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א א 1979-  1941א–א

)א(

  حممد عبد الرمحن يونس عيدان . د
  :مستخلص البحث

-1941السـعودية   -العالقات اإليرانيـة "يسلط هذا البحث الموسوم 
السـعودية   -الضوء على دراسة وتتبع مسار العالقات اإليرانية"  1979

أهم التطورات اإلقليميـة والدوليـة التـي    و, 1979 -1941بين عامي 
  .انعكست آثارها على العالقات بين البلدين

لقد اتسمت هذه العالقات باالستقرار والتحسن في معظم فتـرة هـذه   
حتى عام  1927ويمكن وصف العالقات بين البلدين ومنذ عام . الدراسة
حـث  فضال عن الب, بأنها مرحلة تأسيس وتثبيت العالقات بينهما 1953

القات خالل الفترة بـين  أما الع. عن الوسائل والسبل الكفيلة بتطويرها 
فيمكن القول أنها شهدت مساعي حثيثـة لتطـوير    1964-1953عامي 

 -1964فيمـا تميـزت الفتـرة بـين عـامي      . العالقات الثنائية بينهما
نتيجة , فيمكن القول بأنها فترة ازدهرت فيها العالقات بين البلدين 1979
اون الكبير بينهما في المجاالت األمنية واالقتصادية والسياسية والذي للتع

    .انعكس بدوره على سياسة البلدين الخارجية في المنطقة
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א א   1941-1979 א−א
א

  *حممد عبد الرمحن يونس العبيدي. د
  : املقدمة

 يرانية حيزاً مهماً فـي االطـار العـام   اال -تشغل العالقات السعودية
االيرانية، وهذا نابعاً بطبيعة الحال من منطلق الجـوار   -للعالقات العربية

الجغرافي، والعالقات التاريخية، واالهمية التي تحضى بها الدولتين سواء 
  . من ناحية الموقع الجغرافي، أو الموارد الطبيعة التي تمتلكانها

اإليرانية، ان تلك العالقات  -العالقات السعوديةويالحظ المتتبع لمسار 
خضعت لمجموعة من الظروف والعوامل التي احاطت بها محلياً واقليمياً 
ودولياً، وقد انعكس ذلك بصورة او باخرى على تلـك العالقـات، وهـو    

  .ماجعلها تزدهر في بعض االحيان وتنحسر في احيان اخرى
-1941 السـعودية  -اليرانيـة العالقات ا"ويسلط هذا البحث الموسوم 

السـعودية   –الضوء على دراسة وتتبع مسار العالقات االيرانيـة " 1979
ابان فترة حكم الشاه محمد رضا بهلـوي، واهـم المتغيـرات األقليميـة     

  .والدولية التي تركت اثارها بشكل مباشر عليها
  
  
  
  .جامعة الموصل/ ركز الدراسات األقليميةم* 
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  :متهيد

 ،1927وايـران الـى عـام    السعودية بين الدبلوماسية ات تعود العالق
في منطقـة   اول دبلوماسي لهاكان هويدا خعنيت ايران حبيب اهللا عندما 

مرحلـة  لتشهد العالقات بعدها تطورأ ملحوظأ وصل الـى   ،نجد والحجاز
تضـمنت وضـع    ،1929بين البلدين عـام   ةاهدة صداقعالتوقيع على م
على خلفيـة  و ،السياسي والدبلوماسي والتجاريون للتعا ةالقواعد األساسي
لعزيز بـن  عبـدا و )1941-1925(وي تبادل رضا شاه بهلهذه المعاهدة 

 .، برقيات التهنئة بهـذه المناسـبة  )1953-1902(عبدالرحمن ال سعود 
ـ   اليم نجـد والحجـاز   وبعد ان تمكن عبدالعزيز أل سعود من توحيـد اق

اعترفـت   ،1932عام السعودية  ةالعربي ةالمملكتأسيس ن وملحقاتها واعل
الجديدة، وبقت العالقات  ةتعزيز عالقتها مع المملكخطوة نحو ايران بها ك

  )1(.1941حتى عام  تسير وفق هذا االتجاه
  

  :1953-1941العالقات بين عامي 
ايران في  ةمقاليد السلط )1979-1941(مع تولي محمد رضا بهلوي 

 ،االيرانية -العالقات السعودية خ تاريجديدة في  ةتبدأ مرحل، 1941عام 
في الحفاظ على عالقات  حاول الشاه ومنذ بدايتها السير وفق سياسه والده،

ورغم تحسن العالقات بين الدولتين  ،ةالتعاون وحسن الجوار مع السعودي
تـى  حلم يمنع من تأزم وتوتر هذة العالقـات   هخالل الفترة السابقة، لكن

اثـر قيـام احـد     ،1944لدبلوماسية عام مرحلة قطع العالقات ا توصل
اثناء موسم  الحجاج االيرانيين بالتجاوز على االعراف واالداب االسالمية

دفع الحكومة السعودية الى محاكمة هذا الشخص ومعاقبته  وهو ماالحج، 
   ،االيرانية، التي نـددت بهـذا االجـراء   االمر الذي أثار حفيظة الحكومه 
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سحب السـفير  نبان االتهامات حتى وصلت مرحلة وعلى اثرها تبادل الجا
  )2(.القيام باالجراء ذاتهالى  ةدفع االخير وهو ما ،االيراني من السعوديه

أ مـن عـام   دة ثالث سنوات ابتداءماستمر قطع العالقات بين الجانبين 
بعث الملك عبدالعزيز برسالة الى شـاه  ، عندما 1947وحتى عام 1944

رد الشاه على رسالة بين البلدين،  تئناف العالقاتايران يدعوه فيها الى اس
تضمنت موافقته على استناف العالقـات  ، خرىأالملك عبدالعزيز برسالة 

