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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

َِددَِ  لهاَ  اددِ  و)  ِْ َا ِاددوا ِْددِرَب َوِاددوا  مْ ِا ددمَ َ َا َاددَ لعا ول هَمْدد أَِعددوا

َا َ   َا َوَْ دددِرَِو ِادددوا ْ و ِِمددد ِ َوَعدددْوِوْي ُِ ُِ َعدددْوِو  ِهبْدددرَب ِِددد تْرا

 ِ ُِ َل َّللاِددِ َعددبِ ِ   ِا َا م َوَاددَ تْوا ِِْددرل ِاددوا َ دد لَْممْدد ِا َِ ْ ُِ  َْ لَْمددر َمْ ِا تَ

َا َ  تْظالَْمربَ  َا َوأَ امْ  ﴾٠٦﴿ ( َِْرِف إِهَ اْك

 " صدق هللا العظٌم "                                                                
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 األهداء
 الى واهب الحٌاة ودٌمومتها ....... ربً 

 الى من علمنً االخالص والثبات على الحق .... نبً

 الى من ذلل لً المصاعب وهون على المتاعب 

 الى من كان لً الحبٌب والصدٌق لٌسهل وٌنٌر لً الطرٌق 

 أبً

 الى من سهرت اللٌالً ورخصت لً الغوالً 

 خصتنً بالدعاء الى القلب الفسٌح والوجه السمٌحالى من 

 أمً 

 الى سندي من أتكأ علٌه

 أخوتً

 الى من خفق قلبه مرتٌن ... مرة حبا لً ومرة خوفاً علً 

 أهدي الٌكم خالصة فكري وثمرة جهدي
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 شكر وامتان 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

والمرسددلٌن وعلددى الدده الحمددد ر رب العددالمٌن والصددالة والسددالم علددى خدداتم االنبٌدداء 

 الطٌبٌن الطاهرٌن وصحبه االبرار المٌامٌن .

الددكتور  االسدتاذ وبعد ... اتوجه بجزٌل شدكري وامتندانً الدى المشدرف علدى البحدث

( لمددا بذلدده مددن جهددد ووقددت ومددا قدمدده لددً مددن رعاٌددة  جاسددم الفاضددل ع عمدداد مؤٌددد

هللا وجددزاهللا هللا  وتوجٌهددات واراء سدددٌدة ومعاونددة صددادقة عبددر مسددٌرة البحددث وفقدده

 خٌراً .

واشكر كل من استطاع ان ٌضحً بجزء من وقته الثمٌن فً ابداء ارائده ومالحظاتده 

 وما قدموهللا من مساعدة ومشورة اسهمت فً اغناء البحث وتطوٌرهللا .

واخٌراً اسجل شكري الى كل مدن اسدهم مدن قرٌدب او بعٌدد  فدً تقددٌم المسداعدة فدً 

 انجاز هذا العمل .

 ٌوفق الجمٌع لما ٌحبه وٌرضاهللا اسال هللا ان

                                                                                                             

 الباحثة
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 المقدمة

أن موضدددوع أهمٌدددة الخلدددٌ  العربدددً بالنسدددبة للوالٌدددات المتحددددة االمرٌكٌدددة مدددن      

المواضددٌع التددً شددغلت البدداحثٌن والمختصددٌن فددً العالقددات الدولٌددة   ال سددٌما العقددد 

االخٌددر مددن القددرن العشددرٌن   وال زالددت والسددبب ٌعددود الددى ان حركددة التغٌٌددر التددً 

لجدٌد كان بسبب قدوة التدأثٌر والنفدوذ التدً حدثت فً النظام الدولً الذي اطلق علٌه ا

اتٌحددت للقددوة االمرٌكٌددة كقددوة منفددردة فددً العددالم   ناهٌدد  ان مجمددل عملٌددات التفاعددل 

الدولٌة الحالٌة هً محصلة تأثٌر هذا العامل   أما لماذا منطقدة الخلدٌ  العربدً وذلد  

ادة العالمٌدة فمدن ألن الخلٌ  العربً ٌحمل من المزاٌدا االسدتراتٌجٌة المدؤثرة فدً االر

تفدرد فدً قