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 ستخلص البحث م
على العالقة بين المملكة العربيةة أثرت أحداث الحادي عشر من أيلول بشكل سلبي 

وخصوصا بعد االتهامات التةي وجهتهةا الواليةات  ،السعودية والواليات المتحدة األمريكية
 ،المتحةةدة للسةةعودية واتهامهةةا بيامةةا بةةدعم مت ةةحي عمليةةات الحةةادي عشةةر مةةن أيلةةول

بضافة بلى كون اغلة  مت ةحي العمليةات يحملةون الجتسةية السةعوديةض علةى ضةو  حلة  
فبةةدأت السةةعودية البحةةث عةةن شةةري   ،ترت العالقةةة بةةين الواليةةات المتحةةدة والسةةعوديةتةةو 

فوجةةدت فةةي روسةةيا مةةا كاتةةت تبحةةث عتةةسض فبةةدأت  ،جديةةد يكةةون لةةس ثسةةل سياسةةي كبيةةر
العالقةةة بةةين السةةعودية وروسةةيا االتحاديةةة تتاةةور تةةدريجيا علةةى الةةرغم مةةن عةةدم وجةةود 

واخةةح شةةكل مةةحق العالقةةة بالتوسةة   ،لةةةتبةةادل وتعةةاون سياسةةي بةةين الاةةرفين ول تةةرة اوي
فشمل مجال التمثيل الدبلوماسي وعسد ات اقيات اقتصادية وت اية وفي مجاالت مختل ةة 

وتوج تسدم العالقة بين روسيا والسعودية بزيارة الرئيس الروسي فالديميةر بةوتين  ،أخرى
 البلدينض وما مثلتس محق الزيارة من تسار  سياسي بين 1002بلى السعودية في شباا 

 
 مسدمة

كانتتتت احتتتداد الحتتتادأ عشتتتر متتتة ايلتتتول متتتة اللتتتو  والتتتت  ير الكبيتتتر علتتت  
بحيتتتد انعكستتتت علتتت  عالقاتيتتتا ال ارجيتتتة متتت   ،الواليتتتات المتحتتتد  اةمريكيتتتة

إذ اة قتتتو   ،العديتتتد دول العتتتالم والتتتتي بليتتتت لدتتتتر  يويلتتتة صتتتديلة وحليدتتتة ليتتتا
صدار اةحكام جزافا بتدوة  الحدد لم يعي الواليات المتحد  المجال للتدكير وا 

والحكتتتم علييتتتا متتتة  تتتالل  ،الت كتتتد متتتة متتتدض عالقتتتة بعتتت  التتتدول بمتتتا جتتترض
ومتة جانتآ ر تر ا ترت اتذد اةحتداد علت  يريلتة تعامتل  ،مواقديا مما جترض
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ومتة اتذد التدول  ،يتر الواليات المتحد  م  دول كانت قريبة منيا إل  درجة كب
فالكل يعلم مدض عمق العالقة التتي تتربي الواليتات  .المملكة العربية السعودية

فينالتتم مصتتالت مشتتتركة بتتية  ،المتحتتد  اةمريكيتتة بالمملكتتة العربيتتة الستتعودية
ايلول فتي الواليتات  11إال انه بعد ما جرض في  ،اليرفية تمتد إل  عد  علود

المتحتتد  اةمريكيتتة تتتوترت العالقتتة بتتية اليتترفية بعتتد اتيتتام الواليتتات المتحتتد  
والتتذأ استتاى إلتت  العالقتتة اي تتا اة  ،"اإلراتتاآ"ت الستتعودية بتتدعم متتا استتمته بتت

 .اغلآ مندذأ العمليات كانوا يحملوة الجنسية السعودية
ة شتتريم جديتتد بعتتد المملكتتة العربيتتة الستتعودية متتة جانبيتتا بتتدات البحتتد عتت

فوجتدت  تالتيا فتي روستيا االتحاديتة والتتي  ،توتر عالقتيا بالواليات المتحد 
كانت تبحد عة الدرصة المناسبة لتعزيز وجوداا فتي منيلتة ال لتيل العربتي 
السيما بعد فلدانيا ةكبر شريم فتي المنيلتة بعتد زوال ن تام الترليس العراقتي 

 .الراحل صدام حسية
 11الروسية بعد احتداد  -عنواة "العالقات السعودية البحد والذأ يحمل

" استعر تتتتنا فتتتتي المبحتتتتد اةول منتتتته مستتتتار وجتتتتذور العالقتتتتات 1001ايلتتتتول 
ايلتتتول فتتتي  11وفتتتي المبحتتتد ال تتتاني تناولنتتتا ا تتتر احتتتداد  ،الستتتعودية الروستتتية

وفتتتتي المبحتتتتد ال التتتتد تحتتتتد نا عتتتتة  ،تلويتتتتة العالقتتتتة بتتتتية الستتتتعودية وروستتتتيا
لتتتول علتتت  تلويتتتة المصتتتالت االقتصتتتادية والندييتتتة بتتتية اي 11انعكتتتاس احتتتداد 

 .الجانبية
  

للعالقةةة بةةين المملكةةة العربيةةة السةةعودية واالتحةةاد  ةأوال: الجةةحور التاريخيةة
 السوفيتي   

بتتتتتدىا وعنتتتتتد الحتتتتتديد عتتتتتة عالقتتتتتة المملكتتتتتة العربيتتتتتة الستتتتتعودية باالتحتتتتتاد 
و يرت  1991كانوة اول  06السوفيتي السابق )انيار االتحاد السوفيتي في 

علينتتا اة نعتتود إلتت  التتوراى لنتترض كيتت   ،روستتيا االتحاديتتة كوريتتد شتترعي لتته(
انالتتتتم مصتتتتادر تاري يتتتتة ترجتتتت  عالقتتتتة االتحتتتتاد  .ومتتتتت  بتتتتدات اتتتتذد العالقتتتتة
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السوفيتي بمنيلة ال ليل العربي تعود إل  ايام اةباير  الروس وبالتحديد إل  
حتتية حتتتاول التتروس االنتتتدفا  إلتتت   ،النصتت  ال تتتاني متتة اللتتترة التاستت  عشتتتر

اتتتذا االنتتتدفا  كتتتاة  ،المشتتترق عمومتتتا ومنيلتتتة ال لتتتيل العربتتتي بوجتتته  تتتا 
والتتتتتي جتتتتاى فييتتتتا  (1211-1861) محكومتتتتا بوصتتتتية الليصتتتتر بيتتتترس اةكبتتتتر

"توغلوا حت  تبلغوا سواحل ال ليل فتعبروا المياد إل  اليترق التجاريتة اللديمتة 
تتتترا  الروستتتي بمنيلتتتة ال لتتتيل العربتتتي . كمتتتا اة االع(1)1متتت  الشتتترق اةدنتتت "
م   1902 منيا مة  الل التوقي  عل  اتداقية عام  جاى وبوجوداا وااميتيا

والتي كونت في جتزى منيتا اعترافتا صتريحا بتاة منيلتة ال لتيل اتي  ،برييانيا
واة لالنكليتز اةف تلية الميللتة فتي جنتتوآ  ،منيلتة ندتوذ برييتاني بتال منتاز 

و الل  1912ال اار إة روسيا وبعد نجاح  ور  اكتوبر و  .(0)ةإيراة وعربستا
 ،(1919-1990) المرحلتتة اةولتت  متتة حكتتم التترليس الستتوفيتي جوزيتت  ستتتالية

وت كيتتد  ،قتتد انصتتآ ااتماميتتا علتت  تعزيتتز الستتلية فتتي إيتتار الحتتزآ والدولتتة
وعدم التعر  إل  الستيير  البرييانيتة المتندتذ   ،مبدا االشتراكية في بلد واحد

