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 م1591-1591الصراع حول دول الخليج السعودية اإليرانية والعالقات 

 

  :ملخصال

 تعتبر دولتا السعودية وإيران من أكبر دول الخليج العربي وفضال عن موقعهما المتميز
ودراسة العالقة المتغيرة بينهما وفق المتغيرات السياسية لها  البتروليةوثرواتهما ومساحتيهما 

وقد تبلورت العالقات البينية بينهما وصلت إلى حد التبادل  المنطقة.أهمية خاصة في تاريخ 
القات بينهما دراسة الع فيم مما جعل هذا العام منطلقا للبحث 1591الدبلوماسي بدءا من عام 

شهد ظهور منظمة أوبك الخاصة بالدول المنتجة للنفط وقد تخلل  الذيم 1591وصوال إلى عام 
ر على أثر بشكل مباش الذي بغداد(ظهور )حلف  فييخ المنطقة تمثل تار فيتلك الفترة حدث مهم 

عض أطوار ب فيالبلدين أثره التنافسي  فيوقد كان للنفط وظهوره  طبيعة العالقة بين البلدين.
النواحي  يفالسعودية باستحداث نظام المناصفة مع الشركات المنتجة وقيام العالقة البينية بينهما 

ما تال ذلك من قيام ما عرف بثورة مصدق النمط والمعارض لهذا  الربحية وموقف إيران
علت المنطقة وخارجها ج فيإيران وتأميم النفط اإليراني وما تبع ذلك من تداعيات  فياالصالحية 

 ي ثناياوف إيران. فيالكثير من الدول الغربية ودول المنطقة تسعى حثيثا إلسقاط حكومة مصدق 
من  وما نتجمن مطالبة إيران بضم البحرين للسيادة االيرانية  البحث عرض للموقف السعودي

بعيتها ومدى ت يخلقت للسعودية مشكلة واحة البريم التيظهور حلف بغداد والصراع مع بريطانيا 
ق فيما والتنسي السياسيطور الحق اضطرت الدولتان للتقارب  يفو عدمه.للسيادة السعودية من 
 . منطقة الخليج يف الشيوعييتعلق بمواجهة المد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              University of Benghaziبنغازي   جامعة    

 Faculty of Education Al marj                                                                     جمرـــــكلية التربية ال

                                                                          Global Libyan Journalالمجلة الليبية العالمية
 

 0227/ يونيو 02– العدد الواحد والعشرون 
 

 
 

3 

Iranian-Saudi relations and conflict around the Gulf 1951- 

1960 

 

Dr. Kamel Ali Massoud 

 

Abstract 

It considered two States, Saudi Arabia and Iran of the largest Arab Gulf states, as well 

as their position and outstanding areas and petroleum Wealths. And the study of the 

changing relationship between them according to political variables have special 

importance in the history of the region. And has crystallized inter-relations between 

them and to the extent of the diplomatic exchanges starting in 1951, making this year a 

springboard to look at the study of relations between them and up to the year 1960, 

which saw the emergence of OPEC, a private organization producing countries oil, and 

this period has included an important event in the history of the region represent a in 

appearance (Baghdad Pact), which impact directly on the nature of the relationship 

between the two countries. It was oil and appearance of the two countries impact 

competitive in some phases of the interrelationship between them and the Saudi 

introducing parity system with the producing companies in the areas of profitability and 

Iran's opposition to this pattern and the subsequent establishment of what is known as 

a revolution certified reformist in Iran and the nationalization of the Iranian oil and what 

ensued from the repercussions in the region and beyond have made a lot of western 

countries and countries in the region actively seeking to overthrow the Mossadaq 

government in Iran. And in the folds of research show the Saudi position on Iran's claim 

to annex Bahrain Iranian sovereignty and what resulted from the Baghdad Pact and the 

emergence of the conflict with Britain, which has created for Saudi Arabia and the 

Buraimi oasis and the extent of the problem of dependence on the sovereignty of Saudi 

Arabia or not. And at a later stage of the two countries have had political convergence 

and coordination in addressing the Communist tide in the Gulf region 
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 : المقدمة -

ة في مجال التاريخ الحديث مهمراسات الالعالقات بين الدول من الدتعتبر دراسة     
جي تتمتع بالموقع االستراتي التيوالمعاصر، ولما كانت دول الخليج العربي من أهم مناطق العالم 

مما أكسب الدول المطلة عليه أهمية فائقة في العالقات الدولية في وبالمصادر البترولية الهائلة، 
 التاريخ المعاصر.

دول الخليج لما تتمتعان به من مساحة  أكبر ربية السعودية وإيران منوحيث أن المملكة الع    
بترولي في العالم، فإن دراسة العالقات بينهما تكتسب أهمية خاصة،  وإنتاج واحتياطيسكان عدد و

ضوع كانت دراسة موفقد ونظراً للتأثير القوي لهذه العالقات على بقية دول الخليج البترولية، 
 خرى،اإليرانية مرتبطة بأثر هذه العالقات على دول الخليج العربي األ العالقات السعودية

الخليج هي اإلمارات العربية الخليجية التي  لكموضوع مترابط لهذه العالقات والمقصود بدو
 برزت كدول في القرن العشرين دون العراق.

قات السعودية م كبداية للبحث ألنه العام الذي شهد إقامة العال1591ختيار اجاء وقد     
المنطقة  حدثاً هاماً في شهد العام ذلكوألن  ،اإليرانية على أساس تبادل السفارات فيما بين الدولتين

ألنه العام الذي شهد فم نهاية لفترة البحث 1591ختيار ا، أما مصدق في إيرانتمثل في قيام ثورة 
م وموقف السعودية من 1599مروراً بموقف الدولتين من حلف بغداد سنة إنشاء منظمة األوبك 

 م.1591محاولة إيران ضم البحرين سنة 

نهما الخليج ويفصل بي، ران في الجنوب الغربي لقارة آسياتقع المملكة العربية السعودية وإي
، الغربيقاً للتجارة بين الشرق وكتسبها قديماً منذ أن كان طراالعربي ذو األهمية االستراتيجية التي 

ال ، مما جعل المنطقة وماتزفوق بحيرة من البترول وكأنهموالدول المطلة عليه وحديثاً حين أصبح 
 العالم.من أهم المناطق في 

ويقع الخليج العربي الذي تصر إيران على تسميته بالخليج الفارسي والذي تربط سواحله     
ه شماالً يحد 01،  48شرقاً ، وخطي عرض  91،  84بين السعودية وإيران بين خطي طول 

الكويت  امن ناحية الغرب شبه الجزيرة العربية ومن ناحية الشرق إيران ، ومن الشمال دولت
 ،مان والمحيط الهنديوالعراق، ومن الجنوب مضيق هرمز الذي يفصل الخليج العربي عن خليج ع  

وتتمتع السعودية وإيران بأطول سواحل على شواطئ الخليج العربي حيث تقع السعودية على 
من  %41الغربي للخليج ، وتعتبر أكبر دول الخليج مساحة حيث تبلغ مساحتها حوالي الساحل 

حلقة اتصال بين الشرق من خاللها مساحة شبه الجزيرة العربية مما أكسبها مكانة هامة شكلت 
 .)مكة المكرمة والمدينة المنورة( أن بها المدن المقدسة فضالً عنوالغرب ، 

ث تبلغ بين دول الخليج حي الثانية من حيث المساحة بعد السعودية إيران في المرتبة وتأتي    
وظلت إيران تحمل اسم فارس حتي نهاية حكم األسرة  ،4مساحتها أكثر من مليون ونصف كم
بهلوي  م أصدر رضا شاه1509مارس  41وفي  ،م1185القاجارية التي بدأ حكمها للبالد سنة 

لى عتسمية تطلق  تمن بالد فارس إلي إيران، وكانأوامره بتغيير اسم الدولة  (1414-1588)
ن سام بن ب أشور بننسبة إلي إيران  فيما بعدسميت  البالد والتيالهضبة الواسعة التي تتوسط 

 نوح أول من ملكها.

المملكة على الشاطئ الشرقي للخليج العربي، ومن  قابلقامت دولة إيران الحديثة لت    
ن مواكباً لبعضهما ليعلب الدور األكبر في توجه سياسات دول الخليج المالحظ أن قيام الدولتين كا

  .العالقات السعودية اإليرانية أثرها على الدول الخليجية دتأخرى حيث األ
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وتأتي أهمية البحث من أنه يتناول فترة هامة في تاريخ العرب المعاصر وعالقتهم بإيران     
قات الدولية خاصة مع دول الخليج العربي والسعودية، دوراً رئيساً في العال ؤديالتي ما تزال ت

ثورة مصدق وحلف بغداد واألطماع  ر فيه النفط وقامتوألنها فترة مليئة باألحداث السياسية ظه
 حافظاتهامتزال إيران تعتبرها إحدى  التي ماخاصة  البحرين وفيفي دول الخليج  اإليرانية قائمة

  لها.التابعة 

 :سعودية اإليرانيةبداية العالقات ال -

 ففي شهر، م حدثاً هاماً للتاريخ السعودي واإليراني الحديث والمعاصر1549عام اليمثل     
ملكاً على الحجاز  (1590-1410) يناير من هذا العام تمت مبايعة الملك عبدالعزيز آل سعود

 ويهلتويج رضا شاه ببريل حفل تأ، أيضاً شهد هذا العام في شهر بجانب أنه سلطان نجد وملحقاتها
مبراطوراً على إيران ، وإذا كانت الدولتان قد تشابهتا في هذا الحدث من ذلك ا (1414-1588)

تصال بينهما حدث في نفس العام حينما دعا الملك عبدالعزيز آل سعود إيران االعام، فإن أول 
م، نهؤوين والنظر في شتوحيد كلمة المسلم كان الهدف منه لعلو (1)لحضور مؤتمر العالم اإلسالمي

 وفي توفير وسائل الراحة واألمان في الديار الحجازية.

والتي  (2)م1545أغسطس سنة  48كما عقدت معاهدة صداقة واعتراف بين البلدين في     
ن طبقاً ألحكام القانون الدولي، وتأكيد يإقامة عالقات دبلوماسية بين البلد نصوصهاكانت من أهم 

طبيق المزايا والحقوق التي يتمتع بها رعايا البلدان، وهي المعاهدة التي تم أواصر الصداقة، وت
 . (3)على مجلس الشوري اإليراني ووافق عليها هاعرض

في الخليج العربي وخاصة في  الصراعتوترت نتيجة سرعان ما ولكن هذه العالقات     
سنة  تىح، توقفت العالقات لكورفضت السعودية ذ تابعة لهاالبحرين التي تعتبرها إيران محافظة 

م خاصة بعد ظهور النفط الذي عمل على زيادة االهتمام العالمي بهذه الدول خاصة من 1591
عالمية في جية الفي االستراتي أدى دوراً كبيراً بترول الأن حيث ، األمريكيةجانب الواليات المتحدة 

ارجية بصفة عامة وعلى العالقات نعكس بدوره على عالقات المنطقة الخا، مما السنوات التالية
 على دول الخليج بصفة خاصة. وتأثيرهاالسعودية اإليرانية 

دائرة االهتمام  م دخلت منطقة الخليج العربي1589نتهاء الحرب العالمية الثانية سنة ابعد     
حرب ت ال، ولما كانقل في إنتاج البتروللثالدولية ألنها أصبحت مركز ا االستراتيجيةاألكبر في 

، حيث ظهرت الواليات المتحدة تلت مكانة اإلمبراطوريات القديمةحاقد أبرزت قوي جديدة 
تي، وقد تزعم كل منهما العالم، فيما عرف بالكتلتين الغربية االسوفي االتحاداألمريكية، ومعها 

 ة كلتضحت رغباوبعيدة عن الصراع الدائر بين هذه القوي،  ولم تكن منطقة الخليجوالشرقية، 
 العالم.منهما في السيطرة على هذا الجزء الحيوي من 

ولما كانت بريطانيا صاحبة النفوذ والسيادة في منطقة الخليج قد خرجت من الحرب     
سلمت بالزعامة إلي حليفتها القوية الواليات المتحدة األمريكية  لذلك ،العالمية الثانية منهكة القوي

كتفت او ،تيا، خاصة بعد إدراكها تعاظم االتحاد السوفيقة الخليجة النفوذ الغربي في منطلتتولي قياد

                                                           
 . 757ص، 7777، دار العلم للماليين، بيروت، 7وب اإلسالمية، ترجمة نبيه فارس، ومنير البعلبكي، طكارل بروكلمان، تاريخ الشع - 1
 أمل إبراهيم الزياني، عالقة المملكة العربية السعودية في النطاق اإلقليمي، دراسة في العالقات السعودية اإليرانية وتطور - 2

