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سياسة االتحاد السوفييتي تجاه المملكة 
وموقف الواليات  ١٩٥٥العربية السعودية عام  

  المتحدة األمريكية منها
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  : الملخص

إلى دراسة السياسة السوفييتية تجاه المملكة العربية السعودية عام  البحث يهدف هذا 
، وهو العام الذي شهد انفتاحًا سوفييتيًا كبيرًا تجاه منطقة الشرق األوسط بصورة عامة،  ١٩٥٥

ومحاوالت سوفييتية جديدة لالنفتاح على المملكة العربية السعودية بصورة خاصة، ولتحقيق 
مكان أن يتم تسليط الضوء على مالمح السياسة االن البحث فقد كان من الضرورة بالغرض م

، ومن دراسة العوامل التي دفعت ١٩٥٥السوفييتية تجاه المملكة العربية السعودية قبل عام 
باالتحاد السوفييتي إلى محاولة االنفتاح على المملكة، وذلك إليضاح المسار التاريخي الذي 

  .السياسة  االتحاد السوفييتي لتلك أفضى إلى انتهاج
  

Abstract 
This research aims to analyze the soviet policy toward Saudi 

Arabia in 1955 , this year witnessed an active Soviet Policy in the Middle 
East area in general , the Soviets tried to create good relations with all 
countries in that region especially with Saudi Arabia.In order to get the 
Purpose of study; the researcher focused firstly on the historical 
background of the soviet Policy toward Saudi Arabia before 1955, and 
investigate the factors which made direct influence on the soviet Policy 
makers to follow new attitudes in 1955. 
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   -:المقدمة

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول المهمة والمحورية ، سواء على صعيد 
، نتيجة لمكانتها االقتصادية الكبيرة التي أتاحها لها العربية أو على المستوى العالمي المنطقة

 ، األمر الذي وضعها في قلب الستراتيجيات فط في باطن أراضيها بكميات هائلةوجود الن
العالمية للدول الكبرى ، وبصورة خاصة في حقبة ما عرف بالحرب الباردة التي شهدت تنافسا 

  .قويا بين قطبي العالم آنذاك ، الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي 

انفتاحا كبيرا  ١٩٥٥، شهدت سياسة االتحاد السوفييتي في عام وفي إطار ذلك التنافس 
، وقد حققت تلك السياسة نجاحا واضحا في كل من مصر وسوريا األوسطالشرق تجاه منطقة 

، من لكل من االتحاد السوفييتي من جهةمن خالل صفقات األسلحة التي مثلت نصرا مزدوجا 
خالل التواجد بقوة في تلك المنطقة المهمة استراتيجيا ، ولتلك الدول العربية من جهة أخرى ، من 

، التحكم بالسالح الواصل إلى العربالتي كان احد أوجهها المباشرة خالل كسر الهيمنة الغربية 
  .من حيث النوع والكم وتوقيت التسليم 

وبالتزامن مع ذلك النجاح ، فقد سعى االتحاد السوفييتي في ذلك العام إلى تحقيق انجاز 
اليات المتحدة مماثل في المملكة العربية السعودية ، التي كانت عالقاتها مع كل من بريطانيا والو 

األمريكية تمر بحالة من التوتر في تلك المرحلة ، فعمل على استغالل ما وجده ظرفا مناسبا لمد 
جسور العالقات السياسية مع المملكة ، وهو ما شكل تهديدا ربما كان أكثر خطرا على المصالح 

بدفع الواليات  ، إذ كان وجود النفط في المملكة كفيالغربية من انفتاحه على مصر وسورياال
  . المتحدة األمريكية إلى العمل الفوري على مواجهة التحرك السوفييتي بقوة وحزم

لمملكة العربية السعودية وهذا البحث يهدف إلى تتبع السياسة السوفييتية تجاه ا
، ولتحقيق هذا الهدف فقد كان من الضرورة أن يتم تسليط الضوء على مالمح ١٩٥٥عام

، ومن ثم دراسة العوامل التي  ١٩٥٥ة تجاه المملكة العربية السعودية قبل عام السياسة السوفييتي
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، وذلك إليضاح المسار التاريخي إلى محاولة االنفتاح على المملكةدفعت باالتحاد السوفييتي 
ن الذي أفضى إلى انتهاج االتحاد السوفييتي لتلك السياسة ، التي خصص الجزء األخير م

، والطريقة التي تعاملت بها المملكة العربية السعودية مع يح آلياتهاالبحث لدراستها وتوض
المساعي السوفييتية ، فضال عن موقف الواليات المتحدة األمريكية ، والجهود التي بذلتها 

  . لمواجهة وٕافشال تلك السياسة السوفييتية 

  لمحة تاريخية عن سياسة االتحاد السوفييتي تجاه المملكة

   ١٩٥٣ية حتى عام العربية السعود

مرت السياسة السوفييتية تجاه المملكة العربية السعودية بأربع مراحل مختلفة قبل عام 
، وقد ابتدأت عندما أعلن الملك عبد  ١٩٣٤ – ١٩٢٦، امتدت األولى منها بين عامي  ١٩٥٣

لى بعد تمكنه من االنتصار ع" ملكًا على الحجاز وسلطانًا على نجد"العزيز آل سعود نفسه 
، فبادر االتحاد السوفييتي إلى االعتراف بالدولة الجديدة )١(الهاشميين وٕانهاء حكمهم في الحجاز

وأقام مع الدولة السعودية عالقات دبلوماسية بدرجة  ١٩٢٦في السادس عشر من شباط 
، وكان االتحاد السوفييتي بذلك أول دولة كبرى تعترف بالوضع الجديد للملك عبد )٢(قنصلية

  .)٣(ز سعودالعزي

كان اندفاع االتحاد السوفييتي إلى إقامة عالقات سياسية مع السعودية مندرجا ضمن 
، التي كان السوفييت يرون فيها عدوا أساسيا سياسة هدفت إلى مجابهة بريطانيا إطار

، فبدأ السوفييت يبحثون عن عالقات دبلوماسية وتحالفات مع القوى التي كانت واقعة )٤(لنظامهم
لنفوذ البريطاني في المناطق الجنوبية الغربية لالتحاد السوفييتي بهدف تقديم الدعم لها تحت ا

، بغض النظر عن الطبيعة السياسية واالجتماعية )٥(ومحاولة إبعادها عن دائرة النفوذ البريطاني
  .)٦(للنظام الذي يحكم تلك البلدان
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ية بصورة كبيرة ، وقد بلغت السعود –اتسمت تلك المرحلة بتطور العالقات السوفييتية 
عند زيارة وزير الخارجية السعودي آنذاك األمير فيصل بن عبد العزيز إلى  ١٩٣٢أوجها عام 

وقد تمكن ) ٨(، وهي أول زيارة لمسؤول عربي بهذا المستوى إلى االتحاد السوفييتي)٧(موسكو
ت ، إلى جانب االتحاد السوفييتي من تحقيق حضور سياسي متميز في السعودية التي كان

اليمن، هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان كان لالتحاد السوفييتي حضور دبلوماسي رسمي 
  .)٩(فيهما خالل سنوات ما بين الحربيـن العالميتين

