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 االهداء 

 الى من أرضعتنً الحب والحنان

 الى رمز الحب وبلسم الشفاء

) والدتً                               الى القلب الناصح بالبٌاض   

  الحبٌبة(

الى القلوب الطاهرة الرقٌقة والنفوس البرٌئة الى رٌاحٌن 

 حٌاتً

 )اخوتً(                                        

 الى األرواح التً سكنت تحت تراب الوطن الحبٌب 

 )الشهداء الكرام( 

 الى الذٌن بذلوا كل جهد وعطاء لكً اصل الى هذه اللحظة 

 )اساتذتً الكرام (

 ألٌكم جمٌعا اهدي هذا العمل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 موضوع البحث 

 المنظور األمرٌكً لألمن فً الخلٌج العربً 

 أشكالٌة البحث :

 –ان التحوالت التً حدثت وما زالت فً بٌئة منطقة الخلٌج العربً ابتداءا من الحرب العراقٌة 

والثالثة التً تمخض عنها  7997اإلٌرانٌة فً ثمانٌنٌات القرن الماضً وحرب الخلٌج الثانٌة 

والتحوالت التً حصلت ومازالت فً البلدان العربٌة فً اطار  6114احتالل العراق عام 

ضمن ثورات الربٌع العربً فرض على دول الخلٌج اجراء  6177التغٌٌر الذي بدا ٌحصل عام 

ٌمات المنها ومسببات عدم استقراره ومحاولة الحفاظ على الوضع الحالً من مراجعات وتقٌ

خالل استثمار القدرات واإلمكانات التً تتمتع بها هذه الدول سواء اكانت ذاتٌة او المبنٌة على 

 تحالفات مع دول كبرى لسٌما الوالٌت المتحدة االمرٌكٌة لتعٌم وحفظ امنها الداخلً .

 فرضٌة البحث :

البحث اثبات الفرضٌة االتٌة : ان امن الخلٌج العربً ٌتأثر وبشكل كبٌر بالتحوالت التً  ٌحاول

تحصل فً بٌئة منطقة الخلٌج وبشكل خاص ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام فكلما حدثت 

تحوالت فً المنطقة زادت التعقٌدات والمشكالت األمنٌة لدول الخلٌج ودفع هذه الدول الى تقوٌة 

  تحالفاتها مع الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لتأمٌن وصٌانة االمن الداخلً للدولة .روابطها و

 منهجٌة البحث :

ٌحاول البحث تحلٌل موضوع امن الخلٌج فً ضل التحوالت اإلقلٌمٌة الجدٌدة فً اطار االعتماد 

التً تؤثر على امن دول الخلٌج على منهج التحلٌل النضمً الذي ٌعتمد على تحدٌد المدخالت 

العربٌة ومن ثم تفاعل هذه المدخالت مع بٌئة هذه المنطقة واوضاعها وخصوصٌاتها لفهم 

المخرجات التً تقضً على هذا التفاعل وأٌضا ٌعتمد البحث على أسلوب التفكٌر االستقرائً 

ار اللنظرٌة ٌمكن الفردٌة التً تساعد فً تكوٌن اطالذي ٌقوم بمالحظة الجزئٌات والحقائق 

 تعمٌمها فً تحلٌل الموضوع ,

وقد قسمنا الموضوع الى ثالثة مباحث : سنتكلم فً المبحث األول عن أهمٌة الخلٌج العربً 

للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وقسمنا هذا المبحث الى ثالثة مطالب , امن الطاقة, وامن إسرائٌل , 

اما المبحث الثانً سنتكلم فٌه عن االستراتٌجٌة  حماٌة األنظمة السٌاسة فً الخلٌج العربً .

االمرٌكٌة فً ضمان امن الخلٌج وللتكلم عن هذا الموضوع قسمنا هذا المبحث الى مطلبٌن هما 

 الحفاظ على النظم السٌاسٌة , التواجد العسكري األمرٌكً .

فً ن وتوضٌحها اما المبحث الثالث سنتكلم فٌه عن الموقف الخلٌجً من المنظور األمرٌكً لالم

 فً مطلبٌن هما التقارب مع المنظور األمرٌكً واالختالف مع المنظور األمرٌكً .

 

 

 

 



 المنظور األمرٌكً لالمن فً الخلٌج العربً

 مقدمة

تعددددددد منطقددددددة الخلددددددٌج العربددددددً مددددددن أكثددددددر المندددددداطق التددددددً حظددددددت          

بقددددددر كبٌدددددر مدددددن األهتمدددددام مدددددن جاندددددب الوالٌدددددات المتحددددددة االمرٌكٌدددددة نظدددددرا 

الغربٌددددددة واألمرٌكٌددددددة فٌهددددددا خصوصددددددا  ولسددددددٌادة  لطبٌعددددددة وحجددددددم المصددددددالح

فكدددددددرة ان دٌمومدددددددة واسدددددددتمرارٌة الددددددددول الصدددددددناعٌة المتقدمدددددددة ٌدددددددأتً مدددددددن 

خددددددالل كددددددون هددددددذه المصددددددالح بعٌدددددددة عددددددن أي مصدددددددر للتهدٌددددددد او السددددددٌطرة 

حٌددددددث أثبتددددددت احددددددداث نهاٌددددددة القددددددرن العشددددددرٌن األهمٌددددددة الكبٌددددددرة علٌهددددددا ,

ه المنطقدددددة مدددددن مكاندددددة التدددددً تتمتدددددع بهدددددا منطقدددددة الخلدددددٌج العربدددددً لمدددددا لهدددددذ

سدددددددددواء بفعدددددددددل موقهدددددددددا  عالٌدددددددددة علدددددددددى المسدددددددددتوٌٌن اإلقلٌمدددددددددً والددددددددددولً 

الجغرافددددددً المتمٌددددددز أو المتالكهددددددا أهددددددم مددددددوارد الطاقددددددة مددددددن الغدددددداز والددددددنفط 

فددددً العصددددر الحدددددٌث ممددددا جعددددل منهددددا محددددورا مهمددددا مددددن محدددداور الصددددراع 

فددددددددأن المتتبددددددددع والتنددددددددافس بددددددددٌن القددددددددوى اإلقلٌمٌددددددددة والدولٌددددددددة , وعلٌدددددددده... 