 .771م، ص7797عة دار التأليف، القاهرة، م، مطب7775 – 7791موضوع األمن في الخليج،       
 .115المصدر نفسه، ص - 3
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ة تي في السيطراالسوفيلتتولي الواليات المتحدة عنها مجابهة االتحاد  (1)بدور الشريك األصغر
 منطقة الخليج .على مصادر البترول في 

اطق على من أخذت الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية في السيطرة    
 النفوذ البريطاني في كثير من مناطق العالم، ولما كان البترول يمثل أهمية استراتيجية لمصالح

  .، فقد أدركت الواليات المتحدة هذه األهمية منذ بداية القرن العشرينالحيوية الدول

اللؤلؤ  دقتصادها على صياوهكذا بعد ما كانت الدول المطلة على الخليج العربي تعتمد في     
ي ، لتمثل التجارة فالزراعات في الواحات القريبة منه، والرعي وبعض واألسماك من مياه الخليج

 (2).ساسي للسكانهذه األشياء الدخل األ

أصبحت المنطقة إحدى المناطق االستراتيجية والتي تسعي القوى الكبرى العالمية إليجاد   
 .عالممن أغني دول ال كما أشرنا ي أصبحت، والتلها في الدول المطلة على الخليج نفوذ

وإذا كانت منطقة الخليج العربي تتمتع بهذه األهمية فإن المملكة وإيران تأتيان على قائمة     
رانية فيما تعرضت العالقات السعودية اإلي ،دول الخليج بالنسبة للنفط ، الذي لعب الدور الرئيسي

عربي دين وبدول الخليج الالعشرين ، تتعلق بالبل من قضايا مشتركة خالل الخمسينات من القرن
والصراع بين القوى العالمية حول المنطقة بداية من مسألة مناصفة أرباح البترول في المملكة 

 عاءاتاالدوتأميمه في إيران، وحلف بغداد الذي قام ليؤمن النفوذ األجنبي حول الخليج ثم مسألة 
عالقات فيها ال أدتظمة للدول المنتجة للنفط، وكلها قضايا اإليرانية في البحرين ، إلي إنشاء من

 دورها وتركت آثارها على بقية دول الخليج.السعودية اإليرانية 

 : المملكة العربية السعودية ومناصفة أرباح البترول -

أول بئر  كتشافاكتشاف البترول في العالم إلي القرن التاسع عشر حين تم اترجع بداية     
كتشاف البترول في منطقة الخليج فقد جاءت حين اأما بداية  (3)م1494لمانيا سنةبترول في أ

وكس دارس"، وكان تم للبريطاني "وليم 1511متياز للتنقيب عن النفط عام اأعطت إيران أول 
أول ظهور للبترول في منطقة شوستار بالقرب من الحمرة في إقليم عربستان شمال الخليج ، 

البترول  ونؤالزيت اإلنجليزية الفارسية )اإليرانية فيما بعد( التي تولت ش وعلى أثره تأسست شركة
 .(4)كتشافات البترولية الهائلةاال توالتفي إيران حيث 

دول كانت أول الوكتشاف البترول في المملكة فقد بدأ مبكراً في أراضيها هي األخرى اأما     
ق متياز للتنقيب في منطقة اإلحساء شراول منحت أو، ية التي بادرت بالبحث عن البترولالخليج

  (5).م1540الجزيرة للبريطاني فرانك هولمز عام 

وقف قد تم التفولما كانت البوادر األولي للبحث عن النفط في هذه المنطقة غير مشجعة     
 نشغال الملك عبدالعزيز بأمور تأسيس الدولة ، إلي أناوالتي شهدت  (6)عن التنقيب في هذه الفترة

لخليج ا أول تدخل للشركات األمريكية في في (كاليفورنيا اوف أويل دتاندرس)ستطاعت شركة ا

                                                           
م، 7797م، دراسة وثائقية، دار المريخ، الرياض، 7717 – 7977عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم، السالم البريطاني في الخليج العربي  - 1

 . 727ص
 عبدالعزيز، تقديم  لعالم، ترجمة: د. عبدالوهابعلى اأنطوان تسيشكا، الصراع على البترول، بإعتباره قوة للسيطرة  - 2

 .75م، ص7795د. راشد البراوي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،       
 .79انطوان تسيشكا، المصدر السابق، ص - 3
 . 57م، ص2009الخليج، تطوره وإشكالياته، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  العجمي، أمنظافر محمد  - 4

5- Philby, j. Arabian Jubilee, "Rabeit Hafaltn" lonan, 1952, P. 59 . 
 . 29السابق، ص الزياني، المصدرأمل ابراهيم  - 6
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غيرت ، ونظراً للمعارضة البريطانية م1544سنة التنقيب في البحرين  متيازاالحصول على 
كتشاف أول حقل للبترول في اونجحت في  (BAPCOكو( )بسمها إلي شركة نفط البحرين )باا

ليجعل من البحرين أول إمارة عربية م ، 1504عوالي في مايو سنة منطقة  فيشرق الجزيرة 
وهو ما شجع الملك عبدالعزيز لتجديد محاوالت البحث عن البترول في  (1)يكتشف فيها البترول

 .ضيهاأر

بدأت المباحث السعودية مع الشركات األجنبية للبحث عن البترول في األراضي     
والت مع الشركات البريطانية في أول األمر وذلك أثناء زيارة األمير السعودية، وقد جرت المحا

م ولكن لم 1504فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الخارجية السعودي إلي لندن في مايو سنة 
يجد لدي المسئولين البريطانيين والشركات البريطانية االستعداد للعمل في البحث عن البترول في 

، وتلقي الملك عبدالعزيز االت السعودية مع الشركات اآلخرىفبدأت االتص (2)في تلك الفترة هبالد
األمريكية وجاء عرض من شركة نفط العراق، كاليفورنيا(  اوف أويل د)ستاندرعرضاً من شركة 

متياز اوعادت الشركات البريطانية مرة أخرى لتحاول االتصال  بالملك عبدالعزيز للحصول على 
ولكن الملك فضل االتفاق مع الشركات األمريكية ، وكان هدفه  (3)في اإلحساءالتنقيب عن البترول 

طن ب على السيطرة البريطانية المستحكمة في الوغلمن وراء ذلك توسيع دائرة المنافسة الدولية للت
 .(4)العربي بجانب مالحظته لوجود الرغبة الصادقة لدي الشركات األمريكية للعمل في بالده

مايو  4أويل أوف كاليفورنيا األمريكية في  داندرتوقعت المملكة اتفاقاً مع شركة سولهذا       
ة العربية األمريكي علن تأسيس شركة النفطأنضمت إليها شركة تكساس وام والتي 1504سنة 

 في واحد من أكبر للملكةالبترول في المنطقة الشرقية )أرامكو( لتبدأ العمل في البحث عن 
 (5).ية في العالممتيازات النفطاال

بشائر إنتاج البترول في المنطقة الشرقية  ىوبعد ثالث سنوات من التنقيب ظهرت أول    
م أفتتح الملك 1505م، وفي األول من مايو سنة 1509لألراضي السعودية بالقرب من الدمام عام 

التي ويره ة تصدرحلالعالم، ليبدأ  ىنابيب لنقل البترول السعودي إلأعبدالعزيز آل سعود أول خط 
 (6).جعلت السعودية من أهم دول العالم

ت عمليات تصدير البترول من فم توق1589–1505سنوات الحرب العالمية الثانية  أثناء    
، التي ظهر فيها البترول كالبحرين وقطر األخرىالمملكة وإيران وباقي دول الخليج العربي 

  (7).م1508الكويت في ديسمبر سنة والكويت التي بدأت االمتيازات بها شركة نفط 

الشركات صاحبة االمتيازات البترولية عملها  استأنفت في أعقاب الحرب العالمية الثانية    
الواليات المتحدة األمريكية وشركاتها ببترول  واستأثرتعلى نطاق واسع في دول الخليج، 

رولية يران، وبدأت االكتشافات البتالمملكة، بينما استمرت شركة الزيت اإلنجليزية اإليرانية في إ
الدول  ىضح لداتوأوزارها الحرب أن وضعت عليه الدول الصناعية بعد  الذي أقبلتوتزداد 
مراجعة  ، فأخذت هذه الدول تتطلع إليجنبيةمدي العائد الكبير الذي تستفيد منه الشركات األ المنتجة

                                                           
م، 7799محمد حسن العيد رواس، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، عين شمس للبحث والدراسات اإلنسانية، القاهرة،  - 1

 .729ص
 .972، ص7م، جـ7770شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز، دار العلم للماليين، بيروت،  ،الزركليخيرالدين  - 2
 .707المصدر السابق، ص عبدالغني،عبدالعزيز  - 3

4- Hamilton, CH, Ameica And Oifin The Middle Esal, Fosangals, 1962. P. 148 .  
م، 7777مريكية في البد  كان النف،، ترجمة: سعد هجرس، دار سينا  للنشر، القاهرة، نسبون لي جريسون ، العالقات السعودية األ - 5

 . 79ص
 . 777محمد حسن العيدراوس ، المصدر السابق، ص - 6
 . 727م، ص7779بدر الدين الخصوصي ، دراسات في تاريخ الكويت االجتماعي واالقتصادي، ذات السالسل، الكويت،  - 7



                                                                              University of Benghaziبنغازي   جامعة    

 Faculty of Education Al marj                                                                     جمرـــــكلية التربية ال

                                                                          Global Libyan Journalالمجلة الليبية العالمية
 

 0227/ يونيو 02– العدد الواحد والعشرون 
 

 
 

8 

مزيد من الطلب على  عتضحت ماتي عقود االمتيازات حتي تتناسب مع المتغيرات الجديدة ال
  (1).البترول بعد الحرب

كانت البداية في المملكة حيث لعبت عالقاتها الوطيدة مع الواليات المتحدة االمريكية دوراً    
أساسياً في تحقيق السياسة السعودية، اتضح ذلك حينما بدأت المفاوضات بين الحكومة السعودية 

ة تفاق االمتياز بما يحقق مناصفاالشركة لتعديل  ىة بطلب إلوشركة أرمكو حيث تقدمت الحكوم
أرباح البترول، وبدأت الشركة مترددة في قبول مبدأ المشاركة في األرباح التي تقدمت به الحكومة 

  .(2)السعودية

أ وافقت على قبول مبدولكن أمام ضغط الملك عبدالعزيز آل سعود على الواليات المتحدة     
ذلك بعد مفاوضات طويلة، أصدرت المملكة مرسوماً  تم، وح مع الحكومة السعوديةصفة األربامنا

 (3).م1591ديسمبر سنة  01ملكياً أعلنت فيه بدء العمل بمبدأ مناصفة األرباح في 

اعت ، واستطعت اإليرادات النفطية في المملكةرتفامباشرة حيث  تفاقاالفي هذا وبدأت     
التي تطبق مبدأ مناصفة أرباح البترول مع الشركات األجنبية ، وكان أن تكون أول الدول الخليجية 

تى ح سخاءً  حصلت عليها التينجاح الحكومة السعودية في تطبيق هذا المبدأ، أكثر الحصص ل
فيما يعتبر خطوة هامة على طريق بداية سيطرة  (4)لنفط في المنطقةلذلك الحين أي دولة منتجة 
اقيات البترول فاتنقلت ولنفط القديمة ، االتفاقيات  نوعية كان بمثابة قفزةالدولة على مواردها ، ألنه 

 (5).الممنوحة لشركات أجنبية إلي مشاركة الدولة في أرباح هذه االمتيازات اتمن طور االمتياز

فة ت الكويت مبدأ المناصقفطب المملكة،تحذو حذو تصدر البترول  التيبدأت دول الخليج     
هذه الدول من التجربة  تستفادام وبالتالي 1594والبحرين والعراق عام  وقطر م،1591عام 

 (6).قفز دخلها إلي أرقام كبيرةوالسعودية 

، وكان نجاح هذه يج في تطبيق مبدأ مناصفة األرباحهكذا تصدرت المملكة دول الخل    
البحث عن  لىعان وفي تشجيع إير المالي الكبير،ستفادة دول الخليج بالعائد االسياسة سبباً في 

 أراضيها.سيطرة على إنتاجها من النفط الهائل في الطريق 

 :م1591سنة  اإليرانيالبترول  وتأميمثورة مصدق  -

ة على ركان تحقيق مبدأ مناصفة أرباح البترول من جانب المملكة العربية السعودية ثو    
ترول في الشرق للببالد المنتجة ، ليس بالنسبة للمملكة فقط، بل لكل الالبترول السابقة اتفاقيات