، واتسمت بتدهور ١٩٣٨وامتدت حتى عام  ١٩٣٤في عام ابتدأت المرحلة الثانية 
التحاد السوفييتي في الحصول على موافقة السعودية العالقات بين الطرفين ، وذلك بعد أن فشل ا

لتكون على شكل معاهدة تحالف بينهما  األمر الذي  ١٩٣٤لتطوير العالقات بين الطرفين عام 
، ويبدو أّن ذلك كان سببا كافيا )١٠(أدى إلى أن تسوء العالقات بينهما وتدخل في حالة من الركود

جدوى التقارب مع المملكة العربية السعودية ، والبدء في لدفع الساسة السوفييت إلى التشكيك في 
مراجعة سياستهم تجاهها خاصة في ضوء تنامي التوتر في أوروبا والحاجة إلى تحسين العالقات 

، وكذلك نتيجة لتنامي الدور السياسي األمريكي في السعودية نظرا لتنامي دور )١١(مع بريطانيا
، )١٢(وهو ما أدى إلى أن يعتبرها السوفييت منطقة نفوذ أمريكيةالشركات النفطية األمريكية فيها، 

ونتيجة لما تقدم قرر االتحاد السوفييتي قطع العالقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية 
، لتدخل السياسة السوفييتية تجاه المملكة العربية )١٣( ١٩٣٨في الثالث عشر من نيسان 

  .السعودية في طورها الثالث 

اتسمت المرحلة الجديدة بالعداء بين الطرفين بصورة ملحوظة ، وقد تبين ذلك بعدما وقع 
، حيث تفاوضا في العام  ١٩٣٩االتحاد السوفييتي معاهدة عدم اعتداء مع ألمانيا النازية في آب 

، سوفييتي في إيران والمشرق العربيالتالي على التحالف فيما بينهما مقابل إطالق يد االتحاد ال
، بما يضمن للسوفييت السيطرة على الخليج بير من المملكة العربية السعوديةواقتطاع جزء ك

، فإن المملكة العربية )١٥( ، وعلى الرغم من إن هذا االتفاق لم يوضع قط موضع التنفيذ)١٤(العربي
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مع ، بانتهاج سياسة متماشية  ١٩٤٥السعودية أخذت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 
المواقف األمريكية المعادية لالتحاد السوفييتي ، فقد تلقى ولي العهد السعودي األمير سعود بن 
عبد العزيز تعليمات من والده بان يؤكد لألمريكيين في زيارته التي قام بها إلى واشنطن في 

تهديدا "، بان المملكة العربية السعودية ترى إن االتحاد السوفييتي يشكل ١٩٤٧كانون الثاني 

بسبب العالقات القوية بين الشيوعية ...المملكة غير مباشر ولكنه خطير على

انه يدرك إن  ١٩٤٧، كما صرح الملك عبد العزيز في الثاني عشر من نيسان )١٦("والصهيونية
 كالكوليرا أو الطاعون أو "الشيوعية تمثل خطرا على منطقة الشرق األوسط ، وٕانها تنتشر 

انه يفضل " -:بلغ الوزير البريطاني المفوض في جدة في أيلول من العام نفسه ، وا)١٧( "الجراد

  .)١٨(" الموت على مقابلة ممثل سوفييتي في بالده

) ٢٠(خالل السنوات األخيرة من حكمه) Joseph Stalin( )١٩(وقد تبني جوزيف ستالين 

مستلزمات البناء والتقدم اذ ، مبدأ العزلة الدفاعية والتأكيد على ضرورة اتخ١٩٥٣ته عام حتى وفا
، فأهمل االعتبارات ذات األفق العالمي وركز على بناء االشتراكية وتدعيمها داخل الدولة الداخلي

، فابتعد االتحاد السوفييتي نتيجة لذلك عن وضع سياسة خاصة بالمملكة العربية )٢١(السوفييتية
أن صنفت النشرات السوفييتية  السعودية خاصة والخليج العربي بصورة عامة ، السيما بعد

، البلدان الواقعة على الخليج العربي بدون استثناء بأنها ١٩٥٣ – ١٩٥١الرسمية ألعوام 
، إال أّنه ثمة عوامل مختلفة دفعت باالتحاد )٢٢(حكومات إقطاعية مطلقة وخاضعة لالستعمار

  . ١٩٥٣عد عام السوفييتي إلى انتهاج سياسة جديدة تجاه المملكة العربية السعودية ب

   ١٩٥٥ -  ١٩٥٣المملكة العربية السعودية  عوامل االنفتاح السوفييتي تجاه

تغييرا كبيرا ، كان بمثابة  ١٩٥٣شهدت سياسة االتحاد السوفييتي الخارجية بعد عام 
االنعطافة الهامة ، وقد كان لوفاة ستالين في ذلك العام أثرا حاسما في ذلك التغيير ، حيث بدأ 

، بعدما وجد القادة السوفييت في التعامل مع المتغيرات الدوليةالسوفييتي عهدا جديدا االتحاد 
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، عامال معوقا لما سنوات حكمه في سياسة االنكفاء والعزلة ، التي اتبعها ستالين خالل) ٢٣(الجدد
كان ينبغي أن يضطلع به االتحاد السوفييتي من نشاط على الصعيد الخارجي ، فأسس هؤالء 

ي في موقع دفاعي معزول عن كاملة عن السياسة الستالينية التي جعلت االتحاد السوفييت لقطيعة
، وكان هذا التصور قائما على إن االمبريالية الغربية رحوا تصورا جديدا للعالم المتغير، وطالعالم

  .)٢٤(ورسوخا أصبحت في وضع يصعب معه مواجهة المعسكر االشتراكي الذي غدا أكثر قوة 

رزت تلك السياسة الجديدة حالة من الصراع اإليديولوجي الشديد بين الكتلة لقد أف
، والكتلة الرأسمالية الغربية بزعامة الواليات المتحدة تراكية بزعامة االتحاد السوفييتياالش

ه في سياق ما عرف بالحرب الباردة ، وقد كان االتحاد السوفييتي ، في إطار سياست ،األمريكية
، حريصا على أْن يكون حيث تكون الواليات المتحدة عظمى فاعلة دولياالجديدة كقوة 

 ،، وذلك للحد من تأثيرها في المناطق ذات األهمية الستراتيجية بالنسبة ألمنه القومي)٢٥(األمريكية
قة الخليج العربي على وجه ، ومنطمنها على وجه العموم وكانت المنطقة العربية واحدة

الفائقة من الناحية الستراتيجية ، وغناها بالثروات الطبيعية والسيما ، وذلك ألهميتها الخصوص
النفط ، ولقربها الجغرافي من حدوده الجنوبية الغربية ، فضال عن تنامي الوجود الغربي فيها من 

  . )٢٦(خـالل الشركات النفطية 

لكة العربية المموقد تزامن ذلك التوجه السوفييتي الجديد مع حالة من التوتر السياسي بين 
بسبب ألمريكية وبريطانيا من جهة أخرى ، وكل من الواليات المتحدة االسعودية من جهة

، وأدت إلى أن تنتهج  ١٩٥٤مجموعـة من الخالفات التي برزت بين الطرفين منذ مطلع عام 
  .المملكة العربية السعودية مواقف متعارضة مع السياسة الغربية 