اسدددددة الوالٌدددددات المتحددددددة األمرٌكٌدددددة تجددددداه منطقدددددة الخلدددددٌج العربدددددً ٌمكدددددن لسٌ

أن ٌالحدددددظ أن هدددددذه المنطقدددددة تددددددخل فدددددً صدددددلب المصدددددالح االمرٌكٌدددددة لدددددذل  

صدددددداالت الوالٌددددددات المتحدددددددة سٌاسددددددتها وسددددددتراتٌجتها تجدددددداه المنطقددددددة بشددددددكل 

واضددددددح فددددددً بداٌددددددة التسددددددعٌنٌات مددددددن القددددددرن الماضددددددً حٌددددددث تعددددددد هددددددذه 

التدددددً دخلدددددت فٌهدددددا السٌاسدددددة األمرٌكٌدددددة مدددددداخل المرحلدددددة مدددددن أهدددددم المراحدددددل 

كثٌرة من أجل تأمٌٌن المركزٌة االمرٌكٌة فً المنطقة 
(7)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

معة (  م.م سلٌم كاطع علً :التواجد العسكري األمرٌكً فً الخلٌج العربً )الدوافع الرئٌسة ( , دراسات دولٌة , جا1)

 2002لسنة  135( ,ص 45بغداد , العدد )



 المبحث األول

 )أهمية الخليج العربي للواليات المتحدة االمريكية (

لبٌان أهمٌة الخلٌج العربً للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فالبد من معرفة أمدن           

مطالدب وضمان الطاقة , ومن ثم أمن أسرائٌل وعلٌده قسدمنا هدذا المبحدث الدى ثالثدة 

سددنتناول فددً المطلددب األول امددن وضددمان الطاقددة امددا المطلددب الثددانً سددنتناول فٌدده 

 حماٌة وامن إسرائٌل , اما المطلب الثالث سنتناول فٌه حماٌة األنظمة وكما ٌلً :

 المطلب األول

 أمن الطاقة )النفط(

مرٌكٌددة أحتلددت مسددألة تددأمٌن الددنفط جانبددا  كبٌددرا  مددن اهتمامددات كافددة اإلدارات اال     

المتعاقبددة نظددرا لمددا ٌشددكله الددنفط مددن مصددلحة أساسددٌة للوالٌددات المتحدددة خصوصددا 

بسدبب وجدود احتٌاطدات مدن )البتدرول( وبكمٌدات والدول ذات القوى الكبرى عمومدا 

ضخمة سهلة االكتشاف , منخفظة التكالٌف مقارنة بأي منطقة أخرى فً العالم 
(1)

 

ت واالسددتراتٌجٌات والخٌددارات ومصدددر الددنفط سددلعة تتمحددور حولهددا كددل السٌاسددا 

الطاقة واألزمات وهوه الٌوم الطرٌق للوصول الى المدنٌة ومدرادف للسدٌادة الوطنٌدة 

واعظددم متغٌٌددر فددً التجددارة الدولٌددة وصددناعة الددنفط اهددم الصددناعات التددً ولدددت 

صددناعات سدداهمت فددً خلددق حضددارة جدٌدددة لقددد ربطددت تطددورات الحددرب العالمٌددة 

ٌجٌة العسدددكرٌة باسدددتراتٌجٌة الدددنفط وتوصدددلت الوالاٌدددت المتحددددة الثانٌدددة االسدددترات

االمرٌكٌة الى ذات االستنتاج الذي توصلت الٌه برٌطانٌا فً اعقداب الحدرب العالمٌدة 

األولددى بددان الشددرق األوسددط هددو محددور ومركددز السٌاسددات الدولٌددة وٌتمحددور حولدده 

جً واالقتصدادي تحدول المصالح البرٌطانٌة واألمرٌكٌة ومن هذا المنظدور االسدتراتٌ

الشدددرق األوسدددط بمفهدددوم االمبرٌدددالً البرٌطدددانً واالمرٌكدددً الدددى منطقدددة مركزٌدددة 

 استراتٌجٌة  
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  46-45, ص  2006,  164( خلٌل العنانً : لوبً النفط األمرٌكً , مجلة السٌاسات الدولٌة , العدد 1)

, العدد  3( د. خدٌجة عرفة : امن الطاقة واثارها االستراتٌجٌة , المجلة العربٌة للدراسات األمنٌة والتدرٌب , المجلد 2)

  234-225,ص  2014, جامعة ناٌف للعلوم األمنٌة , الرٌاض ,  55



ومن حٌث حجم االنتاج األمرٌكً من النفط الخدام ووفقدا لبٌاندات صددرت مدن وزارة 

( 7.1رٌكٌة قد بلغ حجم هذا اإلنتاج من الدنفط الخدام وسدوائل الغداز نحدو )الطاقة االم

مددن اإلنتدداج العددالمً كمددا تبلددغ %( 9.9ملٌددون برمٌددل ٌومٌددا  وهددو ماٌشددكل حددوالً )

 6.9( ملٌار برمٌل بنسدبة تبلدغ )41.3االحتٌاطات االمرٌكٌة المؤكدة من النفط نحو )

%( فدً المتوسدط ٌعندً 7.1ة تبلغ )بزٌادة سنوٌ 6167%( ملٌون برمٌل ٌومٌا سنة 

ان الوالٌددات المتحدددة سددوف تظطددر الددى تددأمٌن أكثددر مددن ثلثددً احتٌاجاتهددا وتحدٌدددا 

وعلٌه فقدد اصدبح مدن أولوٌدات السٌاسدة االمرٌكٌدة  6167%( منها بحلول سنة 29)

هو ضمان المحافظة على تدفق نفط الخلٌج العربً بشكل امن وباسعار معقولة ومندع 

او إقلٌمٌة او دولٌة من التعرض لهذه المصالح او ان تكون منافسة لهدا  أي قوة محلٌة

وفً هذا الصدد فقد أشار وزٌر الدفاع األمرٌكً األسبق )ولٌم كوهٌن( الدى ذلد  فدً 

ٌقدول ) نحدن النرٌدد الصدراع نددا لندد  7991عدام رس غتقرٌر قدمه الى رئٌس الكدون

سدم... انندا نعدٌص عصدر اإلمكانٌدات بٌن نرٌد امتال  إمكانات تضمن لندا التفدوق الحا

االسددتراتٌجٌة وبدددون مثددل هددذا التفددوق سددتكون قدددرتنا علددى تحقٌددق السددٌادة العالمٌددة 

موضع ش  (
(7 )

 . 