 .(3)لة ال ليل العربيفي مني
فيمتتتا ي تتت  العالقتتتة بتتتية المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية واالتحتتتاد الستتتوفيتي 

وكتتتاة  ،1911ف نيتتتا بتتتدات بافتتتتتاح قنصتتتلية ستتتوفيتية فتتتي جتتتد  عتتتام  ،الستتتابق
شتتتباي  6االتحتتتاد الستتتوفيتي الدولتتتة غيتتتر العربيتتتة اةولتتت  التتتتي اعترفتتتت فتتتي 

)مملكتتة الحجتتاز ونجتتد  تستتم المملكتتة العربيتتة الستتعودية والتتتي كانتتت ب 1918
وستتتلم اللنصتتتل الستتتوفيتي رنتتتذام كتتتريم حكيمتتتو  إلتتت   ،وملحلاتيتتتا فتتتي حينتتته(

. وفتتتي عتتتام (4)الملتتتم عبتتتدالعزيز رل ستتتعود متتتذكر  اعتتتترا  بالستتتلية الجديتتتد 
زار  1991وفي عام  .تم تحويل اللنصلية السوفيتية في جد  إل  سدار  1990

االتحتتتاد الستتتوفيتي، ويلتتتآ تلتتتديم نالتتتآ الملتتتم اةميتتتر فيصتتتل بتتتة عبتتتدالعزيز 
إال اة التترليس الستتوفيتي ستتتالية لتتم يلتتآ  ،مستتاعدات اقتصتتادية إلتت  المملكتتة

اذا الميلآ وعمتد بعتد ستنوات إلت  استتدعاى الستدير الستوفيتي متة جتد  عتام 
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1996
. اتتتتذا االستتتتتدعاى ادض إلتتتت  قييعتتتتة يويلتتتتة بتتتتية الجتتتتانبية استتتتتمرت (5)

ستعودية إلت  الواليتات المتحتد  متة جيتة علودا يويلة والسبآ في ذلم ميتل ال
  .ومحاربتيا للشيوعية مة جية ا رض

إال اة التغييتترات التتتي حصتتلت فتتي االتحتتاد الستتوفيتي بعتتد تتتولي مي اليتتل 
ورغبتتتته فتتتي إقامتتتة عالقتتتات قويتتتة متتت   1961غورباتشتتتو  الستتتلية فتتتي عتتتام 

 لتتيل قتد ادت إلتت  ميتتول السياستة الستتوفيتية ال ارجيتة نحتتو ال ،ال لتيل العربتتي
 ،العربتتي ومحاولتتة غورباتشتتو  إعتتاد  العالقتتة متت  المملكتتة العربيتتة الستتعودية
 .(6)كما اة السعودية مة جانبيا ابدت رغبة في التعاوة م  االتحاد السوفيتي

قامتت وفتود رستمية ستعودية  ،وعل  الرغم متة عتدم وجتود عالقتات دبلوماستية
ستتتعود الديصتتتل عتتتام  بزيتتتار  موستتتكو ابتتتتدات بزيتتتار  وزيتتتر ال ارجيتتتة الستتتعودأ

 تتتمة اللجنتتتة الستتتباعية المشتتتكلة متتتة الجامعتتتة العربيتتتة لزيتتتار  التتتدول  1961
دالمتتتة الع تتتوية فتتتي مجلتتتس اةمتتتة لشتتترح مبتتتادر  فتتتاس للستتتالم  فتتتي الشتتترق 

واكتتتتد الديصتتتتل وجتتتتود مشتتتتاورات واتصتتتتاالت ورستتتتالل متتتت  االتحتتتتاد  ،اةوستتتتي
ولمبيتتة التتتي اقيمتتت وزيتتار  اةميتتر فيصتتل بتتة فيتتد ا  نتتاى التتدور  اال ،الستتوفيتي

 1962وزيار  اشام نتا ر وزيتر التندي الستعودأ فتي رذار  ،1960 في موسكو
واجتمتتت  بكتتتل متتتة رلتتتيس التتتوزراى الستتتوفيتي  ،والتتتذأ استتتتلبل استتتتلباال رستتتميا

ووصت   ،ووزير ال ارجية تعد مؤشرا عل  تحسة العالقة السعودية السوفيتية
اةمتتتم المتحتتتد  بتتتاة زيتتتار   الكستتتندر بيلونوغتتتو  مم تتتل االتحتتتاد الستتتوفيتي فتتتي

ومتتة جيتتة ا تترض ستتمحت الحكومتتة الستتعودية لل يتتوي  ،نتتا ر كانتتت ناجحتتة
. كمتتتا (7)الجويتتتة الستتتوفيتية باستتتت دام اجواليتتتا واتتتي فتتتي يريليتتتا إلتتت  إ يوبيتتتا

است افت السعودية للاى تم بتية نالتآ وزيتر ال ارجيتة الستوفيتي والمجااتدية 
ي وزار  ال ارجيتة الستوفيتية بزيتار  كمتا قتام مستلول فت ،1966اةفغاة في عتام 

تمتتتتت إعتتتتاد  العالقتتتتة  1990ايلتتتتول  12وفتتتتي  ،إلتتتت  الريتتتتا  فتتتتي اتتتتذد الدتتتتتر 
  .(8)الدبلوماسية بية الجانبية
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بتوريس يلتستية   فتتول ،1991كتانوة اول  18انيار االتحاد السوفيتي في 
إلتت    إال اة الليتتاد  الجديتتد  لتتم تلجتت ،رلاستتة روستتيا االتحاديتتة (1991-1000)

فبليتت عالقتة  ،التنو  في السياسة ال ارجية لروستيا تجتاد دول ال لتيل العربتي
روستتيا متت  دول مجلتتس التعتتاوة ال ليجتتي متدنيتتة  تتالل الستتنوات اةولتت  متتة 

. إال اة التحتتتتتول التتتتتذأ حصتتتتتل فتتتتتي السياستتتتتة (9)تستتتتتعينيات اللتتتتترة الما تتتتتي
كو  وزار  عنتدما تتول  يدجينتي بريمتا 1998ال ارجية الروسية تم ل في عتام 

يمانتتتته  ،ال ارجيتتتتة الروستتتتية واتتتتو رجتتتتل معتتتترو  ب برتتتتته بالل تتتتايا العربيتتتتة وا 
وعمل بريماكو  عل  توسي   ،الراسخ ب امية المنيلة العربية بالنسبة لروسيا

. كمتتا اة انت تتاآ فالديميتتر بتتوتية (12)عالقتتة روستتيا متت  دول ال لتتيل العربتتي
ت وروابي قوية م  دول رليسا لروسيا عمل عل  إقامة عالقا 1000في رذار 

 .(11)ال ليل العربي
متتتة  تتتالل متتتا تلتتتدم نجتتتد اة العالقتتتة التتتتي كانتتتت تتتتربي المملكتتتة العربيتتتة 
الستتتعودية باالتحتتتاد الستتتوفيتي كانتتتت عالقتتتتة ستتتيحية لتتتم ترتتتتق إلتتت  مستتتتتوض 

علتت  التترغم متتة ال لتتل الكبيتتر التتتذأ  ،التم يتتل الدبلوماستتي فتتي مع تتم اوقاتيتتا
ولعتل الستبآ فتي ذلتم  .ستابق فتي المتوازية الدوليتةيشكله االتحتاد الستوفيتي ال

يعتتود إلتت  اةفكتتار الشتتيوعية الماركستتية التتتي ينتيجيتتا الستتوفيت والتتتي تتنتتاف  
وال تتتو  متتتة االنتلتتتادات التتتتي  ،متتت  الدكتتتر اإلستتتالمي التتتذأ تحملتتته الستتتعودية