 لك بتأميموذ، على بترولها لسيطرةاألوسط، وكان أحد األسباب األساسية التي تطلعت إليها إيران ل
 (7).كامل للبترول مما أدي إلي أزمة صناعة البترول اإليراني

المتياز ا اإليرانية وشركة البترول األنجلو إيرانية صاحبةترجع بداية األزمة بين الحكومة     
-1444)لجنة من البرلمان اإليراني برئاسة الدكتور/ محمد مصدق  إلى طلبالبترولي في إيران، 

 هة الوطنية فيبالذي كان يشغل بعض المناصب الوزارية في حكومة الشاه ويرأس الج (1591

                                                           
 .772المصدر نفسه، ص  - 1
 . 99بنسون لي جريسون ، المصدر السابق، ص - 2
 محمد فؤاد شكري وآخرون، نصوص ووثائق في التاريخ الحديث والمعاصر، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، د.ت، - 3

 . 177ص    
 . 27بنسون لي جريسون، المصدر السابق، ص - 4
 . 770بدرالدين الخصوصي، المصدر السابق، ص - 5
 . 70براهيم الزياني ، المصدر السابق، صأمل ا - 6
 . 777م، ص7772أحمد عسه، معجزة فوق الرمال، المطابع األهلية اللبنانية، بيروت،  - 7
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 (1541-1515)البرلمان، والتي تشكلت في البداية لمواجهة تجاوزات الشاه محمد رضا بهلوي 
 ن والعلماء والتقدميين والمثقفينيوحاشيته، ومعارضة الوجود البريطاني، وكانت تضم الوطني

  (1).ودعاة اإلصالح في البالد

لقد طالبت هذه اللجنة في البداية برفع نصيب إيران من أرباح البترول ولكنها ما لبثت أن     
حيث كان  ،القت تأييداً شعبياً كبيراً  التيأطلقت دعوة تأميم صناعة البترول في إيران وهي الدعوة 

انية الثالشعب اإليراني يعاني من األزمات الداخلية التي ألمت به خالل سنوات الحرب العالمية 
 (2).االقتصادية يخاصة في النواح

م عن 1591ديسمبر سنة  01الذي أعلنه في وعقب قرار الملك عبدالعزيز آل سعود 
قررت  (3)بين المملكة والشركات البترولية العاملة في أراضيهاتفاقية مناصفة األرباح اتوقيع 

م مفاوضاتها مع الشركة )األنجلو 1591، وبدأت في فبراير هاالحكومة اإليرانية أن تحذو حذو
 .  (4)ط امتياز البترول اإليرانيوإيرانية للبترول( من أجل تعديل شر

 ،تمسك الشركة بعدم الموافقة بسبب شيءولكن يبدو أن هذه المفاوضات لم تسفر عن     
والذي  ،شعبي الكبير لمبدأ تأميم البترولوالذي أدي إلي تصعيد التشدد اإليراني ومزيد من الدعم ال

اوض المف( 1591-1511)رازمارا علي غتيال رئيس الوزراء اإليراني افي تضحت صورته ا
ال )يفته حسين ، وهو األمر الذي أدي إلي تنازل خلم1591مارس  1للبريطانيين في  -1444أو 

األزمة لم يجد البرلمان اإليراني لتحقيق الطموحات  ذروة، وفي عن رئاسة الوزراء (1598
  (5).نه رئيساً للوزراءيالشعبية سوي الدكتور / محمد مصدق لتعي

، ولم يكن يرغب في رت كرمز للحركة الوطنية في إيرانكانت صورة مصدق قد تبلو    
در ، حيث أصالسلطةفي الطارئة التي وضعته ، لوال هذه العوامل والظروف الوزراءرئاسة تولي 

م قرار تولية محمد مصدق رئاسة الوزراء فكانت 1591أبريل سنة  15البرلمان اإليراني في 
أصدر قانون تأميم البترول اإليراني في  ةرابداية ما يعرف بثورة مصدق، ألنه عقب تشكيل الوز

ي وافق عليه البرلمان، مما دعي الشاه للموافقة عليه هو األخر في م والذ1591أبريل سنة  01
 (6).م1591األول من مايو سنة 

ركة ش بينوفي أعقاب صدور قانون التأميم بدأت المواجهة بين الحكومة ممثلة في مصدق     
قين فريالمن كالً ، مما جعل دق متحدياً اإلنجليز والشاه معاً البترول األنجلو اإليرانية وبدأ مص

، حيث لم تلبث الحكومة البريطانية أن ردت على قانون التأميم بحصار تجاه مضاد لآلخرايسير في 
  (7).الموانئ اإليرانية ومنع الدول والشركات األجنبية من شراء البترول اإليراني

، م1591مايو  49العدل الدولية في  قامت بريطانيا برفع دعوى ضد إيران في محكمة    
م 1591، وفي سبتمبر البترولشركة اإلنجليزية إلنتاج اليوليو بعودة  9حكمها في  وأصدرت

                                                           
 . 727م، ص7797لبيب عبدالساتر ، قصة الخليج، وتفاعل دائم وصراع مستمر، دار المجالي، بيروت،  - 1
م، 7772، القاهرة، 297، العدد مجلة السياسة الدوليةية لسياسة طهران البترولية، عبدالسالم عبدالعزيز فهمي، االحتكارات الدول - 2

 . 797ص
جمال زكريا قاسم، العالقات االيرانية السعودية ودول الخليج في عهد االسرة البهلوية، ضمن ابحاث العالقات العربية االيرانية،  - 3

 .777، ص 7777منشورات معهد الدراسات العربية، القاهرة، 
 . 97م، ص7777محمود شاكر،  إيران، المكتب اإلسالمي، القاهرة،  - 4
، دار 7777-7777جمال زكريا قاسم ، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ودول الخليج ما بعد االستقالل واالزمة الكويتية  - 5

 .710-777، ص ص 7771الفكر العربي، القاهرة، 
 . 91م، ص7797ار المعارف، القاهرة، حسن محمد جوهر ،  إيران، د - 6
 . 777جمال زكريا قاسم ، الخليج، ص - 7
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ستمر الضغط البريطاني على إيران إلي أن وصل ا، وتحدة أيضاً رض النزاع على األمم المع  
   (1).م1594، عام ر إلي قطع العالقات بين الدولتيناألم

 لحصار الموانئ إلي ،لسفن البريطانيةحكام اإوأدت السياسة البريطانية ضد إيران مع     
تصادي الداخلي بسرعة أواخر ، وبالتالي تدهور الوضع االقنهيار سوق البترول في إيرانا

 ،لحالة قد يفقد العالم الحر إيرانابهذه  الوضع ستمرا، وقد جاء في تقرير أمريكي أنه إذا م1594
 .(2)مما يهدد األمن القومي األمريكي

ات المتحدة لم تعلق معارضتها للتأميم خشية نفوذها السياسي في إيران أو كانت الوالي    
فإنها رأت والحالة الداخلية على هذا التدهور، أن تتدخل إلجراء تي اسقوطها تحت التأثير السوفي

، إال يةنتهت إلي االقتراب من التسوام 1594مفاوضات سلمية بين إيران وبريطانيا في أواخر 
ة في يستمرار كلما أقترب الحل، ولذلك قررت الحكومة البريطاناب هر مطالبأن مصدق كان يغي

 . (3)، قطع المحادثات وترك مصدق يعالج الموقف وحدهم1590فبراير 

، فقد قام على أثر قطع المباحثات بشن حملة ضد د جاء رد مصدق مختلفاً هذه المرةلق    
نصار أنشوب خالف كبير بين الشاه ومصدق و الشاه واألسرة المالكة والنظام ، وترتب على ذلك

  (1599-1418)تشرشل السير ونستون كل منهما، لم يحسمه إال إقناع الزعيم البريطاني 
 .(4)للواليات المتحدة بضرورة تأييد الموقف البريطاني إلنهاء األزمة مع إيران

ي لتعزيز مصالحها ف فرصة وجدت الواليات المتحدة االمريكيةبعد المحاوالت السابقة ،     
م ، مما قد 1590داخلي في إيران في صيف  انهياركانت تخشى حدوث  ،وأنها الخليج  خاصة

لرئيس  ( 1595-1451) إيزنهاوردوايت يجعل منها منطقة كوارث كما قال الرئيس األمريكي 
قتصادي تضاءلت شعبية مصدق بسبب التدهور االالوزراء البريطاني تشرشل ، ألنه في هذه الفترة 

قيامه بتطبيق إجراءات صارمة على البالد ، فظهر  الً عنضفوعدم تحقيقه لوعوده السابقة، 
هو الطريق األيسر للتخلص من هذه المشاكل وفي إيران  داخلينقالب اأن تدبر  إلدارة األمريكيةل

  .(5)بعيداً عن مخاطر التدخل العسكري

، م1590عام لتي أوجدها مصدق قد بدأ منذ منتصف كان اإلعداد لنهاية األزمة اإليرانية ا    
حيث قامت المخابرات األمريكية مع نهاية الصيف باالتفاق مع الشاه على مغادرة البالد بحجة 

كلف الجنرال وقبل رحيل الشاه ، م1590أغسطس  19ا بطريق بغداد في القيام بزيارة إلي روم
لشاه إيران، وقام الجنرال زاهدي حسب خطة ا رزاهدي بإدارة البالد، وفي الموعد المحدد غاد

أغسطس، بقيادة االنقالب الذى أطاح بمصدق وثورته، وأعاد الشاه  15المخابرات األمريكية في 
 (6).ه في طهرانإلي قصر

اه حركة مصدق واستعادة الشهكذا لعبت الواليات المتحدة الدور الرئيسي في القضاء على     
في تسوية  (1590-1451) زاهدي فضل هللا رانية برئاسة الجنرال، وبدأت الحكومة اإليلسلطته

                                                           
 . 771 -772، ص7777عبدالسالم عبدالعزيز فهمي، تاريخ إيران السياسي في القرن العشرين، مطبعة المركز النموذجي، القاهرة،  - 1
 . 95حسن محمد جوهر، المصدر السابق، ص - 2
 . 777الخليج العربي، ص ، تاريخ جمال زكريا قاسم - 3
 . 97حسن محمد جوهر، المصدر السابق، ص - 4
 . 775عبدالسالم عبدالعزيز فهمي، المصدر السابق، ص - 5
 . 779ص م،7795، منشورات ذات السالسل، الكويت، 7777–7727محمد حسن راوس، العالقات العربية اإليرانية،  - 6
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، فأعاد العالقات مع بريطانيا وبدأ في حل مسألة االحتكارات البترولية األزمة التي أوجدها مصدق
   (1).م1598عن طريق الوساطة األمريكية بين بريطانيا وإيران في أوائل 

ي المتحدة وإيران وبريطانيا عن توقيع اتفاق ف وأسفرت المفاوضات الثالثية بين الواليات    
، لعدة دول ة من الشركات البترولية األجنبيةم بين الحكومة اإليرانية ومجموع1598أغسطس 

ث ثالو، ، خمس منها أمريكيةثمان شركات ريتوم( وتتكون من كنسوأطلق عليها اسم مجموعة )ال
ستطاعت الوصول إلي اصالح األمريكية قد لكل من بريطانيا وفرنسا وهولندا، مما يؤكد أن الم

، كما سبق وأن جاءت إليها سياسياً عبر االتحاد االقتصادي اإليراني عبر بريطانياالميدان 
   (2).تي لتحكم قبضتها على إيراناالسوفي

نتهت أزمة تأميم البترول اإليراني التي قادها الدكتور / مصدق بداية من ابهذا االتفاق     
مهماً في تاريخ إيران  ، وهي الفترة التي تمثل حدثاً م1590أغسطس  ىم وحت1591بريل أ

ة السيطرة اإليرانية الكامل ىوانتهت بفشل مصدق في تحقيق هدفه الذي كان يرمي إل ،والمنطقة
 .(3)على البترول

عتقاده بأنه يستطيع فرض ما يريد على بريطانيا ، معتمداً اإلي  علعل فشل مصدق يرج    
، طانياإليرانية واالستعمار البري ختيار البرلمان بعد فترة صراع طويلة بين القوىانه جاء بعلى أ

خليج ، وأن على بقية دول الونسي أن بريطانيا لم تكن لتسلم له في نفوذها في إيران ألنه سينعكس 
( ثورةب )زمصدق لم يستغل التأييد األمريكي له في البداية، وأخذ يساوم األمريكان معتمداً على ح

الشيوعي ورجال الدين وهو األمر الذي أفزع الواليات المتحدة األمريكية ، خاصة حين أراد 
  ىمصدق تغيير النظام السياسي وهو ما لم تكن توافق عليه الواليات المتحدة خشية انتقاله إل