ومن ناحٌة أخرى فقد ذهب )لدورنس لٌندسداي(  وهدو احدد المستشدارٌن االقتصدادٌٌن 

المرٌكٌدة للرئٌس األمرٌكً السابق جورج دبلٌدة بدوص الدى القدول فدً بداٌدة الحدرب ا

الى ) ان النفط هو الهدف الرئٌس الي هجوم امرٌكدً علدى  6114على العراق عام 

العدددراق رالدددم التدددأثٌرات السدددلبٌة والتكلفدددة االقتصدددادٌة المتوقعدددة فدددً حالدددة نجددداح 

الحرب(
(6)

  . 

األمرٌكً على امدادات النفط من الخلٌج العربدً بشدكل  االعتمادوهكذا فان استمرار 

خاصددده وان مشدددكلة امدددن قدددومً بالنسدددبة للوالٌدددات المتحددددة رئٌسدددً اصدددبح ٌمثدددل 

احتٌاجاتها من المدواد االولٌده مرشدحه الن تكدون األكثدر مدن أي بلدد اخدر فدً الوقدت 

الذي تتجه فٌه ان تصبح فً عداد األمم الٌر المالكه لهذه المواد االستراتٌجٌه
(4)

. 

قدة هدو مدن اجدل حماٌدة وعلٌه ٌتبٌن لنا ان سبب التمركز للقوات االمرٌكٌدة فدً المنط

 مصالحها الحٌوٌة وضمان وصولها الى األسواق العالمٌة بصورة امنة .
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  749( الٌنادي زٌغانوف : العولمة والعالقات الدولٌة , نقال عن م.م. سلٌم كاطع علً : مرجع سابق , ص 7)

( المخطددط األمرٌكددً علددى منددابع الددنفط , مخطددط منشددور علددى شددبكة االنترنٌددت وعلددى الموقددع االلكترونددً التددالً : 6)
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  749( سلٌم كاطع علً : مرجع سابق , ص 4)

 

 



 المبحث األول

 المطلب الثانً

 أمن إسرائٌل

تعدددددت أوجددده التعددداون االسدددتراتٌجٌة واألمنٌدددة بدددٌن الوالٌدددات المتحددددة االمرٌكٌدددة 

وإسرائٌل وتطورت خالل عددة حقدب زمنٌدة تطدورا كبٌدرا حٌدث بددات مدن منتصدف 

الخمسٌنات من خالل المساعدات المادٌة والمعنوٌة من اجل دعم دولدة إسدرائٌل وفدً 

والقدوى فدً منطقدة الشدرق األوسدط  بداٌة الستٌنات تحولت إسرائٌل الى قاعدة للنفدوذ

نتٌجة تطبٌقها ستراتٌجٌة االعتماد على الدذات عسدكرٌا والتدً نفتهدا لضدمان اسدتقالل 

باالنسدحاب مدن سدٌناء  7972قرارها ولعددم تكدرار الضدغوط علٌهدا كمدا حددث عدام 

وذلدد  مددن خددالل دعددم قدددرتها علددى الصددناعات العسددكرٌة وتحقٌددق قدددر مناسددب مددن 

بالمعددات واألسدلحة الدى جاندب تطدوٌر خططهدا فدً مجداالت التعبئددة االكتفداء الدذاتً 

واالنذار واالستخبارات وخفة الحركة وكذل  فان التقدارب بدٌن بعدض الددول العربٌدة 

واالتحداد السدوفٌتً والدذي أدى تثبٌدت اقددامهم بالشدرق األوسدط ووصدوله الدى المٌداه 

حدددة االمرٌكٌددة لخلددق الٌددات الدافئددة كددان ٌشددكل تحدددٌا اسددتراتٌجا اجبددر الوالٌددات المت

للتصدددي لدده وكانددت إسددرائٌل واٌددران همددا الدددولتٌن الرئٌسددٌتٌن فددً هددذا التصدددي 

فً المنطقه ومحاوله حصره مدن اتجداه اعتمدت علٌهما لمحاول إٌقاف المد السوفٌتً 

الجنوب والتاثٌر على الدول العربٌه المتعاونه معه
(7)

. 

مدن مرٌكٌه إلسرائٌل وبمدا مكدن إسدرائٌل وقد تطورت حجم المساعدات العسكرٌه اال

الشروع فً بناء قاعدت صناعات عسكرٌه ضخمه بمساعرات امرٌكٌه والربٌه وقدد 

بلغددت العالقددات االسددتراتٌجٌه مددابٌن الدددولتٌن ذروتهددا فددً مرحلدده االعددداد لحددرب 

( وما بعدها حٌث وقعت اول مدذكره تفداهم فدً مجدال البحدث والتطدوٌر 7921)ٌونٌه

وٌق التسددلٌح اإلسددرائٌلً للوالٌددات المتحددده االمرٌكٌدده كمددا حصددلت العسددكري وتسدد

إسددرائٌل علددى صددفقات ضددخمه مددن طددائرات االسددكاي هددو  والفددانتوم وصددوارٌ  

 الهو .
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األمرٌكددً واضددحه ابددان حددرب  –هددرت اثددار التعدداون العسددكري اإلسددرائٌلً ظوقددد 

حٌث نالت إسرائٌل مساعدات الٌر مسبوقه تمثلت فدً الجسدر الجدوي  7914أكتوبر 

ملٌدون دوالر  611األمرٌكً الدذي حمدل اسدلحه حدٌثده تقددر قٌمتهدا بنحدو ملٌدارٌن و

 .ملٌون دوالر  771عسكرٌه أخرى قدرت بنحو ملٌار و الى جانب ضمانات

اإلسدرائٌلٌة  –ومع بوادر السالم فً المنطقة المتمثلة فً معاهددات السدالم المصدرٌة 

فقددد تحولددت المسدداعدات الددى تحددالف اسددتراتٌجً كامددل ومشدداركة مددابٌن الوالٌددات 

المتحدددة االمرٌكٌددة وإسددرائٌل تتطددور باسددتمرار علددى حسدداب دول المنطقددة وقضدداٌها 

المختلفة 
(6 )

 

كمددا سددعت الوالٌددات المتحدددة الددى إتمددام عملٌددة السددالم بددٌن الدددول العربٌددة وإسددرائٌل 

مددن خددالل الضددغط األمرٌكددً علددى دول المنطقددة بانهدداء المقاطعددة وانهدداء عزلتهددا 

العربٌة لها وفً هذا الصدد فقد اشارت الوثٌقة التً نشرها البٌت األبٌض فدً كدانون 

الى ان للوالٌات المتحدة مصالح كثٌرة من وراء مسداعٌها الرامٌدة  6111األول عام 

الشرق األوسط وٌنبغً ان ٌدتم الى إحالل السالم العادل الشامل للصراع المستمر فً 

هذا السالم بالشكل الذي ٌؤمن امن إسدرائٌل واسدتقرارها وٌددٌم تمتدع العدالم بمصدادر 