والستتتبآ ا  تتتر  ،ستتتتوجه إلييتتتا فتتتي حتتتال إقامتتتة اأ عالقتتتة ليتتتا متتت  الستتتوفيت
ه الستتتعودأ نحتتتو الواليتتتات المتحتتتد  اةمريكيتتتة والتتتتي كانتتتت الميتتتم اتتتو التوجتتت

 .ترف  اأ وجود سوفيتي في المنيلة
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فتتتي الواليتتتات المتحتتتد   1001إة متتتا حتتتدد فتتتي الحتتتادأ عشتتتر متتتة ايلتتتول 
إذ انعكتتس اتتذا الحتتدد علتت   ،اةمريكيتتة تتترم ا تترا كبيتترا فتتي السياستتة الدوليتتة

العالقتتات الدوليتتة بشتتكل مباشتتر و صوصتتا الواليتتات المتحتتد  فتتي تعامليتتا متت  
إة حجم الحدد الذأ تعر ت له الواليات المتحد  قد ا رجيا عتة  .ا  رية

حيد اعلنت الواليات المتحد   ،فكاة رد الدعل قويا مة جانبيا ،نياق التدكير
ت آ" وبدات بإصدار اللترارات والحكتم جزافتا بت"اإلراا تالحرآ عل  ما وصدته ب

"اإلرااآ" عل  كل ما تراد ال ينسجم م  تيلعاتيا وافكاراا انيالقا مة المبدا 
 .التتذأ اعلنتته التترليس اةمريكتتي جتتورم بتتو  )إة متتة لتتيس معنتتا فيتتو  تتدنا(

وبتتدات الواليتتات المتحتتد  تدكتتر باالنتلتتام عتتة يريتتق استتت دام اللتتو  العستتكرية 
د التتتتدول التتتتتي تم تتتتل "بتتتتؤرا لعراتتتتاآ" وفتتتتق المتتتتزاعم اةمريكيتتتتة والتيديتتتتد  تتتت

فغزت افغانستاة والعراق وتلوح  منا ومجازا بالتدكير وفق اجندتيا  ،الدعالية
 .ومصالحيا الذاتية لغزو إيراة وسوريا او تغيير الن م الحاكمة فييا

التتذأ ييمنتتا فتتي المو تتو  اتتو تتت  ير متتا جتترض فتتي الواليتتات المتحتتد  علتت  
إذ اتيمتتتت الواليتتتات المتحتتتد   ،القتتتة بينيتتتا وبتتتية المملكتتتة العربيتتتة الستتتعوديةالع

اةمريكية السعودية باة ليا اليتد الكبترض فتي احتداد ايلتول متة  تالل اتياميتا 
باإل تتتافة إلتتت  اة مع تتتم مندتتتذأ اليجمتتتات يحملتتتوة  ،بتمويتتتل اتتتذد العمليتتتات

بتتتاة الستتتعودية ممتتتا ولتتتد انيباعتتتا لتتتدض الواليتتتات المتحتتتد   ،الجنستتتية الستتتعودية
تعمتتتتل علتتتت  تشتتتتجي  "اإلراتتتتاآ" متتتتة  تتتتالل دعميتتتتا لعناصتتتتر ذات توجيتتتتات 

. ومما زاد اةو ا  ستوىا بتية اليترفية ميالبتة الواليتات (10)إسالمية متيرفة
 ،المتحتتتتد  اةمريكيتتتتة الستتتتعودية بالمراقبتتتتة الماليتتتتة وتجميتتتتد بعتتتت  الحستتتتابات

 ،يتتتات ال يريتتتةبعتتت  الجمع اواةرصتتتد  التابعتتتة لمجموعتتتات إستتتالمية ب تتتمني
من متتتات  (6)امتتتراى ستتتعوديية و (9)ف تتتال عتتتة رفتتت  ق تتتايا تعتتتوي   تتتد 

كما يالبت الواليات  ،مصار  دولية بمليارات الدوالرات (2) يرية إسالمية و
المتحد  السعودية بتعديل مناال التعليم تحت زعم انيتا تحت  علت  التيتر  

د متة التعتاوة الستعودأ كما يالبت الواليات المتحد  بالمزيت ،والكرااية للغرآ
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الرستتمي و اصتتة استتت دام قاعتتد  ال تترم   كمركتتز للتتتحكم والستتيير  والليتتاد  
وقتد رافتق ذلتم رفت  ستعودأ رستمي تجتاد  ،للعمليات الحربية  د افغانستاة

ف تال عتة التحترم  ،مس لة الرقابتة الماليتة وتغييتر المنتاال التعليميتة والل تاى
لم  يتتور ردود افعتتال شتتعبية غيتتر متتة ق تتية التعتتاوة العستتكرأ العلنتتي وكتتذ

ممتتتا ولتتتتد ردود افعتتتتال  ،مستتتبوقة فتتتتي الستتتتعودية مناا تتتة للسياستتتتة اةمريكيتتتتة
و يرت كتابات  ،عنيدة مة قبل اإلعالم اةمريكي وبع  الساسة اةمريكاة

حتتتتتول يبيعتتتتتة البنيتتتتتة الستتتتتعودية التتتتتتي اصتتتتتبحت فتتتتتي جواراتتتتتا غيتتتتتر ماللمتتتتتة 
ساة والمشاركة السياسية والحريتات لعستراتيجية اةمريكية وق ايا حلوق اإلن

واالام مة ذلم كله يترح مو تو  تلستيم الستعودية علت   ،العامة في المملكة
ايلتتول  11. واكتتذا يمكتتة اللتتول اة إحتتداد (13)لستتاة كتتتاآ وبتتاح ية امريكتتاة

كتتتاة ليتتتتا انعكاستتتتيا ال ييتتتتر علتتتت  العالقتتتتة بتتتتية الواليتتتتات المتحتتتتد  والمملكتتتتة 
ةنيتتتا كانتتتتت الستتتبآ المباشتتتتر فتتتي تصتتتتد  العالقتتتة التتتتتي  ،العربيتتتة الستتتتعودية

استمرت علودا يويلة بية اليرفية والتتي كانتت مبنيتة علت  استاس المصتالت 
 .المشتركة

متتا جتترض متتة تتتداور فتتي العالقتتة بتتية الواليتتات المتحتتد  والمملكتتة العربيتتة 
دفتت  الستتعوديية إلتت  البحتتد عتتة  ،الستتعودية بستتبآ المعييتتات التتتي ذكرنااتتا

فلم تتر بتدا متة التوجته نحتو إقامتة  ،جديد يكوة بحجم الواليات المتحد شريم 
كما اة روسيا متة جيتيتا كانتت بحاجتة  ،عالقات جديد  م  روسيا االتحادية

إلتتت  تعزيتتتز وتلويتتتة وجوداتتتا فتتتي منيلتتتة ال لتتتيل العربتتتي  صوصتتتا فتتتي  تتتل 
العزلتتتة التتتتي فر تتتت علتتت  حلداليتتتا الستتتابلية فتتتي المنيلتتتة م تتتل ليبيتتتا وستتتوريا 

 توصتتدته بتت العتتراق فتتي اعلتتاآ الحتترآ التتتي شتتنتيا الواليتتات المتحتتد  علتت  متتاو 
 .(14)"اإلرااآ"

التوجتته الستتعودأ نحتتو تيتتوير التعتتاوة متت  روستتيا بنتتي علتت  استتاس تتتوتر 
 11الة الواليتتات المتحتتد  بتتدات بعتتد احتتداد  ،عالقتيتتا متت  الواليتتات المتحتتد 
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ستتتية علتتت  صتتتادرات ايلتتتول بال تتتغي علتتت  الستتتعودية متتتة  تتتالل الرقابتتتة السيا
كما  يرت داللل تشير إل  اة قسم مة المجتمت  الستعودأ  ،الندي السعودأ