  .(4)دون الخليج

ق بالقضاء على حركة مصدنتهزت الواليات المتحدة األمريكية الفرصة وقامت اوبالتالي     
وأنهاء األزمة لصالحها ، حيث أصبحت صاحبة النفوذ القوى في إيران ، في الوقت الذي تطورت 

داث لألحتبدو كرد فعل م ، 1591يونيو  14وقعت معها اتفاقية للدفاع في وفيه عالقاتها بالسعودية 
ية ل دولة عربة األمريكية كأواإليرانية، ولكن المملكة استفادت بموجبها من المساعدات الدفاعي

وهي امتداد للدعم األمريكي للمملكة العربية السعودية الذي بلغ ذروته  (5)تتلقى هذه المساعدات
في هذه المرحلة الهامة التي يمر بها الخليج العربي ، بدخول المملكة ضمن قانون األمن المتبادل 

وزير الخارجية السعودية ( 1519-1519)وذلك عقب لقاء األمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 
األمريكي  لاللتزام ولعل في هذا استمرار   (6)م1590في مارس  مع الرئيس األمريكي إيزنهاور

 (7).الحيوية للمصالح األمريكيةتضحت أهميتها ابالدفاع عن المملكة ومساندتها منذ 

ة خالل تطور أحداث ثوراألمريكي للمملكة في تلك الفترة جاء  ييالحظ أن الدعم العسكر    
على  اسها،وانعكمصدق التي تعيشها إيران، مما يؤكد مدي التأثير المتبادل لألحداث بين الدولتين 

منطقة الخليج، ولقد كان رد الفعل العربي على ثورة مصدق في إيران مؤيداً للثورة في البداية، 
داية من ، بيعاني منها العرب ويرجع ذلك إلي الرغبة في الوقوف ضد السياسة البريطانية التي

                                                           
 . 775ص عبدالسالم عبدالعزيز فهمي ، العالقات، - 1
 . 775عبدالسالم  عبدالعزيز فهمي ،  المصدر نفسه، ص - 2
 . 92محمود شاكر ، المصدر السابق، ص - 3
 .779محمد حسن العيد رواس، العالقات، ص  -4
 . 99بنسون لي جرسيون ،  المصدر السابق، ص - 5
 . 279، ص7م، جـ9977محمد حسنين هيكل ،  الغليان، مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة،  - 6
 . 272ظافر العجمي ، المصدر السابق، ص - 7
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المملكة العربية السعودية حيث مشاكل حدودها الشرقية مع اإلمارات التي تدعمها بريطانيا إلي 
  (1).مصر ومسألة الجالء البريطاني عن أراضيهاجانب 

ابعاً من إعالن حكومة مصدق في يونيو نالتأييد العربي الحقيقي كان أن ولكن يبدو     
وكان هذا داعياً إلي تحسين العالقات العربية اإليرانية خالل  (2)لن تعترف بإسرائيلم أنها 1591
إعادة يها فتم والتي حيث شهدت العالقات السعودية اإليرانية تطوراً هاماً في تلك الفترة   ،م1591

قات عالعام  ألول مرة منذ بدء النفس الالعالقات بين البلدين ، وتبادل السفارات بصفة رسمية في 
 . (3)م1580بعد أن كانت متوقفة منذ 

لك الحالة قليالً إذ ما لبثت حكومة مصدق أن أعلنت عن موقفها من إمارة ت تستمرا    
البحرين مما أعاد التوتر في العالقات العربية اإليرانية وذلك حين أعلنت أن قرار تأميم البترول 

القة عالقرار تأثير سلبي على  اهذلوكان  البحرين،اإليراني يسرى على الشركات العاملة في 
 . (4) الواليات المتحدة األمريكيةب مصدق

بطة رتمأكد موقف حكومة مصدق تجاه البحرين أن االدعاءات اإليرانية في الخليج ليست     
  .(5) جميع الحكومات واألحزاب والهيئات اإليرانية بالشاه، ولكنها سياسة

تر في العالقات العربية اإليرانية بصفة عامة والعالقات ومما ساعد على زيادة التو    
عتبرت زيادة إنتاج الشركات البترولية ا، أن حكومة مصدق بصفة خاصةالسعودية اإليرانية 
ين تبعية ، وحملت الدولت، التي قام بهاوالكويت، سبباً في إفشال سياسة التأميمالعاملة في المملكة 

به يرانية شعلى عالقتها بالبلدين ، وعادت العالقات السعودية اإلنعكس سلباً امما  (6)هذا الفشل
، وكانت الدول العربية الواقعة في منطقة الخليج تراقب تطورات الموقف في متوقفة مرة أخرى

  .(7)نتهت التجربة اإليرانيةا ىإيران والتطورات البترولية في المنطقة ، حت

 ، والذي شاركت فيهلألحداث التي مرت بإيران الرئيسيهو المحرك وهكذا كان البترول     
ت اعندما نجحت في تطبيق مبدأ مناصفة أرباح البترول مع الشرك ،بشكل غير مباشر المملكة

، وأرادت إيران أن تلحق بها وتسيطر على مواردها البترولية فكان البترولية العاملة في أراضيها
 ج انطلقتالخليكان حدثاً هاماً في تاريخ منطقة  فشل مصدق في تأميم البترول اإليراني، ولعل ذلك

منه دول الخليج العربي، لتبدأ في مواجهة مرحلة أخرى من مراحل التنافس والصراع حول منطقة 
  .الخليج الغنية بالبترول

  :م1599سنة  موقف السعودية وإيران من حلف بغداد -

لقيام حلف حول منطقة البترول،  في إيران كان اإلعداد قد بدأقبل تسوية أزمة البترول     
غم من أن فترة حكم مصدق أضعفت النفوذ البريطاني في إيران وحل مكانه النفوذ فعلي الر  
كر ، بل تعاون في إطار المعسكن هناك تنافس أمريكي بريطاني في المنطقةي، إال أنه لم األمريكي

المتحدة على تطبيق سياسة  ، ومن خالل حرص الوالياتالغربي في مواجهة المعسكر الشرقي
لقلق بمدي ا أحست وحيث أنها ،لتأمين المناطق الحيوية القريبة من المعسكر الشيوعي االحتواء

                                                           
 .  775أمل إبراهيم الزياني،  المصدر السابق، ص - 1
 . 117محمد حسنين هيكل ، المصدر السابق، ص - 2
 . 779 -777أمل ابراهيم الزياني ، المصدر السابق، ص - 3
 . 777محمد حسن العيد اروس ، تاريخ الخليج العربي، ص - 4
م، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة عين  7777 – 7727نوره محمد صقر القاسمي ، الوجود الفارسي في الخليج  - 5

 . 777م، ص7770شمس، القاهرة، 
 . 710جمال زكريا قاسم ، تاريخ الخليج، ص - 6
 .720-777نوره محمد صقر القاسمي، المصدر السابق، ص ص  - 7
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فبدأت بتطبيق هذه السياسة على الدول الواقعة  (1)تياالسوفيالذي تشعر به الدول القريبة من االتحاد 
 داية توقيع معاهدة للدفاع المشترك بين، وكانت البتي حول منطقة الخليجاجنوب االتحاد السوفي
 (2).م1598ابريل  41تركيا وباكستان في 

اق وإيران لتوقيع معاهدات الترتيبات لتوجيه الدعوة للعر اياتم بد1598العام  أضحى    
ع اتفاق ، فقد عملت على توقية ترتبط بباكستان بمعاهدة دفاعية، ولما كانت الواليات المتحدمماثلة

 .(3)ل مع العراقعسكري مماث

إلقامة األحالف بينها، ولما كان مركز وتركت لبريطانيا التحرك بين دول المنطقة 
بريطانيا قوياً في العراق فقد بدأت بإجراء الترتيبات إلقامة تحالف في المنطقة يبدأ من بغداد، التي 

امة هذا التحالف رئيس وزرائها إلق (1594-1444) كان لديها استعداد قوي بزعامة نوري السعيد
رئيس الوزراء ( 1591-1455)وقعها عدنان مندريس تركيا و معفبادر بعقد اتفاقية للدفاع 

تعويضها ونضمام إليها ورأت بريطانيا في سرعة اال (4)م1599فبراير  48التركي في بغداد يوم 
ابريل  8العراقية التركية في  لالتفاقيةم مع العراق ولهذا انضمت 1501عن تجديد معاهدة 

 . (5)م1599

، وبدأت هذه الدول في االجتماعات وتشكيل غداد من العراق وتركيا وبريطانيابدأ حلف ب    
التي بدأت تدعو  (6)لجان الحلف الذي اتضح أنه يدين بجزء كبير في تكوينه إلي جهود العراق
قنعت دول أد ستان ، فقدول المنطقة لالشتراك فيه ، ولما كانت هناك اتفاقية دفاعية بين تركيا وباك

م أعلنت باكستان االنضمام إلي 1599سبتمبر  40النضمام إليهم، وفي باالحلف باكستان 
  .(7)الحلف

رة وحلف بغداد، فقد تأخر ويرجح ذلك إلي مخلفات ث ىإيران إلأما بالنسبة النضمام     
م 1599في صيف  ولكن (8)، وخوفها من الهجوم العربي عليهامصدق التي مازالت تعاني منها

 حتألمها على إعطائها األسلحة فقتوالتي بدالً من موا ،طلبت إيران أسلحة من الواليات المتحدة
متع تحالف يت ىأنه من مصلحة بالده االنضمام إل الحلف واقتنع الشاه ىإيران باالنضمام إل ىإل

لحلف أنه سيجعل ا ىووجد في االنضمام إل (9)بغطاء دولي يضمن لها حرية الحركة في الخليج
 توجهم عن 1599نوفمبر  0إيران تستفيد من الضمانات العسكرية واالقتصادية ولهذا أعلن في 

 .(10)الحلف ىالبيان الرسمي لالنضمام إيران إلحلف بغداد، وصدر في بغداد  ىإيران إل

فت ختل، وقد اان مع بريطانياوهكذا أصبح حلف بغداد يضم العراق وتركيا وباكستان وإير    
ردود الفعل على قيام الحلف فعلى الرغم من أن الواليات المتحدة كانت وراء حلف بغداد إال أنها 

 (11).بريطانيا ىتنضم إليه صراحة وتركت زعامته إللم 

                                                           
 .27م، ص7771ب، تطور االستراتيجية األمريكية في الخليج، مكتبة فخراوي، المنامة، فؤاد شها - 1
 . 77ينسون لي جريسون ، المصدر السابق، ص - 2
 . 725م، ص7797السياسية في الخليج العربي، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  العقاد، التياراتصالح  - 3
 . 717م، ص7770سالة ماجستير غير منشورة، كلية أداب عين شمس، القاهرة، بغداد، ر الدين، حلفجهاد مجيد محي  - 4
 .  95م، ص7799محمد جالل كشك ،  ثورة يوليو األمريكية، عالقة عبدالناصر بالمخابرات األمريكية،  القاهرة،  - 5
 . 77بنسون لي جونسون ، المصدر السابق، ص - 6
 . 757صجهاد مجيد محي الدين ، المصدر السابق،  - 7
 . 711جمال زكريا قاسم ، تاريخ الخليج، ص - 8
 . 752جهاد مجيد محي الدين ،  المصدر السابق، ص - 9

 . 757المصدر نفسه، ص  - 10
 . 727عبدالسالم عبدالعزيز  فهمي ،  المصدر السابق، ص - 11
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تفاق ، خاصة بعد احتجاج الشديد على قيام حلف بغدادتي فقد أعلن االاأما االتحاد السوفي    
الدفاع عن الخليج حيث تتولي األولي الدفاع عن  على اقتسام شؤونلمتحدة مع بريطانيا الواليات ا

  (1).شمال الخليج والثانية الدفاع عن جنوبه

والرياض  ، وتزعمت القاهرةضد حلف بغداد كان  فقد بشكل عام أما الموقف العربي    
 كانت ، في وقتصريحاً  اً حلف معارضال، وكان موقف السعودية من ة الشديدة للحلفالمعارض

 تشهد فيه العالقات السعودية اإليرانية فترة هدوء وتحسن بعد دعوة الشاه محمد رضا بهلوي
، ولعل هذا التحسن م1590مصدق  ثورةتولي السلطة بعد القضاء على  ىإل (1549-1541)

عه ، مما دفموقفه من األحداث التي وقعت في إيران جرحأن الشاه شعر ب ىفي العالقات يرجع إل
قد  لتياالمحن  فيمحاولة إيجاد روابط وثيقة بالدول المجاورة ليضمن بذلك مواقفها االيجابية  ىإل

