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ثوابت   :*عبدالكريم جابر شنجار آل عيىس  .ي.أ
 العالقات االقصااية  بي   الوالةات المصحدة ومسصقبل 
 ؟ملك  العربي  السعوية موالاألمريكي  

 
   السعوديةالعربية لمملكة ل 2030رؤية عام  مثل انطالق  

تبتى عىل مكامن  هبرؤيبدأت  الت 
  بقعة مباركة من الكرة االرضية تضم الحرم

ى
ى القوة النابعة من هبة هللا سبحانه ف يف ي  ى الشر  ،ي 

  مشارق االرض ومغارب  ها  ،يتفوقان عىل الموارد الطبيعية
ى
ى ف شارة بليغة إوه   ،فهما قبلة المسلمي 

وات الطبيعية  تمتلكهاىل ما  اث العرب   واالسالم  اىل جانب التر المملكة العربية السعودية من الت 
  ذلك ك  ،الفوسفات واليورانيوممن النفط الخام والمعادن االخرى من الذهب و 

ى
الموقع الجغراف

ق األوسط ف عىل أهم المنافذ البحرية لتجارة النفط العالمية لدول الشر ة المنتجة الرئيس الذي يشر
 .المملكة العربية السعودية والعراق والكويت ودولة االمارات العربية المتحدة(للنفط الخام )

   اقتصادها لكة لبناء مسع  المب بعد مخاض طويل 2030وتوجت رؤية عام 
   ،الوطتى

ى
والبدء ف

  مقدمتها النفط الخام، منذ عهد المرحوم الملك عبد استغالل
ى
آل  العزيز ثرواتها الطبيعية وف

كة 1933وكانت البدايات عام  سعود  Concession to The Californianعندما تم تأسيس شر
Arabian Standard Oil Company (CASOC)  ة تم  افاكتشوبعد مدة زمنية قصت 

ق السعودية   احتياطيات   شر
ى
ة ف ى  فيما بعد دفع. وهو ما 1938عام كبت  الرئيس األمريك  )فرانكلي 

  تربط الواليات المتحدة األمريكية مع اىل تحديد  1943روزفلت( عام 
الخطوط العريضة الت 

ها الحليف الرئيس ،ملكة العربية السعوديةمال
ّ
ق االوسط وعد   منطقة الشر

ى
  عام ،لها ف

ى
 1944 وف

كة المذكورة اىلاتم تغت   كة العربية  سم الشر  Arabian American Oilاالمريكية للزيت  –الشر
Company (ARAMCO). االقتصاديةالعديد من العوامل  بتأثت  السعودية  واستطاعت 

كة )% 100من الحصول عىل حصة  1980عام  أن تتمكن ،سياسيةالو     (أرامكوألصول شر
 والت 

  اليوم تبلغ 
كة جزء أكتر من تريليوبى  دوالر بعد أن طرحت الشر

 
   من أسهمها ا

ى
 17للتداول العام ف

 .2019نوفمت  
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  بداية  تمثلهالدور الذي  ويؤكد االستعراض السابق عىل
ى
ى  انطالقسلعة النفط ف العالقات بي 

ما تخطينا العامل السياس  المرتكز  واذا  ،المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة االمريكية
اتيج   المتمثل -العامل الجيوعىل  فأن العالقات  ،تبادل النفط السعودي مقابل األمن األمريك  ب ست 

ى  ى الجانبي    مطلع التسعينيات القرن المنرصم نجدها انتهاء دما بعبي 
ى
تضم قائمة  الحرب الباردة ف

اتيجية لتشمل االقتصاد   اإلرهابومكافحة  والسياسة والمجاالت العسكريةمن المصالح االست 
ى  ى الجانبي    العالقات بي 

ى
  مجال ورقتنا البحثيةوه  العوامل الثابتة ف

ى
 نذكر أن أن البد من ، وف

  تطوير الصناعة النفطية  أسهمتالواليات المتحدة األمريكية 
ى
ا ف ، وجعلت من السعودية كثت 

   المملكة المصدر الرئيس
ى
ىل جانب ا ،ت بينهما  من تاري    خ العالقاة مراحل كثت   للنفط الخام لها ف