ى الجانبـان  سع ،وبعد عودة العالقات بين البلدين 1947بين الدولتين عام 
ا تسيران نحو تطوير صناعاتهم كانت هماالسيما وان ،نحو تفعيلها وتطويرها

  )3(.و االمر الذي شجع كثيرأ من زيارة التقارب بين البلدينوه ،النفطية
ايـران،  فـي  ة الداخلي ةالسياسي ةشهدت الساح ،1951ومع مطلع عام 

 )4(مصـدق  تولي محمدتمخض عنها التي  ،حالة من االضطراب السياسي
ولم تؤثر  .دفعت بالشاه الى مغادرة ايرانوالتي  ،مقاليد السلطة في ايران

خاصـة وان  االيرانيـة،   -العالقات السـعودية لى مسيرة هذه االحداث ع
لالحـداث ولـم تبـد اي موقـف      فضلت التزام جانب المراقبالسعودية 
  )5(.1953عام إيران حتى عودة الشاه الى  ،تجاهها
     

  :1964-1953العالقات بين عامي 
فقـد   ،ة في تاريخ العالقات بـين البلـدين  جديد ةبداي 1953يمثل عام 
 )1964-1953(ذا العام تولي الملك سعود بـن عبـدالعزيز   ترافق في ه
 ةوعودة شاه ايران الى السلط ،السعودية ةالعربي المملكةفي  ةمقاليد السلط

  )6(.يران بدعم ومساعدة من قبل الواليات المتحدة االمريكية إفي 
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على الحفاظ على العالقـات   حرص الجانبان ،التطوراتفي ظل هذه 
السيما وانه كـان لـدى    ،افظة عليها وفق مسيرتها السابقةحوالم ،بينهما

  .الملك سعود وشاه ايران توجهأ نحو تعزيز وتطوير العالقات بين البلدين 
تها منطقة شهدالتي  ةلقد شهدت هذه الفتره العديد من المتغيرات السياسي

باشرة على دول المنطقة وعالقاتها والتي تركت اثارها الم الشرق االوسط،
لقد انعكست اثار الحرب  . السعودية االيرانيةبما فيها العالقات  ،خارجيةال

، تطور الى مـا عـرف بـالحرب    وما نتج عنها من تكتل ةالعالميه الثاني
فقـد نظـرت    .االيرانية -شكل مباشر على العالقات السعودية ب ،البارده
نطقـة  انها خطر يهـدد الم  ،ؤيدة لهاواالحزاب الم ةن الى الشيوعياالدولت

برمتها، فضالً عن ظهور الحركات الثورية والدعوات القومية والتحررية، 
التي شكلت تهديداً مباشراً للنظام في كال البلـدين، وقـد اسـهمت هـذه     
المتغيرات في زيادةً التقارب بين البلدين، وحملهما على البحث عن السبل 

نتشـار هـذه   دون ا حولوالوسائل التي من شأنها توفير األمن للبلدين وت
االفكار في بالدهما، وقد اسهم توجه الدولتين هذا نحو توثيـق وتعزيـز   
عالقاتهما مع الواليات المتحدة االمريكية، بهدف الحصول علـى دعمهـا   

  )7(.ومساندتها
وفي ظل تحسن العالقات بين الدولتين، وضغط المتغيرات والظـروف  

دعـوة للملـك    1955اماألقليمية والدولية على البلدين، وجه شاه أيران ع
سعود بزيارة طهران، وقد لبى الملك سعود دعوة الشـاه، وكانـت هـذه    

  )8(.الزيارة االولى من نوعها وبهذا المستوى بين البلدين
أجرى الملك سعود خالل زيارته محادثات مع الشاه، تركـزت حـول   
االوضاع السياسية واالمنية والعسكرية واالقتصادية في منطقـة الخلـيج   

  بي، فضالً عن السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين البلـدين، وكيفيـة   العر
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وأبدى الملك سـعود  . التصدي لما وصفوه بالخطر الشيوعي في المنطقة
معارضته لفكرة انضمام ايران الى حلف بغداد، الذي رأت فيه السـعودية  
أنه يقود نحو اقامة المزيد من التكتالت في المنطقة، كما عارض الملـك  
سعود الدعوات االيرانية بتبعية البحرين أليـران والمطالـب االيرانيـة    
المستمرة بها، واكد الملكان في نهاية مباحثاتهما على اهمية التعاون بـين  

  )9(.الجانبين في المجاالت السياسية واالقتصادية واالمنية
لم يمنع تحسن العالقات من تعرضها لبعض التحديات، كما حدث عام 

العدوان الثالثي على مصر، فقد تأثرت العالقات بين البلـدين   ابان 1956
السـيما وان   )10(نوعاً ما نتيجة لموقف ايران غير االيجابي من الحـرب 

ايران كانت تتمتع بمكانة كبيرة بين البلدان االسالمية، وقـد ازال الشـاه   
التعكر الذي اصاب عالقات بالده مع السعودية نتيجـة الزمـة وحـرب    

، واتفق الشاه خالل زيارته هذه 1957بزيارته الى السعودية عامالسويس، 
مع الملك سعود، على العديد من القضايا التي تخص البلدين فضـالً عـن   
القضايا االقليمية، فاتفق الملكان على ضرورة التصدي لمحاوالت االتحاد 
السوفيتي للتغلغل في منطقة الخليج العربي، فضالً عن االتفاق على اتباع 
سياسة مرنة تجاه مشيخات الخليج العربي، والوقوف بوجه سياسة جمـال  

في المنطقة، واعرب الشاه عن دعم بـالده  ) 1970-1952(عبد الناصر 
 )11(للسعودية فيما يتعلق بصراعها مع بريطانيا فيما يخص واحة البريمـي 