ولهذا شهدت العالقات السعودية اإليرانية بعض التطور في الفترة التي  (2)يتعرض لها مستقبالً 
 السيطرة على الحكم في إيران. ىسقوط حكومة مصدق وعودة الشاه إل أعقبت

وكانت أول من تحرك على النطاق العربي ، لكة بنذر العاصفة القادمةالمم استشعرت    
بدأت الدبلوماسية السعودية مبكراً و (3)وقادت حملة ضد تكوين حلف بغداد أمام الرأي العام العربي

 ملك السعودية ىم، حين تلق1598منذ توقيع االتفاقية الدفاعية بين باكستان وتركيا في أبريل 
 الرئيس جمال عبدالناصر ىرسالة إلبإرسال  لالنضمام الى الحلف فبادرعرضاً من باكستان 

 . (4)في مصر يخبره بما يدور حول المنطقة ويتشاور معه ألخذ التدابير (1514-1511)

كانت العالقات السعودية المصرية تعيش فترة من أزهي فتراتها فقد كان التنسيق التام بين    
راق مكثفة مع الع، ولذلك قامت السعودية ومصر بمحاوالت ضده بلدين لمواجهة الحلف والوقوفال

العربية في القاهرة،  ووجهوا الدعوة لعقد اجتماع لرؤساء الحكومات، ،الحلف ىلعدم انضمامه إل
، وحضره نوري السعيد رئيس وزراء العراق ألنه كان م1599الجتماع الذي عقد في يناير وهو ا

، ويقوي مركزه في مواجهة الدول العربية ن له القوة العسكريةاق للحلف يضميري أن انضمام العر
  (5).األخرى

 الرسمي لموقف المملكة على لسان وزير خارجيتها األمير فيصل بن اإلعالنجاء   
أن بالده ال تؤمن بسياسة "عبدالعزيز آل سعود رئيس الوفد السعودي بالقاهرة حين صرح 

تقف مع أية حكومة عربية تنضم  ن الحكومة السعودية لنإ"خر له قال آوفي تصريح  (6)"األحالف
 .عدم تأييد المملكة لسياسة العراقوفي هذا إشارة ل (7)"أي أحالف أجنبية ىإل

 ، واستمر في سياسته التي أدت فيلعراق إلي النداءات العربية إليهومع ذلك لم يلتفت ا    
 . (8)في معاداتها لهذا الحلفالنهاية النضمامه إلي الحلف واستمرت البالد العربية 

، م1599سنة نضمت إليه بريطانيا في أبريل افي أعقاب االتفاق العراقي التركي الذي     
، وفي مرحلة التحسن في العالقات السعودية اإليرانية قام الملك وهو ما أطلق عليه حلف بغداد

                                                           
 . 57م، ص7797ار البيضا ، محمد السنوسي معني ، أوجه الصراع في الخليج العربي، دار النشر المغربية، الد - 1
 . 775أمل ابراهيم الزياني ، المصدر السابق، ص - 2
 . 127محمد جالل كشك ، المصدر السابق، ص - 3
 . 727م، ص7799محمد حسنين هيكل ، ملفات السويس، مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة،  - 4
 . 725جمال زكريا قاسم ، تاريخ الخليج، ص - 5
 م .7755يناير  22،  العدد الصادر بتاريخ  الجمهوريةجريدة  - 6
 . 729نوره محمد صقر القاسمي ،  المصدر السابق، ص - 7
 . 777آمل ابراهيم الزياني ،  المصدر السابق، ص - 8
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ع الشاه محمد رضا ، وألتقي في طهران مبزيارة إيران (1595-1514) ن عبدالعزيزبسعود 
 .(1)بهلوي في أول زيارة من نوعها

 غم من المحاوالت السعودية مع إيران لعدم انضمامها للحلف إال أنه يبدو أنوعلى الر      
الضغط األمريكي البريطاني كان أقوي على إيران ، في فترة كانت تستعيد فيها العالقات اإليرانية 

ه خالل وصلت إلي أدني مستوي شهدت التيسعودية البريطانية البريطانية ثقتها بعكس العالقات ال
، بسبب الموقف البريطاني من مشكلة واحة البريمي ، تلك المنطقة الواقعة على العشرينالقرن 

ان ممان، حيث وقفت بريطانيا ضد المملكة بجانب أبوظبي وع  الحدود بين السعودية وأبوظبي وع  
يادة السه المشكلة التي رأت فيها المملكة أنها من قضايا في كل المفاوضات التي تجري لحل هذ

 .(2)على األرض مثل موقف مصر من جالء بريطانيا عن أراضيها

المملكة  ختلفتام حينما 1585يرجع تاريخ النزاع على منطقة واحة البريمي إلي     
 ط والساحلالمملكة عليها أو مشيخة أبوظبي وسلطان مسقالسعودية مع بريطانيا على سيادة 

  .(3)يطانيا نفسها حامية لهابرنصبت ماني والتي الع  

تقع  4كم549منطقة البريمي في الجنوب الشرقي للمملكة السعودية، ومساحتها حوالي     
شقه الجزي الذي ي ىدامان، وترتبط بمدخل وتفصل الخليج العربي عن خليج ع  في منطقة واسعة 

، وتحتوي البريمي على ثمان ء صحار بمنطقة الظاهرةجبل الحجر ليربط ساحل الباطنة ومينا
سعة عند القاعدة تمعة على شكل مثلث يبلغ طوله تسعة كم وعرضه تالبساتين مج عضقري وب

أهمية  تنبعو ،الذين يسكنون البريمي كان دائماً للبيت السعودي المالك لألهاليكم، والوالء التقليدي 
 . (4)حتياطات هائلة من النفطاجود البريمي لوفرة المياه فيها وكذلك و

 اساس اتفاق م على1518النزاع حول الواحة مع بريطانيا وحكومة أبوظبي سنة  ل  ح    
البريمي مقابل تنازل أبوظبي عن مثلث من أرض غرب أبوظبي  ةالسعودية عن واح ت فيهتنازل

دية ري إلي السعوب ، كما تضمن االتفاق إنشاء ممرة مطيخوجنوب شرق قطر والمعروفة باسم سب
 (5).رق قطرعلى الخليج ش بوظبي وبذلك أصبح للسعودية منفذ  على الساحل الغربي أل بنرديربطها 

ولعل ذلك الصراع حول الواحة قد جعل التنسيق يصل إلي غايته في العالقات السعودية     
لرئيس افيصل والملك ، وكان موقف انيا في المنطقة ومنها حلف بغدادالمصرية ضد سياسة بريط

 .(6)شدةوبعن وقوف البلدين ضد الحلف  اً عبدالناصر خالل اجتماعات القاهرة أكبر دليل وتعبير

 ، عن طريقإلي محاوالت جمع البالد العربية البلدينبستمر ووصل اوهو الموقف الذي     
كت المملكة رتوقيع معاهدات، واتفاقيات لربط المصالح العربية بعيداً عن سياسة التحالف، حيث شا

ة حلف هضمصر وسوريا واألردن لمنام والذي حضرته 1599في المؤتمر الذي عقد في فبراير 
اتفاقية الدفاع المشترك المصري  ىانضمت المملكة إلمن نفس العام وفي شهر التالي  (7)بغداد

ل م اشتركت المملكة مع هذه الدول ومجموعة الدو1599أبريل  من الثامن عشروفي  (8)السوري
                                                           

 . 727، 729نورة محمد صقر القاسمي ، المصدر السابق، ص - 1
 ( وثيقة بخصوص97/7) 759ملف رقم  707ئق السعودية، محفظة رقم دار الوثائق القومية، محافظ  وزارة الخارجية، وثا - 2

 المفاوضات السعودية البريطانية بشأن البريمي .     
 . 77م، ص2005محمد بركات ، مشكالت الحدود العربية اسبابها النفسية وآثارها السلبية، دار أطلس، القاهرة،  - 3
 . 71محمد بركات ، المصدر السابق، ص - 4
 . 772فر العجمي ، أمن الخليج، صظا - 5
 م، دار المستقبل، القاهرة، 7779 – 7719محمود رياض، مذكرات البحث عن السالم، الصراع في الشرق األوس،  - 6

 . 22م ، ص7795
 . 277م، ص7779رأفت غنيمي الشيخ ، تاريخ العرب المعاصر، عين شمس للدراسات والبحوث، القاهرة،  - 7
 . 575م، ص7777المشرق العربي المعاصر، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  صالح العقاد ، - 8
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مار ومحاربة االستع االنحيازفي مؤتمر باندونج الذي عقد لوضع سياسة دول عدم و آسيوية فراأل
  (1).وتدعيم السالم العالمي

واضح أن هذه التطورات كانت مرتبطة بتطور تشكيل حلف بغداد ودور بريطانيا وتركها     
ة له، وربما كان الموقف خرى للحلف ، للرد على الدول المعاديأفي المنطقة لمحاولة ضم دول 

السعودي وراء التحرك البريطاني في واحة البريمي المتنازع عليها، حيث قامت القوات البريطانية 
م بعد فشل مفاوضات 1599اكتوبر  49مان وأبوظبي باالعتداء على أراضي الواحة في في ع  

رحاتها خاللها المملكة مقت قدمت والتيمان، التحكيم بين السعودية وبريطانيا نيابة عن أبوظبي وع  
فوجئت الحكومة حيث  (2)في عرض للتحكيم يدعم حقها التاريخي في ملكية أراضي الواحة

م األمر الذي 1599أكتوبر  41حتالل واحة البريمي كلها في االسعودية بقيام القوات البريطانية ب
دت الوفود العربية يم وأ1599نوفمبر  15اللجنة السياسية للجامعة العربية إلي االجتماع يوم  ادع

مجتمعة موقف العربية السعودية وحقوقها في واحة البريمي وطالبت بحل المشكلة بالطرق السلمية 
، كما أرسلت مذكرة شديدة اللهجة إلي الحكومة البريطانية تطالبها والعودة إلي التحكيم الدولي

 ،زمة لصون مصالحها وحقوقهاتخاذ التدابير الالبسحب قواتها من واحة البريمي وإال ستضطر ال
 .(3)اتمتلكه التيبجميع الوسائل 

مع استمرار التنسيق مع مصر من ناحية رفض حلف بغداد  التي اتخذت كان من التدابير    
عرفت بميثاق  (4)م1599عقد معاهدة للدفاع المشترك بين البلدين في أكتوبر أن وصل إلى إلي 

، (5)مان األمن والسالم ورد العدوان الخارجي عند وقوعه على إحدى الدولتينالحلف العسكري لض
ستمر التنسيق السعودي المصري الذي انضمت إليه سوريا ضد الحلف وكان لهذا التنسيق أثره ا

نه كان يعمل على ضم أكبر عدد من إأي دولة عربية للحلف خاصة األردن ، بل  انضمامفي عدم 
 . (6)تفاقيات تعلن مناهضة الحلفاب الدول العربية وربطها

لعل اجتماع جدة الذي عقده الملك سعود مع الرئيس عبدالناصر ودعوة اإلمام أحمد إمام     
م على ما يعرف بميثاق أمن 1599إبريل  41حضوره وتوقيعهم  ىإل (1594-1518) اليمن

 . (7)جدة بين الدول الثالث يعتبر استكماالً لمسيرة التحالفات العربية

ر نطاق الحلف دون حصفي  مؤثر   هكذا كان للموقف السعودي المناهض للحلف دور      
، األمر الذي ساعد على إضعاف المركز السياسي األخرىأي من الدول العربية  ىإل انتشاره

وذلك من خالل محاوالت  (8)كانت تحاول جذب سوريا واألردن لجانبها التيللحكومة العراقية 
لة مع د فشل المحاو، وبعمستمرة لدعوة العديد من الدول العربية لالنضمام للحلفنوري السعيد ال
، جرت محاولة لجذب بلدان الخليج العربي، حيث قام نوري السعيد بزيارة الكويت سوريا واألردن

نضمام ابالفوائد التي ستعود عليه من ( 1599-1459)إغراء الشيخ عبدهللا السالم الصباح وحاول 

                                                           
 . 779 -779م، ص7795محمد محمود السروجي،  ثورة يوليو جذورها وأصولها التاريخية، اإلسكندرية،  - 1
 . 271رأفت غنيمي الشيخ ، المصدر السابق، ص - 2
 . 75محمد بركات،  المصدر السابق، ص - 3
 . 10م، ص7791الخارجية المصرية، مجموعة المعاهدات، القاهرة، وزارة  - 4
 . 275رأفت غنيمي الشيخ ، المصدر السابق، ص - 5
 . 579صالح العقاد ، المصدر السابق، ص - 6
 ،  مجلة الدارم، 7777م ومؤتمر تعز سنة 7759رأفت غنيمي الشيخ، أمن البحر األحمر بين ميثاق أمن جدة سنة  - 7

