارٌخً ج وبمددا ان طبٌعددة الموضددوع تحلٌلٌددة فقددد تددم االسددتعانة بمددنهج تحلٌلددً بمددا 

 لدولٌة على العالقات االمرٌكٌة السعودٌة .ٌتعلق بمدى التأثٌر او المتغٌرات ا

 -هيكلية البحث :

 لقد تم تقسٌم البحث الى ثالثة مباحث      

 التطور التأرٌخً للعالقات االمرٌكٌة السعودٌة -المبحث االول :

 المبحث الثانً : الفرص والقٌود المؤثرة فً العالقات االمرٌكٌة السعودٌة

 السعودٌة  –قات االمرٌكٌة مستقبل العال -المبحث الثالث :
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 المبحث االول

 السعودية –التطور التأريخي للعالقات االمريكية 

 م  1945 – 1936االمريكية  –العالقات السعودية  -المطلب االول :

 م 1991 – 1945االمريكية  –العالقات السعودية  -المطلب الثاني :

 م 2113 – 1991االمريكية  –العالقات السعودية  -المطلب الثالث :
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 المبحث األول

 السعودية –التطور التأريخي للعالقات األمريكية 

ان المملكة العربٌة كانت محط أنظار السٌاسة االمرٌكٌة وذلك راجدع الدى ان شدواطئها تمتدد      

على ساحلً الخلٌج العربً ج والبحدر االحمدر لمسدافات طوٌلدة ج فدالخلٌج كدان وال ٌدزال مركدزاً 

مدر ج وعلى الشداط  الغربدً للسدعودٌة البحدر االحلتنافس القوى باعتبار  امتداداً للمحٌط الهندي 

الذي تمنحه الوالٌات االمرٌكٌة أهتماماً متزاٌداً باعتبار  ممراً استراتٌجٌاً حٌوٌاً خصوصاً ج بعدد 

 . (1 إعادة فتح قناة السوٌس 

مما ٌؤكد ذلك ما ذكر فً الوثائق األلمانٌة التً ورد فٌها أن المملكة العربٌة السعودٌة تحتل      

تسدعى للسدٌطرة علدى شدواطئها والدتحكم فدً طرٌدق  مكانة جوهرٌة ومهمة وان القدوى االوربٌدة

السعودٌة  –ج من اجل ذلك ٌتناول المبحث االول التطور التارٌخً للعالقات االمرٌكٌة  (7 السفن 

م  1335 – 1340االمرٌكٌة فً عام    –فً ثالثة مطالب ج المطلب االول العالقات السعودٌة 

 م ( . 7114 – 1331م ( والثالث ٌتضمن من عام    1331 – 1335( والثانً من سنة   

 

 

 

 

                                                           
ولٌد حمدي األعظمً ج العالقات السعودٌة االمرٌكٌدة وامدن الخلدٌج فدً وثدائق غٌدر منشدورة ج دار الحكمدة ج  (1 

 . 117ج ص  1337بٌروت ج 

 . 117المصدر نفسه ج ص  (7 



 

 
11 

 المطلب االول 

 م ( 1945 – 1936االمريكية )  –العالقات السعودية  

ترجع أصول العالقات بٌن السعودٌة والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الى حقبة مدا قبدل الحدرب      

ات المتحدة سٌاسة العزلة فً الفقدرة مدا بدٌن العالمٌة الثانٌة ج والسبب فً ذلك ٌعود لتطبٌق الوالٌ

ج  (1 م ( من جهة وانشغال الملدك عبدد العزٌدز بتوحٌدد بدالد  مدن جهدة ثانٌدة  1341 – 1371  

ج فبدأت بوادر العالقات بٌن الجانبٌن فً تشرٌن الثدانً مدن عدام    1340والتً تحققت فً عام 

عهددا كددل مددن حددافظ وهبددة الددوزٌر م ( علددى أسدداس اتفاقٌددات مؤقتددة عقدددت فددً لندددن وق 1340

المفددوا السددعودي فددً لندددن   وروبرتددوث بنجاهددام ( السددفٌر المفددوا فددوق العددادة للوالٌددات 

 -: (7 المتحدة االمرٌكٌة فً لندن ج وأهم ما أشتملت علٌه 

 ٌتمتع السٌاسٌون لكل من الدولتٌن بأمٌتازات والحصانات المستمرة من القانون الدولً . – 1

ٌقبل رعاٌا المملكة العربٌة السعودٌة وٌعاملون فً الوالٌات المتحددة االمرٌكٌدة وممتلكاتهدا  – 7

ومستعمراتها ج وٌقبل برعاٌا الوالٌدات المتحددة االمرٌكٌدة وممتلكاتهدا ومسدتعمراتها فدً المملكدة 

 العربٌة السعودٌة وٌعاملون حسب مقتضٌاة القانون الدولً .

عربٌة السعودٌة والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة احدهم االخرى معاملة تتولى كل من المملكة ال – 4

 . (4 الدولة االولى بالرعاٌة بالقٌد او شرط 

 

                                                           
 . 111ولٌد حمدي االعظمً ج مصدر سبق ذكر  ج ص (1 

ج دار واصدل ج عمدان ج  7عشدرٌن ج طسعد حقً توفٌق ج عالقات العرب الدولٌة فً مطلع القرن الحدادي وال (7 

 . 41ج ص  7114

 . 41ج ص  االمصدر نفسه  (4 
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 الحصدول علدى أمتٌدازنجحدت الشدركة االمرٌكٌدة سدتاندرد اوٌدل اوف فدً  1344وفً سنة      

 الدنفط قدرب م اكتشدف 1341وفدً عدام  ط فً المملكدة العربٌدة السدعودٌة .حق التنقٌب على النف

الدمام ج أعقب ذلك قٌام الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تمثٌالً قنصلٌاً فدً المملكدة العربٌدة السدعودٌة 

( تم رفع درجة التمثٌل السٌاسً الى مفوضدٌة ج وكدان  1331م ج وفً عام    1342وذلك عام 

( ادخل  1334السٌد برت فش هو اول وزٌر مفوا فً المملكة العربٌة السعودٌة ج وفً عام   

الرئٌس االمرٌكً روز فلت المملكة العربٌة السعودٌة ومدن الددول المسدتفٌدة مدن قدانون االعدارة 

م ( لمسداعدة الددول المتضدررة مدن الحدرب  1331والتأجٌر وكان هذا القانون قد اصددر عدام   

 . (1 وبموجبه اصبحت المملكة العربٌة السعودٌة للحصول على مثل هذ  المساعدات 

وقبددل انتهدداء الحددرب العالمٌددة الثانٌددة التقددى الملددك عبددد العزٌددز الددرئٌس االمرٌكددً فددً قندداة      

 -: (7 م ( ج وتم االتفاق على النقاط التالٌة  1335السوٌس فً عام   

 .اإلتتعرا المملكة العربٌة السعودٌة ألي احتالل عسكري  – 1

اإل ٌقتطع أي جزء من ارا الوطن واالماكن التً ٌستخدمها الجٌش االمرٌكً تكون على  – 7

 سبٌل االٌجار .

ان تكون المملكة العربٌة السعودٌة االفضدٌلة علدى المعددات الحربٌدة ج وٌتعهدد ابدن مسدعود  – 4

 مقابل ذلك ان ال ٌهاجم الحلفاء وبأن ٌصد اي اعتداء تقوم به قوات المحور .

 

 

                                                           
ج القداهرة ج  1عبد الفتاح ابو علٌا ج نشأة العالقات االمرٌكٌة السعودٌة ج مجلدة كلٌدة العلدوم االجتماعٌدة العددد  (1 

 . 172م ج ص  1337

المملكددة العربٌددة السددعودٌة ج دار الخرجددً  عبددد الددرحٌم عبددد الهددادي واحمددد عبددد هللا ج دراسددات فددً تددارٌخ (7 

 . 30الرٌاا   بدون ط ج ت ( ج ص 
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وهكذا ٌتبٌن حرص حكومدة الوالٌدات المتحددة االمرٌكٌدة علدى تلبٌدة حاجدة المملكدة العربٌدة      

السعودٌة ج وهذا تابع سوف تؤدي دور كبٌدر فدً احدداث الشدرق االوسدط وان الثدروات النفطٌدة 

التً تختزنها المملكة سوف تعود بالنفع العمٌم لدٌس علٌهدا فحسدب وانمدا علدى الوالٌدات المتحددة 

 . (1  االمرٌكٌة

تدرة بأنهدا نقطدة التحدول فدً انتقدال العالقدات المملكدة العربٌدة السدعودٌة ونستنتج من هدذ  الف     

وامرٌكددا الددى مرحلددة التحددالف السددتراتٌجً فددً مختلددف المجدداالت ج لتعمددل المملكددة بعدددها علددى 

بمدا فٌهدا تسخٌر هذ  العالقات وغٌرها من العالقدات الدولٌدة فدً تلبٌدة مصدالحها مدع دول العدالم 

 امرٌكا وخدمة قضاٌا االمتٌن العربٌة واالسالمٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 30عبد الرحٌم عبد الهادي واحمد عبد هللا ج مصدر سبق ذكر  ج ص  (1 



 

 
13 

 المطلب الثاني

 ( 1991 – 1945االمريكية )  –العالقات السعودية 

ج التقى الرئٌس االمرٌكدً روزفلدت بالملدك عبدد العزٌدز علدى ظهدر السدفٌنة  1335فً عام      

مة ج وكال البلدٌن ٌعتبدران هدذا اللقداء بمثابدة الحربٌة االمرٌكٌة فً البحٌرة المصرٌة المرة العظٌ

البداٌة لعالقاتهما الخاصة ج لم ٌتحدث الزعٌمان عن النفط ولكنهما تحدثا عن فلسطٌن ج فقد كدان 