كما بحث الجانبان مسألة التعاون بين البلدان األسالمية، وقضـية االمـن   
  .)12(لسالم في منطقة الشرق االوسط والموقف من القضية الفلسطينيةوا

وما بعده، شهدت المنطقة العديد من المتغيرات التي  1958وخالل عام 
ألقت بضاللها على تلك العالقات، كان فـي مقـدمتها تشـكيل الوحـدة     

  السورية واقامة الجمهورية العربية المتحدة، والتـي جـاءت    -المصرية 
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لسياسة عبد الناصر القومية والتحررية، والتي كانت كل من ايـران   نتيجة
والسعودية تقف بالضد منها، وشكلت هذه الوحدة عامل قلق للبلدين فيمـا  

كما توافقت مواقف البلدين من االحداث التي شهدها لبنـان عـام    )13(بعد
، فأعربت كل من أيران والسعودية عن تأييدهما للتدخل االمريكـي  1958
  )14().1958 -1952(لبنان لدعم موقف الرئيس اللبناني كميل شمعون  في

، والتي كانت 1958وكان من ابرز المتغيرات التي شهدتها المنطقة عام
بمثابة الخطر الذي هدد االنظمة الملكية، هو قيام الثورة العراقيـة، التـي   

رة اسقطت النظام الملكي واعلنت النظام الجمهوري، وقد اثارت هذه الثـو 
المخاوف لدى كل من ايران والسعودية من احتمال امتداد تأثيرها اليهما، 
وهو ما دفعهما نحو تنسيق التعاون لمنع امتداد هذا التأثير، وتوفير االمن 

  )15(.الالزم لبقاء واستمرار نظاميهما
، الى تحدياً 1960االيرانية وتحديداً عام  -تعرضت العالقات السعودية

ابة اختبار لها، عندما اعلن الشاه عـن عالقـات ايـران    جديداً، كان بمث
باسرائيل، واكد الشاه خالل حديثه ان عالقات ايران باسرائيل كانـت قـد   

وقد اثار اعالن الشاه سخط واستياء الدول العربيـة   1950بدأت منذ عام 
ومنها السعودية، وقد بادرت الجمهورية العربية المتحدة وعقب االعـالن  

سعت الجمهورية العربية المتحدة  )16(ا الدبلوماسية مع ايرانبقطع عالقاته
لحمل دول جامعة الدول العربية على قطع عالقاتها مـع ايـران خـالل    

، رداً منهـا علـى القـرار    1960اجتماع وزراء الخارجية العرب عـام  
االيراني الذي وصفته بانه موجهاً ضدها، لكن دول الجامعة لم تتفق على 

ع ايران، لكنها هددت بتوسيع المقاطعة االقتصادية التـي  قطع عالقاتها م
  كانت قد فرضتها على اسرائيل لتشمل ايران ايضاً، خصوصا وان الدول 
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العربية كانت على يقين بقيام ايران بتزويد اسرائيل بالنفط الخام، وهو ما 

  )17(.دفعها نحو التهديد بتوسيع المقاطعة
ربية السعودية لقطع عالقاتهـا مـع   ويمكن القول ان رفض المملكة الع

ايران، كان نابعاً من االهمية التي تحظى بها هذه العالقات في المنطقـة،  
فضال عن ان ايران اكدت بعدها على ان مسألة اعترافها باسرائيل كـان  
من منطلق االعتراف باالمر الواقع، وليس بـاقرار واعتـراف قـانوني،    

ئيل بعد االعالن عنها لـم تختلـف   اضافة الى ان عالقات ايران مع اسرا
  )18(.كثيرا عما كانت عليه قبل االعالن

سارت العالقات بين الجانبين بعد ذلك، وفق مبدأ التعاون والمصـالح  
وما تمخض عنهـا مـن    1962المشتركة، واسهم قيام الثورة اليمنية عام 

اسقاط النظام الملكي، ونشوب الحرب االهلية اليمنية بـين الجمهـوريين   
الملكيين في تحقيق المزيد من التقارب وتعزيز العالقات بـين البلـدين،   و

السيما وان البلدين شعرا بخطورة هذه الثورة والنظام الذي جاء بعـدها،  
وقيام الرئيس جمال عبدالناصر بتقديم الدعم العسكري للنظام الجديد فـي  
 اليمن، وقد عدت كل من السعودية وايران التدخل المصري فـي الـيمن  

تهديدا مباشرا لهما، وهو االمر الذي دفع كل من السعودية وايـران الـى   
تقديم الدعم العسكري للملكيين، لمواجهة الجمهوريين الذين كان يـدعمهم  

ان التدخل المصري في ((وقال الشاه في هذا الصدد  )19(جمال عبدالناصر
لسـيطرة  اليمن، انما يستهدف المملكة العربية السعودية، كما يسعى الى ا

واعرب الشاه عن دعمه ومسـاندته   )20()).على نفط شبه الجزيرة العربية
للمملكة العربية السعودية في جهودها ودعمها للملكيين في اليمن، وقامت 
ايران بارسال بعض الضباط واالسلحة الى اليمن، واسهمت هذه الحـرب  

سياسـة  االيرانية، وتنسـيق   -بشكل كبير في تعزيز العالقات السعودية 
  )21(.البلدين االقليمية
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  :1979 -1964العالقات بين عامي 
تولي الملك فيصل بن عبـدالعزيز عـرش المملكـة     1964شهد عام 

العربية السعودية خلفاً للملك سعود بن عبدالعزيز، وقد عرف الملك فيصل 
بحنكته السياسية وشخصيته القياديةكرجل دولة، وحرص الملـك فيصـل   

كاً للسعودية على االبقاء على العالقات مع ايـران علـى   ومنذ تتويجه مل
ماهي عليه، والسعي من اجل تتطويرها والسير وفق ماسار عليه الملـك  

  .سعود
لقد شعر الملك فيصل بحاجة بالده الى تنسيق سياستها الخارجية مـع  
ايران وبما يخدم مصالح البلدين، وقد تالقت الرؤية االيرانية مع السعودية 

لجانب، السيما وان هناك العديد من القضايا التى هي بحاجـة الـى   بهذا ا
سياسة متوافقة بين البلدين، كمسألة األمن والسالم في المنطقة، وسياسـة  

، وكيفيـه  )اوبيـك (البلدين النفطية في اطار منظمه االقطار المنتجه للنفط 
ي مواجهة سياسة عبدالناصر القوميه في منطقة الخليج العربي والحرب ف

ولتحقيق ماسبق قام الملك فيصل في شهر كـانون االول عـام    )22(.اليمن
بزيارة ايران، حيث التقى بشاه ايـران، وبحـث معـه القضـايا      1964
وأكد الملكان خالل هذه الزيارة على اهمية التوصل إلى اتفـاق   )23(اعاله،

لحل مسألة تحديد الجرف القاري بين البلدين، فضال عن االتفـاق علـى   
مة جمعية صداقه ايرانية عربية، يكون لهـا فـرعين فـي الريـاض     اقا

  )24(. وطهران
وضمن اطار الدعوة الى التضامن االسـالمي زار   1965وفي عام 

الملك فيصل طهران كأول محطة له في جولة شملت العديد مـن البلـدان   
، وخـالل  )25(العربية واالسالمية كاالردن والمغرب وتركيـا وباكسـتان  

  ران التقى الملك فيصل بشاه ايران الذي رحب بفكرة التضـامن  زيارته الي
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كما اتفق الملكان علـى   )26(االسالمي واثنى على جهود الملك فيصل فيها
العديد من القضايا األقليمية، كالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسـطيني  

ـ  ق في استعادة حقوقه وتنفيذ قرارات االمم المتحدة بهذا الشأن، وكذلك ح
الشعب اليمني ايضاً في تقرير مصيره وانهاء الحرب االهلية في الـيمن،  

    )27(.فضالً عن بحث مسألة تحديد الجرف القاري بين البلدين
عبرت ايران عن موقف ايجابي كان له تأثير على  1966وخالل عام 

السعودية، عندما انتقدت بعض الصحف االيرانية عمدة مدينـة نيويـورك   
زه على الملك فيصل اثناء زيارته الى الواليـات المتحـدة   لتهكمه وتجاو

االمريكية، وقد شجع هذا الموقف االيراني السعودية على ارسال وزيـر  
خارجيتها عمر السقاف الى ايران، كتعبير عن االمتنان، وقـال الـوزير   

السعودية تعتبر مثاالً كامالً على االخوة  -ان الصداقة االيرانية"السعودي 
كما حاول السقاف خالل زيارته هـذه  " ية وعالقات حسن الجواراالسالم

تخفيف حدة التوتر بين العراق وايران الناشئ عن خالفات الحـدود بـين   
   )28(.البلدين

االيرانية بضالله ايضاً على موقـف   -القى تحسن العالقات السعودية 
، حيث نددت ايران علناً باالحتالل 1967ايران من حرب حزيران عام 

السرائيلي لالراضي العربية، مطالبة بضرورة االنسحاب الفـوري مـن   ا
كافة االراضي التي احتلتها، ليس هذا فحسب بل تعدى ذلك الـى تقـديم   

   )29(.المساعدات المادية والطبية للمتضررين العرب من الحرب
وكان للموقف االيراني االيجابي من الحرب االثر فـي حمـل الملـك    

ن في شهر كانون االول من العام ذاته، وقد القى فبصل على زيارة طهرا
الملك فيصل كلمة امام مجلس النواب االيراني، ركز فيها على ان االسالم 
  هو القاسم المشترك بين الدولتين، واكد الشاه والملك فيصل بعـده علـى   
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اهمية تبادل واستمرار الزيارات الرسمية بين البلدين، ودعى الملك فيصل 
   )30(.زيارته شاه ايران لزيارة السعوديةفي نهاية 

رغم ما وصلت اليه العالقات بين البلدين من تحسـن وتقـارب اال ان   
اثـر   1968ذلك لم يمنع من تعرضها لبعض التحديات والسيما منذ عام 

اعالن بريطانيا عن نيتها االنسحاب من منطقة شرق السويس بحلول عام 
ل المنطقـة، السـيما السـعودية    ، وقد اثار هذا التصريح قلق دو1971

وايران اللتين بدأتا تبحثان في كيفية معالجة الموقف فـي المنطقـة بعـد    
االنسحاب البريطاني، وقد توجهت السعودية نحو البحرين والكويت لبحث 
مسألة االمن في المنطقة بعد االنسحاب البريطاني وكيفيـة التعامـل مـع    

كان هذا التوجه السعودي، بداية  الواقع الذي سيترتب على االنسحاب ولقد
لمرحلة من التنافس والتحدي بين البلدين، وقـد عـدت ايـران التوجـه     

   )31(.السعودي هذا بانه اجراء عدائي موجها ضد مصالحها في المنطقة
وكان الستمرار االدعاءات االيرانية في البحرين، والتصريحات التـي  

العربي وأهمية المحافظة على ترددها الدوائر العربية حول تسمية الخليج 
أمنه واستقراره، اثر في حمل الـدوائر الرسـمية االيرانيـة والصـحف     
االيرانية على شن حمالت مكثفة ضد مـا كـان يتـردد عـن عروبـة      