بتوقيع ) ٢٧(الغربي بقيام الملك سعود بن عبد العزيز –سعودي تمثلت أولى مظاهر التوتر ال
 Aristotle Socrates(  )٢٨(اتفاقية خاصة مع الملياردير اليوناني أرسطو سقراط اوناسيس

Onassis ( لتأسيس شركة لنقل النفط السعودي عرفت باسم الشركة العربية السعودية للنقل
، في محاولة لتحقيق شيء من ١٩٥٤انون الثاني والثالثين من ك البحري ، وذلك في الحادي
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السيطرة الوطنية على مفصل مهم من مفاصل الصناعة النفطية المتمثل في شحن النفط 
األمر الذي وجدت فيه الواليات المتحدة األمريكية تهديدا مباشرا وخطيرا لمصالحها ، وتوزيعه

ت على الرياض ضغطـا سياسيا قويا النفطية في المنطقة ، فرفضت االتفاقية رفضا قاطعا ومارس
، وقد كان إقدام الملك سعود على إنهاء عمل )٢٩(هدف إلى إجبارها على التخلي عن تلك الشركة

مظهرا بارزا من  ١٩٥٤البعثة العسكرية األمريكية التي كانت متواجدة في المملكة في شباط 
  .)٣٠(األمريكيةالسعودية والواليات المتحدة مظاهر التوتر بين 

وفي الوقت الذي كانت فيه المملكة العربية السعودية في حالة من التوتر السياسي مع 
الواليات المتحدة األمريكية ، فإنها كانت تواجه توترًا اشد مع بريطانيا بسبب الخالف الحدودي 

، ذلك الخالف الذي لم تنفع المفاوضات المباشرة بين الطرفين في حله )٣١(حول واحة البريمي
، تحكيم دوليةعلى إحالته إلى هيأة  ١٩٥٤وات طويلة ، فتم االتفاق في الثالثين من تموز لسن

   .)٣٢(وعقدت أولى جلسات التحكيم في الثاني والعشرين من كانون الثاني من العام التالي

لى الهدوء، إال أّن إحالة الخالف إلى التحكيم لم يعن قط انه انتهى أو كان في طريقه إ 
، إذ ما لبثت العالقات بين الطرفين أن توترت بصورة كبيرة بسبب اتهام كس من ذلكبل على الع

كل منهما لآلخر بالسعي إلى إفشال التحكيم خوفا من نتيجته وطمعا في احتالل األراضي 
  . )٣٣(المتنازع عليها 

الغربية تمثل في اإلعالن عن إنشاء  -ولكن العامل األهم في توتر العالقات السعودية 
، حيث كان الملك سعود يرى فيه تقوية )٣٤( ١٩٥٥لف بغداد في الرابع والعشرين من شباط ح

للعراق الهاشمي على حساب المملكة العربية السعودية ، وبطبيعة الحال كان الموقف السعودي 
العراق آنذاك وبين أسرة آل  مبنيا على ارث من التنافس العائلي بين األسرة الهاشمية الحاكمة في

لحلف  الذي ضم ، إلى جانب ، وكان الملك سعود يرى أّن دعم الواليات المتحدة لهذا اودسع
، كال من تركيا وٕايران وباكستان فضال عن بريطانيا التي كانت تضغط على حدود المملكة العراق
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أو على األقل  ،، يمثل دعما ألعداء المملكة العربية السعوديةلجنوبية الشرقية في واحة البريميا
  .)٣٥(تخليا عنها 

وعلى أساس ما تقدم فقد وقفت المملكة العربية السعودية بقوة ضد حلف بغداد ، وبدأت 
، )٣٦(في التقارب مع الجبهة العربية الرافضة لذلك الحلف ، التي تمثلت بكل من مصر وسوريا

    ة وسخرت كل إمكاناتها السياسية واالقتصادية في خدمة هذه الجبهة بغية تعزيزها وتقوي
  .)٣٧(موقفها

كان الموقف السعودي الرافض لحلف بغداد متطابقا مع الموقف السوفييتي ، الذي رأى في 
، فدأب )٣٨(ذلك الحلف جزًء من سلسلة أحالف أنشأها الغرب في محاولة لتطويقه والضغط عليه
إال وسيلة  على مهاجمتها ودعم مواقف الدول العربية الرافضة لها ، عدا إن هذه األحالف ما هي

استعمارية للضغط على هذه الشعوب وٕاكراهها على االرتباط بسياسات معينة والزج بها في 
مضمار الحرب الباردة لحساب الغرب ، وقد تركزت الجهود السياسية السوفييتية في ذلك الوقت 

  .)٣٩(على تأييد موقف هذه الدول في البقاء بعيدا عن هذه األحالف

فييتي الغربي المحتدم آنذاك وبسبب النهج العقائدي الذي عملت به وفي ظل التنافس السو  
القيادة السوفييتية الذي كان يتلخص في محاربة النفوذ الغربي أينما وجد ، فقد عدت بعض 

على عدائية ضد بريطانيا وحلف بغداد  الزعامات العربية ، السيما السعودية التي اتخذت مواقف
  . )٤٠( ظر عن معتقداتها السياسية ، أو حتى نوع الحكم الذي تقودهبغض الن "ثورية"أنها زعامات 

انفتاحا وكان االتحاد السوفييتي يأمل أن تكون تلك الدول الرافضة للسياسة الغربية أكثر 
، لتحقيق نوع من التوازن مع الدول الغربية ، وتبعا لذلك اخذ السوفييت وتوجها نحو موسكو

، )٤١(سناد والمساعدة السياسية واالقتصادية والعسكرية لتلك الدوليلوحون باستعدادهم لتقديم اإل
وكانت المملكة العربية السعودية من أهمها ، فعمل على إتباع سياسة جديدة تجاهها تميزت 

  . بالسعي إلى كسبها وٕاعادة التقارب بينهما 
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والموقف  ١٩٥٥تي تجاه المملكة العربية السعودية يسياسة االتحاد السوفي

        مريكي منهااأل

بدأت السياسة السوفييتية الجديدة تجاه المملكة العربية السعودية تأخذ مالمحها األولى مع  
نشر في السادس بيان وزارة الخارجية السوفييتية بخصوص الوضع في الشرق األوسط ، الذي 

ي ، وعبر عن رفض االتحاد السوفييتي لسياسة األحالف الغربية ف١٩٥٥عشر من نيسان 
المنطقة العربية ، وذكر البيان أّن ضغوطا غربية تمارس على الدول العربية الرافضة للسياسة 
الغربية ، السيما مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية ، وحرص واضعو البيان على التذكير 

انه كان  بمواقف االتحاد السوفييتي السابقة تجاه المملكة العربية السعودية من خالل التأكيد على
سباقا في المبادرة إلى االعتراف بالمملكة العربية السعودية كدولة مستقلة ، وانه سيبقى ثابتا على 

تعهد "موقفه في دعم سيادة واستقالل جميع الدول العربية ، وقد عبـر البيان في ختامه عن 

      ونهابالدفـاع عن حـرية واستقالل دول الشرق األوسط وعدم التدخـل في شؤ " سوفييتي
  .)٤٢(الداخلية 

كان هذا البيان السوفييتي الذي جاء على ذكر المملكة العربية السعودية في عداد الدول 
الرافضة للسياسات الغربية جنبًا إلى جنب مع كل من سوريا ومصر ، بمثابة الخطوة األولى في 