بتتدا يعبتتر عتتة استتده ل تتع  الموقتت  الروستتي فتتي الشتترق اةوستتي منتتذ بدايتتة 
كمتتتا اة التتتراأ العتتتام الستتتعودأ ابتتتدض عتتتدم ارتياحتتته متتتة الوجتتتود  ،التستتتعينات

لحاجتة الملحتة لتلويتة وبسبآ ا .(15)العسكرأ والسياسي اةمريكي في المنيلة
قتتام وزيتتر ال ارجيتتة الستتعودأ  ،عالقتتة المملكتتة العربيتتة الستتعودية متت  روستتيا

 ،0220نيستتتتتاة  16اةميتتتتر ستتتتعود الديصتتتتتل بزيتتتتار  عمتتتتتل إلتتتت  موستتتتتكو فتتتتي 
عل  الو   في المنيلة   يدانو اوتركزت مباح اته م  ن يرد الروسي ايغور 

لستتعودية بشتتاة الشتترق ا-وفتتي العتتراق وفلستتيية وستتبل تحليتتق مبتتادر  بيتتروت
. (16)والتلتت  الديصتتل  تتالل زيارتتته التترليس الروستتي فالديميتتر بتتوتية ،اةوستتي

قتتام مستتاعد وزيتتر  ،وكتترد علتت  الزيتتار  التتتي قتتام بيتتا وزيتتر ال ارجيتتة الستتعودأ
بزيار  إل  المملكة العربيتة الستعودية بعتد   ال ارجية الروسي اناتولي سافونو 
وقتتد  تتم الوفتتد الروستتي  ،صتتل إلتت  موستتكوشتتير متتة زيتتار  اةميتتر ستتعود الدي

مم لتتتتتتتية عتتتتتتتة م تلتتتتتتت  التتتتتتتوزارات واإلدارات الحكوميتتتتتتتة والييلتتتتتتتات اللانونيتتتتتتتة 
و تتتالل المباح تتتات التتتتي  ،يستتتم  "اإلراتتتاآ" والمت صصتتتية فتتتي مكافحتتتة متتتا

اجرااتتا الوفتتد الروستتي متتت  وزيتتر ال ارجيتتة الستتتعودأ ووزيتتر الدا ليتتة اةميتتتر 
ت مناقشتة العديتتد متتة ايتر التعتتاوة فتتي نتاي  بتتة عبتدالعزيز ومستتاعدييما تمتت

مجتتال "محاربتتة اإلراتتاآ" ومتتة بينيتتا االتدتتاق علتت  ن تتام فاعتتل لمنتت  وصتتول 
. ولتعزيتتز العالقتتات (17)"المن متتات اإلراابيتتة"ت عليتته بتت ايللتتوااةمتتوال إلتت  متتا 

 6بتتتية الجتتتانبية  زار موستتتكو وزيتتتر ال ارجيتتتة الستتتعودأ ستتتعود الديصتتتل فتتتي 
لزيتتتار  ولتتتي عيتتتد المملكتتتة العربيتتتة الستتتتعودية  لغتتتر  التح تتتير 1009ايتتتار 

 ،1009ايلتول  3موستكو فتي  وزار اةمير عبتداهلل ،إل  موسكو اةمير عبداهلل
وفتحت اذد الزيار  الباآ واسعا امام التد ول فتي  ،واستمرت زيارته  ال ة ايام

تلتتم الزيتتار  كانتتت مدفوعتتة  ،مرحلتتة جديتتد  متتة التعتتاوة الو يتتق بتتية الجتتانبية
إذ  ،مامتتات المستتتلبلية للستتعودية فتتي اعلتتاآ االحتتتالل اةمريكتتي للعتتراقباالات
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اة الحصتتتول علتتت  دعتتتم متتتة بلتتتد بتتتوزة روستتتيا والتتتتي تح تتت  بتتتاحترام واستتت  
ينيوأ عل  ااميتة كبيتر  فتي ايتار المستاعي الراميتة إلت  تدتادأ اأ م تاير 

اة و الل الزيار  تيرق اليرفت ،مستلبلية مشابيه لتلم التي تعر  ليا العراق
لألو تتتتتا  فتتتتتي العتتتتتراق و"عمليتتتتتة الستتتتتالم" فتتتتتي الشتتتتترق اةوستتتتتي ومو تتتتتو  

وتم تشتكيل لجتاة مشتتركة للتعامتل مت  الل تايا المتعللتة بمكافحتة  ،"اإلرااآ"
"اإلراتتاآ" وتنستتيق جيتتود البلتتدية فتتي اتتذا الجانتتآ. وفتتي ستتعييا نحتتو تتت يير 

 عبتتتترت روستتتيا عتتتة رغبتيتتتتا فتتتي تلويتتتة عالقاتيتتتتا متتت  العتتتتالم ،نيجيتتتا الجديتتتد
وكتتاة ابلتته شتتااد علتت  اتتذا التوجتته التصتتريت التتذأ ادلتت  بتته التترليس  ،العربتتي

والذأ اعلة فيه اة بالدد تدكتر فتي االن تمام  ،1009 الروسي بوتية في رآ
إلتتتت  من متتتتة المتتتتؤتمر اإلستتتتالمي علتتتت  التتتترغم متتتتة عتتتتدم االيتتتتة روستتتتيا لنيتتتتل 

ية حيد تن  قوانينيا عل    رور  اال تلل نستبة المستلم ،ع وية المن مة
إال  ،متتة مجمتتو  الستتكاة %11فتتي الدولتتة التتتي يحتتق ليتتا نيتتل الع تتوية عتتة 

انيا ربما تعتمتد فتي إنجتاح مستاعييا تلتم علت  عالقتيتا مت  البلتداة ال ليجيتة 
واتو امتر انعكتس متة  تالل البيتاة  ،التي بدت وك نيا تؤيتد المستع  الروستي

إحتتدض  الصتتحدي الصتتادر متتة فتتؤاد ال ييتتآ وزيتتر اإلعتتالم الستتعودأ ونشتترته
الصتتح  اليوميتتة الروستتية المتتت فيتته إلتت  اة الستتعودية قتتد تلتتدم دعمتتا لروستتيا 

. (18)فتتتي حتتتال تلتتتدميا بيلتتتآ رستتتمي لالن تتتمام لمن متتتة المتتتؤتمر اإلستتتالمي
واستياعت روسيا بد ل الدعم السعودأ مة االن مام إل  من مة المتؤتمر 

1001  اإلسالمي كمراقآ في عام
(19).  

ستستتت مر ان تتماميا إلتت  المن متتة فيمتتا يتعلتتق  وممتا الشتتم فيتته اة روستتيا
والتي تشعر روسيا اتجاايا ب نيا مستيدفة وفق مزاعميتا  ،بالمسالة الشيشانية

وتعتلتتتتد اة التعتتتتاوة الدعتتتتال متتتت  اقيتتتتار ال لتتتتيل العربتتتتي  ،"حتتتترآ إراابيتتتتة" تبتتتت
وباة   المملكة العربية السعودية سيساعد عل  تك ي  الحوار بتية روستيا 
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ي تتا  إليتته متتا يمكتتة اة تلعبتته الستتعودية كمصتتدر اليتتام  ،واةمتتة اإلستتالمية
 .(02)مليوة مسلم روسي (10)لنحو 

لروستتي فالديميتتر بتتوتية تيتتور العالقتتة الستتعودية الروستتية دفعتتت التترليس ا
قتام وزيتر ال ارجيتة  ،وللتح تير ليتذد الزيتار  .إل  التدكير فتي زيتار  الستعودية

 ،للتمييد لزيار  بوتية 1008 الروسي سيرج  الفرو  بزيار  الريا  في ايار
وللداللتة  ،ومة جانبيا رحبت المملكة العربية السعودية بزيار  الرليس الروستي