المعالم إنشاء مدينة الجبيل تلك ومن أبرز  ،ت السعودية االخرىتطوير الصناعات والمنشآ
كة  ،الصناعية كة للهندسة المدنية وا Bechtelوميناء ينبع بواسطة شر   وه  أكت  شر

ى
لبناء ف

كة  أسهمتو  ،اليات المتحدة األمريكيةالو  كة  Stone & Websterشر امريكية  هندسية وه  شر
  تصميم الشبكة عمالقة
ى
كة  ،الكهربائية السعودية ف ى شر وكيماويات بي  كة للبت  وهناك مشاري    ع مشت 

وللوقوف عىل واقع  .Chevron Texaco &ExxonMobil)سابك( السعودية وأكسون موبيل 
ى بالبيانات  ى نستعي  ى الجانبي     اإلحصائيةالعالقات االقتصادية بي 

ى ذلك الواقع وكما يأب    تبي 
 :الت 

 :حجم الصبايل الصجاري بي   الجانبي    أوال: 

تيب لكل  ،(2018 -2008( اىل حجم التبادل التجاري للمدة )1) يشت  الجدول رقم ويالحظ الت 
تحتل الواليات المتحدة و  ،من الصادرات االجمالية بما فيها النفط الخام والواردات االجمالية

  كل من الصادرات والواردات 2008األمريكية المرتبة االوىل عام 
ى
% عىل 14% و17وبنسبة  ف

   انخفضتثم  ،التواىل  
ى
، ف   العام األخت 

ى
  الصادرات بعد األزمة المالية العالمية ف

ى
اىل المرتبة الثانية ف

ى    ترتيبهااحي 
ى
  الواردات االجمالية للسعودية ستمرت أمريكا ف

ى
   ومن الجدول السابق ،ف

ى
يالحظ ف

اىل  ويعود ذلك ،ألول مرة فائضا تجاريا مع السعودية حققتأمريكا  أن (2016( و)2015األعوام )
ق األوسط اإلرهابأسعار النفط الخام وتصاعد عمليات  انخفاض   منطقة الشر

ى
ى   .الدولية ف كما يبي 

  نهاية المدة االخت   الجدول
ى
% من 9ة الخامسة وبنسبة اجع الصادرات السعودية اىل المرتبتر  ف

   احتفاظمقابل  ،االجماىل  
ى
تيب % من الواردات السعودية 14عىل نسبة  االستحواذأمريكا ف وبالت 

  
 ونستنتج أن هناك تراجع .الثابى

 
   ا
ى
  تسيطر اف

عىل هيكلها تجاه الصادرات السعودية اىل أمريكا الت 
  تبلغ نحو 

    %92.3المنتجات المعدنية )النفط الخام ومشتقاته( والت 
ى
   ،(1الشكل رقم )كما ف

ى
ف
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  ال
ى
ى نرى ف  مقابل تنوعحي 

 
  الواردات االجمالية  ا

ى
  من أمريكا  للسعوديةأكتر ف

ى
الشكل الموضحة ف

 (.2رقم )

 (1) جدول

 المصحدة الوالةات مع السعوية  العربي  للمملك  االجمالي  والواريات الاايرات

 مليون ريال سعويي (2018 - 2008) للمدة

 البيان
 السنوات

ان الصجاري الواريات االجمالي  الاايرات االجمالي   المي  

تيب القيم  النس الير
 ب 

تيب القيم  النس الير
 ب 

تيب القيم   الير

2008 195523 1 17% 59107 1 14% 136414 1 

2009 85532 2 12% 50999 1 14% 34533 1 

2010 124675 2 13% 52741 1 13% 71925 1 

2011 187522 1 14% 61943 2 13% 125579 1 

2012 208339 1 14% 78770 1 14% 129569 1 

2013 199060 1 14% 85376 1 14% 113685 1 

2014 162460 1 13% 84730 2 13% 77730 2 

2015 80525 3 11% 89673 2 14% -9153 2 

2016 66128 3 10% 77728 1 15% -11600 2 

2017 68867 5 8% 68086 2 13% 780 2 

2018 95621 5 9% 70640 2 14% 24980 2 

،   2018المملكة العربية السعودية، الهيئة العامة لإلحصاء،إحصاءات التجارة الخارجية ، المصدر: 
  83ص. 
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  83،   ص. 2018المملك  العربي  السعوية ، الهيئ  العام  لإلحااء،إحااءات الصجارة الخارجي  ، المادر: 