تدم  1331الملك قلقاً بشأن ما ستفعله الوالٌات المتحدة تجا  انشاء دولدة ٌهودٌدة هنداك وفدً عدام 

ارامكو بأكتشاف حقل غوار النفطدً ج وهدو اكبدر حقدل اكتشاف كمٌة كبٌرة من الذهب ج وقامت 

ج وفدً مرحلدة معٌندة كدان  1351ألنتاج النفط فً العالم وحقل غوار الدذي بددأ االنتداج فدً عدام 

 . (1  ٌحتوي على احتٌاطً مؤكد من النفط

ج وفً محاولة لحل مشكلة توصٌل النفط السعودي الى االسواق االمرٌكٌدة  1351وفً عام      

والغربٌة ج قامت شركة بكتل االمرٌكٌة ببناء أنبوب للنفط ٌمتد مباشرة من حقول النفط السعودٌة 

لبحر عبر االردن ومرتفعات الجوالن الى مٌناء صٌدا فً لبنان ج لنقل النفط مباشرة الى أنابٌب ا

االبٌا المتوسط وقد بدأ النفط ٌتدفق عبر هذا االنبوب فً العام التالً ج واستمر فً العمل حتى 

 . (7 عقد السبعٌنات 

ج كتب رئٌس الوزراء البرٌطانً أنتونً اٌدن رسالة الى الرئٌس االمرٌكً  1350وفً عام      

وسدط وقدال اٌددن فدً رسدالته ٌشكو فٌها من الدور السدعودي فدً الشدرق اال   دواٌت اٌزنهاور (

 الى جهود سعودٌة لفك االردن ببرٌطانٌة من خالل دعدم مدالً بالتعداون مدع االتحداد السدوفٌتً ج 

 

                                                           
 . 125ج ص  1310ج مطابع الفرزدق ج الرٌاا ج  7قٌاع ج السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة ج طعبد هللا ال (1 

 . 125المصدر نفسه ج ص  (7 
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وختم اٌدن رسالته بتحذٌر اٌزنهاور من مغبة وقوع الشرق االوسط برمته فً احضان الشٌوعٌة 

لغٌدر الدددب ج وٌعنددً  ج اذا اسدتمر السددعودٌون بصدرف امددوالهم علدى هددذا النحدو فلددن ٌبقدى شددًء

 . (1 االتحاد السوفٌتً 

اما برٌطانٌا فقد كانت فً ذلك الوقت تواجه مشاكل عدٌدة فدً الشدرق االوسدط قبدل رحٌلهدا      

عن المنطقدة كمدا كاندت خالفاتهدا مدع السدعودٌة تتصداعد بسدبب مشدكلة واحدة البرٌمدً لدذلك فقدد 

اها لهددا ولمصددالحها ج فٌمددا كانددت سددعت برٌطانٌددا الددى محاولددة تحجددٌم الدددور السددعودي المندد

الوالٌات المتحدة تسعى لتثبٌدت اقددامها فدً الشدرق االوسدط عبدر بوابدة السدعودٌة ج حٌدث كاندت 

العالقة السعودٌة االمرٌكٌة تتعزز منذ بدأت اٌام الملك عبد العزٌز ج وفٌما تحاول برٌطانٌا اقناع 

مملكدة فانهدا كاندت تصدف النظدام السدعودي الوالٌات المتحدة بأهمٌة اتباع سٌاسة متشدددة تجدا  ال

 . (7 بأنه فاسد ومتخلف ومعاد للغرب 

لقد صاغت تلك المصالح والمخاوف المرتبطة بالنفط جانباً مهمدا مدن المبدادل الرئٌسدٌة التدً     

وحتدى سدقوط االتحداد السدوفٌتً  1352فً الشدرق االوسدط عدام قامت علٌها السٌاسة االمرٌكٌة 

مصددالح ومخدداوف السددعودٌة اٌضددا  دفعتهددا الددى تعزٌددز عالقتهددا بالوالٌددات  ج كمددا ان 1331عددام 

 . (4 المتحدة لقد كانت السعودٌة تتنازع مع برٌطانٌا للسٌطرة على واحة البرٌمً 

كما كانت تسدعى للحصدول علدى وضدع افضدل فدً مفاوضداتها مدع الوالٌدات المتحددة بشدأن      

الشٌوعٌة عدن شدبه الجزٌدرة ج كمدا كاندت تحداول مندع قاعدة الظهران ج وترٌد بالطبع ابعاد شبح 

                                                           
ج مركدز البحدوث  4مدٌحة احمد دروٌدش ج العالقدات العربٌدة االمرٌكٌدة فدً التدارٌخ الحددٌث والمعاصدر ج ط (1 

 . 775ج ص  1315للشرق االوسط ج القاهرة ج 

ج  7110( مصر ج  31هدى راغب عوا ج العالقات االمرٌكٌة السعودٌة ج مجلة السٌاسة الدولٌة ج العدد    (7 

 . 441ص 

 . 441نفسه ج ص المصدر  (4 
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امتداد القومٌة العربٌة ج وترٌد اٌضاً تطوٌر الخدمات األساسٌة لمواطنٌها وضدمان عائدد مناسدب 

 . (1 لبٌع النفط 

فدً  1352ٌنداٌر  –كدانون الثدانً  73واستقبل الرئٌس االمرٌكً ونائبه ج الملك سدعود فدً      

المطار ثم فً البٌت االبٌا ج حٌث تباحثا فً انشاء الحلف االسالمً والذي كاندت اولدى مهامده 

 . (7 غزو سورٌا 

كدان الدرئٌس اٌزنهدداور قدد صدمم برنامجدده لمواجهدة الخطددر الشدٌوعً وهدو برنددامج ٌعتمدد علددى 

الددب الروسدً احددى دول استباق االحداث ج فلم ٌكن اٌزنهاور ٌرغب فدً االنتظدار رٌثمدا ٌبلد  

الشرق االوسط كً ٌتحرك وانما سعى الى تأمٌن السٌطرة االمرٌكٌة من خالل ارسال قوات الى 

الشرق االوسط واقامة قواعد عسكرٌة كما انه اراد عبر برنامجه مساعدة دول فً الرق االوسط 

باالوضداع الداخلٌدة  للنهوا اقتصادٌاً او تقدٌم مساعدات مالٌة لهدا ج ولدم ٌدتم ربدط اٌدا مدن ذلدك

 . (4 للدولة المتلقٌة 

ولدم تكددن الوالٌدات المتحدددة تكتددرث بطبٌعدة االنظمددة الحاكمددة دٌكتاتورٌدة كانددت ام ٌموقراطٌددة ج 

وبالطبع لم تكن هناك دولة واحدة ج ٌموقراطٌة ج ان المهم لدى الوالٌات المتحدة هدو تعداون تلدك 

لحها النفطٌددة ج ولقددد كانددت السددعودٌة نقطددة االنظمددة معهددا فددً مواجهددة الشددٌوعٌة وتددأمٌن مصددا

ارتكداز مهمدة فدً السٌاسدة االمرٌكٌدة فدً الشدرق االوسدط فهدً دولدة معادٌدة لالتحداد السددوفٌاتً 

 . (3 وغنٌة بالنفط وتقدم تسهٌالت عسكرٌة للوالٌات المتحدة 

                                                           
ج الموقددع  7110عامدداً ج  51محمددد عبددد القددادر ج العالقددات السددعودٌة االمرٌكٌددة ج مددا الددذي تغٌددر بعددد مددرور  (1 

Neef , warriors Against Israel , pp . 110 – 11   

 المصدر نفسه . (7 

 المصدر نفسه . (4 

المتحدددة االمرٌكٌددة ج ترجمددة : احمددد مغربددً ج دار ندداٌف بددن حثلددٌن ج صددراع الحلفدداء السددعودٌة والوالٌددات  (3 

 . 150ج ص  7114الساقً ج بٌروت ج 
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د عمدل هدو فقد 1301ولم ٌتغٌر االمر كثٌراً بعد تولً كنٌددي رئاسدة الوالٌدات المتحددة عدام      

وجونسددون ضددمن االطددار نفسدده غٌددر اندده فددً نهاٌددة السددتٌنات وطددوال السددبعٌنات كددان لالحددداث 

الدولٌة واالقلٌمٌة اثر كبٌر على سٌاسة الوالٌات المتحدة فً الخلدٌج وكاندت تلدك االحدداث تعدزز 

ج قددام الملددك سددعود بزٌددارة الوالٌددات المتحدددة  1307السددعودٌة تددارة اخددرى  . وفددً عددام دور 

المرٌكٌة واجتمع مع الرئٌس جون كنٌدي بتعزٌز العالقدات االقتصدادٌة ج وتلبٌدة حاجدة المملكدة ا

االمنٌددة كمددا شددهدت العالقددات بددٌن الدددولتٌن نمددو ملحددوا مددع تددولً الملددك فٌصددل الحكددم عددام 

1303 1) . 

تلقى الملدك فٌصدل بدالرئٌس جونسدن وبحدث معده تأسدٌس شدراكة سدعودٌة  1303وفً عام      

ج أعلدن رئدٌس الدوزارء البرٌطدانً  1301امرٌكٌة لتنفٌذ مشارٌع تنمٌة فً المملكدة ج وفدً عدام 

وبهدذا االعدالن  1321هارولد ولسون اعتزام برٌطانٌا االنسحاب من الخلدٌج بحلدول نهاٌدة عدام 

امام الوالٌات المتحدة الخذ زمام المبادرة او الجلوس فً مقعدد القٌدادة بددالً  مهداً اصبح الطرٌق م

من تقدٌم الدعم لبرٌطانٌا ولذلك كان البد للوالٌات المتحدة ان تعٌد صٌاغة سٌاسداتها فدً الشدرق 

االوسددط خاصددة ان هندداك تخوفدداً مددن قٌددام االتحدداد السددوفٌاتً بمددلء الفددرا  الددذي تخلفدده مغددادرة 

 . (7 لٌز االنج

ألتقى الرئٌس رٌتشارد نكسون مع الملدك فٌصدل ج ومدع اسدتمرار ثبدات اهدداف  1321وفً عام 

السٌاسة االمرٌكٌة فً الشرق االوسط المتمثلة فً ضمان تدفق النفط ومندع وصدول الدروس الدى 

الرئٌس االمرٌكً نٌكسون استراتٌجٌة تقوم على اساس دعم عسكري قوي الخلٌج ج اعدت ادارة 

الٌددران والسددعودٌة فددً نفددس الوقددت وٌعددود سددبب هددذا الدددعم الددى ان نتددائج التدددخل العسددكري 

                                                           
ج  1311محمد حسنٌن هٌكل ج سنوات الغلٌان ج مركز االهرام للدراسات السٌاسٌة والسدتراتٌجٌة ج القداهرة ج  (1 

 . 700ص 

 . 407ج ص  4ج ج 1305أمٌن سعٌد ج تارٌخ الدولة السعودٌة ج دار الكتاب العربً ج بٌروت ج  (7 
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االمرٌكً فً فٌتنام لم تكن مشجعة للتدخل فً منطقة اخرى ولم ٌكن الرأي العام االمرٌكً ٌقبل 

 . (1 بتدخل جدٌد 

ت ادارة نٌكسون ضرورة تأهٌل أٌران والسعودٌة عسدكرٌاً للقٌدام بمهدام الددفاع عدن لذلك رأ     

الخلٌج حال ظهدور الحاجدة مدع اسدتعداد الوالٌدات المتحددة لتقددٌم اسدناد بحدري وجدوي وتقلدٌص 

مشاركة القوات البرٌة ج ولقد كانت اٌران فً ذلك الوقدت تحظدى بأفضدلٌة علدى السدعودٌة وكدان 

 . (7 بدور شرطً الخلٌج القٌام شا  اٌران ٌرغب فً 

الدى واشدنطن ج حٌدث  1324وقد ارسل الملك فٌصل وزٌر النفط احمد زكً ٌمانً فً عام      

التقى مستشار االمن القومً االمرٌكً هنري كٌسنجر وابلغه بضرورة ان تحث امرٌكا اسرائٌل 

نفطدً ج ورغدم على احالل السدالم فدً الشدرق االوسدط واال فستضدطر السدعودٌة لفدرا حظدر 

وقطددع امدددادات الددنفط مددن الخلددٌج عددن الغددرب فددان االهمٌددة  1324نشدوب حددرب تشددرٌن االول 

االستراتٌجٌة للسعودٌة لم تتأثر بل أنها اصبحت اكثر اهمٌة وهدو مدا دفدع الوالٌدات المتحددة الدى 

دفعدت  1323تعزٌز وجودها العسكري فً المحٌط الهندي فً قاعدة دٌٌكدو كارسدٌا ج وفدً عدام 

 . (4 العالقات السعودٌة االمرٌكٌة الى المزٌد من االرتباط االحداث 

سددقط شددا  اٌددران فخسددرت الوالٌددات المتحدددة حلٌفدداً مهمدداً ج وجدداء  1323وفددً ذلددك العددام      

الخمٌنددً مددع شددعار تصدددٌر الثددورة االسددالمٌة ج كمددا نشددبت حددرب محدددودة بددٌن الددٌمن الجنددوبً 

 الشدمالً المقدرب مدن السدعودٌة والوالٌدات المتحددة ج كمدا قدام  الموالً لالتحاد السدوفٌتً والدٌمن

 

                                                           
 .2ج ص 7111ج  172العدد دٌفٌد أتاوي ج الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والسعودٌة ج صحٌفة واشنطن بوست  (1 

حسٌن عبد هللا ج نفط الخلٌج الفرص والتحدٌات ومخاطر النضدوب الطبٌعدً ج كدراسدات اسدتراتٌجٌة ج العددد  (7 

 . 54ج ص  7112ج الرٌاا ج  120

عبد العاطً ج التوجه شرقاً مكانه الخلٌج العربً فً مٌزان طاقة عالمً متغٌر ج مجلة السٌاسة الدولٌة عمرو  (4 

 . 15ج ص  7113القاهرة ج  ج  130ج العدد 



 

 
13 

بدأت الحرب العراقٌدة االٌرانٌدة ج كدان  1311ج ثم فً عام  1323الروس بغزو افغانستان عام 

الرئٌس كارتر قد اعد استراتٌجٌة جدٌدة فً السنة االخٌرة لرئاسته فً ضوء تلك المتغٌرات وقد 

ان اي محاولدة مدن  1311سعودٌة ج لقد اوضح كارتر فً عدام عززت تلك االستراتٌجٌة دور ال

قبددل قددوة خارجٌددة للسددٌطرة علددى الخلددٌج سددوف تعتبددر اعتددداء علددى المصددالح الحٌوٌددة للوالٌددات 

 . (1 المتحدة 

وان هددذا االعتددداء سددوف ٌددردع بددأي وسددٌلة بمددا فٌهددا القددوة العسددكرٌة وكانددت هددذ  رسددالة      

واضددحة لالتحدداد السددوفٌاتً ج وازاء هددذ  التطددورات فقددد رأت ادارة الددرئٌس كددارتر ضددرورة 

االسددتعداد الحتمدداالت التدددخل العسددكري المباشددر فددً الخلددٌج فددتم انشدداء قددوات التدددخل السددرٌع 

 . (7 عسكري طارل وتم ارسال طائرات اواكس الى السعودٌة  لمواجهة اي نزاع

ومددع االحددتالل السددوفٌتً  1311وحددٌن تسددلم الددرئٌس رٌفددان رئاسددة الوالٌددات المتحدددة عددام      

ألفغانستان اصبح الخطر السوفٌتً هدو الشدغل الشداغل لدالدارة االمرٌكٌدة ج وسدعت تلدك االدارة 

مواجهة االتحاد السوفٌاتً ج ولقد اصبحت السعودٌة فً  الى تحفٌز دول الخلٌج للتحالف معها فً

الفتددرة نقطددة ارتكدداز مهمددة لتنفٌددذ السٌاسددة االمرٌكٌددة فددً الخلددٌج فددازدادت مبٌعددات السددالح  هددذ 

والتمرٌنددات المشددتركة ج كمددا اعٌددد تشددكٌل قددوات التدددخل السددرٌع لضددمان والمسدداعدة العسددكرٌة 

 فط ومنع الروس من الوصول الى المنطقة .نجاحها حٌن ٌلزم االمر فً تأمٌن تدفق الن

كمددا تحددددت اهددداف عملٌددة لتلددك القددوات وهددً الدددفاع عددن السددعودٌة وضددمان بقدداء مضددٌق      

 هرمز مفتوحاً وعدم توسع الحرب العراقٌدة االٌرانٌدة ج ومدع اسدتمرار تلدك الحدرب وبددء حدرب 

 

                                                           
 . 53حسٌن عبد هللا ج مصدر سبق ذكر  ج ص  (1 

السٌاسة الدولٌة  مجلة محمد قدري سعٌد ج المحددات الدفاعٌة لصفقات السالح االمرٌكً فً الشرق االوسط ج (7 

 . 130ج ص  7112ج القاهرة ج  37ج العدد 
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كانت استراتٌجٌة الدعم تقوم علدى  الناقالت ازداد التعاون االمرٌكً السعودي الداعم للعراق وقد

عدددم السددماح ألي مددن الطددرفٌن بتحقٌددق االنتصددار ج فٌمددا كددان التعدداون السددعودي االمرٌكددً فددً 

 . (1 افغانستان ٌستهدف حتما طرد الروس 

زار الملدك  1315( تولى الحكم الملك فهدد بدن عبدد العزٌدز ج وفدً عدام  1317وفً عام        

فدً واشدنطن ج وترتدب علٌهدا ثدالث ٌات المتحدة والتقى بالرئٌس رٌفان فهد بن عبد العزٌز الوال

زٌارات قام بها جورج بوش االب الى المملكة العربٌة السعودٌة وكل هدذ  الزٌدارات كدان الملدك 

 . (7  ( 1333الى  1331فهد على رأس مستقبلٌه ما بٌن   

وتددولى رئاسددة الوالٌددات المتحدددة  واسددتناداً علددى ماتقدددم ج فقددد تعاقبددت االدارات االمرٌكٌددة     

رؤساء من الحزب الجمهوري واخرون من الحدزب الددٌمقراطً فبعدد اٌزنهداور الجهدوري جداء 

جون كندي الدٌموقراطً ثم لٌندون جونسون الدٌموقراطً ثم نٌكسون وفدورد الجمهورٌدان ج ثدم 

اٌضاً ولدم تتغٌدر كارتر الدٌموقراطً ثم رٌفان الجمهوري لفترتٌن ثم بوش االب وهو جمهوري 

الشدراكة السدعودٌة االمرٌكٌدة المبادل الرئٌسٌة للسٌاسة االمرٌكٌة فً الشرق االوسط واسدتمرت 

وتداعٌاتها كما تعززت  1324و  1302وهً تجتاز اختبارات صعبة اقلٌمٌة ودولٌة مثل حربً 

سدتان ج تلك الشراكة فدً مواجهدة مهدام وحدروب اخدرى مثدل مواجهدة االحدتالل السدوفٌتً الفغان

 وحرب العراقٌة االٌرانٌة .

 

 

 

                                                           
 . 131محمد قدري سعٌد ج مصدر سبق ذكر  ج ص  (1 

أمٌل امٌن ج قرأة موضوعٌة فً ابعاد العالقات السعودٌة االمرٌكٌة ج معهدد العربٌدة للدراسدات السدتراتٌجٌة ج  (7 

 . 15ج ص  7113مصر ج 
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 المطلب الثالث

  2113 – 1991العالقات السعودية االمريكية 

بعد انتهاء الحرب العراقٌة االٌرانٌة وانحسار الخطر السوفٌاتً واجهت العالقدات السدعودٌة      

وقد تعززت الشراكة  1331االمرٌكٌة اختٌاراً كبٌراً تمثل فً دخول العراق للكوٌت فً أب عام 

بٌن البلدٌن فدً حدرب الكوٌدت فدً عهدد الدرئٌس جدورج بدوش واسدتقبلت السدعودٌة اربعدة االف 

ي امرٌكددً ومددن اراضددٌها انطلقددت حددرب الكوٌددت ج غٌددر ان وجددود القددوات االمرٌكٌددة فددً جنددد

 . (1 السعودٌة تسبب فً انكشاف االوضاع الداخلٌة فً المملكة على وسائل االعالم االمرٌكٌة 

وزوال خطر الشٌوعٌة ج فان السٌاسة االمرٌكٌة  1331ورغم انهٌار االتحاد السوفٌاتً عام      

بر استمرار تدفق نفط الخلٌج مصلحة حٌوٌة بالنسبة لها ولم تفقد السعودٌة اهمٌتها فً لم تزل تعت

ذلدك ان السٌاسدة  –وهو اول رئٌس امرٌكً بعدد انتهداء الحدرب البداردة  –عهد الرئٌس كلٌنتون 

التً تبنتها ادارة كلٌنتون فً الخلٌج تتطلدب دعمداً هدائالً مدن االصددقاء فدً المنطقدة ج لقدد اعتمدد 

 . (7 نتون على سٌاسة االحتواء المزدوج الٌران والعراق وكذلك العقوبات االقتصادٌة كلٌ

( زار الرئٌس االمرٌكدً بٌدل كلنتدون المملكدة العربٌدة السدعودٌة والتقدى  1333وفً عام        

الملك فهد وبحث العالقات بٌن البلددٌن ج حٌدث دخلدت العالقدات االمرٌكٌدة منعطفداً أخدر فدً هدذ  

 . (4 الفترة وبالتحدٌد اثناء وبعد حرب الخلٌج الثالثة 

 

                                                           
ج  1337ج مكتبة النهضة المصرٌة ج القداهرة ج  5البترول وازمة الشرق االوسط ج طمحمد طلعت الغنٌمً ج  (1 

 . 414ص 

 . 413المصدر نفسه ج ص  (7 

خلٌل محمد خلٌل ابراهٌم ج السٌاسة االمرٌكٌة تجا  االصالح السٌاسً فً المملكة العربٌة السدعودٌة ج رسدالة  (4 

 . 7111جامعة القاهرة ج ج كلٌة القانون ج ماجستٌر   غٌر منشورة ( 
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اذ تطورت االحداث فً البالد العربٌة والشرق االوسط بشكل متسارع والتقى الملك عبد هللا      

خدالل زٌدارة المرٌكدا فدً اطدار جولدة عالمٌدة شدملت سدبع دول  1331الرئٌس بٌل كلنتون عام 

 حٌنما كان ولٌاً للعهد ج وسبق ذلك لقاءات بٌن كبار المسؤولٌن فً البلددٌن ج منهدا اجتمداع الملدك

 . (1 فهد واالمٌر عبد هللا أنذاك بنائب الرئٌس االمرٌكً ال غور عندما زار المملكة 

ورغم قٌام تنظٌم القاعدة التابع السامة بن الدن بعملٌات تفجٌر سدفارتٌن امدرٌكتٌن فدً كٌنٌدا     

وتنزانٌددا والددرد االمرٌكددً بقصددف معسددكرات القاعدددة فددً السددودان وافغانسددتان اال ان العالقددات 

ج ان مصدالح  7111مرٌكٌة السعودٌة لم تتأثر الى ان وقعت احداث الحادي عشدر مدن اٌلدول اال

الوالٌات المتحدة لحٌوٌة هً التً تصو  سٌاساتها ج ولقد حدث تبدل جذري فً مصادر الخطدر 

على تلك المصالح واستبتع االمر تبدل جذري فً السٌاسات ج بعد انهٌار االتحاد السدوفٌاتً عدام 

 .(7 زال الخطر الذي صا  سٌاسات الوالٌات المتحدة منذ ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌةج  1331

ولقد رأٌنا فً العرا السابق اثر ذلك الخطر على العالقات االمرٌكٌدة فدً الشدرق االوسدط      

ج  7111الددى  1337عمومدداً وفددً الخلددٌج ج واذ انشددغلت ادارة الددرئٌس كلٌنتددون فددً الفتددرة بددٌن 

وبا الشرقٌة من جهة وبمحاولة احتواء اٌدران والعدراق مدن جهدة اخدرى ج فانهدا غفلدت بدول اور

عن تحدٌد مصادر الخطر المحتملة والمتمثلة فً الجماعات االسالمٌة المتشددة ج ولم تتمكن تلك 

 االدارة من صو  استراتٌجٌة جدٌدة للشرق االوسط لفترة ما بعد الحرب الباردة .

 

 

 

                                                           
جدلٌددة المصددالحة والتدددخل ج كدراسددات دربدده شددفٌق بسددٌونً ج الوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة ومنطقددة الخلددٌج  (1 

 . 47ج ص  7112ج القاهرة ج  125ستراتٌجٌة ج العدد 

 خلٌل محمد خلٌل ابراهٌم ج مصدر سبق ذكر  ج ص . (7 
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 المبحث الثاني

 السعودية  –لفرص والقيود المؤثرة في العالقات االمريكية ا

 فرص التعاون بين العالقات االمريكية السعودية  -المطلب االول :

 القيود المؤثرة في العالقات االمريكية السعودية  -المطلب الثاني :

 

 

 

 

 

 

 



 

 
73 

 المبحث الثاني 

 السعودية –الفرص والقيود المؤثرة في العالقات االمريكية 

 السدددعودٌة نظدددراً  –تدددؤثر البٌئدددات االقلٌمٌدددة والدولٌدددة فدددً مجدددرى العالقدددات االمرٌكٌدددة      

 لمددددا ٌوجددددد فٌهمددددا مددددن محددددددات خارجٌددددة أفرزتهددددا التطددددورات السٌاسددددٌة ج وتنوعددددت هددددذ 

المحددات فً أهمٌتها ودرجة تأثٌرها ج فمنها ما ٌزٌد فدً متاندة العالقدات بدٌن الوالٌدات المتحددة 

 عودٌة وغٌرهدددددا ٌعرقدددددل مسددددددارها او ٌدددددؤدي الدددددى تدددددرك عثدددددرات فددددددًاالمرٌكٌدددددة والسددددد

 . (1 رها طرٌق تطو

 وقددددد تددددم تقسددددٌم المبحددددث الددددى مطلبددددٌن ج االول ٌتضددددمن : فددددرا التعدددداون بددددٌن العالقددددات

 –السدعودٌة ج والمطلدب الثدانً ٌتضدمن : القٌدود المدؤثرة فدً العالقدات االمرٌكٌدة  –االمرٌكٌة  

 السعودٌة .

 

 

 

 

                                                           
السٌاسدة االمرٌكٌدة تجدا  أمدن الخلدٌج ج مجلدة السٌاسدة الدولٌدة ج العددد أشرف كشك ج مراجعات تكتٌكٌة أبعاد  (1 

 . 11م ج ص  7113ج القاهرة ج  33
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 المطلب االول 

 السعودية  –فرص التعاون بين العالقات االمريكية 

 -التعاون في المجال العسكري والسياسي : – 1

تعتمد المملكة العربٌة السعودٌة فً تسلٌحها بشكل أساسً على الوالٌدات المتحددة االمرٌكٌدة      

بٌة السعودٌة لذلك تعقد المملكة مع الوالٌات العدٌد من الصفقات منها صفقة تسلٌح للمملكة العرج 

ج فضال عن تحدٌث نظامها الدفاعً ج وذلك فً أكبر  7111ملٌار ( دوالر فً عام  01قٌمتها   

 ( 13صددددفقة تبرمهددددا الوالٌددددات المتحدددددة علددددى االطددددالق وهددددذ  الصددددفقة تشددددمل شددددراء   

 . (1 طائرة مقاتلة 

ودٌة والوالٌددات باالضددافة الددى التمرٌنددات العسددكرٌة المشددتركة بددٌن المملكددة العربٌددة السددع     

المتحدة االمرٌكٌة ج أما بالنسبة للتواجد االمنً للقوات االمرٌكٌة على ارا المملكة السعودٌة لم 

 11ٌكن هذا التواجد محل خالف بٌن الطرفٌن االمرٌكً والسعودي فً مرحلة ما قبل احدداث   

 الراضدددً( ج وهنددداك العدٌدددد مدددن القواعدددد العسدددكرٌة االمرٌكٌدددة علدددى ا 7111مدددن سدددبتمبر 

 . (7 السعودٌة 

وان لددم ٌكددن الموقددف الرسددمً االمرٌكددً قددد حمددل السددعودٌة مسددؤولٌة مباشددرة فددً وقددوع      

هجمات الحادي عشر مدن سدبتمبر   أٌلدول ( ج اال أن ثمدة تلمٌحدات رسدمٌة وغٌدر رسدمٌة ألقدت 

 ن هدذ  بالمسؤولٌة على المملكة بشكل غٌر مباشر باألخص بسبب ان تنظٌم القاعددة المسدؤول عد

 

                                                           
 . 145ولٌد حمدي االعظمً ج مصدر سبق ذكر  ج ص  (1 

عصددام محمددد عبددد الشددافً ج السٌاسددة االمرٌكٌددة تجددا  المملكددة العربٌددة السددعودٌة ج كلٌددة االقتصدداد والعلددوم ج  (7 

 . 57ج رسالة دكتورا  غٌر منشورة ج ص  7113رة ج جامعة القاه
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( مدواطن  15( لده جنسدٌة سدعودٌة باالضدافة الدى تدورط   أسدامة بدن الدن    االحداث وزعٌمه

سددعودي فددً هددذ  االحددداث ج لددذلك ظهددر اتجددا  داخددل الوالٌددات المتحدددة ٌدددعوا الددى التشددكك فددً 

 . (1 السعودٌة كحلٌف وٌدعوا الى مراجعة السٌاسة االمرٌكٌة تجا  السعودٌة 

اال انه ظهر اتجا  أخر ٌدعوا الى ضرورة التنسٌق والتعاون بٌن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة      

والمملكة العربٌة السعودٌة فٌما ٌخص بمسألة مواجهة االرهاب وقدد قامدت السدعودٌة بددور مهدم 

 فددً مكافحددة االرهدداب سددواء داخددل أراضددٌها أو خارجهددا وهددو مددا دفددع االدارة االمرٌكٌددة مددراراً 

 . (7 لالشادة بالجهود السعودٌة فً الحرب على االرهاب 

وساهمت الحرب االمرٌكٌة علدى العدراق فدً تهدئدة التدوتر الدذي شداب العالقدات االمرٌكٌدة      

السعودٌة ج خاصة بعد ان تورطت الوالٌات المتحدة فً العراق وباتت فدً حاجدة ماسدة لمسداندة 

تحسدٌن االوضداع وتدوفٌر مخدرج امدن لقواتهدا مدن السعودٌة وغٌرها من دول الجدوار مدن أجدل 

االمرٌكددً للعددراق ورفضددها اسددتخدام اراضددها لسددن هندداك ج ورغددم معارضددة السددعودٌة للغددزو 

الحددرب علٌهددا ج اال انهددا حاولددت مسدداندة الوالٌددات المتحدددة بعددد الغددزو علددى ضددمان اسددتقرار 

اك ج وضدمان اسددتقاللٌة االوضداع فدً العدراق وذلدك حتدى ال تتدأثر بأوضداع عددم االسدتقرار هند

 . (4 العراق عن النفوذ االٌرانً 

 

                                                           
 . 57عصام محمد عبد الشافً ج مصدر سبق ذكر  ج ص  (1 

 . 22خلٌل محمد خلٌل ج مصدر سبق ذكر  ج ص  (7 

 . 21المصدر نفسه ج ص  (4 
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 -التعاون في المجال االقتصادي : – 2

أرتبطت المملكة العربٌة السعودٌة والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بعالقات اقتصادٌة وتجارٌدة      

العربٌددة  قوٌددة ج جعلددت الوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة احددد الشددركاء التجددارٌٌن الرئٌسددٌن للمملكددة

 -: (1 السعودٌة ج وفٌما ٌلً بعا الحقائق 

تخضع العالقات االقتصدادٌة والتجارٌدة بدٌن المملكدة العربٌدة السدعودٌة والوالٌدات المتحددة  – 1

حكومددة المملكددة العربٌددة االمرٌكٌددة التفاقٌددات عدٌدددة وفددً مقدددمتها اتفاقٌددة التعدداون الفنددً بددٌن 

االمرٌكٌددة والتددً بمقتضدداها ٌسددعى الطرفددان لتوسددٌع التعدداون فددً السددعودٌة والوالٌددات المتحدددة 

 مجاالت االقتصاد والتكنولوجٌا والصناعة بٌنهما .

ابددرام اتفاقٌددة االسددتثمارات الخاصددة المضددمونة بددٌن حكومددة المملكددة العربٌددة السددعودٌة  – 7

والوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة بغٌددة زٌددادة مشدداركة الشددركات الخاصددة االمرٌكٌددة فددً المشددارٌع 

 الهادفة الى ادخال التكنولوجٌة الحدٌثة الى المملكة العربٌة السعودٌة .

نوعة للوالٌات المتحدة واهمها هً زٌوت نفط خام ج سماد الٌورٌا ان المملكة تصدر سلع مت – 4

 ج كحوالت دورٌة عطرٌة وغٌرها من السلع .

                                                           
ج  1333ج الرٌاا ج  1فهد بن عبد هللا السماري ج تارٌخ العالقات السعودٌة االمرٌكٌة ج مطبعة العٌكان ج ط (1 
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امددا بالنسددبة للتعدداون النفطددً بددٌن المملكددة العربٌددة السددعودٌة والوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة  – 3

البترولٌدة معهدا ج  تسعى امرٌكة الى االبقاء على عالقات قوٌة مع المملكة للحفاظ على مصالحها

 خاصة فً ظل وجود المنافسة الشدٌدة من الصٌن التً تعتمد بشكل مكثف على بترول الخلٌج .

ظل النفط محدداً هاما للسٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة تجا  المملكة العربٌة السعودٌة قبل وبعد  – 5

 . (1 أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

ان تخطدوا مزٌدداً مدن الخطدوات لددعم أنشداء قٌدادة عسدكرٌة نستنتج مما تقدم على واشدنطن      

مشتركة لدول مجلس التعاون الخلٌجً ج فمع وجود عسكري كبٌر بالفعل فً تلك المنطقدة ٌمكدن 

لواشنطن ان تقدم تددرٌباً لوجسدتٌاً ودعمداً استشدارٌاً فدً بنداء قٌدادة مشدتركة باالضدافة الدى تقددٌم 

 وخبرة الوالٌات المتحدة . المشورة فً تنفٌذها بناء على تجربة

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 11فهد بن عبد هللا السماري ج مصدر سبق ذكر  ج ص  (1 
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 المطلب الثاني 

 السعودية –القيود المؤثرة في العالقات االمريكية 

 -القضية السورية : – 1

كددان هندداك اتفدداق بددٌن كددل مددن المملكددة  7111مددارس  15منددذ بداٌددة االزمددة السددورٌة فددً      

المتحدة االمرٌكٌة حول ضرورة االطاحة ببشار االسد حتى لدو لدزم العربٌة السعودٌة والوالٌات 

االمر توجٌه ضربة عسكرٌة لالطاحة به فنجد موقف دول الخلدٌج بقٌدادة السدعودٌة ٌددعم الثدورة 

السدددورٌة مدددن اجدددل اسدددقاط نظدددام بشدددار االسدددد ج واسدددتخدمت دول الخلدددٌج قوتهدددا االقتصدددادٌة 

سد وكان هنداك اصدرار مدن الجاندب السدعودي علدى والدبلوماسٌة من اجل حصار نظام بشار اال

ضرورة استخدام القوة من اجل االطاحة بنظام بشار االسدد ج ونجدد الوالٌدات المتحددة االمرٌكٌدة 

 . (1 أبدت هذا الرأي 

اي بعدد شدهر  7111ابرٌدل  71فمنذ ان بددأ نقداش القضدٌة السدورٌة فدً مجلدس االمدن مندذ      

كانت وجهة نظر الوالٌات المتحددة االمرٌكٌدة والددول الغربٌدة  ونصف من اندالع الثورة ج حٌث

 . (7 تؤٌد ضرورة رحٌل بشار االسد 

 -الدور الروسي : – 2

بالملفددات الروسددً عدددداً مددن الصددعوبات وهددً تلددك المتعلقددة  –ٌشددٌر التقددارب السددعودي      

درجدة كبٌدرة بدالتحول االقلٌمٌة المختلفة ج حٌث ان تطور العالقات السعودٌة الروسٌة مرهون وب

 (4 لحل االزمة السورٌة ج وحدوث توافقات حول موضوع البرنامج النووي االٌرانً 

                                                           
رٌه شفٌق ج مصدر سبق ذكر  ج ص  (1   . 35د 

ج  7110سدبتمبر ج  1محمد السدٌد غنداٌم ج القواعدد العسدكرٌة االمرٌكٌدة فدً العدالم العربدً ج الجزٌدرة ندت ج  (7 

 .  jazeera.net-www.alج  3ج ص  7115مارس  71شبكة المعلومات ج 

اٌا االقلٌمٌدددة ج المركدددز العربدددً للبحدددوث ابدددراهٌم منشددداوي ج تقدددارب العالقدددات السدددعودٌة الروسدددٌة والقضددد (4 

 .  www.acrseg.orgج الرابط :  7115والدراسات ج القاهرة ج 

http://www.al-jazeera.net/
http://www.acrseg.org/
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ولددٌس ثمددة شددك علددى االطددالق ان النشاطالدبلوماسددً االخٌددر بددٌن الدددولتٌن مددرد  عدددد مددن      

االسباب المهمة والتً ٌأتً فً مقدمتها حاجة المملكدة العربٌدة السدعودٌة الدى حلٌدف اسدتراتٌجً 

قدوي ج خاصددة بعدد تصدداعد الحددٌث عددن رغبدة الوالٌددات المتحددة االمرٌكٌددة فدً االنسددحاب مددن 

ٌددث أدركددت المملكددة ان موسددكو أضددحت تمتلددك ثقددل قددوي فددً الملفددات الشددائكة فددً المنطقددة ج ح

المنطقة ج كما أنها أضحٌت تعمل فً ظل قٌادتها الجدٌدة على العودة لمنطقة الشرق االوسط من 

أجددل تحجددٌم النفددوذ االمرٌكددً وقددد تجلددى بوضددوح فددً االزمددة السددورٌة ممددا احدددث فجددوة فددً 

 . (1 ٌة السعود –العالقات االمرٌكٌة 

 -الدور االقليمي االيراني : – 3

ٌتمركز الموقف السعودي من اٌران حول عدد من المخاوف منها التخوف من زٌادة مساحة      

التأثٌر االٌرانً فً المنطقة خاصة فً ظل التدخل االٌرانً فدً العدٌدد مدن الملفدات العربٌدة فدً 

الثغدرات الطائفٌدة فدً المنطقدة ج ومدا قدد  العراق وفلسطٌن ولبنان وسورٌا ج والتخوف من زٌدادة

ٌؤدي الٌه من اثارة القلق وعد االستقرار فً بلدان الخلٌج نتٌجة لوجود اقلٌات شٌعٌة بها ج وهدو 

ما قد ٌشكل عبئا على الحكومة السعودٌة ذاتها بشأن كٌفٌة التعاطً مع االقلٌة الشعبٌة الموجدودة 

 . (7 فً السعودٌة 

                                                           
 . اهٌم منشاوي ج مصدر سبق ذكر ابر (1 

رسالة ماجستٌر منشورة ج لبنى عبد هللا محمد ج السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة تجا  المملكة العربٌة السعودٌة ج  (7 

 . 57ج ص  7115المركز الدٌمقراطً العربً ج قسم العلوم السٌاسٌة ج الرٌاا ج 
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ٌة ال تتخوف مدن أمدتالك اٌدران للسدالح الندووي لتسدتخدمه فدً االغدراا لذلك نجد السعود     

السلمٌة ولكن التخوف الحقٌقً لها هو وصول اٌران الى اتفاق مع امرٌكا حول البرنامج النووي 

وعقددد صددفقات مددن أجددل رفددع العقوبددات علددى اٌددران مددا ٌجعددل اٌددران تلتفددت اكثددر الددى االقلٌددات 

 . (1 ٌمثل مصدر قلق على استقرار النظام فً السعودٌة  الشٌعٌة فً السعودٌة ج وهذا ما

نستنتج مما تقدم على الوالٌات المتحدة االمرٌكٌدة ادراج مصدالح واهتمامدات الرٌداا علدى      

اجندددة الحددوار االمرٌكددً االٌرانددً فمددن الممكددن بدددء حددوار شددامل بشددأن االسددتقرار واالمددن فددً 

ق االوسددط الكبٌددر حٌددث المملكددة العربٌددة السددعودٌة المسددتقبل لمنطقددة الخلددٌج ج فضددالً عددن الشددر

 لدٌهما مصالح متشابكة وفً بعا االحٌان تنافسٌة .واٌران 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 57ج ص  نى عبد هللا محمد ج مصدر سبق ذكر لب (1 
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 المبحث الثالث

 السعودية –مستقبل العالقات االمريكية 

شددهدت السددنوات االخٌددرة تددوتراً فددً عالقددات البلدددٌن الحلٌفددٌن الوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة      

والسدددعودٌة ج فٌبددددو ان العالقدددات السدددعودٌة االمرٌكٌدددة بددددأت تفقدددد خصوصدددٌتها المتمٌدددزة بعدددد 

اما ( مؤخراً ج والذي شدن فٌهدا هجومداً التصرٌحات التً ادلى بها الرئٌس االمرٌكً   باراك اوب

الذعدداً علددى العدٌددد مددن حلفدداء الوالٌددات المتحدددة وال سددٌما الخلٌجددٌن ج حٌددث وصددف السددعودٌة 

بمصدر التطرف واالرهاب ج والفى علٌها صفة الراكب المجانً أو المنتفع المجانً قائالً " أنهم 

فٌها ج مؤكداً علدى ان بعدا دول  ٌتجرون وٌنتفعون من الحرب على االرهاب ج دون المشاركة

 . (1 بالمجان من خالل دعوة امرٌكا للتحرك دون ان تشارك بنفسها " الخلٌج تنتفع 

وقدد تدم تقسددٌم المبحدث الدى مطلبددٌن : تنداول المطلدب االول مشددهد اسدتمرار العالقدات ج أمددا      

 المطلب الثانً سٌتناول مشهد التغٌر .

 

 

 

 
                                                           

ج  110دٌفٌددد شددناٌكر ج التحددول فددً السٌاسددة الخارجٌددة السددعودٌة ج مجلددة السٌاسددة العربٌددة الدولٌددة ج العدددد  (1 

 . 15ج ص  7110واشنطن ج 
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 المطلب االول 

 االستمرارمشهد 

( تقرٌبداً حٌدث انطلقدت فعلٌدا مدن اللقداء  13أن العالقات السعودٌة االمرٌكٌة تدخل عامهدا        

التارٌخً للملك المؤسس عبدد العزٌدز عبدد الدرحمن ال سدعود بدالرئٌس االمرٌكدً روزفلدت عدام 

التدً  ج وأتسمت هذ  العالقدات بالتقدارب غالبداً وتطدابق الدرؤى حدول العدٌدد مدن القضداٌا 1330

تخدددم مصددالح البلدددٌن فالزٌددارات بددٌن البلدددٌن طددوال تلددك الفتددرة الطوٌلددة تدددرجت الددى أعلددى 

 . (1 المستوٌات   الملوك والرؤساء ( 

هددذ  الزٌددارات وهددذا التقددارب علددى أعلددى المسددتوٌات حفددل بددالكثٌر مددن التقددارب وحتددى فددً      

راء والمواقدف لدم تتوقدف الزٌدادات السنوات االخٌرة عندما حدثت العدٌدد مدن االختالفدات فدً اال

بٌن البلدٌن على أعلى المستوٌات ج وبقى البلدان ٌوصفات بالحلٌفٌن القوٌٌن ولهما ثقلهما العالمً 

 . (7 ج وحساسٌة الملفات بٌن البلدٌن مرت بتأزمات كانت واضحة فً اختالف الرؤٌة 

ٌة مدن الوالٌدات المتحددة اثبدات واستطاعت المملكة خدالل الفتدرة االخٌدرة وبعدد مواقدف سدلب     

قدراتها فً االعتماد على قدراتها وبناء تحالفات قوٌة ومنفتحة ج وتأتً أبرز الملفات الدائمة بٌن 

البلدٌن متمثلدة فدً الملدف الندووي االٌراندً ج ثدم ٌدأتً الوضدع فدً الدٌمن وكدذلك مصدر والملدف 

ان تثبددت ادارة الددرئٌس اوبامددا السددوري وملددف مكافحددة االرهدداب ج وهددً ملفددات تنتظددر المملكددة 

 . (4 جدٌة ومواقف حقٌقٌة تلٌق بالحلفاء الفعلٌٌن 

                                                           
عمر الندداوي ج المملكدة العربٌدة السدعودٌة واعدادة التدوازن للسٌاسدة الخارجٌدة االمرٌكٌدة ج معهدد واشدنطن ج  (1 

 .  www.washingtoninstitute.orgج مقال على الرابط :  7110

 المصدر نفسه ج نفس الرابط . (7 

فائز السعدون ج مستقبل العالقات السعودٌة االمرٌكٌة ج مقدال متداح علدى موقدع الصددى ندت ج علدى الدرابط :  (4 

www.elsada.net  . 

http://www.washingtoninstitute.org/
http://www.elsada.net/
http://www.elsada.net/
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ولعل هذا مما دفع الرئٌس أوباما خالل االٌدام التدً سدبقت زٌدارة الملدك سدلمان للتأكٌدد علدى      

مشاركته للسعودٌٌن الرأي ان ال وجود لألسد فً مستقبل سدورٌا ج وان اهمٌدة البلددٌن لبعضدهما 

فً امرٌكا وقتها   عادل الجبٌر (  7115قوٌة جداً حٌث قال السفٌر السعودي فً مارس  سٌاسٌاً 

وزٌر الخارجٌة الحالً " حتى عندما تصل االمور الى أسوأ احتماالتها فلن تتزعزع العالقة بٌن 

 . (1 البلدٌن " 

فبعد مرور ثالثة أشهر على بدء التحالف الدولً غاراته الجوٌة على تنظٌم داعش االرهابً      

ج وأثبتت التجربة ان اي تحدالف دولدً ٌعمدل فدً االقلدٌم العربدً مدن دون الشدرٌكٌن الكبٌدرٌن   

السعودٌة وأمرٌكا ( فماله الفشل الدذرٌع ج فقدوة الموقدف السدعودي كاندت اهدم رسدالة حملهدا وفدد 

المملكة ومجلس التعاون لدول الخلٌج العربً للرئٌس أوباما مفادهدا : نحدن قدادرون علدى حماٌدة 

أمننا وحرٌصون على االحتفاظ بعالقات الصداقة التً تساعدنا على القٌام بمتطلبات أمننا القومً 

 ج تجددددا  طددددرف اقلٌمددددً كددددل الدددددالئل تشددددٌر الددددى تهدٌددددد  ألمددددن شددددعوبنا وسددددٌادة اوطاننددددا

 . (7 ومصالح دولنا 

ومدن جهتده قدال الدرئٌس اوبامدا " انده مدن المهدم بالنسدبة لندا االخدذ بعدٌن االعتبدار العالقددات      

الحالٌة القائمة بٌن البلدٌن والتحالفات المبرمة فً منطقة الشرق االوسط والتً تعدد معقددة جدداً ج 

 . (4 لنثبت بأن لدٌنا مصالح استراتٌجٌة مشتركة مع السعودٌة 

 

 

                                                           
 ج الرابط نفسه . ز السعدون ج مصدر سبق ذكر فائ (1 

 المصدر نفسه . (7 

 المصدر نفسه . (4 
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 المطلب الثاني

 مشهد التغيير

ما كدان ثابتداً فدً العالقدات االمرٌكٌدة السدعودٌة بدات ٌخضدع الٌدوم لقاعددة المتغٌدر ج فرٌداح      

التغٌٌر محملة برائحدة الدنفط والبدارود ج تعصدف بخدرائط المنطقدة العربٌدة ج فهدل تباعددت سدفن 

ج ال تبدددو الوالٌددات المتحدددة حلفدداء األمددس لتدددفع بالسددعودٌٌن واالمرٌكددان الددى مددوان  أخددرى 

االمرٌكٌدددة ابدددان الوالٌدددة المنتهٌدددة للدددرئٌس   اوبامدددا ( راغبدددة فدددً اسدددتمرار تحالفهدددا التدددارٌخً 

 . (1 الالمحدود مع السعودٌة 

فٌبدو ان المصالح التً جمعت البلدٌن على مدى عقود طوٌلة   النفط ج صدادرات السدالح ج      

نطقة ج الموقف من اسرائٌل ج السٌاسة المحافظدة فدً المملكدة الموقف من االنظمة القومٌة فً الم

ازاء االنظمة الٌسارٌة العربٌة التً تحالفت مع الكتلة الشرقٌة ( قد باتت جزءاً مدن التدارٌخ وفدق 

 . (7 المتغٌرات الجدٌدة 

ماراته لقد أصبح هناك تحوالً بنٌوٌاً عمٌقاً فً عالقات الوالٌات المتحدة مع ممالك الخلٌج وا     

ج فالوالٌات المتحدة الٌوم تطور مصدادرها مدن الطاقدة ج بمدا فدً ذلدك الدنفط الصدخري ج وباتدت 

تصدر انتاجها الى كثٌر من بلددان العدالم ج وهكدذا فقدد تقلصدت الدى حدد كبٌدر أهمٌدة نفدط الخلدٌج 

سدط بالنسبة لتجارة الوالٌدات المتحددة وصدناعاتها ج حٌدث ان الحدروب االقلٌمٌدة فدً الشدرق االو

 . (4 ( سبتمبر   اٌلول ( قد غٌرت المعادلة  11وتداعٌات هجمات   

 

                                                           
جاستن تسنٌك ج السعودٌة تعٌد النظر فً استراتٌجٌتها بعد تغٌٌر المشهد فً امرٌكا ج صدحٌفة وول سدترٌت ج  (1 

 . tagheer.com-www.alج الرابط :  7110دٌسمبر 

 المصدر نفسه . (7 

 . 122عبد هللا القباع ج مصدر سبق ذكر  ج ص  (4 

http://www.al-tagheer.com/
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ٌ لزم السعودٌة بدفع تعوٌضات مالٌة       وعلى خلفٌة مطالب متعاظمة باستصدار قانون امرٌكً 

( سبتمبر ج تعالت تهدٌدات مقابلة فً المملكة السعودٌة أبرزهدا تحدذٌر وزٌدر  11عن هجمات   

ل زٌارتدده الددى واشددنطن ج مددن ان اقددرار القددانون المشددار الٌدده سددٌدفع الخارجٌددة السددعودي خددال

عن أصول أخرى ( ملٌار دوالر ج فضالً  251بالرٌاا ان تبٌع سندات خزٌنة امٌركٌة بقٌمة   

تملكهددا المملكددة فددً الوالٌددات المتحدددة ج وهددو أمددر ٌضددٌف مزٌددداً مددن التعقٌددد لزٌددارة اوبامددا الددى 

 . (1 الرٌاا 

ان تالحدق امدام  7111( سدبتمبر  11وٌتٌح مشدروع القدانون لعدائالت ضدحاٌا اعتدداءات        

القضاء االمرٌكً الحكومة السدعودٌة لمطالبتهدا بتعوٌضدات رغدم انده لدم تثبدت بعدد اي مسدؤولٌة 

للرٌاا عن هذ  االعتداءات ج ورغم ان المملكدة نفسدها كاندت هددفاً لهجمدات تنظدٌم القاعددة فدً 

 . (7 عدٌدة مناسبات 

التً تتعارا مع المبادل الدٌمقراطٌة التً ٌقوم علٌها الدستور االمرٌكً والمسألة االخرى      

والتً قد تكون نقطة افتراق مع المملكة النفطٌة االكبر فً المنطقة العربٌدة ومدا حولهدا ج هدو مدا 

وق االنسدان فدً سجل المملكة فدً حقدوق االنسدان ج فهدً تملدك واحدداً مدن أسدواء السدجالت لحقد

( حالدة فدً الربدع  13لتصل الى    7110العالم فقد ارتفعت حاالت االعدام فً المملكة فً عام 

االول من العام فقط ج كمدا أن هنداك انتهداك اخدرى بشدأن حقدوق المدرأة التدً تعدد اوضداعها فدً 

 . (4 المملكة ضمن االسوأ فً العالم وكذلك حقوق العمالقة افدة وحقوق االطفال 

 
                                                           

/   11/  71رقٌة علً ج العالقات السعودٌة االمرٌكٌة اعمق من النفط ج مقال متاح على موقع الحدث بتدارٌخ  (1 

 . www.alarabiya.netج الرابط :  7110

 7)
 المصدر نفسه . 

 جاستن تشٌك ج مصدر سبق ذكر  ج نفس الرابط . (4 

http://www.alarabiya.net/
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وأن مفترق الطرق الحٌوي هو الموقف االمرٌكً من أٌران بعد حسدم قضدٌة ملفهدا الندووي      

السعودٌة وفً ضوء التردد االمرٌكً الواضح فً دعم وتسلٌح المعارضة السورٌة ج بما تعتبر  

انحٌازاً الى نظام بشار االسد المدعوم من اٌران ج فقد اختارت السعودٌة ان تتددخل عسدكرٌاً فدً 

ٌمن وجوباً فً سورٌا وبرٌاً فً البحرٌن رداً على ما اعتبرته تقاعسداً وخدذالناً امرٌكٌداً ج وهدذا ال

 . (1 تطور حدث منذ اعتلى العاهل السعودي   سلمان بن عبد العزٌز ( عرش المملكة 

ورغم ان برلمان االتحاد االوروبً صوت فً   شدباط ( المتحدرم بإغلبٌدة كبٌدرة علدى مندع      

ع النداجم عدن التددخل تصدٌر  االسلحة الى السعودٌة بسبب ما وصفه بـ " الوضع االنسانً المرو 

العسكري السعودي فً الٌمن " اال ان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لم توقف صادرات السالح الى 

 . (7  7115ملٌار دوالر حتى نهاٌة  1273المملكة ولم تخفضها ج وبلغت مبٌعات القنابل وحدها 

تسود العالم حالة من الذعر بعد انتخاب الرئٌس االمرٌكً الجدٌد دونالد ترامب ج وحالة مدن      

الترقب أٌضاً عن مدا سدوف تدؤول الٌده سٌاسدته تجدا  القضداٌا الملحدة فدً الشدرق االوسدط ج فقدد 

صدرت عن الرئٌس االمرٌكدً المنتخدب   ترامدب ( خدالل الحملدة االنتخابٌدة تصدرٌحات نارٌدة 

اً هالمٌة وغٌر واضحة المعالم حول عدد من القضاٌا المرتبطة بالشدرق االوسدط فبالنسدبة واحٌان

نقلدددق كثٌدددراً م امدددا مدددا ٌخدددص المملكدددة مدددن تلدددك للعالقدددات السدددعودٌة االمرٌكٌدددة هدددل ٌجدددب ان 

التصرٌحات هو بعا ما ذكر  بأن الوالٌات المتحدة ملتزمدة بحماٌدة المملكدة العربٌدة السدعودٌة 

والٌات المتحدة بحاجة الدى ان تقدوم المملكدة بمسداعدتها اقتصدادٌاً ج باالضدافة الدى اي ال –وأنها 

 . (4 وعود بتحقٌق استقالل امرٌكً كامل فً مجال الطاقة 

والمملكة العربٌة السعودٌة تنظر بالكثٌر من الجدٌة واالهتمام لعالقاتها مع واشدنطن ولعقدود      

 . (3 لتٌن استراتٌجٌة وقوٌة طوٌلة ظلت العالقات الخارجٌة بٌن الدو

                                                           
 ج مصدر سبق ذكر  ج نفس الرابط .فائز السعدون  (1 

 عمر النداوي ج مصدر سبق ذكر  ج نفس الرابط . (7 

 دٌفٌد شناٌكر ج مصدر سبق ذكر . (4 

 المصدر نفسه . (3 
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ونستنتج مما تقدم اذ تبقى المصالح هً المحور االساس للعاقة بٌن البلدٌن والمصدالح تتغٌدر      

بتغٌر الزمن وتغٌٌر الظروف السٌاسٌة واالقتصادٌة والسدؤال االن مدن ٌحتداج مدن م والدرأي ان 

لدٌس مدن مصدلحة المملكدة العربٌدة الوالٌات المتحدة دولة لها ثقل عالمً على مختلف المحاور و

السددعودٌة أن تنظددر الددى هددذ  العالقددة وتضددحً بهددا فددً ضددوء احددداث لددم تتضددح بعددد معالمهددا 

 وتداعٌاتها على المدى القرٌب .
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 الخاتمة

 -بعد االنتهاء من كتابة البحث تم التوصل الى النتائج والتوصٌات التالٌة :     

 النتائج -اوالً :

سعً الرئٌس االمرٌكً باراك أوباما للتوصل التفاق نووي مدع اٌدران الدى  أدى – 1

 اثارة مزٌد من التوتر فً العالقات مع المملكة العربٌة السعودٌة .

ان رفع العقوبات على اٌران سٌؤدي الدى مزٌدد مدن تددهور اسدعار الدنفط نتٌجدة  – 7

النفط سٌساعد على  لتباطؤ الطلب وفائا النفط فً السوق ودخول اٌران الى اسواق

 مزٌد من التدهور فً أسعار النفط .

على الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ادراج مصالح واهتمامات الرٌاا على اجنددة  – 4

الحوار االمرٌكً االٌرانً فمن الممكن بدء حوار شامل بشأن االسدتقرار واالمدن فدً 

ث المملكدة العربٌدة المستقبل لمنطقدة الخلدٌج ج فضدالً عدن الشدرق االوسدط الكبٌدر حٌد

 السعودٌة واٌران لدٌهما مصالح متشابكة وفً بعا االحٌان تنافسٌة .

ٌمكددن للوالٌددات ان تدددخل الرٌدداا فددً المفاوضددات النووٌددة مددع اٌددران ضددمن  – 3

مجموعدددة الخمدددس زائدددد واحدددد حٌدددث توجددده دعدددوة الدددى المملكدددة العربٌدددة السدددعودٌة 

 لالنضمام الى المحادثات كطرف مراقب .
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 التوصيات -ثانياً :

على الدولتٌن اعادة النظدر لعالقداتهم السٌاسدٌة بمدا ٌخددم بشدكل خداص الددولتٌن  – 1

 وبشكل عام المنطقة .

علدى المملكدة العربٌدة السدعودٌة تجدد لهدا بلدداً ٌكدون بمثابدة حلٌدف لهدا ثدانً مدع  – 7

 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وذلك لتوازن العالقات بٌن البلدٌن .

ٌجددب علددى العالقددات االمرٌكٌددة السددعودٌة ثابتددة وتتطددور بمددا ٌخدددم المصددالح  – 4

 المشتركة للبلدٌن .

التحدٌات العالمٌة بحاجة الى استجابة منسقة من هاتٌن الدولتٌن بمدا ٌمدثالن مدن  – 3

ثقل اقتصادي وسٌاسً عالمً ج وباستمرار التنسٌق والعمل المشدترك بالتأكٌدد سدوف 

 ٌتحقق المزٌد .
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 قائمة المصادر

 الكتب  -اوالً :

ولٌد حمدي االعظمدً ج العالقدات السدعودٌة االمرٌكٌدة وأمدن الخلدٌج فدً وثدائق  – 1

 . 1337غٌر منشورة ج دار الحكمة ج بٌروت ج 

الدولٌدددة فدددً مصدددطلع القدددرن الحدددادي سدددعد حقدددً توفٌدددق ج عالقدددات العدددرب  – 7

 . 7114ج دار واصل ج عمان ج  7والعشرٌن ج ط

الرحٌم عبدد الهدادي واحمدد عبدد هللا ج دراسدات فدً تدارٌخ المملكدة العربٌدة  عبد – 4

 السعودٌة ج دار الخرجً ج الرٌاا ج بدون طبعة ج بدون تارٌخ طبع .

ج مطددابع الفددرزدق ج  7عبددد الفتدداح القٌدداع ج السٌاسددة الخارجٌددة االمرٌكٌددة ج ط – 3

 . 1310الرٌاا ج 

بٌدددة االمرٌكٌدددة فدددً التدددارٌخ الحددددٌث مدٌحدددة احمدددد دروٌدددش ج العالقدددات العر – 5

 . 1315ج مركز البحوث للشرق االوسط ج القاهرة ج  4والمعاصر ج ط

ندداٌف عبددد حثلددٌن ج صددراع الحلفدداء السددعودٌة والوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة ج  – 0

 . 7114ترجمة : احمد مغربً ج دار الساقً ج بٌروت ج 

محمددد حسددنٌن هٌكددل ج سددنوات الغلٌددان ج مركددز االهددرام للدراسددات السٌاسددٌة  – 2

 . 1311والستراتٌجٌة ج القاهرة ج 

 . 1305أمٌن سعٌد ج تارٌخ الدولة السعودٌة ج دار الكتاب العربً ج بٌروت ج  – 1

أمٌل أمٌن ج قدراءة موضدوعٌة فدً ابعداد العالقدات السدعودٌة االمرٌكٌدة ج معهدد  – 3

 . 7113العربٌة للدراسات الستراتٌجٌة ج مصر ج 

ج مكتبدة النهضدة  5محمد طلعت الغنمً ج البترول وأزمة الشرق االوسدط ج ط – 11

 . 1337العربٌة ج القاهرة ج 
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ات السددعودٌة االمرٌكٌددة ج مطبعددة فهددد بددن عبددد هللا السددماري ج تددارٌخ العالقدد – 11

 . 1333ج الرٌاا ج  1العبٌكان ج ط

 رسائل الماجستير والدكتوراه  -ثانياً :

خلٌددل محمددد خلٌددل ابددراهٌم ج السٌاسددة االمرٌكٌددة تجددا  االصددالح السٌاسددً فددً  – 1

المملكة العربٌة السعودٌة ج رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ج جامعة القداهرة ج القداهرة 

 . 7111ج 

عصام محمد عبد الشافً ج السٌاسة االمرٌكٌة تجا  المملكة العربٌدة السدعودٌة ج  – 7

 ج رسالة دكتورا  غٌر منشورة . 7113كلٌة االقتصاد والعلوم ج جامعة القاهرة ج 

لبندددى عبدددد هللا محمدددد ج السٌاسدددة الخارجٌدددة االمرٌكٌدددة تجدددا  المملكدددة العربٌدددة  – 4

ة ج المركددز الدددٌمقراطً العربددً ج قسددم العلددوم السددعودٌة ج رسددالة ماجسددتٌر منشددور

 . 7115السٌاسٌة ج الرٌاا ج 

 المجالت والصحف  -ثالثاً :

هدى راغب عوا ج العالقدات االمرٌكٌدة السدعودٌة ج مجلدة السٌاسدة الدولٌدة ج  – 1

 . 7110( ج مصر ج  31العدد   

ة واشدنطن بوسدت دٌفٌد اتاوي ج الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والسعودٌة ج صحٌف – 7

 . 7111ج واشنطن ج  172ج العدد 

حسددٌن عبددد هللا نفددط الخلددٌج الفددرص والتحدددٌات ومخدداطر النضددوب الطبٌعددً ج  – 4

 . 7112ج الرٌاا ج  120كراسات استراتٌجٌة ج العدد 

عمرو عبد العاطً ج التوجه شرقاً مكانة الخلٌج العربً فً مٌزان طاقة عدالمً  – 3

 . 7113ج القاهرة ج  130الدولٌة ج العدد  متغٌر ج مجلة السٌاسة
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محمد قدوري سعٌد ج المحددات الدفاعٌة لصفقات السالح االمرٌكً فً الشدرق  – 5

 . 7112 –ج القاهرة ج أب  37االوسط ج مجلة السٌاسة الدولٌة ج العدد 

رٌدده شددفٌق ج بسددٌونً ج الوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة ومنطقددة الخلددٌج جدلٌددة  – 0 د 

 . 7112ج القاهرة ج  125المصالحة والتدخل ج كراسات استراتٌجٌة ج العدد 

أشرف كشك ج مراجعدات تكتٌكٌدة أبعداد السٌاسدة االمرٌكٌدة تجدا  أمدن الخلدٌج ج  – 2

 . 7113ج القاهرة ج  33مجلة السٌاسة الدولٌة ج العدد 

دٌفٌد شناٌكر ج التحول فً السٌاسة الخارجٌة السعودٌة ج مجلة السٌاسدة العربٌدة  – 1

 . 7110ج واشنطن ج  110الدولٌة ج العدد 

 المواقع االلكترونية  -رابعاً :

 51محمد عبد القادر ج العالقات السعودٌة االمرٌكٌدة مدا الدذي تغٌدر بعدد مدرور  – 1

 . Neff,warriors Against lsrael , pp / 10 – 11ج الموقع :  7110عاماً ج 

محمد السدٌد غدانم ج القواعدد العسدكرٌة االمرٌكٌدة فدً العدالم العربدً ج الجزٌدرة  – 7

 3ج ص  7115مددددددارس  71ج شددددددبكة المعلومددددددات ج  7110سددددددبتمبر  1نددددددت ج 

www.aljazeera.net . 

تقددارب العالقددات السددعودٌة الروسددٌة والقضدداٌا االقلٌمٌددة ج  ابددراهٌم منشدداوي ج – 4

ج الدددددددددرابط  7115المركدددددددددز العربدددددددددً للبحدددددددددوث والدراسدددددددددات ج القددددددددداهرة ج 

www.acrseg.org  . 

عمددر النددداوي ج المملكددة العربٌددة السددعودٌة واعددادة التددوازن للسٌاسددة الخارجٌددة  – 3

ج مقدددددددددددال علدددددددددددى الدددددددددددرابط :  7110االمرٌكٌدددددددددددة ج معهدددددددددددد واشدددددددددددنطن ج 

www.washingtoninsst:tute.org . 

كٌدة ج مقدال متداح علدى موقدع فائز السعدون ج مستقبل العالقات السعودٌة االمرٌ – 5

 . www.elsada.netالصدى نت ج الرابط : 

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.acrseg.org/
http://www.acrseg.org/
http://www.washingtoninsst:tute.org
http://www.washingtoninsst:tute.org
http://www.elsada.net/


 

 
35 

جاسددتن تشددٌك ج السددعودٌة تعٌددد النظددر فددً اسددتراتٌجٌتها بعددد تغٌٌددر المشددهد فددً  – 0

 ج الددددددددددددددرابط : 7110امرٌكددددددددددددددا صددددددددددددددحٌفة وول سددددددددددددددترٌت ج دٌسددددددددددددددمبر 
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