 . 757م، ص7797، العدد الثاني، يناير الرياض    
 . 205جهاد مجيد محي الدين ، المصدر السابق، ص - 8
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 ىإل ولة العراقية ولم تنضم الكويت، وهو ما لم يقتنع به أمير الكويت وفشلت المحاللحلفالكويت 
  .(1)حلف بغداد

، عندما قام بزيارة البحرين حرين قام بها رئيس جمهورية تركياجرت محاوالت لضم الب    
ام ثم المحاولة التي ق (2)م1599في فبراير ( 1591-1455)مع رئيس وزرائه عدنان مندريس 

وزير الخارجية البريطاني عند زيارته هو اآلخر للبحرين  (1514-1518( )سلوين لويد)بها 
م والتي قوبلت بمظاهرات عنيفة من الشعب البحريني وبالتالي فشلت محاولة 1599في مارس 

 .(3)خرىضم البحرين هي األ

البحرين رفض وبعدها عن األطماع العراقية، ألعل رفض الكويت االنضمام للحلف     
، وبالتالي لم تستفيد إيران أو العراق من تحقيق طماع اإليرانيةعن األأبعدها  االنضمام للحلف

للحلف سوى أن عالقاتها شهدت أزهي فترات تحسنها منذ تأسيس الحلف  لالنضمامأهدافها 
 .(4)وبحلف بغدادم الذي شهد قيام الثورة التي أطاحت بالملكية في العراق 1594 ىم حت1599

، بينما كان الموقف رض االستفادة منه لتحقيق أطماعهاغهكذا كان انضمام إيران للحلف ب   
، فكانت العالقات السعودية اإليرانية مستمرة خالل فترة التناقض في السعودي مناهضاً للحلف
ي خرى فاأل، ولعل األثر السعودي كان واضحاً على دول الخليج العربي الموقف من حلف بغداد

ها ، التي بانضمامبة إيران والعراق ومعهم بريطانيانها لم تنضم إلي حلف بغداد ، كما كانت رغأ
ا ضد األطماع اإليرانية في الخليج ، والتي كانت تضعها وجهاً لوجه أمام مهفخففت من حدة مواق

  .غدادبزدهار حلف افي البحرين خالل سنوات  ادعاءاتهاإيران وهو ما يبدو قد شجع إيران لتجديد 

 م:1591 موقف السعودية من محاولة إيران ضم البحرين عام -

مما جعلها  ،جزيرة تقع في منتصف الخليج العربي تقريباً بين الشمال والجنوبالبحرين    
مركزاً هاماً للمواصالت بين الخليج والعالم الخارجي وهي تبعد عن ساحل المملكة العربية 

كتشاف البترول فيها سنة ا زادوقد  (5)كم 41لساحل اإليراني بينما تبعد عن ا كم 14السعودية 
لمطامع اإليرانية، مما جعل البحرين ل اً أصبحت هدفأهميتها االستراتيجية وبالتالي  منم 1504

على العالقات السعودية اإليرانية لموقف المملكة ضد هذه  ةوالكبير ةتترك أهميتها الواضح
، فمنذ اتفاقية جدة البحرين في ادعاءاتهات د  ك فرصة إال وجدلما كانت إيران ال تترواألطماع، 

اإليرانية في  االدعاءاتت م حتي حكومة مصدق التي جدد  1541بين السعودية وبريطانيا سنة 
والبحرين  (6)تقليديةسياسة إيرانية  هي بشخص الشاه إنما مرتبطةالبحرين ، بل أكدت أنها ليست 

، ولعل ادعاء حكومة مصدق سن في العالقات السعودية اإليرانيةستمرار التحاأمام  اً تمثل عائق
االدعاءات اإليرانية فيها وخرى تناقش مسألة البحرين األخير جعل جامعة الدول العربية هي األ

لى أن عأصدر قراراً يؤكد الذي ، وم1598نوفمبر  9 فيفي مجلس الجامعة المنعقد ألول مرة 
 .(7)تبعيةسيادة إيران وال تربطه بها أي عالقات البحرين بلد عربي وغير خاضع ل

                                                           
 .97العربي، ص  قاسم، الخليججمال زكريا  - 1
  227م، ص7797سيد نوفل، األوضاع السياسية إلمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية، معهد الدراسات العربية، القاهرة،  - 2
 .727م، ص7795السياسية في الخليج العربي، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  العقاد، التياراتصالح  - 3
 م ضمن أبحاث العالقات العربية7777 – 7725يونان لبيب رزق، العالقات اإليرانية بمصر والعراق على عهد األسرة البهلوية  - 4

 م . 7777، القاهرة، اإليرانية، منشور معهد البحوث والدراسات العربية    
م، 7771القاهرة، م، رسالة ماجستير غير منشورة، آداب 7777 – 7997تاريخ البحرين من الحماية إلي االستقالل  هاشم،سعيد خليل  - 5

 . 2ص
 . 777نورة محمد صقر القاسمي ، المصدر السابق، ص - 6
 وثيقة بشأن 295/  7077/ 119، ملف رقم 7محفظة رقم  دار الوثائق القومية، محافظ وزارة الخارجية، وثائق البحرين، - 7

 م .7751/ 72/ 7مشكلة البحرين بتاريخ      
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ها طماعأفرصة سانحة لتحقيق  ووجدت في ذلككانت إيران قد انضمت إلي حلف بغداد    
 حاولت تشجيع البحرين االنضمام، ف، مستغلة وجود بريطانيا ضمن أعضاء الحلففي البحرين

حرين إلي المحاوالت اإليرانية وأرادت بهت البتنالحلف ولكن محاوالتها فشلت كما رأينا ، و ىإل
ذ اإلجراءات التي تؤكد سيادتها على أراضيها، فأصدرت حكومة البحرين في اتخاحكومتها 
جديدة  اً شروطعليه أدخلت  (1)م1501لقانون الجنسية والذي أصدرته عام  م تعديالً 1599
خص في البحرين، وأن يكون للشمنها اإلقامة لمدة عشر أعوام متتالية الجنسية البحرينية  الكتساب

  عتبرتهاإيران على القانون و احتجتملكيات غير منقولة بالبحرين ومتحدثاً للغة العربية ، وكالعادة 
من األراضي  اً وأخذت تجدد مطالبها، وتعتبرها جزء (2)يمس وضع اإليرانيين في البحرين

 . (3)ستمرار الوجود البريطاني في البحرينااإليرانية رغم 

ي تأ، ولما كانت تدرك أن المعارضة لها ستذلك بدأت إيران تخطط لضم البحرينعقب     
من بريطانيا صاحبة النفوذ فيها ومن الدول العربية وعلى رأسها المملكة، فقد بدأت محاوالتها 

 تجاه بريطانيا والمملكة.

لمواجهة ل اً مخفف جانبها في حلف بغداد عامالً  ىة لبريطانيا كان انضمام إيران إلوبالنسب    
 ىهت إيران إلتجا، وحتفاظها بالسيادة على البحريناغم من تمسك بريطانيا ببين الدولتين على الر  

الموقف السعودي لتحقيق أهدافها في الخليج، ولعل  الحتواءالمملكة العربية السعودية في محاولة 
  .(4)ابه له ومؤثر من دول الخليجالشاه كان يدرك ذلك من وراء تقاربه مع المملكة كنظام ملكي مش

زيارة المملكة في  ىضا بهلوي إلية توجه الشاه محمد رمن أجل إنجاح المحاولة اإليران    
بالملك سعود وكبار المسئولين السعوديين وحاول الشاه إقناعهم بفكرة  ىلتقام، حيث 1591مارس 

اد الذي رفضت المملكة حلف بغد إنشاء )حزب( ذي صفة إسالمية بين إيران والمملكة، على غرار
وفشلت محادثاته مع الملك  ذلك، ولم يتحقق للشاه ما أراد حيث رفضت المملكة الدخول فيه

  .(5)سعود

المملكة وقوفها ضد األطماع اإليرانية في البحرين والخليج مما أدي إلي إعادة  تد  جد    
ق، التي شهدتها في أعقاب ثورة مصد التوتر في العالقات السعودية اإليرانية بعد فترة التحسن

 دعاءاتها في البحريناولكن التوتر هذه المرة أخذ يتصاعد خاصة بعد إقدام إيران على تصعيد 
جتماع لمجلس وزراء إيران وبحضور افي وأنه حيث  (6)التي وصلت ذروتها في تلك المرحلة

بارها المقاطعة الرابعة عشر عتاقرار يقضي بضم البحرين و تم اتخاذم 1591نوفمبر  4الشاه في 
وتنفيذاً لهذا القرار بدأت إيران تضع البحرين ضمن الخرائط الرسمية  (7)من المقاطعات اإليرانية

مثيل ، وطالبت بتة البحرين والوجود البريطاني بهاللدولة، وأخذت صحفها تشن هجوماً على حكوم
 .(8)نيابي وحاكم إيراني للبحرين

                                                           
 . 772م، ص7799واصف كنعان ، عروبة البحرين، المنامة،  - 1
 . 712جمال زكريا قاسم ، العالقات ، ص - 2
 . 772صالح العقاد ، التيارات السياسية، ص - 3
 م ، دراسة في محي، العالقات الدولية وتطور األحداث في الخليج، بيروت ،7772 – 7792بحرين من آمل إبراهيم الزياني، ال - 4

 . 777م، ص7777    
 . 729نورة محمد صقرالقاسمي ، المصدر نفسه، ص - 5
 بحوث ، مركز مجلة دراسات شرق أوسطيةمحمد السعيد عبدالمؤمن ، إيران والبحرين، بحث ضمن أبحاث الملف اإليراني،  - 6

 .  57، ص777الشرق األوس،، جامعة عيد شمس، العدد     
 . 52محمد السعيد عبدالمؤمن ،المصدر نفسه، ص - 7
 . 271م، ص7779م، مطبعة األندلس، بغداد، 7777 – 7771إبراهيم خلف العبيدى ، الحركة الوطنية في البحرين  - 8
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من المملكة حيث احتجت على إيران  اً ى تصرفات إيران صادركان أول رد عربي عل    
، وأصدرت الحكومة السعودية بياناً أكدت فيه أن البحرين اإليرانية في البحرين االدعاءات ونفت

 .(1)، وأن شعب البحرين يرتبط بشعوب األمة العربيةعربية وجزء متكامل منهامتداد للجزيرة الا

يان السعودي بالرد على الب االولىوالمملكة، فقد قامت  وتصاعدت الحملة بين إيران    
فيه بحملة مغرضة هدفها اإليقاع بين المملكة والبحرين حيث  كت، وشكونددت بموقف المملكة
، مما جعل المملكة تصدر بياناً آخر أكدت ية تعتبر البحرين تابعة لهاالسعودذكرت أن الحكومة 

كم آل خليفة ولهم حق تقرير مصيرهم بمعرفتهم وهو فيه أن البحرين بلد عربي مستقل تحت ح
 .(2)دعاءات اإليرانية في البحرينتخذته تجاه االاالموقف الذي سبق للمملكة أن 

إيران في البحرين حيث بدأت مفاوضات  ادعاءاتتخذت المملكة رداً عملياً آخر على ا    
 ،عتبار أنها دولة غير تابعة ألحدامباشرة مع حكومة البحرين لتحديد الحدود البحرية معها على 

 رسيمخرى كان تأ، ومن ناحية اإليرانية فيها لالدعاءاته ضربة مما دعم موقف البحرين ووج
 . (3)للشركات البترولية العاملة في البحرين اً مساعد الحدود عامالً 

دود و حالحدود بين السعودية والبحرين ليست حدوداً أرضية ، وإنما ما بينهما هحيث أن و    
 من مياه، ومنطقة الحدود المتنازع عليها هي )أبو كم 40يفصل بينهما حوالي  الذيمياه الخليج 

سعفة( التي يقع بها جزيرتان هما لبينة الكبرى ولبينة الصغرى ، وقد ثار النزاع حول هذه المنطقة 
للتنقيب عن ة م امتيازاً لشركة نفط البحرين المحدود1581عندما منحت حكومة البحرين عام 

عترضت بشدة على هذا االمتياز ، فتوقف التنقيب عن ا، لكن السعودية سعفة البترول في أبو
م حيث تم توزيع 1594 فينتهت ام و1591 فيوبدأت المفاوضات  (4)البترول في المنطقة