 

هيكل الصادرات للمملكة العربية السعودية الى الواليات المتحدة االمريكية ( 1)شكل 

 2018للعام 

 منتجات معدنية

 منتجات كيمياوية عضوية

 المنيوم ومصنوعاتة

 اسمدة

 مصنوعات حديد وصلب

 غير مصنفة

االت وادوات آلية 
 واجزائها

18% 

اجهزة طبية 
وبصرية 
 وتصويرية

6% 

 سيارات واجزائها
15% 

مركبات جوية 
 واجزائها

9% 

 غير مصنفة
45% 

اجهزة ومعدات 
 كهربائية واجزائها 

7% 

هيكل الواردات للمملكة العربية السعودية من الواليات ( 2)شكل 

 2018المتحدة االمريكية للعام 
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،   2018العامة لإلحصاء،إحصاءات التجارة الخارجية ،المملكة العربية السعودية، الهيئة  المصدر: 
  83ص. 

ي العالقات االقصااية  بي   الجانبي   :  ثانيا
 
 :أهمي  النفط الخام ف

 
 
   غالبا

ى
  يمكن أن يلعبها النفط الخام ف

ما تحدد االحتياطات النفطية المؤكدة األهمية الت 
  
ى الجدول رقم ) .االقتصاد المعتى   كل من المملكة العربية السعودية 2ويبي 

ى
( تلك االحتياطات ف

  السعودية من نسبة  ،والواليات المتحدة األمريكية
ى
  نسبة االحتياطيات المؤكدة ف

ويالحظ تدبى
  نهاية 17.1اىل  1988نهاية عام  22.9%

ى
  الحجم من المدة  2017% ف

ى
عىل الرغم من الزيادة ف

  أمريكا  296.0مليار برميل اىل  291ة الثانية )االوىل اىل المد
ى
مليار برميل( مقابل حالة معاكسة ف

مليار برميل  61.2مليار برميل اىل  28.8% ومن 3.5% اىل 2.5من ناحية النسبة والحجم من 
ى نهاية  . وعىل هذا األساس يعزز فكرة تلك األهمية مسألة  2017ونهاية  1988للمدتي  عىل التواىل 

ان ال ى ى  طاقةمت    الجانبي 
ى
 .من النفط الخام ف

 (2)جدول

ي  المؤكدة االحصياطيات
 
 النفط من االمريكي  المصحدة والوالةات السعوية  العربي  المملك  ف

 (برميل مليار)  الخام

 البيان
 السن 

 المجموع بقي  العالم امريكا السعوية 

 النسبة الحجم النسبة الحجم النسبة الحجم النسبة الحجم

 %100.0 1141.2 %74.6 850.9 %2.5 28.8 %22.9 261.5 1988نهاة  
 %100.0 1493.8 %80.5 1200.9 %1.9 28.4 %17.6 264.1 2008نهاة 

 %100.0 1727.5 %79.4 1370.3 %3.5 61.2 %17.1 296 2017نهاة 

.14.edition, pth World Energy, | 68 , of2019 Review, , StatisticalBp  Source: 

 

  أمريكا عىل السعودية لوحظكما 
ى
  االوىل  ،تفوق االنتاج واالستهالك من النفط الخام ف

ى
لكن ف

ان الطاقة مقابل ى   مت 
ى
  تحقيقها عجزا ف

 ا فائض تحقيقها  يتجاوز االستهالك عىل االنتاج وهذا يعتى
   ،لصالح السعودية

ى
ويعود ذلك اىل أن الواليات المتحدة األمريكية تحتل المرتبة االوىل ف

  عام  (%20.4ستهالك العالم  من النفط الخام وبنسبة تبلغ نحو)اال 
ى
أن كانت نسبة  بعد 2018ف
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  الجدول رقم )كما موضح   من االستهالك العالم   2017% عام 20.2
ى
  الوقت نفسه ،(3ف