واثارت الحكومة االيرانية هذه المسـألة، وامـرت السـفير     )32(.الخليج
ة، تعترض فيـه  االيراني في السعودية بتقديم شكوى الى الحكومة السعودي

على استخدام الصحافة السعودية لمصطلح الخليج العربـي وكـان مـن    
كما اضاف الغـاء   )33(.الطبيعي ان ينعكس ذلك على العالقات بين البلدين

عبئا علـى العالقـات بـين     1968الشاه لزيارته المقررة للسعودية عام
البلدين، خاصة وان الغاء الزيارة جاء قبل يومين مـن الموعـد المحـدد    

  ان الغاء الزيارة، كـان  "بعد ان استعدت السعودية لها، وقال الشاه  )34(لها
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مارسها السعودية في منطقة للتعبير عن استياء ايران من النشاطات التي ت
واثار الغاء الزيارة حفيظة السعودية التي انتقدت هـذه   )35("الخليج العربي

الخطوة، اال ان الشاه سارع الى تصحيح موقفه، بارسال مبعوثه الشخصي 
، محمالً اياه طلبا بعقـد لقـاء   1968الى الملك فيصل في شهر ايار عام 
ة الحبشة، وقد وافق الملك فيصل على بين الملكين خالل توجه الشاه لزيار

ذلك، حيث التقى بعدها بشاه ايران في مطار جدة، واتفق فيها الملك فيصل 
والشاه على ان يقوم االخير بزيارة السعودية في تشرين الثاني من العـام  

  .)36(ذاته
وتلبية لدعوة الملك فيصل قام الشاه بزيارة السعودية في تشرين الثاني 

رى خاللها الشاه مباحثات مع الملك فيصل في العديد من ، اج1968عام 
القضايا، منها التنسيق العسكري المشترك بين البلدين السيما بعد االعالن 
البريطاني باالنسحاب من المنطقة، وكان الملك فيصل حريصاً على عـدم  
الدخول في اية مشاريع دفاعية عسكرية مشتركة، كما عبر الملك فيصـل  

عن كامل دعمهما للشعب الفلسطيني، وحرص الجانبين علـى  وشاه ايران 
اهمية استمرار العالقات بين البلدين والحيلولة دون وقوع ازمة بينهما فيما 
يخص البحرين، وابدى الشاه تفهما واضحا اليجاد حل لتلك المشكلة واكد 
للملك فيصل على انه على استعداد من اجل تحقيق االمن واالستقرار فـي  

ة، وحرص البيان الختامي المشترك بعد انتهاء الزيارة على اهميـة  المنطق
تسوية الخالفات بين البلدين ورغبتهما في التعاون من اجل المحافظة على 

  )37(.االمن واالستقرار في المنطقة
مزيـداً مـن التقـارب     1969تالحقت االحداث بعد ذلك، وشهد عام 
اعالن الشاه عن استعداد ايران  وتعزيز العالقات بين الجانبين، السيما بعد

  للتخلي عن ادعاءاتها بالبحرين واحترام ارادة ورغبة شعب البحرين فـي  
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فضالً عن اللقاء الذي جمع الملك فيصل وشاه ايـران،   )38(تقرير مصيره
والذي تمخض عنه  1969خالل انعقاد مؤتمر القمة االسالمي االول عام 

كما اضفى استقالل البحـرين عـام    )39(.انشاء منظمة المؤتمر االسالمي
واالعتراف االيراني به، جواً من االيجابيـة والطمأنينـة علـى     1970

  )40(.االيرانية -العالقات السعودية 
لقد دفع االنسحاب البريطاني، وقيام االسطول السوفيتي بتكرار جوالته 

هـة  في منطقة الخليج العربي، وتصاعد الثورة في اقليم ظفار من قبل الجب
الحكومة االيرانية للبحث عـن اقامـة تنظـيم     )41(.الشعبية لتحرير عمان

دفاعي مشترك في المنطقة، للحفاظ على امنها وسالمتها، بعـد الـرفض   
العربي للمشاريع المشابهة لها والتي طرحت من قبل الواليـات المتحـدة   
 االمريكية وبريطانيا، وحاولت ايران ومن خالل سعيها هذا اقناع كل مـن 

السعودية والكويت بالموافقة على المشروع االيراني، لكنهما رفضا اقامـة  
  )42(.أي تكتل يحمل صفة االحالف او التكتالت االمنية او العسكرية

وشهدت فترة السبعينات العديد من االحداث التي خيمت على العالقات 
الل االيرانية، لكنها لم تؤثر عليها بشكل مباشر، منها االحـت  -السعودية 

طنب الكبرى، طنـب الصـغرى، ابـو    (االيراني للجزر العربية الثالث 
، وقد التزمت السعودية جانب الصمت ولم تبد 1971اواخر عام ) موسى

أي موقف من هذا االحتالل، ولعل ذلك يعود الى حرص السعودية علـى  
الحفاظ على عالقاتها مع ايران وعدم االضـرار بهـا، فضـال عـن ان     

قد حسمت مشاكلها الحدودية مع ايران، اضـافة الـى ان   السعودية كانت 
االخيرة كانت قد تخلت عن ادعاءاتها بالبحرين واعترفت باستقاللها فيمـا  

  )43(.بعد
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كما كان هناك خالفا في وجهات النظر بـين الـدولتين فيمـا يتعلـق     
بالسياسة النفطية، فرغم حرص البلدين على اتباع سياسة رفـع األسـعار   

، لكن السعودية حاولت ان تربط سياستها النفطية بقضية الصـراع  النفطية
االسرائيلي اسوة ببعض البلدان العربية االخرى في الوقت الذي  -العربي 

حرص فيه الشاه على تامين احتياجات اسرائيل النفطية، ومع ذلك كانـت  
السعودية حريصة على تضييق مجال الخالف مع ايران في هـذا الشـان   