اعلتة اةميتتر  التد الديصتل رلتتيس ايلتة جتتالز   ،بلةعلت  بتوادر الترحيتتآ المست
 إة 1002كتتتانوة  تتتاني  19الملتتتم فيصتتتل العالميتتتة واميتتتر منيلتتتة عستتتير فتتتي 

الييلتتة قتتتررت متتتنت جتتتالز  الملتتتم فيصتتل العالميتتتة ل دمتتتة اإلستتتالم إلتتت  رلتتتيس 
كمتتتتا ذكتتتترت صتتتتحيدة عكتتتتا  الستتتتعودية التتتتتي  ،تتارستتتتتاة منتيميتتتتر شتتتتايميية
وقتتتد  ،تعتتتاي  االجتمتتاعي والستتتلمي ورمتتزا للتستتتامتاعتبتترت تتارستتتتاة م تتاال لل

فتتي موستتكو  1002شتتباي  1تيتترق بتتوتية فتتي متتؤتمرد الصتتحدي الستتنوأ فتتي 
واشتتار إلتت  اة االاتمتتام  ،إلتت  زيارتتته المتوقعتتة إلتت  الستتعودية وقيتتر واةردة
وعالقتتتات روستتتيا معيتتتا  ،الروستتتي بمنيلتتتة الشتتترق اةوستتتي كتتتاة دالمتتتا كبيتتترا

 .(01) تاري ية
 11يس الروستتتي فالديميتتتر بتتتوتية المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية فتتتي زار التتترل

وتعيتد  ،عامتا 60وكانت اذد الزيار  اةول  لرليس روستي منتذ  ،1002شباي 
كتتتل متتتة التتترليس  وتتتتراس ، الليتتتا بتعزيتتتز عالقتتتات روستتتيا بالعتتتالم اإلستتتالمي

 واكد الملتم عبتداهلل ،بوتية والملم عبداهلل المحاد ات التي جرت بية الجانبية
متانتة العالقتة مشتتيرا إلت  اة روستتيا كانتت اول دولتة تعتتتر  بالمملكتة العربيتتة 

وبحتد الجانبتاة  ،واكد بوتية انته صتديق للمملكتة ول تادم الحترمية ،السعودية
 تتالل المحاد تتات التيتتورات علتت  الستتاحتية اإلقليميتتة والدوليتتة وفتتي ملتتدمتيا 

فتتتتاق التعتتتتاوة بتتتتية إ تتتتافة إلتتتت  ر ،الل تتتتية الدلستتتتيينية والو تتتت  فتتتتي العتتتتراق
  .(00)البلدية
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 يتتو  تعزيتتز العالقتتة متت  روستتيا كجتتزى متتة سياستتة االندتتتاح التتتي  يوتتت ت
حيتد تستع  اة يتر  إلت  تو يت  عالقاتيتا  ،تتبعيا المملكة العربية السعودية

 ،متت  روستتيا فتتي  دمتتة مصتتالحيا الوينيتتة وفتتي ملتتدمتيا الل تتية الدلستتيينية
 ،وت مل المملكة في روسيا اة يكوة ليا ح ور قوأ وفاعل في اذد الل تية
 ،السيما واة روسيا اي احد اةيرا  الرباعية الدوليتة الراعيتة لعمليتة الستالم

ويسرأ الحال كتذلم بالنستبة للل تية العراقيتة التتي بتات ت  يراتا يتنعكس علت  
ل وفشتتتله فتتتي واصتتتبحت المنيلتتتة غيتتتر مستتتتلر  نتيجتتتة االحتتتتال ،دول الجتتتوار

 . (03)معالجة اةو ا  في العراق معالجة صحيحة
   
-أيلةةول علةةى العالقةةات االقتصةةادية السةةعودية 22: اتعكةةاس أحةةداث ثالثةةا  

 الروسية
لم تنعكس احداد الحادأ عشر مة ايلول عل  تيور العالقات السياستية 

 االقتصتادأبتل اة الجانتآ  ،بية المملكة العربية السعودية وروستيا االتحاديتة
ويمكتتة اعتبتتار الزيتتتار  التتتي قتتام بيتتتا  ،تيتتور بصتتور  كبيتتتر  وملحو تتةاي تتا 

نليتتتة تحتتتول فتتتي مستتتار العالقتتتات  1009إلتتت  موستتتكو عتتتام  اةميتتتر عبتتتداهلل
   .االقتصادية بية اليرفية

إة تتتتتتتوتر العالقتتتتتتة بتتتتتتية الواليتتتتتتات المتحتتتتتتد  اةمريكيتتتتتتة والمملكتتتتتتة العربيتتتتتتة 
 ،لتعزيز عالقاتيا االقتصادية مت  الستعودية السعودية فتت المجال امام روسيا

إذ تسع  روسيا لتعزيز عالقاتيا م  السعودية في محاولتة إلنعتا  االقتصتاد 
الروستتي متتة  تتالل كستتآ المستتت مرية الستتعوديية التتذية يبح تتوة عتتة فتتر  

ويمكتتتتتة لروستتتتتيا اة تشتتتتتكل إغتتتتتراى بالنستتتتتبة  ،استتتتتت مارية فتتتتتي التتتتتدول الغربيتتتتتة
آ عتتتتدم الترحيتتتتآ التتتتذأ تشتتتتيدد الستتتتعودية بعتتتتد للمستتتتت مرية الستتتتعوديية بستتتتب

إ تتتتافة إلتتتت  االتجتتتتاد الروستتتتي نحتتتتتو  ،احتتتتداد ايلتتتتول فتتتتي العواصتتتتم الغربيتتتتة
ال ص صتتتتتة متتتتت  وجتتتتتود استتتتتواق كبيتتتتتر  للتصتتتتتري  فتتتتتي جميوريتتتتتات االتحتتتتتاد 
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عتتتاد  اعمتتتار الك يتتتر متتتة المرافتتتق  ،الستتتوفيتي الستتتابق والحاجتتتة إلتتت  تجديتتتد وا 
م تحصتتتتل علتتتت  عالتتتتدات التتتتندي إ تتتتافة إلتتتت  اة روستتتتيا التتتتتي لتتتت ،اةساستتتتية

تبتتدو اك تتر رغبتتة فتتي الحصتتول علتت  نصتتيآ متتا ولتتو  ،ال ليجتتي لدتتتر  يويلتتة
 .(04)مت  ر

 ،وانيالقتا متة المصتتلحة المشتتركة بتية المملكتتة العربيتة الستعودية وروستتيا
عتتر   ،1009و تتالل الزيتتار  التتتي قتتام بيتتا اةميتتر عبتتداهلل إلتت  روستتيا عتتام 

اتتتذا العتتتر   ،دأ فتتتي االقتصتتتاد الروستتتيمليتتتار دوالر ستتتعو  (100)تو يتتت  
اعيت  التروس ال تتوى اة  تر فتي العمتتل علت  إقامتة مشتتاري  مشتتركة بتتية 

وانيالقا مة اذا المبدا بدات جيود رليس غرفتة التجتار  والصتناعة  ،الجانبية
الروستتتتتي يدجينتتتتتي بريمتتتتتاكو  إلرستتتتتاى استتتتتس تعتتتتتاوة اقتصتتتتتادأ جديتتتتتد بتتتتتية 

وعلتتتتد المجلتتتتس اولتتتت   ،الروستتتتيفشتتتتكل مجلتتتتس اةعمتتتتال العربتتتتي  ،الجتتتتانبية
وتحتتت اتتذا المجلتتس وقعتتت شتتركة لتتوم  ،جلستتاته فتتي موستتكو متتة ندتتس العتتام