ى
 وف

كة ) تحتل أيضا المرتبة األوىل   لشر
  االنتاج العالم  وفقا للمعيار االحصاب 

ى
   (BPف

ى
  تعتمد ف

الت 
ى لو ،حساباتها النفط الصخري   حي 

ى
تم االحتساب اىل االنتاج من النفط الخام بالطن بدال من  ف

ميل    بوصفها أكت  الصدارة  أن المملكة العربية السعودية تتبوأ ف ،الت 
ى
بلد منتج للنفط الخام ف

ى لو  ،العالم   حي 
ى
االنتاج من النفط الخام وفق معيار دول أوبك فسوف تتصدر  احتسابتم  ف

ى الجدول رقم ) . ويبي    االنتاج العالم  4روسيا االتحادية عىل الصعيد العالم 
ى
ى الكبار ف ( المساهمي 

  .2014من النفط الخام لعام 

 (3)جدول

ي  الخام النفط
 
ان ف ي  الطاق  مي  

 
 للمدة  االمريكي  المصحدة والوالةات السعوية  العربي  المملك  ف
  يوميا/ برميل مليون (2018 - 2008)

 البيان
 السن 

 الوالةات المصحدة االمريكي  المملك  العربي  السعوية 

االستهالك  االنتاج المحىل  
 المحىل  

ان ى االنتاج  المت 
 المحىل  

االستهالك 
 المحىل  

ان ى  المت 

2008 10665 2622 8043 6783 19490 -12707 

2009 9709 2914 6795 7259 18771 -11512 

2010 9865 3206 6659 7552 19180 -11628 

2011 11079 3295 7784 7870 18882 -11012 

2012 11622 3460 8162 8910 18790 -9880 

2013 11393 3451 7942 10073 18961 -8888 

2014 11519 3764 7755 11773 19106 -7333 

2015 11998 3886 8112 12773 19531 -6758 

2016 12406 3875 8531 12340 19687 -7347 

2017 11892 3838 8054 13135 19958 -6823 

2018 12287 3724 8563 15311 20456 -5145 

edition, th 2019,of World Energy, | 68 Bp,Statistical Review,  Source:
p.16,p.20. 
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 (4جدول )

ي  المعيار وفق) 2014 لعام الخام النفط من الرئيسي    المنصجي    مساهم 
 
 (االحاائ

 البيان
الجه    

وليو يش تبر  اوبك  مبير وليو بريتش   مبير  

 % الف/ب/ي % الف/ب/ي
مليون 
 /طن

% 

المملك  العربي  
 السعوية 

9731 13.27 11505 12.95 543.4 0.74 

 0.73 534.1 12.20 10838 13.76 10088 روسيا االتحاية 

 0.71 522.8 13.20 11723 11.87 8708 الوالةات المصحدة
 97.82 73331 61.65 88834 61.17 73331 العالم

Source : Hela Simona and Laura Solanki, Overview of Russia’s oil and gas 
sector, Befit Policy Brief, 2017 No. 5, p.9. 
https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/14701/bpb051
7. 

 

كاء الصجاريي   للجانبي    اىل المسارات الجدةدة للنفط الخام ثالثا:    الشر

   الشك
ى
ى  قطاع الطاقة يمثل المحور الرئيس أن ف   العالقات الفعلية بي 

ى
المملكة العربية  ف

ى  كما وضحنا بأن حجم التجارة الخارجية  ،األمريكيةالسعودية والواليات المتحدة  االجمالية بي 
ة ة لصالح األخت  ات كبت  ى شهدت تغيت  كاء  وما يعزز هذه التحوالت الوقوف عىل ،الجانبي  الشر

ى     من جانب صادراتها النفطية الدولة ذات الفائض النفط   عوديةللس التجاريي 
يشت  لها  والت 