  )44(.ها زرع الثقة بين البلدين فيما يتعلق بالسياسة النفطيةمحاولة من
كما شهدت هذه الفترة تنافسا وسباقا في مجال التسـلح بـين البلـدين،    
السيما بعد انسحاب بريطانيا من منطقة شرق السويس، وقد حرص الشاه 
خالل الفترة على الحصول على اعتراف الواليـات المتحـدة االمريكيـة    

ة بنفوذ بالده في المنطقة، كقوة اقليمية، للحلول محل القوات والدول الغربي
البريطانية بعد انسحابها، حيث استثمرت مبدأ الرئيس االمريكي ريتشـارد  

واخذت ببناء قدراتها العسـكرية بشـكل   ) 1974-1969( )45(نيكسون
التـي   )46(.ملفت للنظر، وهو ما اثار قلق دول المنطقة ومنها السـعودية 

وفها وقلقها بشكل اكبر بعد التدخل االيراني في اقليم ظفار في ازدادت مخا
عمان، وهو ما عارضته السعودية بشدة، مطالبة بضرورة انسحاب القوات 

  )47(.االيرانية من االقليم
وخالل هذه الفترة ايضاً نشطت المساعي الدبلوماسية بين دول المنطقة، 

ف امنـي خليجـي فـي    بهدف التوصل الى توافق بشأن اقامة تكتل او حل
بعد ان سـحبت بريطانيـا    ةامن واستقرار المنطق ةيتولى حماي ة،المنطق

وقد استمرت هذه المساعي لعـدة سـنوات، طرحـت     قواتها من الخليج،
  خاللها عدة مشاريع لكنها لم تحصل على اجماع مـن كافـة االطـراف،    
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وط الشاه وضع خالف بين البلدين وبلدان الخليج االخرى حتى سقم تيوبق

  .)48(1979عام 
االيرانية  –دخلت العالقلت السعودية  1975وفي شهر نيسان من عام 

مرحله جديدة بعد اغتيال الملك فيصل وتولي خالد بن عبدالعزيز عـرش  
وقام الشاه على اثرها بزيارة المملكة السعودية  ،السعودية ةالمملكة العربي

حادثـات تناولـت العالقـات    قدم فيها تعازيه للملك خالد، واجرى معه م
الثنائية بين البلدين والقضايا االقليمية والدولية، وجدد الملكان موقفهما من 
القضية الفلسطينية بضرورة االنسحاب االسرائيلي من كافـة االراضـي   

بما فيها مدينة القدس، واختتم  1967العربية التى احتلتها ابان حرب عام 
  .)49(لزيارة ايران مستقبالالشاه زيارته بدعوة الملك خالد 

،شهدت العالقات بين 1975وخالل السنوات االربع التي اعقبت عام 
البلدين تطورأ ملحوظأ، حيث قام ولى العهد في المملكة العربية السعودية 

، واعقبه الملك خالـد  1975االمير فهد بن عبدالعزيز بزيارة ايران عام 
دي وااليراني بعدها الزيارات وتبادل الطرفين السعو 1976بزيارتها عام 

الرسمية وبمختلف المستويات الحكومية وفي العديد من المجاالت، والتـي  
كان هدفها اضفاء المزيد من التحسن على العالقات بين البلدين، واستمرت 

  .1979العالقات على حالها هذا حتى سقوط الشاه عام 
والتي  1978وخالل االحداث واالضطرابات التي شهدتها ايران عام 

انتهت بسقوط الشاه، لم تتدخل السعودية فيها، ولـم تبـد موقفـاً منهـا،     
والتزمت جانب المراقب لها، ولعل هذا الموقف جاء نتيجة لسياسة الشـاه  
وحرصه على فرض الهيمنة االيرانية على المنطقة وهو مـا عارضـته   

ا لما يجري الدول العربية الخليجية ومنها السعودية التي استمرت بمراقبته
في ايران حتى سـقوط الشـاه واعـالن الجمهوريـة االسـالمية عـام       

1979)50(.  
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  ةـخاتم

االيرانية اهمية متميزة على المسـتويين   -اكتسبت العالقات السعودية 
العربي واالقليمي، وتميزت هذه العالقات مقارنة مـع عالقـات الـدول    

باالعتبـار التحـديات او   العربية االخرى، بانها كانت االفضل اذا ما اخذ 
واالهمية التي اكتسبتها هـذه  . العقبات التي اعترضتعا ابان فترة الدراسة

العالقات نابعة من الموقع االستراتيجي الذي تتمتع بها الدولتين، والعالقات 
التاريخية بين العرب وايران، فضالً عن الموارد الطبيعية التي تمتلكانهـا  

ذي شكل دعامة اساسية القتصاد البلدين والذي الدولتين وخاصة النفط، وال
اضفا الى جانب ثروات دول المنطقة االخرى، اهمية اقتصـادية لمنطقـة   

  .الخليج العربي
االيرانية خـالل الفتـرة بـين     -ويمكننا القول ان العالقات السعودية 

كانت جيدة الى حد بعيد، حيث مثلت الفترة ماقبل عـام   1942-1979
، مرحلة لتأسـيس العالقـات بـين البلـدين،     1953وحتى عام  1941

والبحث في الوسائل والسبل الالزمة لتطويرها، اما فترة حكم الملك سعود 
، فقد شهدت جهوداً حثيثة لتطوير العالقـات  1964-1953بين عامي 

بين البلدين وتحسينها، وكانت مرحلة حكم الملـك فبصـل بـين عـامي     
لتها من حكم الملك خالد وحتى ، والسنوات االربع التي ت1964-1975