ثلت في محاولة االنفتاح عليها ، التي تمة تجاه المملكة العربية السعوديةالسياسة السوفييتية الجديد
السيما   ،واستمالتها ، وقد جاءت الخطوة الثانية بصورٍة أكثر تحديدًا وبطريقٍة دبلوماسيٍة مباشرةٍ 

بعد خيبة األمل السعودية التي عبر عنها الملك سعود نتيجة لقيام الواليات المتحدة بدعم دول 
ا في تزويد السعودية بالنوع نفسه من ، وترددهاد باألسلحة والمساعدات العسكريةحلف بغد

بطلب إلى الواليات المتحدة  ١٩٥٥، خاصة أّن األخيرة تقدمت في ايار )٤٣(السالح والدعم
لتقوية الحرس الملكي السعودي بعد ) M-47 و  M-41(األمريكية لشراء نوعين من الدبابات 

النظامي أوائل الشهر الجيش  اكتشاف محاولة لالنقالب على الملك قادها بعض الضباط في
، فان الواليات المتحدة أبلغت تريد تسليما فوريا لتلك الدبابات، وبينما كانت السعودية نفسه
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، األمر الذي فق جدول زمني قد يمتد لبضع سنواتالجانب السعودي إن التسليم سيكون على و 
  .  )٤٤(أثار استياء الملك سعود 

ام السفير السوفييتي في طهران بزيارة السفارة تمثلت الخطوة السوفييتية الجديدة في قي
، حيث قدم إلى نظيره السعودي هناك طلبا ١٩٥٥في الرابع والعشرين من تموز السعودية هناك 

سوفييتيا إلعادة العالقات الدبلوماسية المقطوعة بين الدولتين بصورة فورية ، ويبدو أّن السفير 
فسر حول ما إذا كان ذلك يمثل مقترحًا شخصيًا السعودي قد فوجئ بالطلب ، حتى انه قد است

من السفير أم انه طلب رسمي ، فأجاب السفير السوفييتي انـه تقدم بالطلب على وفق التعليمات 
  .)٤٥(رسمية تلقاها من حكومته 

لم تجب الحكومة السعودية على الطلب السوفييتي ، إال إنها في الوقت نفسه لم تتأخر في 
مباشرة إلى األمريكيين عن طريق وكيل وزارة الخارجية السعودي يوسف نقل مضمونه بصورة 

ياسين، الذي اجتمع في الخامس والعشرين من تموز مع السفير األمريكي في المملكة العربية 
، )٤٦(في مدينة جده وابلغه بذلك التطور) George Wadsworth(السعودية جورج وودسوورث 

إلى إثارة مخاوف األمريكيين ، ودفعهم إلى التعجيل في  في محاولة كانت تهدف على ما يبدو
  .تسليم السالح المطلوب 

وقد أثار الطلب السوفييتي المخاوف األمريكية بالفعل ، فقد أرسل وزير الخارجية األمريكي 
في وقت الحق من اليوم نفسه ، رسالة إلى )  John Foster Dulles( جون فوستر داالس 

وورث ابلغه فيها بضرورة مقابلة الملك سعود ، واطالعه بان الواليات السفير األمريكي وودس
المتحدة لديها الكثير من األدلة التي تفيد ان السفارات السوفييتية في معظم البلدان هي عبارة عن 
بؤر للنشاطات الشيوعية ، األمر الذي يجب أن يضعه الملك في حساباته إذا ما فكر في إقامة 

مع االتحاد السوفييتي ، كما زود داالس السفير األمريكي بتوجيهات نصت  عالقات دبلوماسية
سعـودية هو أمر خطير يجب مواجهته والتصدي له بكل  –على أّن تأسيس عالقات سوفييتية 

  . )٤٧(الطرق الممكنة 
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ودية التي ابلغها بها ويبدو أّن وزارة الخارجية األمريكية قد فهمت مغزى الرسالة السع
، أو إنها كانت تتخوف من إقدام االتحاد السوفييتي على تقديم عروض إلى المملكة ينيوسف ياس

العربية السعودية لتزويدها باألسلحة ، لذلك بادر وزير الخارجية جون فوستر داالس إلى إرسال 
، اعلمه فيها بان الحكومة األمريكية  ١٩٥٥مذكرة إلى السفير وودسوورث في الثالث من أيلول 

إلى المملكة العربية السعودية ، )  (M 41ت على تقديم ثماني عشرة دبابة من طراز قد صادق
وقد وجه  ،ولكنه بّين أّن هذا النوع من الدبابات سيتطلب برنامجا لتدريب القوات السعودية عليها

الوزير داالس السفير وودسوورث بضرورة أن يبلغ الملك سعود شخصيا بالموافقة األمريكية ، 
قع الموافقة وتأثيرها ابلغ ، وذلك لقطع الطريق أمام السوفييت إذا ما حاولوا تقديم األسلحة ليكون و 

، ويالحظ أّن ربط الموافقة األمريكية على تزويد الجانب )٤٨(إلى المملكة العربية السعودية 
خالفا  السعودي بالدبابات ببرنامج التدريب كان يعني عمليا تأجيل التسليم إلى ما بعد التدريب ،

  .        للرغبة السعودية الرامية إلى التسليم الفوري 

ولم يطل الوقت قبل أن يتحقق ما تخوف منه األمريكيون ، فقد بعث وزير الخارجية  
، تحدث  ١٩٥٥األمريكي داالس مذكرة إلى السفارة األمريكية في جدة في الرابع عشر من أيلول 

عروض تقدم بها االتحاد السوفييتي لتزويد المملكة  فيها عن معلومات تلقتها الوزارة بخصوص
العربية السعودية باألسلحة ، وقد أكد داالس على ضرورة أن يسارع وودسوورث ويبين للملك 
سعود أّن الواليات المتحدة األمريكية ستعمل على تلبية كل االحتياجات السعودية من األسلحة 

كما ستعمل على مساعدتها في بنـاء قوة دفاعية والتجهيزات ، فضال عن الخبراء والفنيين ، 
  .)٤٩(مالئمة 

كما طلب داالس من السفير األمريكي أن يلفت انتباه الملك سعود إلى خطورة أن تقوم 
السعودية بتغيير مصادر أسلحتها ، الن ذلك يعني إن الجيش لن يستطيع التعامل مع تلك 

، وان السماح للسالح الالزمة للتعامل معهاات الكافية األسلحة بكفاءة لعدم امتالكه الخبر 
السوفييتي بالتدفق إلى السعودية سيعني بالضرورة السماح للفنيين السوفييت بالتدفق معه 
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فهل سيوافق الملك على السماح للخبراء السوفييت بالعمل جنبـا إلى جنب "ألغراض التدريب ، 

الملك سعود من احتمال أن يؤدي  ، وذلك في محاولة إلثارة مخاوف)٥٠( "مع جنوده وضباطه
وجود الضباط السوفييت إلى بث الروح الثورية بين صفوف الضباط والجنود السعوديين، خاصة 

  . بعد محاولة االنقالب التي مر ذكرها آنفًا 

، أنه أجرى لقاًء مع ١٩٥٥يكي في الخامس عشر من أيلول أجاب السفير األمر  
، ار نقاش حول التحركات السوفييتية، ودد ، خالد القرقنيالخاص للملك سعو المستشار السياسي 