  رقم )
  االهمية النسبية يلحظ ( و 3الشكل البيابى

ى
بوضوح تراجع الواليات المتحدة األمريكية ف

ى  من النفط  وتقرأ هذه التطورات من جانب الواردات األمريكية ،والهند  لصالح كل من اليابان والصي 
  بوصفها الخام 

ا
ان الطاقة من النفط الخامذات  دول ى   مت 

ى
ى الشكل رقم ) ،عجز ف كا 4ويي  ها ء( شر
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اكة بنسبة تبلغ  ألسواق االمريكيةلللنفط الخام  الموردين % ودول من 47وتتصدر كندا تلك الشر
  المرتبة الثالثة

ى
ات من السعودية ف ى   التجهت 

ى تأب    حي 
ى
  .أمريكا الجنوبية والمكسيك ف

 

 

 edition, p.28th 2019, of World Energy, 68 Bp, Statistical Review,  Source: 

 

 

 امريكا
12%  

 امريكا الجنوبية
1%  

 اوربا
11%  

 الشرق االوسط
4%  

 الصين
15%  

 افريقيا
3%  

 الهند
10%  

 اليابان
15%  

 سنغافوره
3%  

دول اخرى اسيا 
 والباسفيك

26%  

 2018اتجاه الصادرات النفطية المملكة العربية السعودية لعام ( 3)شكل 
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ى المملكة العربية    طبيعة العالقات بي 
ى
ونستخلص مما سبق أن تحوالت ملموسة حصلت ف

  أوليات  السعودية وأمريكا
ى
كز غالبا ف   تت 

اكة التجارية الت   دفعمما  ،عىل سلعة النفط الخام الشر
  وضع رؤية  ىل التفكت  العمىل  ومن ثمإالسعودية 

ى
 غت   بشكل اقتصادهاتنوي    ع ل 2030البدء ف

اتها الدول المصدرة للنفط والغاز  تقليدي   بعض نظت 
ى
  طالما لم ينظر اىل كما هو الحال ف

، والت 
  ظل بيئة أسعار النفط الخام  أولوية من قبل الكثت  بوصفه التنوي    ع 

ى
من هذه المجموعة الدولية ف

ى  ت بعد عام  .المرتفعة خالل العقدين الماضيي  الذي شهد هبوط  2014ولكن هذه النظرة تغت 
خطوات فعلية عىل طريق إىل اتخاذ أسعار النفط الخام. مما دفع المملكة العربية السعودية 

عمل الجاد عىل زيادة حصة الحكومة من االيرادات غت  النفطية وفسح لالتنوي    ع االقتصادي وا
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ى
  االستثمار ف

ى
الثلث من الخطط  بنسبة القطاع االستخراج   المجال اىل القطاع الخاص ف

  مجال الكهرباء لسد حاجة المملكة السنوية من الطاقة الكهربائية
ى
كذلك فتح   ،االستثمارية ف

  طبيعة االقتصادإوعليه يمكن القول  ..المجال أمام المستثمرين األجانب. 
ى
 ن المعطيات الجديدة ف

  السعودي 
اتالوطتى    بعد التغيت 

ى
كاء أكتر الشر  اتجاهاتف اكة التجارية بالنفط الخام لصالح شر

  حالة عدم حاجة للنفط الخام من أمريكا 
ى
الواليات المتحدة األمريكية  اعتماد مع التأكيد حت  ف

ى  ،عىل النفط السعودي   التأثت  عىل االسعار والعرض الدوليي 
ى
لة فأنها تبق  تمتلك القدرة ف ى   متى

ى
وف

  العالم  ةالمنتجالدول سعري عىل رأس الو  اإلنتاج   قائد ال
ى
يتوجب عىل الجميع و للنفط الخام ف

  صناعة النفط العالمية
ى
ن إومن جهة أخرى  ،التنسيق معها بما فيها الواليات المتحدة األمريكية ف

  
ى
وع ف  أعط للمملكة مدى حقيقي 2030رؤية  ذ تنفيالشر

 
 العامل الثابت لتخط  دور النفط الخام ا

  
ى
ى ف ى اىل عامل متغت  وفق المصالح الوطنية للمملكة. رسم العالقات بي   الجانبي 
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