الطاقة الحٌوٌة المهمة 
(4 )

. 
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 المبحث األول

 المطلب الثالث

 الخلٌج العربًحماٌة األنظمة السٌاسة فً 

شكل المسعى األمرٌكً للمحافظة علدى األنظمدة السٌاسدٌة الحلٌفدة والصددٌقة لهدا فدً 

هدددفا  منطقددة الشددرق األوسددط عمومددا ومنطقددة الخلددٌج العربددً علددى وجدده الخصددوص

مهما  الن التغٌٌر مهما كان نوعهه سواء اكان سٌاسٌا او اقتصدادٌا او اجتماعٌدا الالبدا 

الددى الفوضددى وعدددم االسددتقرار الددذي ٌددؤثر بدددوره علددى مصددالح الوالٌددات مدداٌؤدي 

المتحدة وأهدافها فً المنطقة والش  فأن شعور الوالٌات المتحدة بالقوة والنفوذ علدى 

الصعٌد العالمً الذٌن طبعا السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة والسدٌما بعدد انهٌدار االتحداد 

من ردود الفعل السوفٌتً السابق قد نتج عنها مستوٌٌن 
(7)

. 

وعلٌه فأن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌدة تخشدى مدن ان ٌدؤدي تغٌٌدر األنظمدة الحاكمدة 

فً المنطقة الى نتدائج عكسدٌة خوفدا مدن ان ٌكدون البددٌل قدوى ذات توجهدات معادٌدة 

لهددا او نظددم عسددكرٌة وطنٌددة قلٌلددة الخبددرة وذات سٌاسددات متهددورة وعنٌفددة لكسددب 

ن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لدٌها عالقات جٌدة مع نظدم الشارع السٌاسً خاصة وا

الحكم العربٌة ولددٌها تجربدة طوٌلدة فدً كٌفٌدة التعامدل معهدا ووسدائل الوصدول الٌهدا 

وأسالٌب الضغط علٌها 
(6)

. 

أن مددا تقدددم ٌمثددل مددن وجهددة النظددر االمرٌكٌددة مصددلحة حٌوٌددة الٌمكددن تهدٌدددها او 

العربدً محاطدا بحدزام عسدكري امرٌكدً ممدا  المساس بهدا االمدر الدذي جعدل الخلدٌج

ترتددب علٌدده خروجدده مددن معادلددة االمددن الهشددة لٌدددخل ضددمن مظلددة االمددن األمرٌكددً 

والتً تعتمد على وجود امرٌكً مباشر بدون وسطاء وكما كان فً السابق 
(4)

 

وهو مادفع الوالٌات المتحددة الدى إعدادة انتشدار القدوات االمرٌكٌدة والددور األمرٌكدً 

الم عبددر بندداء شدبكة مددن القواعددد العسددكرٌة الدائمدة والمؤقتددة فددً جمٌددع انحدداء فدً العدد

العددالم وخاصددة فددً الخلددٌج العربددً للحٌلولددة دون تهدٌددد تلدد  المصددالح ومددن ظهددور 

منافسٌن لها فً الوقت نفسة 
(3)

. 
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 الثانًالمبحث 

 ( االستراتيجية االمريكية في ضمان أمه الخليج)

للتكلم عن استراتٌجٌة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لجعل أمن الخلدٌج مسدتقرا            

,سدنتناول فدً المطلدب األول الحفداظ علدى ,قسمنا هذا المبحدث الدى مطلبدٌن متتدالٌٌن 

 : النظم السٌاسة وسنتناول فً المطلب الثانً التواجد العسكري األمرٌكً .وكما ٌلً

 المطلب األول

 الحفاظ على النظم السٌاسٌة 

أظهرت االحداث فً التارٌ  انه لدٌس علدى وجده الكدرة األرضدٌة منداطق كثٌدرة      

د كددان الموقددع الجغرافددً ومددا ترتددب علٌدده مددن التجدداذب كمنطقددة الخلددٌج العربددً فقدد

خطورة أستراتٌجٌة ٌحتل دورا اساسٌا  فً تقرٌر مصائر الشعوب التً تتوطنده ومندذ 

بروز المصالح القومٌة فدً أوربدا وجدد الخلدٌج نفسده منجرفدا أكثدر فدأكثر الدى دوامدة 

ول المصددالح االقتصددادٌة والسٌاسددٌة المتضدداربة لدددول تلدد  القددارة وأدى اكتشدداف حقدد

مددن القددرن النٌددة بددالنفط الددى تعدداظم أهمٌددة المنطقددة االسددتراتٌجٌة فددً النصددف األول 

وفً عالم تسٌطر علٌه السٌاسدة المٌكافٌلٌدة اصدبح الخلدٌج العربدً العشرٌن الى الٌوم 

مجدداال للتجدداذب بددٌن الدددول العظمددى كمددا اصددبح بٌدددقا علددى رقعددة الشددطرنج تحركدده 

المنافسات الدولٌة
(7)

. 

وتزاٌد الوجود العسكري األمرٌكدً فدً الخلدٌج العربدً بعدد انددالع الحدرب العراقٌدة 

اإلٌرانٌة والتدً كاندت مدن الدذرائع األساسدٌة لهدذا التواجدد وبحجدة الددفاع عدن حرٌدة 

المالحة وضمان سالمة مضٌق هرمز وقد ابدرزت الوالٌدات المتحددة تطدابق مصدالح 

درتها علدى تدأمٌن هدذه المصدالح بدالقوة النفط لدى الغرب والحكام العرب وأظهرت قد

وأكدددت أسددتعدادها لضددمان أسددتقرار األنظمددة فددً بلدددان الخلددٌج وجدداء قددول المسددلحة 

بددان بددالده لددن تسددمح بددأن تتحددول  7997الددرئٌس األمرٌكددً رونالددد رٌغددان فددً عددام 

السعودٌة الى أٌران أخرى بمثابة تعهد قاطع 
(6)

.  