وقد بين خالد القرقني أّن الملك سعود راغب في الحفاظ على عالقات الصداقة مع الواليات 
المتحدة األمريكية بغض النظر عن الموقف إزاء العروض السوفييتية، وبين أّن الحكومة 

، إلى الحصول على أية ضمانات منها تلجا السعودية لن توقع على أي تحالف مع موسكو ولن
قرار إقامة ، حيث ذكر إن الباب مفتوحا أمام كل االحتماالتغير انه ناور بدبلوماسية وترك 

، إال أّن الحكومة السعودية ليست اقل شانا من دول أخرى تقيم عالقات العالقات لم يتخذ بعد
األمريكية نفسها ، فضال عن بريطانيا  دبلوماسية مع االتحاد السوفيتي ، كالواليات المتحدة

  .)٥١(ومصر على سبيل المثال

وقد عمد مستشار الملك سعود إلى إثارة المخاوف األمريكية ، حيث أكد أّن قرار إقامة  
عالقات دبلوماسية مع موسكو سيكون له صدًى واسعًا في أوساط العرب والمسلمين بسبب مكانة 

صلحة الواليات في مصلحة السوفييت قطعا وليس في م الملك سعود الكبيرة ، وانه سيكون
ة هو إن ، أما بخصوص األسلحة فان التفكير المنطقي للحكومة السعوديالمتحدة األمريكية

، وان واشنطن تسلحها بصورة كبيرة وتقدم لها كل أنواع الدعم إسرائيل عدو العرب األول
تراه خطرا سوفييتيا عن  رة على دفع مااالقتصادي والتقني ، وان كانت الواليات المتحدة قاد

، فاألخيرة ترغب بالمزيد من السالح للدفاع عن نفسها ضد الخطر اإلسرائيلي،  وٕاذا السعودية
قدمت واشنطن السالح إلى المملكة العربية السعودية فإن األخيرة ستكون قادرة على رفض 

  .)٥٢(العرض السوفييتي
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تحاد السوفييتي قد عرض تزويد المملكة العربية ومن األهمية أن نشير هنا إلى أن اال 
السعودية بالسالح بالتزامن مع صفقة األسلحة الهامة التي عقدها جمال عبد الناصر مع 

، )٥٣(جمهورية تشيكوسلوفاكيا ، التي كانت في حقيقة األمر صفقة سوفييتية تمت بغطاء تشيكي
السوفييتي هو الذي بادر إلى طلب إعادة ، فاالتحاد بين األمرين إال أنه ثمة فرقًا جوهرياً 

العالقات الدبلوماسية المقطوعة مع المملكة العربية السعودية ، وهو أيضا الذي عرض تقديم 
، في حين إن عبد الناصر كان هو المبادر إلى طلب السالح من كما الحظنا السالح إليها

طريق الصين الشعبية على ، بل عن ولم يكن الطلب بصورة مباشرة حتى االتحاد السوفييتي
، وان االتحاد السوفييتي )٥٤(١٩٥٥هامش مؤتمر عدم االنحياز الذي عقد في مدينة باندونغ 

ارتأى بعد دراسة الموضوع أن يقدم السالح إلى مصر عن طريق تشيكوسلوفاكيا ألسباب كانت 
عبد الناصر عن الصفقـة ، وقد أعلن )٥٥(تتعلق بالتوازنات الدولية مع الواليات المتحدة األمريكية 

، أي بعد حوالي أسبوعين من العرض السوفييتي )٥٦(١٩٥٥في السابع والعشرين من أيلول 
للمملكة العربية السعودية ، وان كان ثمة استنتاج يمكن الخروج به مما تقدم ، فيتلخص في إن 

ة بحيث كان هو االتحاد السوفييتي كان يعلق أهمية كبيرة على كسب المملكة العربية السعودي
  .     المبادر إلى عرض السالح عليها 

ويالحظ أّن المملكة العربية السعودية لم تتخذ موقفا واضحًا برفض العروض السوفييتية أو 
قبولها ، وسواء كان ذلك راجعا إلى رغبتها في انتظار الموقف األمريكي ، أو لعدم رغبتها في 

وفييتي قرأ الموقف بصورة مغايرة ، وسعى إلى تعزيز التجاوب مع السوفييت ، فان االتحاد الس
انفتاحه على المملكة العربية السعودية بصورة اكبر ، كما حاول دفع الرياض إلى الموافقة وكسر 

، ١٩٥٥ففي التاسع من تشرين األول  حاجز التردد من خالل تقديم عرض ثان تميز بالسخاء ،
لذي كان وقتها سوفييتي في باريس عرضا إلى األمير طالل بن عبد العزيز ، اقدم السفير ال

، لتجهيز الرياض باألسلحة الثقيلة التي تطلبها ، وترك للسعودية حرية دفع  سفيرا لبالده هناك
الثمن بالطريقة التي تراها ، ووفق منهاج طويل األجل ، يتفق الطرفان على كيفية تنفيذه الحقا ، 

  .)٥٧(ذا العرض إلى الملك سعود فورًا وقد رفع ه
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كان هذا العرض السوفييتي الجديد دقيقا في توقيته ، إذ جاء قبيل استيالء بريطانيا على  
، وقد وصف )٥٨(واحة البريمي ، الذي تم في السادس والعشرين من تشرين األول من العام نفسه

، ذلك االحتالل بأنه قد ) CIA(يكية ، مدير وكالة المخابرات األمر ) Allen Dulles(ألن داالس 
جاء في أسوأ توقيت بالنسبة إلى الواليات المتحدة األمريكية ، ألنه قد يشجع السعوديين على 

  .)٥٩(االندفاع نحو الموافقة على عروض األسلحة السوفييتية التي ستغدو أكثر اغراًء 

البريطاني في واحة  ولذلك أرادت الحكومة األمريكية أن تنأى بنفسها عن التحرك   
التاسع  الحكومة السعودية في) Hoover(البريمي ، فابلغ وكيل وزارة الخارجية األمريكي هوفر 

  ،، بان الواليات المتحدة لم تكن على علم بنية بريطانيا احتالل الواحةوالعشرين من تشرين األول
  . )٦٠(" الخطوة المتهورة اندهاشها من هذه"وٕانها عبرت للبريطانيين فور احتالل الواحة عن 

إال أّن األمير فيصل بن عبد العزيز ، ولي العهد ووزير الخارجية السعودي آنذاك ، قد 
، ولمرات عدة عن قرب إقامة عالقات  ١٩٥٥أعلن من القاهرة في األول من تشرين الثاني 

ه صوب موسكو دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية واالتحاد السوفييتي وان بالده ستتج
، كما صرح عن نية بالده في عقد صفقة سالح مع السوفييت  وعندما سئل من )٦١(طلبا للدعم

نحن "  -:قبل وسائل اإلعالم عما إذا كان ذلك سيؤدي إلى نشـر الشيوعية في المنطقة أجاب 

  .)٦٢(" نشتري الحديد وال نشتري المبادئ

قاهرة سولود محادثات مع السفير السعودي وفي الوقت نفسه أجرى السفير السوفييتي في ال
هناك تمحورت حول إمكانية عقد صفقة سالح سوفييتية للسعودية وتأسيس عالقات دبلوماسية 