مت  الستعودية علتدا للتنليتآ عتة الغتاز  1001اويل النديية الروستية فتي عتام 
. كمتا وقت  اليرفتاة  تالل (05)عامتا 10في حلتل )ا( فتي الربت  ال تالي ومدتته 

ويلتتدر  ،ستتنوات (1)النديتتي متتدتيا  الزيتتار  علتت  اتداقيتتة للتعتتاوة فتتي المجتتال
مليتتوة دوالر( تيتتد  إلتت  تنديتتذ مشتتاري  مشتتتركة متتة  11)ت حجتتم االتداقيتتة بتت

وتعتتد اتتذد االتداقيتتة ميمتتة جتتدا بستتبآ  ،شتتانيا  تتماة استتتلرار استتعار التتندي
 ،البلداة المصدر  للتندي فتي العتالم ةاحتالل البلدية المركزية اةولية في قالم

ال امتتام شتتركات الياقتتة الروستتية العمالقتتة م تتل شتتركة وفتحتتت االتداقيتتة المجتت
 .(06)غاز بروم للد ول في شراكة است مارية م  المملكة العربية السعودية

علتتتد  ،وفتتي مجتتتال التعتتتاوة االقتصتتتادأ بتتتية روستتتيا ودول ال لتتتيل العربتتتي
بمشاركة رجتال اعمتال متة بلتداة مجلتس  1009اول مؤتمر في جد  في عام 

وتيتتترق المتتتؤتمر إلتتت  توستتتي  العالقتتتات التجاريتتتة  ،وستتتياالتعتتتاوة ال ليجتتتي ور 
وتكريتتتر التتتندي والغتتتاز  تواالستتتت مار الصتتتناعة اةساستتتية م تتتل البتروكيمياويتتتا

وقتتتتد وصتتتت  عبتتتتد التتتترحمة  ،والمعتتتتادة واةغذيتتتتة واةدويتتتتة والكيربتتتتاى والمتتتتاى
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العيية اةمية العام لمجلس التعتاوة ال ليجتي اتذا المتؤتمر ببدايتة االنيالقتة 
. كمتتتا اة (07)نحتتتو شتتتراكة اقتصتتتادية شتتتاملة متتت  روستتتيا علتتت  المتتتدض اليويتتتل

تنتتامي التعتتاوة االقتصتتادأ متت  روستتيا يمكتتة اة يحتتدد توازنتتا فتتي العالقتتات 
ويدتتتتتتتت البتتتتتتاآ امتتتتتتام اةنشتتتتتتية  ،االقتصتتتتتتادية متتتتتت  البلتتتتتتداة الغربيتتتتتتة اة تتتتتترض

ومتتتة جيتتتة ا تتترض  ،االقتصتتتادية الستتتعودية فتتتي المنتتتايق المستتتلمة فتتتي روستتتيا
ستتدف  عمليتة إقامتة روابتي قويتة متت  الستعودية إلت  تحستية و ت  روستيا فتتي 

 . (08)المنيلة
و الل الزيار  التي قتام بيتا وزيتر ال ارجيتة الروستي ستيرج  الفترو  إلت  

 تتتالل المباح تتتات التتتتي اجرااتتتا متتت  الجانتتتآ  ومتتتة 1008الستتتعودية فتتتي ايتتتار 
تيتترق إلتت  ستتبل تعزيتتز العالقتتة بتتية الجتتانبية عتتة يريتتق جتتذآ  ،الستتعودأ

الروسية  ااالست مارات إل  االقتصاد الروسي مة  الل الجم  بية التكنولوجي
مشتيرا إلتت  اة  ،والمتوارد الماليتة لبلتداة ال لتتيل العربتي لتنديتذ مشتتاري  مشتتركة

كمتتا اشتتاد بت ييتتد الملتتم الستتعودأ إلنشتتاى  ،ة مشتتاري  التعتتاوةانالتتم العديتتد متت
كمتتتتا بحتتتتد الجانبتتتتاة العديتتتتد متتتتة الجوانتتتتآ ال لافيتتتتة  ،البيتتتتت العربتتتتي الروستتتتي

( 11)والتعليميتتتة واإلنستتتانية ملمحتتتا إلتتت  اة روستتتيا قتتتدمت للمملكتتتة اتتتذا العتتتام 

ة كما ويوجد في المملك ،منحة دراسية واي ما ية عل  تلديم المنت الدراسية
وا ن  الفر   الل الزيار  عل  جيود المملكتة فتي  ،عدد مة اليالآ الروس

دفتت  العالقتتة إلتت  امتتام متتة  تتالل متتا توليتته متتة ااتمتتام للتتزوار التتروس وفتتي 
 .(09)ملدمتيا تلديم المساعدات للحجام المسلمية الروس كل عام

تعتتتد  1002شتتتباي  11كمتتتا اة زيتتتار  التتترليس الروستتتي إلتتت  الستتتعودية فتتتي 
إذ فتحتت اتذد الزيتار  افاقتا  ،تحول كبير  في مسار العالقة بية الجانبيةنلية 

جديتتد  للتعتتاوة وتتتم التوقيتت   الليتتا علتت  العديتتد متتة االتداقيتتات متتة  تتمنيا 
اتداقيتتتة تجنتتتآ االزدوام ال تتتريبي بشتتتاة ال تتترالآ علتتت  التتتد ل وعلتتت  راس 

ية بنتتم كمتتا ابرمتتت متتذكر  تدتتاام للتعتتاوة بتت ،ولمنتت  التيتترآ ال تتريبي ،المتتال



 

 
 
 

 [122]  (02) 6دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

الشتتتتؤوة االقتصتتتتادية ال ارجيتتتتة وبنتتتتم الصتتتتادرات والتتتتواردات فتتتتي روستتتتيا متتتت  
وابرمتتتتت متتتتذكر  ا تتتترض للتعتتتتاوة فتتتتي المجتتتتال  ،الصتتتتندوق الستتتتعودأ للتنميتتتتة

وعد الرليس الروسي  ،وتم التوقي  عل  اتداق في مجال النلل الجوأ ،ال لافي
قاعتة الملتم  الل افتتاحه اعمال الملتلت  االقتصتادأ الستعودأ الروستي فتي 

شتتتباي زيارتتتته للمملكتتتة  يتتتو  ميمتتتة فتتتي تيتتتوير  11فيصتتتل للمتتتؤتمرات فتتتي 
واكتتتتد اة ااتمتتتتام رجتتتتال اةعمتتتتال التتتتروس بالستتتتوق  ،العالقتتتتات بتتتتية اليتتتترفية

. وتشتير اةرقتام إلت  قدتز  نوعيتة فتي حجتم (32)السعودية يزداد ستنة بعتد ا ترض
مليتوة  991جتارأ متة إذ ازداد حجتم التبتادل الت ،التبادل التجارأ بية البلتدية

مليتتتتتتتوة لاير  1111إلتتتتتتت  نحتتتتتتتو  1999مليتتتتتتتوة دوالر( فتتتتتتتي عتتتتتتتام  62.26لاير )
1001مليتتتوة دوالر( عتتتام  106.11)

. وقتتتال بتتتوتية رة روستتتيا والستتتعودية (31)
واة انالتتتتم لغتتتتة تدتتتتاام  ،امتتتتا التتتتدولتاة اللياديتتتتتاة فتتتتي مجتتتتال تصتتتتدير التتتتندي

ة البلتتتدية ليشتتتمل ودعتتتا إلتتت  تيتتتوير التعتتتاوة بتتتي ،مشتتتتركة فتتتي اتتتذا المجتتتال
كمتا تتم التوقيت  علت   ،مجاالت ا رض م ل المواصالت ووسالل النلتل والتلنيتة

اقمتتار اصتتيناعية ستتعودية الصتتن  لالتصتتاالت  8اتداقيتتة تتتن  علتت  إيتتالق 
وقتتال بتتوتية "انتته يتترض إمكانيتتة تعتتاوة متت  الستتعودية فتتي مجتتال  ،واالستشتتعار