 -سقوط الشاه، من المراحل التي اتسمت بازدهار العالقـات السـعودية   
  .االيرانية، نتيجة للعديد من المتغيرات التي شهدتها المنطقة

لقد حرصت كل من المملكة العربية السـعودية وايـران ابـان فتـرة     
ما، من خالل اقامة الدراسة، على المحافظة على العالقات الستراتيجية بينه

العالقات االقتصادية والعسكرية واالمنية والسياسية وتطويرها باستمرار، 
والسعي دائماً نحو تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين خاصة فيما يخص 
القضايا االقليمية وبما يخدم المصالح المشتركة لهما، فضالً عـن تسـوية   

عالقات بعناية تامـة وبشـكل   الخالفات والتحديات التي اعترضت هذه ال
سلمي والحيلولة دون انعكاس تلك التحديات على مسار العالقات الثنائيـة  

  . بينهما والمحافظة على متانتها قدر االمكان



 2007كانون الثاني) 7(العدد ) 4(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(لسنة ا                                                                    

 
 

 

   

  

 الهوامش والمصادر

دار السـاقي  (، 1983 -1932االيرانيـة    -سعيد باديب، العالقات السعودية )1(

  .40، ص)1994-لندن -والتوزيع للنشر

ابراهيم الزياني، عالقة المملكة العربية السعودية في النطـاق االقليمـي،   امل  )2(

 .115، ص)1989-مصر -دار التأليف(

 .67-66باديب، المصدر السابق، ص ص )3(

احد قادة الحركة الوطنية في ايران، تزعم الجبهة الوطنية االيرانية وقاد حملة  )4(

قرار تـاميم   1951ام تأميم النفط االيراني ضد الشركات البريطانية، فأصدر ع

، بانقالب عسكري مهد لعودة الشاه، 1953النفط االيراني، انتهت حكومته عام 

محمـد وصـفي ابـو    . 1965وخضع مصدق لالقامة الجبرية حتى وفاته عام 

 -مركز دراسات الخليج العربـي (صرة، مغلي، دليل الشخصيات االيرانية المعا

 .111-107، ص ص)1983 -جامعة البصرة 

 .68، المصدر السابق، ص باديب )5(

انقالبـاً ضـد رئـيس    ) CIA(رتبت وكالة االستخبارات المركزية االمريكيـة   )6(

. 1953الحكومة االيرانية محمد مصدق، ومهدت لعودة الشاه الى الحكم عـام  

تزايد النفوذ االمريكي في ايران ابان (عبداهللا شاتي : للمزيد من التفاصيل انظر

، مجلة كلية المعلمين )في الوثائق العراقية 1955-1953 حكم الجنرال زاهدي

 .1996، 5العدد ) الجامعة المستنصرية(

جمال زكريا قاسم، العالقات االيرانية بالسعودية والخليج العربي علـى عهـد    )7(

القاهرة  -معهد البحوث والدراسات العربية (، 1979-1925االسرة البهلوية 

 .147، ص)1993 -

  

  



 2007كانون الثاني) 7(العدد ) 4(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(لسنة ا                                                                    

 
 

 

   

  
 
، ترجمة علي حسين 1973-1941سة ايران الخارجية روح اهللا رمضاني، سيا )8(

جامعـة   -مركز دراسات الخلـيج العربـي   (فياض وعبدالمجيد حميد جودي، 

 .419، ص)1984-البصرة 

 .69-68باديب، المصدر السابق ص ص )9(

: انظـر  1956للتفاصيل حول موقف ايران من العدوان الثالثي على مصر عام  )10(

-1941ان وقضـايا المشـرق العربـي    محمد عبدالرحمن يونس العبيدي، اير

، اطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى مجلس كلية التربيـة فـي   1979

 .83-79، ص ص2005جامعة الموصل عام 

تقع واحة البريمي عند نقطة الحدود بين السعودية وعمان وامارة ابو ظبـي،   )11(

تنازل وقد دخلت السعودية في مفاوضات مع بريطانيا بشأنها، حتى تم حسمها ب

امـين  : للتفاصيل انظر. السعودية عنها لصالح كل من عمان وامارة ابو ظبي

دار الكاتـب  (سعيد، الخليج العربي في تاريخه السياسي ونهضـته الحديثـة،   

 .161-132، ص ص)ت. د -بيروت  -العربي 

  .71باديب، المصدر السابق، ص )12(

 ؛116الزياني، المصدر السابق، ص  )13(
Mordekchai Abir, Oil Power  and Politics, (London-1974), P.6. 

درس القانون واالقتصاد السياسي، تولى رئاسة  1900سياسي لبناني ولد عام  )14(

، انتهى حكمه بانتفاضـة لبنـان   1958-1952الجمهورية اللبنانية بين عامي 

عبدالوهاب الكيالي وكامل زهيـري، الموسـوعة   : للتفاصيل انظر. 1958عام 

 .442، ص )1974 -بيروت  -المتوسط   مطبعة(السياسية، 

 .71باديب، المصدر السابق، ص )15(

  ، مجلة السياسة الدوليـة  )الجديد السياسية االيرانية واالستعمار(صالح العقاد،  )16(

 .42، ص1966، 4، العدد)القاهرة(

  



 2007كانون الثاني) 7(العدد ) 4(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(لسنة ا                                                                    

 
 

 

   

  
 

(17) Shahram Cubin and Sepehr ZabIh, The Foreign Relation 
of Iran,   (London-1974), P.158.                                                                          

 .419رمضاني، المصدر السابق، ص  )18(

(19) Nadaf Safran، Saudi Arabia، (London-1984)، P.119.     

 .75-74باديب، المصدر السابق، ص ص   )20(

(21) Fred Halliday, Arabia with Out Sultans، (London-1974), 
P.113.      