ئٌسدددددددددٌة وسدددددددددمٌت م صددددددددددرت مبدددددددددادرة ر6113وفدددددددددً حزٌدددددددددران عدددددددددام 

بمشددددددروع الشددددددرق األوسددددددط الكبٌددددددر وتضددددددمن نددددددص المشددددددروع المعلددددددن او 

دٌباجددددددددة مكتنددددددددزة بدددددددداألحرى المنشددددددددود فددددددددً صددددددددحٌفة الحٌلددددددددة والٌرهددددددددا 

   المخٌم على الوطن العربً المرٌعباألرقام التً تظهر حالة التخلف 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شعٌب : التدخل األمنً وأزمات الحكم فً تارٌخ العرب الحدٌث والمعاصر , دار الفارابً , د.علً عبد المنعم ( 1)

  . 343م, ص  2005بٌروت , الطبعة األولى  ,

 .  373المصدر نفسه , ص ( 2)



وخاصة فً الخلٌج العربً وهً ارقام تتعكز تقرٌري التنمٌة البشرٌة الصادران عدن 

بددأقالم كتدداب عددرب لتبرٌددر مشددروعها هدددذا  6114- 6116األمددم المتحدددة لعددامً 

فددً الشددأن الددداخلً العربددً .لددٌس الشددأن السٌاسددً وامددور السددلطة وتسددوٌغ تدددخلها 

لق بتفاصددٌل الحٌدداة المدنٌددة والنظددام السٌاسددً واألحددزاب فقددط وانمددا فددً كددل مدداٌتع

)المجتمدددع المددددنً ( واالقتصدددادي )القطددداع الخددداص( والندددوع االجتمددداعً )المدددرأة 

ووضعها داخل المجتمع ( والتعلٌم وكدل مداٌتعلق باقتصداد المعرفدة بدل وكدل مداٌتعلق 

بالحٌاة وتعرٌفها بالعالم العربً المغلوب على امره 
(7)

. 

فددً الخلددٌج قددد سدداعد علددى تددوفٌر الضددمانات  وان تمركددز القددوات االمرٌكٌددة القوٌددة

األمنٌة للشركاء اإلقلٌمٌٌن كما ساعد أٌضا على مكافحة اإلرهاب الواقع فدً المنطقدة 

, ومن المفترض ان تشكل منظومة السالح االمرٌكٌة المنتشدرة فدً المواقدع االمامٌدة 

 لردع اٌران وكبح جماحها عن مهاجمة جٌرانها .

ساسً الي موقدع قدوة للقدوات االمرٌكٌدة فدً منطقدة الخلدٌج وٌجب ان ٌكون المبدأ األ

بصرف النظدر عمدا ٌحددث فدً ملدف اٌدران الندووي هدو اسدتمرار التددخل العسدكري 

فً منطقة الخلٌج لتقوٌة النظام السٌاسً فٌه وفً ضل هذه الظروف ٌمكدن األمرٌكً 

ة لشدركائها للقوات االمرٌكٌة ان تحمً مصالحها فدً منطقدة الخلدٌج والمنداطق التابعد

بأفضل طرٌقة ان قامت باجراء سلسلة من التحسٌنات فً مواقع القوات لتجعلها اكثر 

انتشارا من الناحٌة الجغرافٌة واكثر مرونة مدن الناحٌدة العملٌدة , واكثدر دٌمومدة مدن 

الناحٌة السٌاسة 
(6)

 . 
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إبراهٌم بغدادي  : النظم السٌاسٌة القوٌة وتحدٌات التغٌٌر واإلصالح السٌاسً , دار الكتب العلمٌةة , د.عبد السالم ( 7)

  . 75,ص  2011بغداد , الطبعة األولى , 

بالل صعب : استراتٌجٌة الدفاع االمرٌكٌة المسةتقبلٌة لمواقةع قواتهةا فةً منطقةة الخلةٌج , مركةز برنةت سةكوكرفت ( 2)

 جلس األطلسً , منشور على شبكة االنترنٌت وعلى الرابط االلكترونً التالً :لالمن الدولً فً الم
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 الثانً المبحث 

 المطلب الثانً

 التواجد العسكري االمرٌكً

تسددعى دول الخلددٌج العربددً ودول مجلددس التعدداون بالخصددوص الددى محاولددة تشددكٌل 

منظومددة امنٌددة تحمددً طبٌعددة الحٌدداة ونظددام الحكددم فددً هددذه الدددول السددت هددذا الهدددف 

رافددق الدددول هددذه منددذ ثمانٌنددات القددرن الماضددً بمددا حملتدده مددن تغٌٌددرات وتطددورات 

دول الى تشدكٌل مجلدس التعداون العراقٌة التً دفعت هذه ال–تمثلت بالحرب اإلٌرانٌة 

الخلٌجً ومن ثم التحوالت التً شملت البٌئة الدولٌدة فدً بداٌدة التسدعٌنات مدن القدرن 

والتدً  7991الماضً التً اثرت بدورها على منطقة الخلٌج السٌما بعدد احدداث اب 

مثلت تحدٌا كبٌرا لهدذه الددول والشد  ان تحقٌدق االمدن واالسدتقرار والحفداظ علٌهمدا 

ن الغاٌددات التددً ترنددو الٌهددا الدددول فددً سٌاسددتها الداخلٌددة والخارجٌددة  وهددذه همددا مدد

الغاٌات فً الحقٌقة تكاد ان صح التعبٌر مقدسة لما فً تحقٌق االمدن واالسدتقرار مدن 

دور فددً نهددوض وتقدددم الشددعوب واألمددم , وتعددد االوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة اهددم 

للمصالح االمرٌكٌة فً هدذه المنطقدة فضدال الفاعلٌن الدولٌٌن فً منطقة الخلٌج نتٌجة 

% مددن المخزونددات 21عددن أهمٌددة هددذه المنطقددة العالمٌددة الحتوائهددا علددى اكثددر مددن 

العالمٌددة مددن الطاقددة وان مددن ٌسددٌطر علٌهددا ٌددؤثر علددى حركددة الفدداعلٌن الدددولٌٌن 

االخرٌن 
(7 )

. 