سعودية حصلت الوالبترول المستخرج من هذه المنطقة الحدودية مناصفة بين البحرين والسعودية 
ة ، وبذلك لم يعد لكل من البلدين أي مياه إقليميى جزيرة لبينة الكبرى والبحرين على الصغرىعل

الذي حتم توثيق الترابط بين  روساعدت االتفاقية على حسن عالقات الجوا (5)في هذه المنطقة
 .(6)البلدين

 فاقيةات أيعند على االتفاقية السعودية مع البحرين وكالعادة كان الرد اإليراني سريعاً     
حتجاجها الشديد على االتفاقية، وأصدرت اتمس البحرين ولكن هذه المرة كان عنيفاً حيث أعلنت 

وبلغت العالقات السعودية اإليرانية ذروة التوتر  (7)بياناً بأن البحرين تعتبر والية إيرانية تابعة لها
معة مل بحذر مع إيران، وأعلنت جاخرى تتعافي تلك الفترة حول البحرين وبدأت الدول العربية األ

السعودية مع البحرين وأرسلت الجامعة العربية بمذكرة  لالتفاقيةالدول العربية تأييدها ومساندتها 
ومن جانبها أعلنت بريطانيا مراراً أن  (8)م1594في مارس إليران بخصوص موضوع البحرين 

 .(9)مارة تحت الحماية البريطانيةإي يران، وهإلالبحرين من وجهة النظر البريطانية غير تابعة 

                                                           
 عن موقف 2/  جـ7/ 97/ 759ملف رقم  702ئق السعودية محفظة رقم دار الوثائق القومية ، محافظ وزارة الخارجية، وثا - 1

 م .7757/ 72/ 9السعودية من أزمة البحرين وثيقة بتاريخ      
 . 729نورة محمد صقر القاسمي ، المصدر السابق، ص - 2
 . 729واصف كنعان ، المصدر السابق، ص - 3
 . 77محمد بركات ، الحدود، ص - 4
 . 77مصدر نفسه، صمحمد بركات ، ال - 5
 . 270نورة محمد صقر القاسمي : المصدر السابق، ص - 6
 . 712جمال زكريا قاسم ، الخليج العربي، ص - 7
 . 755سعيد خليل هاشم ، المصدر السابق، ص - 8
 . 717جمال زكريا قاسم ، الخليج العربي ، ص - 9
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م قيام الوحدة بين مصر وسوريا، 1594لعل أهم المتغيرات التي حدثت في المنطقة عام     
تد نحو يموالثورة على الملكية في العراق، وقيادة مصر إلحياء تيار القومية العربية، الذي بدأ 

، رةيرانية في البحرين في تلك الفتاإل االدعاءاتساعد الموقف السعودي على توقف  حيثالخليج، 
وبدأ الشاه يعبر عن قلقه لمواجهة تيار القومية العربية ، وتطلع إلي مزيد من الدعم العسكري 

في الوقت  ،تفاقية الدفاع المشتركا، فعقد مع الواليات المتحدة األمريكي لبالده لمواجهة هذا التيار
اتها العسكرية أيضاً مع الواليات المتحدة بجانب سعي تفاقاطت فيه المملكة السعودية الذي نش  

وظلت  (1)ستمرار التعاون فيما بينهمااألمير فيصل لتحسين العالقات السعودية مع مصر ال
تي الو، العالقات السعودية اإليرانية تعاني من آثار التوتر الذي أحاط بها خالل أزمة البحرين

مع بداية  ال، والتي لم تشهد تطوراً إهذه العالقات أكدت أن أثر دول الخليج واضح على مسار
، لمواجهة الشركات البترولية والحرب معها ة مجتمعة بما فيها إيران والعراقتعاون الدول الخليجي

 .من القرن العشرينحول أسعار البترول في نهاية الخمسينات 

 :م1591سنة موقف السعودية وإيران من إنشاء منظمة األوبك  -

من القرن العشرين والبترول يمثل محور الصراع حول الخليج مطلع الخمسينات  منذ    
العربي، بين الدول المنتجة والشركات األجنبية صاحبة االمتيازات، ولما كانت الدول األجنبية 

لصراع بين ، وقد بدأ اترعي الشركات فقد وقفت خلفها تحسباً لمصالحها االستراتيجية في المنطقة
ما كتجة والشركات منذ تطبيق مبدأ مناصفة أرباح البترول الذي بدأت به السعودية، الدول المن

ما ، أحذت حذوها الدول العربية الخليجية ومنها الكويت وقطر والبحرين والعراق والتيأشرنا 
والذي  سة مصدق،إيران فلم تأخذ بالمناصفة في البداية بل أخذت بالتأميم الكامل عن طريق سيا

ين ، والفرق بموقف بريطانيا والواليات المتحدةنتيجة لتحقيق هدفه  ىلوصول إلفشل في ا
والتي يرانية، التجربة اإل لالتجربة السعودية وفش يتمثل في نجاحالتجربتين السعودية واإليرانية 

نجاح التجربة السعودية ل، وكان من الشركات العالمية على بترولهاسيطرة مجموعة  ىأدت إل
البحث عن الوصول إلي األفضل حتي جاء قرب نهاية الخمسينات حين خرجت  صلةلمواداعياً 

ع شركة تفاقية بترولية ما، حيث نجحت السعودية في توقيع ما هو أكبر منه ى، إلعن مبدأ المناصفة
 .(2)من األرباح %99م، حصلت بمقتضاها على نسبة 1591يابانية عام 

منطقة ترول في الفيها الكويت للبحث عن الب ضمن نصوص االتفاقية التي شاركتكان     
ستعداد الشركة اليابانية التي حملت اسم )شركة البترول العربية اليابانية( إعادة ا، المحايدة بينهما

حصلت دولة من دول الشرق األوسط على امتيازات أفضل مما  االنظر في نصوص االتفاقية إذ
 .(3)أعطته الشركة للسعودية والكويت

ت مجال االتفاقيا ىأضافتها السياسة البترولية إل أخرى نوعية ان هذا االتفاق قفزةوك    
ي ، أن تشترك بموظفين سعوديين فلمملكة مع نهاية الخمسينات أيضاً ا واستطاعتالبترولية بل 
عتبار أن المجلس هو الهيئة التنفيذية العليا ا، بشركة )أرمكو( العاملة في أراضيهامجلس إدارة 

ستطاعت ا، بل والتوسع والمحاسبة وتحديد األرباحقرر كل ما له عالقة باإلنتاج واألسعار والتي ت
 .(4)نقل مقر مجلس إدارة الشركات البترولية من مدينة نيويورك إلي مدينة الظهران بالمملكة

                                                           
 الزقازيق،م، رسالة ماجستير غير منشورة، آداب 7777 – 7157السياسة األمريكية في منطقة الخليج  ثاني،مني سحيم آل  - 1

 . 205م، ص7779    
 . 77م، ص7777م، دار الجيل، بيروت، 7779–7719يطاني حتي الثورة اإليرانية أنطوان متى، الخليج العربي من االستعمار البر - 2
 لعربية المجلة امحايدة الكويتية السعودية، دارسة وثائقية، الملك عبدالعزيز آل سعود، وبترول المنطقة ال الصباح،ميمونة خليفة  - 3

 .709م، ص7799، المجلد الثامن، جامعة الكويت، 27، العدد للعلوم اإلنسانية    
 . 77أمل إبراهيم الزياني ، عالقات المملكة، ص - 4
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قيات مع مجموعة الشركات إلي توقيعها االتفا دافعاً فقد كان فشل تجربتها أما إيران     
عكست على صناعة البترول مساوئ هذه االتفاقيات التي انتضح إليران ا، وسريعاً ما يةاألجنب

م الذي يقضي 1591إصدار قانون البترول عام  ىضطر الحكومة اإليرانية إلا، مما اإليراني
، وأبرز ما جاء في هذا القانون هو المشاركة اإليرانية في جة القصور في االتفاقيات السابقةبمعال

ألرباح مناصفة وتكوين مجلس إلدارة شركات البترول الوطنية اإليرانية من أعداد متساوية صافي ا
 .(1)جانبمن اإليرانيين واال

، امتخذتها المملكة وإيران في صناعة البترول من جانبيهاهكذا كانت اإلجراءات التي     
 لم تكن الشركات لتتركه ، عامالً األخرىية الدول الخليجية قب اكدول منتجة دائماً ما تحذو حذوهم

ار تخفيض أسع ىلها المستهلكة، ولجأت الشركات الللدول المنتجة خاصة ما يضر مصالحها ودو
 .(2)م1595فبراير  10بترول الخليج العربي يوم 

ذ بدون الرجوع إلي الحكومات العربية تخ  اهذا القرار من جانب الشركات قد  كانولما     
 لدي دول الشرق األوسط بصفة ، فإن هذا القرار ترك رد فعلذه الشركاتتعمل بها ه التيالمنتجة 
، فكان عقد مؤتمر في القاهرة سمي بالمؤتمر العربي بصفة خاصة للنفط، والدول المنتجة عامة

الرد على الشركات البترولية وكيفية المحافظة على  ىم يهدف إل1595لنفط في أبريل سنة األول ل
 . (3)الثروة البترولية

 تفقتافا، ويال الدولة البترولية هي االخرىورات مع فنزابدأت السعودية المبادرة في مش    
 ،تطيع الوقوف أمام الشركات مجتمعةتس حتىعلى ضرورة إنشاء منظمة للدول المنتجة للبترول 
داد ، وفي بغلية في الشرق األوسط بهذه الفكرةوأخذت المملكة على عاتقها إقناع الدول البترو

م عن 1591سبتمبر  18 ، وأعلنوا فيوإيران والكويت والعراق وفنزويالوفود المملكة جتمعت ا
 .OPEC"(4)، والتي سميت منظمة األوبك "سيس منظمة الدول المصدرة للبترولتأ

 مما جعل كل منهما يتبادل ،التحسنريقها نحو وبدأت العالقات السعودية اإليرانية تأخذ ط    
عتبر إنشاء المنظمة أبرز الدالئل على رغبة ا، فيما ريادي للمنظمة في مراحلها األوليور الالد

 (5)الدول النامية في تطبيق حق السيادة على مواردها الطبيعة وكسر االحتكار والسيطرة األجنبية
  .(6)عضواً  10المنظمة عدد كبير من الدول النامية حتي أصبحت تضم  ىنضم إلا كما

لصالح الدول المنتجة ضد  الدور األكبر ؤدير لمنظمة الدول المصدرة للبترول أن تقد      
األسعار  عودة ىنفطية للبلدان األعضاء والسعي إل، حيث عملت على توحيد السياسات الالشركات

منظمة ، بما يعني أن الالمعنية فيما يخص صناعة البترول الشركات مع الدول واتفاق، ستقرارهااو
بما  لرأيا، وتسير بها نحو وحدة لسياسات البترولية للدول المنتجةمل عبء تنظيم اأصبحت تح

 .(7)يعود على الدول بالفوائد

هكذا يتضح مع نهاية الخمسينات مدي تأثير البترول ولعبه الدور األكبر في عالقات     
ية من ول األجنبخليجية والدمنطقة الخليج العربي بصفة عامة ، حيث كان عامل ربط بين الدول ال

                                                           
 . 71، 77انطوان متى ، المصدر السابق، ص - 1
 . 175م، ص7777مطابع األهلية اللبنانية، بيروت، أحمد عسه ، معجزة فوق الرمال، ال - 2
 . 772، 777بسنون لي جريسون ، المصدر السابق، ص - 3
 م .7797يوليو  29، صادر في 17العدد  مجلة عالم النف،،أحمد زكي يماني ،  - 4
 . 757مني آل سحيم ، المصدر السابق، ص - 5
 . 770م، ص7775، دار الفكر العربي، القاهرة، حسين الطنطاوي ، الفيصل اإلنسان واالستراتيجية - 6
 محمد المغربي ، السيادة الدائمة على مصادر النف،، دراسة في االمتيازات النفطية في الشرق األوس، والتغيير القانوني،  - 7

 . 701م، ص7777دار الطليعة، بيروت،     
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ت علنأخرى في العالقات السعودية اإليرانية كان له رد الفعل ، حينما أل، ومن الناحية اناحية
ام ، والذي كان دافعاً لقيالسعودية تطبيق مبدأ مناصفة األرباح مع الشركات العاملة في أراضيها

ياً لقيام ل دافعاً استراتيج، ولعل في قيام حلف بغداد كان البتروفي إيرانمصدق بتأميم البترول 
السعودية له ورفضها االشتراك ومناهضة شتراك إيران فيه االحلف حول منطقة إنتاجه ، وكان 