الياقتتتتة النوويتتتتة" بعتتتتدما ر تتتترت دول مجلتتتتس التعتتتتاوة ال ليجتتتتي نيايتتتتة العتتتتام 
واكد الملم عبداهلل "اة المملكة تمد يداا  ،الما ي إنشاى برنامل نووأ سلمي

 .  (30)... وت مل ال ير والوفاى مة اةصدقاى".لمصادقة روسيا
ارات التتتي عبتتر عنيتتا الجانبتتاة  تتالل المتتؤتمر التتذأ علتتداد علتت  اتتذد العبتت

اتتام  زيتتار  التترليس الروستتي بتتوتية إلتت  الستتعودية تعكتتس مرحلتتة جديتتد  متتة 
مراحتتل التعتتاوة بتتية الجتتانبية بعتتد فتتتر  يويلتتة متتة الدتتتور التتذأ اصتتاآ اتتذد 

وعلتتتت  متتتتا يبتتتتدو فتتتتاة الجانبتتتتاة حريصتتتتاة علتتتت  استتتتتمرار العالقتتتتة  ،العالقتتتتة
فالسعودية بعد توتر عالقتيا م  الواليات المتحد  بدات تبحتد عتة  ،وتلويتيا

شتتريم جديتتد يحتتل محتتل الواليتتات المتحتتد  فتتي حالتتة إذا متتا استتتمرت العالقتتة 
وتحديتتتتتدا بعتتتتد االتيامتتتتتات التتتتتي وجيتيتتتتتا الواليتتتتات المتحتتتتتد   ،بينيمتتتتا بتتتتالتوتر
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تتحتية وروستيا كانتت  .ايلتول وتتردأ العالقتة بينيمتا 11للسعودية بعد احداد 
وجتتاىت المبتتادر   ،الدرصتتة المناستتبة لت تت  قتتدميا فتتي منيلتتة ال لتتيل العربتتي

متتة الستتعودية لتكتتوة الممتتر التتذأ ستتتتمر منتته روستتيا إلتت  المنيلتتة إة صتتتت 
 التعبير. 

 
 الخاتمة 

 1001متتا جتترض فتتي الواليتتات المتحتتد  فتتي الحتتادأ عشتتر متتة ايلتتول عتتام  -1

إذ انيتتا التجتت ت  ،جيتتةانعكتتس بشتتكل كبيتتر علتت  السياستتة اةمريكيتتة ال ار 
إلتت  استتت دام اللتتو  العستتكرية  تتد التتدول التتتي و تتعتيا علتت  قالمتتة متتة 

 ،"التتدول الراعيتتة لعراتتاآ" ك فغانستتتاة والعتتراقت استتمتيم اجيتتز  إعالميتتا بتت
وتعتتتدض اةمتتتر إلتتت  إنيتتتا اتيمتتتت اكبتتتر حليتتت  ليتتتا فتتتي المنيلتتتة بدعمتتتته 

لمملكتتتة العربيتتتة وبتتتذلم تتتتوترت عالقتيتتتا متتت  ا ،للعمليتتتات التتتتي استتتتيدفتيا
 .السعودية إل  حد ما

متتة الوا تتتت اة التتترف  الستتعودأ إلقامتتتة عالقتتتة متت  االتحتتتاد الستتتوفيتي  -0
 ،الستتابق كتتاة ستتببه عتتدم رغبتتة الواليتتات المتحتتد  فتتي إقامتتة اتتذد العالقتتة

إال اة اتذا التت  ير  ،بسبآ الت  ير الكبير للواليات المتحد  عل  الستعودية
م يعتتد للستتعودية بتتد متتة إقامتتة عالقتتة متت  ولتت ،ايلتتول 11تبتتدد بعتتد احتتداد 

  .روسيا  صوصا بعد زوال السبآ الراف  إلقامة اذد العالقة

تعتمتتد السياستتة ال ارجيتتة ةأ دولتتة فتتي العتتالم فتتي تعامليتتا متت  ا  تترية  -3
فبمجرد اة توترت العالقة  ،عل  المكاسآ التي ستجنييا مة اذا التعامل

 شتتريم اة يتتر  إلتت  البحتتد عتتةبتتية الواليتتات المتحتتد  والستتعودية لجتت ت 
إذ ،فوجتتتدت  تتتالتيا فتتتي روستتتيا ،جديتتتد يكتتتوة  للتتته ب لتتتل الحليتتت  اللتتتديم

وعلتت   ،شتتعرت الستتعودية اة المصتتلحة تستتتوجآ إقامتتة عالقتتة متت  روستتيا
 اذا اةساس استندت العالقة بية المملكة العربية السعودية وروسيا.
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 ،يكوة ليا شاة كبيتريمكة للعالقة التي نش ت بية السعودية وروسيا اة  -4
ذ متتتا  ،حيتتتد اة التتتدولتية تتربعتتتاة علتتت  عتتتر  تصتتتدير التتتندي العتتتالمي وا 

توحتتتدت السياستتتة الندييتتتة ليتتتاتية التتتدوليتية ف نيمتتتا ستتتتتحكماة بالمصتتتير 
السياستتتي للك يتتتر متتتة دول العتتتالم بستتتبآ متتتا يم لتتته التتتندي متتتة ااميتتتة فتتتي 

 .الصراعات السياسية

متتتتة الشتتتتعآ الستتتتعودأ تجتتتتاد رد الدعتتتتل التتتتذأ  يتتتتر بعتتتتد احتتتتداد ايلتتتتول  -5
الة الشتتتتتعآ  ،الواليتتتتتات المتحتتتتتد  اةمريكيتتتتتة م تتتتتل نليتتتتتة انعيتتتتتا  كبيتتتتتر 

الستعودأ يالتتآ حكومتتته بتغييتتر سياستتيا تجتتاد الواليتتات المتحتتد  والعمتتل 
  .عل  بناى عالقات جديد  م  روسيا

النليتتتتة الميمتتتتة التتتتتي يجتتتتآ الوقتتتتو  عنتتتتداا اتتتتي اة التلتتتتارآ الروستتتتي  -6
يستتتتمر ويتيتتتور إلتتت  علتتتد اتداقيتتتات عستتتكرية  الستتتعودأ لتتتو قتتتدر لتتته اة

ستراتيجي فمة الجالز اة يعزل الميامت اإليرانية المتنامية التي باتتت  ،ةوا 
تدق ناقوس ال ير الذأ ييدد منيلة ال ليل العربي عة يريتق تيويليتا 

التي كانت تعلداا الواليات المتحد   تعل  غرار االتداقيا ،وتحجيم دوراا
االتحتتاد الستتوفيتي الستتابق لغتتر  عزلتته عتتة التتدول متت  التتدول المحييتتة ب
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Abstract 

September11th in cidents 2001 affected the relation between 

Saudi Arabia and united state negatively after the accusation of 

U.S.A. to Saudi Arabia in supporting those who executed these 
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events. most of them were holding the Saudi nationality. In the 

light of this, the relation was stressed between U.S. and Saudi. 

Thus، Saudi tried to look for a new partner and found Russia 

Suitable for that partner. Therefore, the relation between Saudi and 

Russia began to develop gradually although there were no any 

exchange or political cooperation between both states. The from of 

that relation began to expand including diplomatic representation, 

economic and oil agreements and other fields. the relation between 

both state reached its climax when the Russian president fladimair 

Butin made an official visit to Saudi Arabia in February 2007 and 

this visit represented political reproachment. 