  .)٦٣( بينهمـا

مستشار الملك  وعلى الرغم من تصريحات األمير فيصل القوية ، والتي بدت جدية ، فإنّ  
ريكي من خالل إبالغ السفير وودسوورث في ، بادر إلى طمأنة الجانب األمسعود خالد القرقني

  . )٦٤( "متهورة"، بان الملك سعـود لن يتصرف بطريقة  ١٩٥٥السادس من تشرين الثاني 
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تمثلت الخطوة األخيرة في إطار المساعي السوفييتية لكسب المملكة العربية السعودية ، 
تحاد السوفييتي ، إلى الملك رئيس اال )٦٥() Vorshilov( في رسالة بعثها الماريشال فورشيلوف 

سعود استنكر فيها بشدة إقدام بريطانيا على احتالل واحة البريمي ، وعبر عن تعاطفه مع 
المملكة العربية السعودية ، وأعلن عن استعداد االتحاد السوفييتي لتقديم أي نوع من المساعدة قد 

الثاني برسالة أوصلها  ، وقد أجاب الملك سعود في الخامس عشر من تشرينتطلبها الرياض
السفير السعودي في القاهرة الشيخ إبراهيم الفضل ، إلى السفارة السوفييتية هناك ، شكر فيها 

  .)٦٦(فورشيلوف وعبر فيها عن تقديره العميق للعرض السوفييتي

إطار المجاملة السياسية ليس  لم يترتب على رسالة فورشيلوف أية نتائج ، وبقيت ضمن 
الملك سعود أن ال يفرط بعالقاته مع الواليات المتحدة األمريكية ويحدث تغييرا  ، حيث فضلإال

في طبيعة التوجه السياسي العام للملكة العربية السعودية المرتبط بالواليات المتحدة 
، فقد بينت برقية من جون فوستر داالس إلى السفارة األمريكية في لندن في الثالث )٦٧(األمريكية

بان لديه معلومات تفيد بان الملك سعود قد وقف بشدة ضد  ١٩٥٥تشرين الثاني والعشرين من 
مجموعة من مستشاريه الذين بذلوا جهودهم لدفعه إلى قبول السالح السوفييتي وٕاقامة عالقات 

  .)٦٨(مع موسكو

مسؤول مكتب ) Eli Stevens(وقد أوضح الملك سعود ذلك شخصيا إلى ايلي ستيفنس  
، إذ  ١٩٥٥الخارجية في وزارة الدفاع األمريكية في الثالثين من تشرين الثاني الشؤون العسكرية 

ابلغه بأنه تلقى عروضا لتزويده بالسالح ليس فقط من االتحاد السوفييتي ، بل حتى من بولندا 
وتشيكوسلوفاكيا ، وانه رفضها جميعا ، ألنه يريد أن تكون الواليات المتحدة األمريكية هي 

للسالح في السعودية ، وانه لن يغير موقفه هذا إال إذا رفضت واشنطن تزويده  المصدر الوحيد
  .)٦٩(بالسالح 

سارع الوزير داالس بتوجيه برقية إلى السفير وودسوورث في الثاني من كانون األول  
، طلب فيها إن ينقل إلى الملك سعود تقدير الواليات المتحدة العميق لنهجه الذي وصفه ١٩٥٥
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، وان الواليات المتحدة ستعمل مع المملكة العربية السعودية بجد للوصول إلى حل  "دلالمعت"بـ 
  .)٧٠(لمشكلة البريمي

ولم يطل الوقت كثيرا حتى أرسل داالس برقية أخرى إلى وودسوورث في الثامن من  
عم كانون األول ، ابلغه فيها بان ينقل إلى الجانب السعودي إن الواليات المتحدة ستعمل على د

الجيش السعودي ، وتزويده بالسالح الذي يطلبه ، وان الترتيبات الالزمة قد اتخذت إليصال 
، وذلك بعد أن تمكن من إقناع مجلس األمن )٧١(إلى السعودية بصورة عاجلة ) M-41(دبابات 

لكي ال يكون ذلك ذريعة " القومي األمريكي بأهمية تلبية الطلب السعودي بصورة فورية 

  .)٧٢("بأنهم سيشترون السالح السوفييتي بعد أن رفض األمريكيون تزويدهم به للسعوديين

ويبدو أّن المساعي األمريكية في إعاقة التوجه السوفييتي نحو المملكة العربية السعودية قد 
الذي الحظنا  - تكللت بالنجاح الباهر ، وهو األمر الذي بدا واضحا خالل لقاء األمير فيصل 

مع السفير  - بدا واثقًا من قرب تأسيس العالقات مع االتحاد السوفييتي  آنفا موقفه الذي
كرهـه "، حيث عبر له عن ١٩٥٥األمريكي وودسوورث في الثالث عشر من كانون األول 

، ليتبين بان مواقفه السابقة ما كانت تهدف إلى االستجابة إلى )٧٣("لالتحاد السوفييتي وللشيوعية
بقدر ما كانت استغالال للورقة السوفييتية بغية الحصول على دعم  عروض االتحاد السوفييتي ،

  . أمريكي اكبر 

ا عن المحاولة مع فشل السوفييت في االنفتاح على المملكة العربية السعودية ، وتخلو 
، بعد أن آثرت السعودية عدم المخاطرة بعالقاتها مع الواليات المتحدة ١٩٥٥نهاية عام 

السعودية لعقود الحقة ، إذ لم تستأنف  –ك القطيعة السياسية السوفييتية األمريكية ، لتستمر بذل
  .  )٧٤( ، وذلك قبيل انهيار االتحاد السوفييتي بعام واحد فقط١٩٩٠العالقات بينهما إال في عام
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  الخاتمة

جزًء من  ١٩٥٥كانت سياسة االتحاد السوفييتي تجاه المملكة العربية السعودية عام 
بنته موسكو في منطقة الشرق األوسط ، لمواجهة الدول الغربية وٕافشال مساعيها مشروع سياسي ت

، وقد وجد االتحاد السوفييتي في لة أحالف كان حلف بغداد من أهمهاالرامية إلى تطويقه بسلس
، وتوتر عالقاتها مع الغرب ، سببا دية لهذا الحلف ووقوفها بقوة ضدهرفض المملكة العربية السعو 

، كبدايةإلى إعادة العالقات السياسية معه و قبول الدعم السوفييتي ، وذلك لكسبها قد يدفعها 
  .ومن ثم إبعادها عن النفوذ األمريكي 

وتنفيذا لذلك التوجه عمل االتحاد السوفييتي على تقديم الدعم السياسي للمملكة العربية 
  ،وقفها الرافض لحلف بغدادالسعودية في خالفها الحدودي مع بريطانيا حول واحة البريمي وفي م

رغم عدم وجود عالقات سياسية بينهما ، كما سعى إلى إعادة العالقات السياسية مع الرياض 
، وعرض على المملكة تزويدها  ١٩٣٨بعد أن كان مسؤوًال عن قطعها منذ عام  ١٩٥٥عام 

  .بالسالح على وفق شروط عمد إلى أن تكون ميسرة ومغرية 

، ولم تحقق سياسة االنفتاح تجاه فقد فشلت المساعي السوفييتية قدموعلى الرغم مما ت
المملكة العربية السعودية أية نتائج ملموسة وذلك لعاملين اثنين ، كان أولهما إن المملكة لم تكن 