نطالقدا مدن ان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة صداالت سدتراتٌجٌتها فدً الخلدٌج العربدً ا

مصالحها الحٌوٌة المتمثلة فدً المنطقدة وان طبٌعدة التدوازن االسدتراتٌجً فدً منطقدة 

ٌمٌدل بشددة نحدو سدٌطرة مطلقدة للوالٌدات المتحددة االمرٌكٌدة  6114الخلٌج بات عام 

كما انها وبفضل قواعدها فً المنطقة قادرة على الهٌمنة ولمدة طوٌلة ,ولكنهدا تددر  

ٌران لها دور وحضور فدً منطقدة الخلدٌج ... وان فاعلٌدة هدذا مسئلة أساسٌة ... ان ا

الدور اذا ما اقترن بامتال  سالح نووي سوف ٌؤدي الى اختالل فدً مدوازٌن القدوى 

فددً منطقددة الخلددٌج وقددد ٌدددفع إسددرائٌل الددى توجٌدده ضددربة اسددتباقٌة إلٌددران ممددا قددد 

ٌؤثرعلى أمن واستقرار المنطقة عموما 
(6)

  . 
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-132( , ص 53محمد ٌاس خضٌر : امن الخلٌج فً ضل التحوالت اإلقلٌمٌة الجدٌدة ,ى دراسات دولٌة , العدد ) (7)

131 . 
( مارتن اندٌك أولوٌات السٌاسة االمرٌكٌة فً الخلٌج : التحدٌات والخٌارات ,فً كتاب مجموعة باحثٌٌن , المصةال  2)

 115( ص2006ولٌة فً منطقة الخلٌج , )أبو ظبً :مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتٌجٌة ,الد

 



لهددذا عملددت الوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة علددى ضددمان مصددالحها الحٌوٌددة فددً منطقددة 

الخلٌج وكان فً مقدمة مصالحها الحٌوٌة هً 
(4)

:- 

أي انقطدداع للددنفط ضددمان تدددفق الددنفط دون أي معوقددات وباسددعار معقولددة الن  .7

نتٌجة ظرف امنً فً منطقة الخلٌج سوف ٌؤدي الى ارتفاع أسدعار الدنفط أي 

 والغاز وتدفقهما األسواق العالمٌة بشكل ثابت .تحقٌق اإلنتاج المنتظم للنفط 

المحافظة علدى تدوازن القدوى فدً منطقدة الخلدٌج فكدان مدن واجبدات الوالٌدات  .6

ل الخلدٌج العربدً المنتجدة للدنفط كمدا المتحدة ان تحافظ على استقالل وامن دو

انهددا اتبعددت سٌاسددة تددوازن القددوى بددٌن العددراق واٌددران ونجحددت هددذه السٌاسددة 

السددٌما فددً الثمانٌنٌددات مددن القددرن الماضددً واسددتطاعت بعددد اجتٌدداح العددراق 

 711الدى تددمٌر قوتده العسدكرٌة باإلضدافة الدى نشدر  7991للكوٌت فً عام 

 جندي بشكل دائم فً المنطقة .

أقامة ترتٌبات امنٌة دفاعٌة ..فقد أبددت الددول الخلٌجٌدة العربٌدة الضدعٌفة بعدد  .4

اجتٌدداح العددراق للكوٌددت بددان تمددنح الوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة إقامددة قواعددد 

عسكرٌة دائمة فقد منحت المملكة العربٌة السعودٌة للطائرات االمرٌكٌة منفذا 

ستضددافة كتٌبددة مدرعددة الددى قواعدددها الجوٌددة وأٌضددا عملددت الكوٌددت علددى ا

وتمركز معدات وتجهٌزات عسكرٌة من شأنها ان تمكن الوالٌات المتحدة مدن 

نشر لواء مشاة مدرع , فضال عدن سدماحها لسدالح الجدو األمرٌكدً باسدتخدام 

اتفاقٌدة التعداون الددفاعً مدع الوالٌدات القواعد الكوٌتٌة وأٌضا وقعت البحرٌن 

سدس االسدطول األمرٌكدً الخدامس أ 7997, وفدً عدام   7997المتحدة عام 

فقدد وقعددت اتفاقٌدة دفاعٌدة مدع الوالٌددات مقدرا دائمدا لده فدً البحددرٌن امدا قطدر 

تمكددن الوالٌددات المتحدددة مددن نشددر معدددات وتجهٌددزات  7996المتحدددة عددام 

تدم تأسدٌس  6116عسكرٌة فضال عدن انشداء قاعددة جوٌدة عمالقدة وفدً عدام 

ٌضددا الحددال مددع دولددة االمددارات مقددر القٌددادة الوسددطى االمرٌكٌددة فددً قطددر وأ

وسلطنة عمان , هذا الوجود العسكري األمرٌكً تم اختبار فائدته السٌما عدام 

فقددد اسددتطاعت الوالٌددات المتحدددة فددً حربهددا علددى العددراق االسددتفادة  6114

 بشكل كبٌر من هذه التسهٌالت والوجود العسكري .
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. احتددواء حالددة عدددم االسددتقرار فددً المنطقددة وتجنددب وصددولها الددى الدددول الخلٌجٌددة 3

ومنددع الوصددول الددى حالددة االظطرابددات الداخلٌددة فددً هددذه الدددول ومددن خددالل تشددجٌع 

اإلصددالحات فددً منطقددة الخلددٌج وإعطدداء حرٌددة اكبددر لالفددراد فقددد ربطددت الوالٌددات 

السدتقرار فدً المنطقدة مدع تقددٌم المسداعدات العسدكرٌة لددول الخلدٌج المتحدة مسدالة ا

والسددٌما فددً موضددوع الدددرع الصدداروخً فقددد اكدددت وزٌددر الخارجٌددة االمرٌكٌددة 

هددٌالري كلنتددون علددى ضددرورة تطبٌددق اإلصددالحات الالزمددة فددً دول الخلددٌج منعددا 

لحالة عم االستقرار
(3)

  . 
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دٌفٌد ماك : من الحرب الباردة الى الحرب على اإلرهاب , منظور امرٌكً لالمن فً الخلٌج العربً , فً كتاب  (7)

 16مجموعة باحثٌن , النظام األمنً فً منطقة الخلٌج العربً )التحدٌات الداخلٌة والخارجٌة( ,ص

 

 



 المبحث الثالث

 )املوقف اخلليجي من املنظور االمريكي لألمن(

لبٌان الموقف الخلٌجً من المنظور االمرٌكً لالمن ,قسمنا هذا المبحث الى مطلبٌن 

,سنتناول فً المطلب االول التقارب مع المنظور االمرٌكً ,اما المطلب الثانً 

 -:فنتناول فٌه االختالف مع المنظور االمرٌكً وكما ٌلً 

 المطلب االول 

 التقارب مع المنظور االمرٌكً 

نجحت الوالٌات المتحدة فً سٌاساتها الرامٌة للسٌطرة على منابع النفط من خالل 

اتساع نطاق التسهٌالت العسكرٌة المقدمة للقوات االمرٌكٌة من قواعد وموانئ 

والٌات ومطارات ومعسكرات الدول ذات العالقة مع الوالٌات المتحدة بل ذهبت ال

المتحدة الى أبعد من ذل  عندما عملت على تعزٌز توجهها النفطً ببعد تسلٌحً فً 

منطقة الخلٌج العربً مما ترتب علٌه تبعٌة دول الخلٌج للوالٌات المتحدة والمعسكر 

بشبكة من الروابط الغربً عموما فضال عن ربط اقتصادٌات منطقة الخلٌج العربً 

ة وتعزٌز االستثمارات التً تقوم بها دول الخلٌج فً االقتصادٌة مع الدول الغربٌ

البنو  والعقارات والصناعات الغربٌة ,مما ٌعنً ضمنٌا التحكم بالثروات الهائلة 

القادمة من دول الخلٌج الى الغرب وخضوعها لسٌاسته االقتصادٌة 
(7)

 . 