 .75-74باديب، المصدر السابق، ص ص  )22(

 .132الزياني، المصدر السابق، ص  )23(

 .70باديب، المصدر السابق، ص  )24(

  مكتبـة النهضـة  (راشد البراوي، من حلف حلف بغداد الى الحلف االسالمي،   )25(

 .90، ص)1966-المصرية القاهرة 
(26) Ramesh Sanghri, The Shah of Iran Apolitical Biography.                

(London-1968), P.319.                                                                          
خـالل زيـارة الشـاه إلـى     . 133-132الزياني، المصدر السـابق، ص ص   )27(

توصل إلى اتفاق مع الملك فيصل في مدينة جـدة علـى    1968السعودية عام 

في المنطقة المغمورة بينهما وتعيـين   تحديد امتداد الجرف القاري بين البلدين

احمد عسـة، معجـزة   : للتفاصيل حول االتفاقية انظر . الحدود الفاصلة بينهما

 .215، ص )1966 –بيروت  -االهلية اللبنانية(فوق الرمال، 

 .77باديب، المصدر السابق، ص   )28(

العبيـدي،  : انظـر  1967للتفاصيل حول موقف ايران من حرب حزيران عام   )29(

 .60-53السابق، ص ص المصدر

 .79باديب، المصدر السابق، ص  )30(

  مركز الدراسـات العربـي  (الخليجية،  -محمد رضا فوده، العالقات االيرانية   )31(

 .32-31، ص ص)دت -القاهرة -االوربي  



 2007كانون الثاني) 7(العدد ) 4(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(لسنة ا                                                                    

 
 

 

   

  
 
 .143-142قاسم، المصدرالسابق، ص ص  )32(
 .79باديب، المصدر السابق، ص) 33(
  قيام الشيخ عيسى ابن سلمان آل خليقةكان سبب الغاء الزيارة ناجماً عن ) 34(

حاكم البحرين بزيارة رسمية الى الرياض، وقد أثارت هذه الزيارة 
والتصريحات التي صدرت عقبها بالتأكيد على عروبة البحرين ثائرة الرأي 

 .  80قاسم، المصدر السابق، ص. العام االيراني
 .80باديب، المصدر السابق، ص) 35(
-بيروت -دار االفاق الجديدة(صفة على الشرق االوسط، نذير فنصة، عا) 36(

 .160- 158، ص ص)1981
 .154قاسم، المصدر السابق، ص )37(
 - جاب شريعت وشرق(محمد علي جناب، خليج فارس اشنائي باامارات ان، ) 38(

 .372، ص)1329-طهران
 .81باديب،المصدر السابق، ص) 39(

(40) Abir,  Op.cit, p.18 
وبأسم جبهة تحرير ظفار، حيث  1965اية لظهور هذه الجبهة عام كانت البد) 41(

تولت حركة المقاومة ضد نظام السلطان سعيد ثم السلطان قابوس، وتغير اسم 
هذه الجبهة اكثر من مرة حتى انتهت الى تسميتها االخيرة وهو الجبهة 

 رياض نجيب الريس، الصراع السياسي: للتفاصيل انظر. الشعبية لتحرير عمان
 ).2000-لندن-رياض الريس(، 1976-1970والعسكري في الخليج العربي 

 .149-148المصدر السابق، صص قاسم، ) 42(
(43) Rouhollah K. Ramazani, (Iran Search for Regional 

Cooperation), The Middle East Journal, (USA) Vol. 30, No. 
l, 1976.p.166. 

 
 
 
 



 2007كانون الثاني) 7(العدد ) 4(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(لسنة ا                                                                    

 
 

 

  
     

، دراسة في 1945سياسة الخارجية السعودية منذ عام غسان سالمة، ال) 44(
 .17-416، ص ص)1980- بيروت  -معهد االنماء العربي(العالقات الدولية 

Safran, OP. cit, P. 177. 
طرح الرئيس االمريكي نيكسون مشروعاً تضمن تقليص االلتزامات والنفقات ) 45(

االمريكية من خالل تقديم العسكرية في الخارج وتقوية حلفاء الواليات المتحدة 
محمد جاسم النداوي، السياسة . الدعم على شكل مساعدات او مبيعات اسلحة

 -مركز دراسات الخليج العربي(االيرانية ازاء الخليج العربي حتى الثمانينات، 
 . 47، ص )1990 -جامعة البصرة

 .33فوده، المصدر السابق، ص) 46(
 .599سالمة، المصدر السابق، ص) 47(
محمد جاسم محمد، االستراتيجيات : للتفاصيل حول تلك المشاريع االمنية انظر) 48(

 -مركز دراسات الخليج العربي(االمنية في الخليج العربي، رؤية عربية، 
 ).1983-جامعة البصرة

(49) Ramazani, OP. cit, P. 166. 
  .608سالمة، المصدر السابق، ص ) 50( 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2007كانون الثاني) 7(العدد ) 4(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(لسنة ا                                                                    

 
 

 

   

 
Iranian- Saudi Relations 1941 – 1979  

"A historical Political Study"  
By : Dr. Mohammed A . Younis Edan 

 
Abstract  

The paper spots light on studying the relations between 
Iran and Saudi Arabia between 1941 -1979 and the most 
important regional and international developments which 
had left its impacts upon such relations. 

These relation were characterized by stability and 
improvement all over the period of the study. It can be 
described since 1927 till 1953 as a stage of fixing and 
establishing these relations, as well as looking for means 
and methods of developing them As for the relations 
during the period 1953– 1964, we can say that it had 
witnessed `longstanding ways while the period between 
1964 -1979, it was a flourishing period. Due to the huge 
compatibility between both states in the political, 
economic and security aspects which had been reflected 
upon  the politics of  both state, we can could see its roots 
clearly.  