، إذ لم تملك الرياض إرادة سياسية قادرة على اإلنعتاق في التعاطي مع العروض السوفييتيةجادة 
مريكي ، وبدال من التعامل مع عروض االتحاد السوفييتي بصورة ايجابية ، من طوق النفوذ األ

عملت المملكة العربية على نقل تلك العروض إلى الواليات المتحدة األمريكية بصورة مباشرة 
  .للحصول على السالح والدعم منها 

لى إعاقة لت عأما العامل الثاني فقد تمثل في موقف الواليات المتحدة األمريكية التي عم
، وٕاثارة مخاوف الملك سعود من النشاط الشيوعي الذي قد يترتب على دخول المساعي السوفييتية

الخبراء والضباط السوفييت إلى المملكة ، فضال عن مبادرتها إلى الموافقة على تزويد المملكة 
ودها بالسالح ، األمر الذي وافق هوًى لدى الملك سعود ، فأعرض عن موسكو التي فشلت جه

السعودية عنوانا للوضع بينهما حتى عام  -في كسبه إلى صفها ، فبقيت القطيعة السوفييتية 
١٩٩٠  .  
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عبد القادر محمد فهمي ، الخلـيج العربـي فـي المنظـور السـتراتيجي السـوفيتي ، بحـث منشـور فـي مجلـة )١٢(
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الخالفات بين الطرفين نتيجة تضارب المصـالح بينهمـا حـول منـاطق النفـوذ ، ولـم يطـل  سرعان ما دبت) ١٥( 

، للمزيــد مــن  ١٩٤١الوقــت كثيــر قبــل أن يقــدم أدولــف هتلــر علــى مهاجمــة االتحــاد الســوفييتي فــي حزيــران 

الســـوفييتية ، رســـالة  –يوســـف طـــه حســـين القريشـــي ، العالقـــات السياســـية البريطانيـــة  -:التفاصـــيل ينظـــر 
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1927-1953 A Study in the International Relations of an Emerging State , 

Submitted in accordance with the requirements for the degree of doctor of 
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ــيج العربــي  )١٨( البصــرة ، ،  ١٩٤٧-١٩٤١خليــل علــي مــراد ، تطــور السياســة األمريكيــة فــي منطقــة الخل

  . ٣٤٨، ص ١٧٨الهامش رقم   ١٩٨٠

اســمه الحقيقــي يوســف نــوفيتش دجوغاشــفيلي ، واشــتهر باســمه ) ١٩٥٣-١٨٧٩(جوزيــف ســتالين ) ١٩(

ــة ســوفييتي حكــم االتحــاد " ســتالين"المســتعار  ــارز ورجــل دول ــدي ، وهــو زعــيم شــيوعي ب ــاه الرجــل الحدي ومعن

ي ظـل لينـين واسـتلم قيـادة الحـزب والدولـة مـن بعـده ، نشـا فـ ١٩٥٣إلـى  ١٩٢٨السوفييتي حكما مطلقـا مـن 

ــالده نحــو  ــاد ب ــد واحــد ، ق ــي بل ــة االشــتراكية ف ــة الســوفييتية وفــق نظري ــك بمعارضــيه ، ودعــم أســس الدول ففت

. إلى إحدى أقـوى دولتـين فـي العـالم ، وتحول االتحاد السوفييتي في عهدهنتصار في الحرب العالمية الثانيةاال 

  . ١٣٩-١٣٧، ص ٣، ج. ت.الكيالي وآخرون ، موسوعة السياسة، بيروت ، دالوهاب عبد  -:للمزيد ينظر

ص عالقاتـه مـع الغـرب وبـاقي اتخذ ستالين بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة سلسلة من الخطـوات لتقلـي)٢٠(

،  ١، ترجمــة حــازم حجــازي ، ط ١٩٥٣ - ١٩٤١النهايــة : ديمتــري فولكوغونــوف ، ســتالين  -:ينظــر. العــالم

 .  ٢٥١، ص ٣، ج ١٩٩٥قبرص ، 

الروسي  –دراسة مقارنة للسلوك السوفييتي : عبد القادر محمد فهمي ، روسيا االتحادية والوطن العربي )٢١(

، ١٩٩٨العـرب وروسـيا، بغـداد ، : رب والقـوى العظمـىالعـ -:تجاه الوطن العربي ، بحث منشور ضـمن كتـاب 

  .  ٢١ص 

 . ٨٥المصدر نفسه ، ص -:خليج العربي ، بحث منشور ضمن غانم محمد صالح ، روسيا وال)٢٢(
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حصل صراع على السلطة بعد وفاة ستالين بين قادة الصف األول في الحزب الشيوعي والدولة ) ٢٣(

السوفييتية وبصورة خاصة بين مالينكوف وخروتشوف ، وسرعان ما حسم األخير الصراع لصالحه فأصبح 

فييتي ورئيسا لمجلس الوزراء ليكون بذلك الزعيم الفعلي الجديد لالتحاد سكرتيرا أوال للحزب الشيوعي السو 

 -:السوفييتي  إلى جانب مجلس رئاسة كانت صالحياته شكلية ضم شخصيات سوفييتية كبيرة منهم 

فورشيلوف ، مولوتوف ، بولغانين ، وقد شهدت السياسة السوفييتية الخارجية في عهده انفتاحا عالميا ، 

 لثقافة، دار المدى ل ١جان ايلينشتاين ، ظاهرة ستالين ، ترجمة مجيد الراضي ، ط -:ظر للتفاصيل ين

                                                                                                                             ٢٧٤ -٢٦١ص  ١٩٩٦والنشر، بيروت ،

  . ٣١٥عبد القادر محمد فهمي ، الخليج العربي ، المصدر السابق ، ص)٢٤(

   . ١٧مازن إسماعيل الرمضاني ، العرب واالتحاد السوفييتي ، ص )٢٥(

  . ٢٥-٢٤روسيا االتحادية والوطن العربي ، المصدر السابق ، صعبد القادر محمد فهمي ، )٢٦(

امتـد ملكـه حتـى تشـرين الثـاني ، و  ١٩٥٣ارتقى سعود عرش المملكة بعد وفاة أبيه فـي تشـرين الثـاني ) ٢٧(

نجـم الهاشـم ،  -:، للتفاصيل ينظر ل بعد اإلطاحة به في انقالب ابيض، عندما استلم الملك أخيه فيص١٩٦٤

  .       ٢٠١٣، بيروت ،  ١قصة االنقالب على الملك سعود ، ط :فيصل ملكا 

ائلة يونانية مـن الطبقـة ، لع ١٩٠٦ولد أرسطو سقراط اوناسيس في مدينة أزمير بالدولة العثمانية عام  )٢٨(

، لكنه هـاجر إلـى األرجنتـين ليبـدأ هنـاك فـي تجـارة التبـغ ،  ١٩٢٣، انتقلت عائلته إلى اليونان عام المتوسطة

ا لبث أن دخل في مجال تجارة السفن خـالل الكسـاد االقتصـادي الكبيـر فـي الثالثينيـات مـن القـرن العشـرين وم

واشترى العديد من السفن بأسعار منخفضـة للغايـة وحقـق نجاحـا فيهـا ، وغـدا واحـدا مـن أثـرى أثريـاء العـالم ، 