لح وتغٌٌر موازٌن القوى فً منطقة الخلٌج لصا 6114وبعد احتالل العراق عام 

اٌران اعاد مرة اخرى هذه المنطقة الى صلب التفاعالت الدولٌة واتضح ان هذه 

المنطقة تتبع المصالح الحٌوٌة للدول الفاعلة فٌها سواء اكانت اقلٌمة او دولٌة جعلها 

تعانً من ازمة امنٌة خطٌرة التستطٌع هذه الدول بمفردها مواجهتها لهذا حددت 

فاعلة للمساعدة فً حفظ امنها واستقرارها واهم هذه خٌاراتها باالنحٌاز لدول كبرى 

الدول كانت ومازالت هً الوالٌات المتحدة 
(6)

 . 
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سلٌم كاطع علً , اثر النفط فً التوجه االمرٌكً تجاه منطقة الخلٌج العربً واسٌا الوسطى , الملف  (7)

 . 44,ص  6111, حزٌران 69, مركز الدراسات الدولٌة ,العدد السٌاسً ,جامعة بغداد 

 سمٌر صارم , النفط العربً فً االستراتٌجٌة االمرٌكٌة , على الموقع االلكترونً التالً  (6)
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 التسهٌالت هً : هذا وقد قدمت دول الخلٌج تسهٌالت كبٌرة للوالٌات المتحدة وهذه

سمحت دولة قطر ان ٌكون فوق اراضٌها مقر القٌادة المركزٌة للقوات  -7

وقرٌة االمرٌكٌة وفتحت معسكر السٌلٌة لتخزٌن مواد الجٌص االمرٌكً 

الجوٌة ,المركز ,وكذل  قاعدة العدٌد مٌلٌنٌوم لسكن افراد القوات االمرٌكٌة 

 جندي . 3111وتضم  الرئٌسً للعملٌات الجوٌة االمرٌكٌة فً الخلٌج

اما بالنسبة لدولة االمارات فقد قامت بانشاء قاعدة الظفرة الجوٌة وتضم  -6

( , وكذل  توجد على اراضٌها منصات 491الفرقة الجوٌة االمرٌكٌة رقم )

, وطائرات اعادة التزوٌد بالوقود باالضافة 2انطالق طائرات االستطالع ٌو 

على الستقبال السفن االمرٌكٌة فً  الى فتح مٌناء زاٌد ومٌناءي رشٌد وجبل

 اراضٌها .

وكذل  الحال بالنسبة لدولة الكوٌت فقد قامت بانشاء قاعدة علً السالم الجوٌة  -4

لدعم العملٌات العسكرٌة فً  491وتضم الفرقة الجوٌة االمرٌكٌة رقم 

العراق ,ومعسكر الدوحة وٌضم افراد الفرقة الثالثة االمرٌكٌة )مشاة( 

وع.ومعسكر عرفٌجان : تتمركز فٌه القوات االمرٌكٌة الداعمة وناقالت الدر

 للعملٌات العسكرٌة فً العراق .

( جندي امرٌكً والقاذفات من 411اما دولة عمان فٌتمركز فٌها اكثر من ) -3

وقاعدة بصٌرة وتضم تجهٌزات الجٌص االمرٌكً من التموٌن  B1نوع 

 والنقل واالجهزة االلكترونٌة .

 اما البحرٌن فتضم  -7

مٌناء المنامة :وٌستضٌف المقر الرئٌسً لالسطول االمرٌكً الخامس  - أ

 سفٌنة . 61وٌضم 

 المقاتلة االمرٌكٌة  F-16قاعدة الشٌ  عٌسى تتمركز فٌها طائرات  - ب

 مٌناء سلمان : تتمركز فٌه المركبات الحربٌة الصغٌرة  - ت

مطار المحروق : تتمركز فٌه الطائرات االستطالعٌة التابعة للقوات  - ث

 البحرٌة االمرٌكٌة 

فرد من القوات االمرٌكٌة للقٌام بتدرٌب  711اما السعودٌة فٌوجد فٌها  -2

القوات السعودٌة والحرس الوطنً 
(7 )

. 
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  733فً الخلٌج العربً , مرجع سابق ,ص  سلٌم كاطع علً , التواجد االمرٌكً (7)



 المبحث الثالث

 المطلب الثانً

 االختالف مع المنظور االمرٌكً

( نقطة فاصل فً التوجه االستراتٌجً 6117سبتمر ) \( اٌلول 77تعد أحداث )

االمرٌكً أزاء منطقة الخلٌج العربً اذ تحولت المنطقة طبقا للرؤٌة االمرٌكٌة من 

فط الى منطقة تصدر االرهاب وتدعمه استنادا الى ن منفذي منطقة تصدر الن

هجمات اٌلول ٌحملون جنسٌات خلٌجٌة فضال عن ان التموٌل المقدم لهم ٌأتً االلبه 

من مصادر اهلٌة وخٌرٌة من دول المنطقة وعلى اثر ذل  فقد اطلق الرئٌس 

والذي مبدأ الذي عرف بمدأ بوص  6116االمرٌكً السابق جورج دبلٌو بوص عام 

اعتمدت علٌه ستراتٌجٌة االمن القومً االمرٌكً فٌما بعد ,ومضمونه استخدام 

السلطة والقوة االمرٌكٌة لحماٌة مصالحها والحفاظ على هٌمنتها ونشر المبادئ 

االمرٌكٌة وقد عبر هذا المبدأ عن التوجه الجدٌد فً االستاتٌجٌة االمرٌكٌة بعد عام 

ضد اشر للقوة العسكرٌة وتوجٌه ضربات استباقٌة والمتمثل باالستخدام المب 6117

الدول او الجماعات التً تشكل تهدٌدا مباشرا للمصالح الحٌوٌة االمرٌكٌة اٌنما 

وجدت 
(7)

. 