 

 
 

  والمصادر  الهوامش
                                                 

درسططييتاب خلططا ااع دراططاةاال لاططا د اططاع مصططى ع داططادر الن در, ططانال ادرالدططاة دراسراططا راس ططاا سد  ططال  (1)
   .100(ال ص 1921-ال )جاماا دراصاة1 درااةال دراال

-ال )خلغططادل 19داصط  مدططا ددططاديال ا اا ططا نس ططاا جاططار د اططاع دراططاةاال لاططا لند ططاة لسراططاال دراططال  (1)
 .9(ال ص 1009

ال (ر ططيا دراىدططع )دراططا  سنس ططااغططاحم مدططا صططاسال انس ططاا سد اططاع دراططاةاال لديدططا خلططاج  ال دراططا  سد (9)
 .69( ال ص1996-)خلغادل

 درسايليا د يل من درتلدي سدر ادق ال متاح داع دمليدع : -درالداة دراس اا (1)
 http://www.ceea.com/ar/details 

 .دملصان ن سه (1)
حبث م, ز م طي  يف داادرازدق خاف مدا درىائيال اد ااع درااة يف دإل رتدتا اا دراس اا دملااصاة اال  (6)

 . 1(ال ص 1002-أنشاف ماكز دراند اة دإلداادااال )جاماا دمليصل



 

 
 
 

 [128]  (02) 6دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

                                                                                                              
ماالنة يتاس راسلم: تاىن دالة دراسر درااخلاا خىا راسلم يف مؤمتا در دا درااخلاا دمل,ا ا يف ماي,ا يتاس يف  (*)

ة داططع م رتجططاة ال سأطاططع داا ططا خىططا يتططاس راسططلمال سدنت ططزة دملاططالن  2891 ططا,دأيأياير  9دملغططا  يف 
ال سنصططع داططع جططع لسر دمل,ى ططا يف دراططا  2892دألمططف يت ططا د,ططاما كططاي سراططا راا ططا سدرططب دا طط ا دططام 

مبا يتا طا  1982خلسلمال سلدع دىل دنسحا  در ااي درا يلي من كل دراد ي درااخلاا درب دجتات ا يف دام 
ال سإنشطا  لسرطا يتاسطىا,اا 1982م,ط  دطام در اس درغاخلاا سإزدرا دملسطتيط,اة درطب أدادطع يف دمل,طاطع د تاطا 

داصدت ا در اسال س دع هط   دمل رتجطاة تاجااطا كاطفد مطن م,ىدطا درتحايطا در اسطىا,ااال سنيتيطع إ طادئال 
دنىطا : داسطع دطاسميال ددطا  .ه   دملاالنة سأدان شامف أهنا مب اخلطا إدطلي دبطا  مطن جايطا داطع إ طادئال

 :يدع... هل من جايا؟!ال متاح داع دمل.دراياض
 http://www.al-forqan.net/linkdesc.asp?                                                

جسططن دراا ططا ال ادرساا ططا درسطططييتاتاا  ططا  د اططاع دراططاة يف د طططا غينخلاتشططييباال لاططا دملسططت ال دراطططاةال  (2)
    .191(ال ص 1969-ال )خلفسة111دراال 

 .89صاس ال مصان  اخلع ال ص  (6)

ال إصططادن 1009أياطل أكفمططايال ادرالدطاة خلطط  لسر لاططن درتاطاسي سنس ططاااال لديدططا خلطاج   د اططاع يف  (9)
 .918(ال ص 1001-ماكز د ااع رألحباثال )لة

نصاف يي ف ج يال دراا  سدر يا در أاال دملؤمتا در يمي درااة درسطاخلع يف جطار دألمطا درااخلاطاال ماكطز  (10)
  .189(ال ص 1992-ةلند اة دريجاة درااخلااال )خلفس 

 .912أكفماي ال مصان  اخلع ال ص  (22)

درسطططايليا خلاطططا أجطططادث دبطططالي دشطططا مطططن أياطططير ال حبطططث -داصططط  مدطططا ددطططادي ال درالدطططاة دألماي اطططا (11)
ال ملاكز دراند طاة دراسراطا ال جاماطا خلغطادل ال أنشطاف  16/11/1001-12م ام يف دملؤمتا درس,يي درساخلع 

 .2ال ص اماا دمليصلاا ال جماكز دراند اة دإلدااد
ال كط  ج,طي  درااصطدا درايطاض  (60): ت ع داداة دألمف  طاىاي دوييطا )د طاج( داطع خلاطا  جداداة د ا  (**)

يتطيةال  (1100)دس اي أماي ي سدال غطف ماطاسيب مطن درىطائادة سمطانج خلىطير  (1100)سييجا يتا ا 
مت  1990أطاططع داا ططا د ططاج خططلر ددااططاة لنل سداصطط ا درصططحاد . يف دططام  .سهططي دادططاة كاططفة جططاد

تىططييا در ادططاة س يرطططع مططن دادطططاة    تططيي داطططع ماططاا  طططيا دملططانجاة س طططل  درىططائادة إىل دادطططاة 
تيجا يتا ا جىائا راىائادة سخا  مااة رألكل سمستش ع سميرادة راىادا در  اخلائاا سخاماة مليظ ي 

 دنىا : داداة د اج  داداة دألمف  اىاي دوييا ال متاح داع دمليدع :  .در ية دوييا
 http://www.alhramin.com/text/tarjama/70.htm                                                        
  .1 ال مصان  اخلعال صددادي (19)
  .916-912ال مصان  اخلعال ص ص أكفماي (11)
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 :العالم العربي وروسيا اليوم، مملكة اإلسالم بية الشرق والغرآ، متاح عل  الموق  خلاادي (11)
                                       http://www.russarabc.ru: /arab/press.  

 .درسايليا ال مصان  اخلع -درالداة دراس اا (18)
 .919-916أكفمايال مصان  اخلعال ص ص  (12)

 .911-910دملصان ن سهال ص ص  (16)

 :: متاح داع دمليدع 11/1/1008 في، 19611صحا ا دراياض درايم ال دراال  (19)
 http://www.Alriyad –np.com. 

 .12درىائي ال مصان  اخلع ال ص  (02)
  .درسايليا ال مصان  اخلع-درالداة دراس اا (01)

.. مالثططاة خططالم دبططام  .أددططان  ططايليا 6درططائان دراس ططي يططاا يتططاص تاططاسي نططيسي  ططادي سإطططلق  (00)
 سخليت  تادع درشادكا خل  دراياض سمي  ي ال متاح داع دمليدع :

 http://www.darAlhayat.com. 

دراس ططاا يف  ططي  زيطانة درططائان دراس ططي يتلل ططف  -راااططايال درالدطاة درسططايليادمدطا داططادراين يططينن  (03)
ال إصططادن ماكططز 1ال دراططال 1 ال دجملاططا1اة متاخلاططاة إدااداططا ال درسطط,ا خلططيت  راددا ططا درااخلاططا درسططايليا ال نشطط
 (.1002-دراند اة دإلدااداا ال )جاماا دمليصل

 .ال مصان  اخلعدرسايليا -درالداة دراس اا (11)

 دراس اا من درت,ايتن إىل درتااسي ال متاح داع دمليدع :-درالداة درسايليا (11)
 http://www.alshaqalawsat.com/leadfr.asp. 

 .910أكفمايال مصان  اخلعال ص (18)

 .911ص   الملصان ن سهد (12)

 .910دملصان ن سهال ص  (16)

  .تازيز درتااسي خل  نس اا سلسر لان درتااسيال صحا ا دراياض درايمال مصان  اخلع (19)

  .درائان دراس ي ياا يتاص تااسيال مصان  اخلع (90)

 ال خليت  يف درسايليا ر سا دبيدجز سجين دمل ا بال متاح داع دمليدع: خارا دخلي خل ا (91)

http://www.islamonline.net/servlet/satellite?                                                             

 .درائان دراس ي ياا يتاصال مصان  اخلع (91)