  -:للمزيد من التفاصيل ينظر .  ١٩٧٥وامتلك أسطوال من السفن التجارية وناقالت النفط ، توفي في عام 

   http://ar.wikipedia.org  

، لكـن شـركة آرامكـو يـع االتفاقيـة حـق سـيادي مـن حقوقهـاكانت المملكـة العربيـة السـعودية تـرى إن توق) ٢٩(

قفهــا هــذا بــدعم حكــومي حظيــت فــي مو األمريكيــة رفضــت تلــك االتفاقيــة ورأت فيهــا خرقــا المتيازهــا النفطــي ، و 

، حيث مارست واشنطن ضـغطا سياسـيا قويـا إلجبـار السـعودية علـى التخلـي عـن االتفاقيـة ، وقـد أمريكي كبير

كحـل  ١٩٥٥المساعي األمريكية عندما وافـق الملـك سـعود علـى إحالـة األمـر إلـى التحكـيم أواخـر عـام نجحت 
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عن الضغوط األمريكية التي مارستها إلجبـار المملكـة العربيـة  .وسط ، وقد كانت نتيجته لصالح شركة آرامكو 

توفيق الشيخ ، البترول والسياسة فـي  -:السعودية على التخلي عن اتفاقية ناقالت النفط مع اوناسيس ينظر 

  ؛ ١٩٤-١٨٦، ص ١٩٨٨، . م.، د ١المملكة العربية السعودية ، ط

Stephen M. Schwebel , The Kingdom of Saudi Arabia and Aramco arbitrate 

the Onassis agreement , Journal of World Energy Law & Business, vol.3 , No. 

3 , 2010 , p. 245-255 .               

(30) Josh Pollack , Saudi Arabia And The United States 1931-2002 , Middle 

East Review of International Affairs, Vol. 6, No. 3 (September, 2002) , p.79 . 

واحة البريمي عبارة عـن مجموعـة مـن القـرى الواقعـة فـي الجنـوب الشـرقي لشـبه الجزيـرة العربيـة ، وقـد ) ٣١(

تنازعت السيادة عليها كل من السعودية وعمان وأبو ظبي سنوات طويلة خالل القرنين التاسع عشر والعشـرين  

وانتهــى بقيــام بريطانيــا التــي مثلــت عمــان وأبــو ظبــي بموجــب معاهــدات  ١٩٤٩ إال إن النــزاع احتــدم منــذ عــام

، وقــد قــدمت الواليــات المتحــدة  ١٩٥٥الحمايــة ، بــاحتالل الواحــة فــي الســادس والعشــرين منتشــرين األول 

وقـف األمريكية دعما كبيرا للسعودية في نزاعها مع بريطانيا ، غير أّن المملكة العربية السعودية كانت تـرى الم

للمزيد من التفاصـيل عـن الموضـوع . األمريكي حياديا الن األخيرة لم تجبر البريطانيين على تقديم تنازالت لها 

أمير علي حسين ، الخالف الحدودي حول واحة البريمـي بـين السـعودية وعمـان وأبـو ظبـي ، رسـالة  -:ينظر 

   .   ٢٠٠١ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة البصرة ، 

  . ٩٢-٩٠المصدر نفسه ، ص)٣٢(

  . ١٠٠-٩٢المصدر نفسه ، ص)٣٣(

العربيـة  -ليلى ياسين حسين األمير ، نوري السـعيد ودوره فـي حلـف بغـداد وأثـره فـي العالقـات العراقيـة  )٣٤(

  . ١٧٧، ص ٢٠٠٢، بغداد ،  ١٩٥٨حتى عام 

، أطروحـة دكتـوراه  ١٩٥٨ – ١٩٤٩أمير علي حسين ، سياسة المملكة العربية السعودية تجاه سـوريا )٣٥(

   . ٨٦-٨٤، ص ٢٠٠٨غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة البصرة ، 
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عن بيـان مشـترك أكـد عـدم االنضـمام إلـى حلـف بغـداد  ١٩٥٥أعلنت مصر وسوريا في الثاني من آذار )٣٦(

ن الـدول أو أي حلف آخر يدعو له الغرب ، كما أعلن عن خطة لتأسيس حلف عربي دفـاعي لصـد العـدوان عـ

العربية ، ودعا البيان الدول العربية التـي تقتنـع بمبادئـه إلـى االنضـمام إليـه ، فبـادر الملـك سـعود إلـى إعـالن 

، وأذاع بيانـا بهـذا الصـدد دعـا " الميثاق الثالثي"تأييده له في الخامس من آذار واقترح أن يطلق عليه تسمية 

  .       ٩٠المصدر نفسه ، ص  -:ينظر . العربي فيه الدول العربية إلى االنضمام إلى هذا الحلف 

   .  ٩١-٨٩المصدر نفسه ، ص)٣٧(

، ، الخلـيج العربـي، المصـدر السـابق؛ عبد القـادر محمـد فهمـي ١٢٨-١٢٧ص ممدوح محمود منصور،)٣٨(

  . ٣١٧ص

مؤسسـة ، " مجلـة"إسماعيل صبري مقلد ، السياسة السوفييتية والـدول االفروأسـيوية ، السياسـة الدوليـة )٣٩(

 . ٢٣، ص ١٩٦٥األهرام ، القاهرة ، العدد الثاني ، أكتوبر نوفمبر ديسمبر 

  . ٨٤، صغانم محمد صالح ، المصدر السابق )٤٠(

-١٢٩، ص ١٩٨٧، بيـروت ،  ٢خالد بن محمد القاسمي ، الخلـيج العربـي فـي السياسـة الدوليـة ، ط) ٤١(

  . ٣١٨-٣١٧ر السابق ، ص؛ عبد القادر محمد فهمي ، الخليج العربي ، المصد ١٣٠

مجموعة مـن الوثـائق السياسـية ، ترجمـة : ، االتحاد السوفييتي والعالم العربي " إعداد"اسكندر احمدوف )٤٢(

  ؛  ٤٤-٤١، ص ١٩٧٨خيري الضامن ، موسكو ، 

Yaacov Roi , op. cit. p.135-136 ; Andrej Kreutz , Russia and the Arabian 

Peninsula , p. 9 . 

(43)Bruce R. Nardulli , DANCE OF SWORDS : U.S. Military Assistance to 

Saudi Arabia 1942-1964 , Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the 

Requirements for Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of 

The Ohio State University , 2002 , p. 242-243 .     

(44)Ibid. p. 247-248 . 
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(45)Foreign Relation Of  The United States (F.R.U.S.) 1955 – 1957 , Vol. XIII , 

Near East , Editor in Chief John Glennon , United States Government 

Printing Office , Washington , 1988 , Telegram From the Embassy in Saudi 

Arabia to the Department of State , July 25 , 1955 , p.262 . 

(46)Ibid. p. 262 .   

(47)Ibid , Telegram From the Department of State to the Embassy in Saudi 

Arabia , July 25 , 1955 , p. 263-264 .     

(48)Ibid , Telegram From the Department of State to the Embassy in Saudi 

Arabia , September 3 , 1955 , p. 265-266 .  

(49)Ibid , Telegram From the Department of State to the Embassy in Saudi 

Arabia , September 14 , 1955 , p.267 . 

(50)Ibid , p. 268 . 
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