لم ٌكن بعٌدا  6114وبناءا علٌه فأن احتالل العراق من قبل الوالٌات المتحدة عام 

عن السعً االمرٌكً للسٌطرة على مصادر الطاقة وتأمٌن طرق وصول النفط 

اذ ٌشكل عصب الحٌاة فً صناعات هذه الدول خاصة اذا للدول العربٌة المستهلكة 

دائما بٌن مسألة تأمٌن مصادر الطاقة ما عرفنا ان العقلٌة السٌاسة االمرٌكٌة تجمع 

وبٌن قضٌة االمن القومً االمرٌكً 
(6)

, ومما تقدم ٌتضح ان التواج العسكري  

االمرٌكً فً منطقة الخلٌج العربً انما ٌندرج ضمن سٌاسة ثابتة االهداف وان 

تغٌرت ادواتها ووسائل تنفٌذها وٌاتً فً مقدمتها الحفاظ على االمدادات النفطٌة لها 

ولحلفائها والحٌلولة دون ظهور اٌة قوة اقلٌمٌة تهدد تل  المصالح وهو ماٌفسر لنا 

الموقف االمرٌكً المتشدد من البرنامج النووي االٌرانً وماٌشكله من تهدٌد 

للمصالح االمرٌكٌة والصدقائها فً المنطقة فضال عن استخدام النفط كورقة ضغط 

حكم ولو نسبٌا باقتصاد الدول الصناعٌة ضد حلفائها وشركائها مما ٌمكنها من الت

ومستوٌات النمو فٌه وكذل  الحٌلولة دون منافستها فً الشؤون الدولٌة ذات الصلة 

بالمصالح االمرٌكٌة مستقبال 
(4)

  . 
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اٌلول , ترجمة . د. عماد فوزي شعٌبً , الدار العربٌة للعلوم ,الطبعة االولى ,  77المنطة بعد 
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  737سلٌم كاطع علً , التوجه العسكري االمرٌكً فً الخلٌج العربً , مرجع سابق , ص  (4)



ومعقدة الى حد ما , وهذه الصفة تحاول اٌران ان تضفٌها ان نواٌا اٌران تبدو مبهمة 

على طبٌعة تحركاتها وسٌاستها حٌال منطقة الخلٌج العربً ولعل سبب هذا التشوٌص 

طقة الخلٌج ٌأتً من ادرا  ان موازٌن القوى الٌر مستقرة فً سٌاسة اٌران حٌال من

فً منطقة الخلٌج الى حد كبٌر , فهً دولة إقلٌمٌة متنفذة تمتل  إمكانات كبٌرة وان 

سٌاسة اٌران اإلقلٌمٌة تقوم على 
(7)

: 

  بسط هٌمنة إقلٌمٌة السٌما هٌمنة اقتصادٌة وثقافٌة داخل محٌط نفوذها 

  توسٌع مجال نفوذها 

 االستقرار اإلقلٌمً بما ٌضمن تفوق اٌران فً المنطقة  تحقٌق 

ان السعً اإلٌرانً النجاز هذه األهداف فً ظل بٌئة إقلٌمٌة الٌر مستقرة كان احد 

األسباب فً تصاعد النفوذ اإلقلٌمً اإلٌرانً كما ان اٌران تعد حلقة الوصل بٌن 

الشرق األوسط واسٌا فهً فضال عن اإلمكانات العسكرٌة التقلٌدٌة لها نفوذ سٌاسً 

لٌدٌا تجٌد استخدام القوة "الناعمة" أي القدرة واقتصادي متصاعدومؤثر , واٌران تق

على استخدام السٌاسة والثقافة للسعً لتحقٌق مصالحها االستراتٌجٌة وهً تختلف 

التً تمتل  القدرة على استخدام القوة "الصلبة" وتتفوق اٌران عن الوالٌات المتحدة 

ها وبما تملكه من على الغرب بما تمتلكه من معرفة بالمنطقة واجادة للغاتها وثقافت

وبٌنما تسعى الوالٌات المتحدة الى تغٌٌر وإصالح الشرق عالقات تارٌخٌة قوٌة 

األوسط فان اٌران تمٌل الى التعامل مع االمر الواقع فهً تدر  القدرات الفعلٌة 

فأٌران أصبحت اكثر قوة من قبل  6114لدول الخلٌج العربً والسٌما بعد عام 

ا من خالل تمتعها بعناصر قوة مضافة الى عناصر قوتها وعملت على زٌادة فاعلٌته

الحالٌة ولعل أهمها تحقٌق نفوذ كبٌر فً العراق مقابل تراجع عربً ملحوظ 
(6) 
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 الخاتمة 

ٌعد الترابط بٌن المصالح الحٌوٌة االمرٌكٌة واالمن القومً األمرٌكً ترابطا وثٌقا 

اذ ان توجه الوالٌات المتحدة نحو فرض سٌطرتها على شؤون العالم قد ٌدفع بها الى 

مما االدعاء بسهولة بان هذه المنطقة او تل  ذات مصلحة حٌوٌة للوالٌات المتحدة 

ٌعنً ان أي تهدٌد تتعرض له هذه المصالح ٌمثل تهدٌدا لالمن القومً األمرٌكً 

والذي ٌقتضً بالضرورة مواجهته بكافة الوسائل الممكنة بما فٌها القوة العسكرٌة او 

 التهدٌد باستخدامها .

وقد شكلت منطقة الخلٌج العربً واحدة من اهم المناطق الحٌوٌة نظرا المكاناتها 

النفطٌة الهائلة وموقعها الجغرافً الذي اتجهت نحوها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

الدائم فً المنطقة , وعلٌه فأن سعً بكل قوتها فً سبٌل فرض وجودها العسكري 

ٌد تواجدها العسكري المباشر فً منطقة الخلٌج الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الى تأك

العربً ٌأتً فً اطار بعدٌن أساسٌٌن ,األول : ٌتمثل بالبعد االقتصادي من خالل 

الهٌمنة على نفط المنطقة للتحكم باألسعار فً السوق العالمٌة ولتعوٌض النقص 

 الحاصل لدٌها من الطاقة فضال عن ضمان عودة الشركات النفطٌة االحتكارٌة

الغربٌة لتحل محل الشركات والهٌئات الوطنٌة فً الدول المنتجة بما ٌمكن تل  

 الشركات من التحكم بصناعة النفط ومن ثم الهٌمنة على القرار السٌاسً 
 