إليرانية ا االدعاءاتتوتر في العالقات السعودية اإليرانية الذي بلغ ذروته مع تجدد لل، بداية فيه
دة ة بشكلذى وقفت ضده المملفي البحرين والتي وصلت مداها بإعالن إيران ضم البحرين وا

 .البحرين مصالحها في للحفاظ على

ية دعاءات اإليراننحسار االاالتوتر في العالقات السعودية اإليرانية إال مع  حدةلم تخف     
، الذي كان مواكباً لصراع األسعار البترولية بين الدول المنتجة والشركات األجنبية في البحرين

 تحت رعاية مصالحها في منظمة أوبك. ، خرىالسعودية اإليرانية مرة تفاق وجهة النظر اافكان 
 

 :الخاتمة -
 

 س ذلك نعكااأوضح البحث أهمية العالقات السعودية اإليرانية سواء أكانت سلبية أم إيجابية و
 .خرىعلى بقية دول الخليج العربي األ

  بداية تكوين ومبايعة م 1549أبرز البحث بداية العالقات السعودية اإليرانية حيث يمثل عام
، وهو نفس العام الذي تم فيه ملكاً على الحجاز ونجد وملحقاتهاالملك عبدالعزيز آل سعود 

م هي بداية العالقات 1545، وكانت سنة رضا بهلوي إمبراطوراً على إيران تتويج الشاه
 .الدبلوماسية

 هاء الحرب نتاية خاصة بعد البحث أهمية ظهور النفط وأثره في العالقات السعودية اإليران يبين
ة صراع م والتنافس الدولي حول هذه المنطقة وبروزها كمنطق1589العالمية الثانية سنة 

 .دولي

  موقف السعودية عند ظهور البترول بها عندما أصرت على مناصفة أرباحه  إلىخلص البحث
 إلىذلك  إيران فأديبقية الدول الخليجية المنتجة بينما عارضته  قلدتهامع الشركات المنتجة و

 .اع اإليرادات السعودية والخليجيةارتف

  أوضح البحث ثورة الدكتور مصدق في إيران وتأميم البترول اإليراني وموقف الغرب منه
  .خاصة بريطانيا

  األساسي لألحداث التي مرت بها كل من إيران نتج عن البحث أن البترول كان هو المحرك
  .العربيوالسعودية وبقية دول الخليج 

  الدبلوماسية السعودية في قيادة المنطقة ضد حلف بغداد مما  أدتهأوضح البحث الدور الذي
مع بريطانيا التي خلقت لها مشكلة واحة البريمي كورقة ضغط عليها  صراعأدخلها في 

 بغداد.موقفها المعارض من حلف ل

  والية إيرانية وإصرار  بأنها واالدعاءاتأبرز البحث المحاوالت اإليرانية لضم البحرين
دولة وموقف السعودية من هذا األمر لتظل البحرين وحتي اآلن  ذلك،مصدق وغيره على 

 .عربية خليجية

 م المصدرة للبترول 1591البحث موقف السعودية وإيران من إنشاء منظمة األوبك سنة  يبين
 .دولتينلضمان السعر وكميات التصدير والدور الريادي لل

  د ة أي امتدا، ومحاربودية وإيران على مواجهة الشيوعيةالسع ينتفاق الدولتاأوضح البحث
 .تيا، وإن كانت لهما عالقات مختلفة مع االتحاد السوفيلها في منطقة الخليج
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 :قائمة المصادر والمراجع -

 :وال: الوثائقأ

( 41/0) 199ملف رقم  110دار الوثائق القومية، محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم  .1
 .ريميوثيقة بخصوص المفاوضات السعودية البريطانية بشأن الب

، ملف 1دار الوثائق القومية، محافظ وزارة الخارجية، وثائق البحرين، محفظة رقم  .4
 .م1/14/1598، وثيقة بشأن مشكلة البحرين بتاريخ 884/1101/449

ملف  114محفظة رقم  دار الوثائق القومية، محافظ وزارة الخارجية، وثائق السعودية .0
 عن موقف السعودية من أزمة البحرين وثيقة بتاريخ / 4، ص199/41/0رقم 
 .م14/1591

 .81، ص 1598وزارة الخارجية المصرية، مجموعة المعاهدات، القاهرة،  .8

 ثانيا: الصحف والمجالت:

 تمجلة دراساالملف االيراني،  ثاأبحوالبحرين، ضمن  إيرانعبدالمؤمن، محمد السعيد،  .1
 .151وسط، جامعة عين شمس، العدد ، مركز بحوث الشرق األوسطيةأالشرق 

ة مجلفهمي، عبدالسالم عبد العزيز، االحتكارات الدولية لسياسة طهران البترولية،  .4
 .م1514، القاهرة، 441، العدد السياسة الدولية

 .م1595يونيو  49، 85، العدد مجلة عالم النفطحمد زكي، أ، يماني .0
 .م1599يناير  44هورية، العدد الصادر بتاريخ جريدة الجم .8
ومؤتمر تعز سنة  1599حمر بين ميثاق أمن جدة سنة من البحر األأالشيخ رأفت غنيمي،  .9

 .م1544 ، جامعة الكويت،1541، العدد الثاني، يناير جلة الدار، الرياضم، 1511
ية لمحايدة الكويتالصباح، ميمونة خليفة، الملك عبدالعزيز آل سعود وبترول المنطقة ا .9

 .من، المجلد الثا45، العدد للعلوم االنسانيةالمجلة العربية السعودية، دراسة وثائقية، 

 ثالثا: الرسائل الجامعية غير المنشورة:

، رسالة دكتوراه 1511-1541محمد صقر، الوجود الفارسي في الخليج ورة القاسمي، ن .1
 .م1551غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، 

حي الدين، جهاد مجيد، حلف بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب عين م .4
 .م1511شمس، القاهرة، 

، رسالة 1511-1491هاشم، سعيد خليل، تاريخ البحرين من الحماية الى االستقالل  .0
 .م1518ماجستير غير منشورة، آداب القاهرة، 

، رسالة 1510-1589لخليج مريكية في منطقة اآل ثاني، منى سحيم، السياسة األ .8
 .م1559ماجستير غير منشورة، آداب الزقازيق، 

 رابعاً: الكتب العربية والمعربة:

الخصوصي، بدر الدين عباس، دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر،  .1
 .م1518منشورات ذات السالسل، الكويت، 

م،  1511-1594العربي ت والنفط، هجوم الخليج حا، رياض نجيب، صراع الوالريسا .4
 .م1541، ظفار، دار الريس، لندن، 1510بيروت، 

الدين، شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز، دار العلم للماليين،  خيرالزركلي،  .0
 .م1511بيروت، 
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الزياني، أمل ابراهيم، عالقات المملكة العربية السعودية، في النطاق االقليمي، دراسات  .8
، 1519-1598من في الخليج، يرانية وتطور موضوع األلسعودية اإلا في العالقات

 .م1545مطبعة دار التأليف، القاهرة، 
، دراسة في محيط العالقات الدولية وتطور 1510-1140الزياني، أمل ابراهيم، البحرين  .9

 .م1510االحداث في منطقة الخليج، بيروت، 
، دار 1541- ق.م 0411مستمر، عبدالساتر، لبيب، قصة الخليج، تفاعل دائم وصراع  .9

 .م1545ي، بيروت، لالمجا
 .م1599صولها التاريخية، االسكندرية، أي، محمد محمود، ثورة يوليو جذورها وجروسال .1
للدراسات والبحوث، القاهرة،  شمس الشيخ، رأفت غنيمي، تاريخ العرب المعاصر، عين .4

 .م1559
 .م1519ار الفكر العربي، القاهرة، الطنطاوي، حسين، الفيصل االنسان واالستراتيجية، د .5

ندلس، أل، مطبعة ا1511-1518براهيم خلف، الحركة الوطنية في البحرين إالعبيدي،  .11
 .م1511بغداد، 

، من منظور العالقات هشكالأالعجمي، ظافر محمد، أمن الخليج العربي، تطوره و .11
 .م4119قليمية والدولية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، اإل
لقاهرة، نجلو المصرية، اعقاد، صالح، التيارات السياسية في الخليج العربي، مكتبة األال .14

 .م1599
، منشورات ذات 1511-1541يرانية العبدرواسي، محمد حسن، العالقات العربية اإل .10

 .م1549السالسل، الكويت، 
 العبدرواسي، محمد حسن، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، عين شمس للبحوث .18

 .م1559والدراسات االنسانية، القاهرة، 
، محمد، السيادة الدائمة على مصادر النفط، دراسات في االمتيازات النفطية المغيربي .19

 .م1510بالشرق االوسط، دار الطليعة، بيروت، 
، 1581-1458ابراهيم، عبدالعزيز عبدالغني، السالم البريطاني في الخليج العربي  .19

 .م1541خ، الرياض، دراسة وثائقية، دار المري
س، طلأمشكالت الحدود العربية، اسباب النفسية وآثارها السلبية، دار بركات، محمد،  .11

 .م4119القاهرة،
، 1منير البعلبكي، طوفارس نبيه  :بروكلمان، كارل، تاريخ الشعوب االسالمية، ترجمة .14

 .م1551دار العلم للماليين، بيروت، 
 :ل باعتباره قوة سيطرة على العالم، ترجمةتشيسكا، انطوان، الصراع على البترو .15

 .م1599د.عبدالوهاب عبدالعزيز، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 
سعد  :كان النفط، ترجمة بدءجريسون، بنسون لي، العالقات السعودية االمريكية في ال .41

 .م1551هجرس، دار سينان القاهرة، 
 .م1591قاهرة، يران، دار المعارف، الإجوهر، حسن محمد،  .41
سرة البهلوية يرانية بمصر والعراق على عهدة األرزق، يونان لبيب، العالقات اإل .44

العالقات العربية االيرانية، منشورات معهد البحوث  أبحاث، ضمن 1549-1515
 .م1550والدراسات العربية، القاهرة، 

-1584رياض، محمود، مذكرات البحث عن السالم، الصراع في الشرق االوسط  .40
 .م1549، دار المستقبل، القاهرة، 1514
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عربي، ال اتبمين، الخليج العربي، تاريخه السياسي ونهضته الحديثة، دار الكأ، سعيد .48
 بيروت، د.ت.

 .م1515سالمي، القاهرة، يران، الكتب اإلإشاكر، محمود،  .49
شكري، محمد فؤاد وآخرون، نصوص ووثائق في التاريخ الحديث والمعاصر، مكتبة  .49

 المصرية، القاهرة، د.ت.نجلو األ
مريكية في الخليج، مكتبة فخراوي، المنامة، شهاب فؤاد، تطور االستراتيجية األ .41

 .م1558
 .م1599يران وآفاق المستقبل، القاهرة، إعبدالمؤمن، محمد السعيد،  .44
 .م1514هلية اللبنانية، بيروت، ، المطابع األ0، احمد، معجزة فوق الرمال، ج عسه .45
 في القرن العشرين، مطبعة المركز يران السياسيإعبدالعزيز، تاريخ فهمي، عبدالسالم  .01

 .م1510النموذجي، القاهرة، 
، معهد 1511-1589قاسم، جمال زكريا، الخليج العربي، دراسة لتاريخه المعاصر  .01

 .م1518الدراسات العربية، القاهرة، 
يج ما بعد قاسم، جمال زكريا، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، دول الخل .04

 .م1551، دار الفكر العربي، القاهرة، 1551-1511زمة الكويتية االستقالل وحتى األ
يرانية السعودية ودول الخليج في عهد االسرة البهلوية، قاسم، جمال زكريا، العالقات اإل .00

يرانية، منشورات معهد الدراسات العربية، القاهرة، ضمن ابحاث العالقات العرية اإل
 .م1550

عالقات عبدالناصر بالمخابرات االمريكية، -مريكية محمد جالل، ثورة يوليو األ كشك، .08
 .م1544القاهرة، 

 .م1544كنعان، واصف، عروبة البحرين، المنامة،  .09
-1154حتى الثورة االيرانية متى، انطوان، الخليج العربي من االستعمار البريطاني  .09

 .م1550، دار الجيل، بيروت، 1514
وجه الصراع في الخليج العربي، دار النشر المغربية، الدار أسي، ، محمد السنوىنعم .01

 .م1545البيضاء، 
نوفل، سيد، االوضاع السياسية إلمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية، معهد  .04

 .م1591الدراسات العربية، القاهرة، 
، هرام للترجمة والنشر، القاهرةمركز األ ،هيكل، محمد حسنين، ملفات السويس .05

 .م1599
 .م1544هرام للترجمة والنشر، القاهرة،مركز األ ،1ج  سنوات الغليان، .81
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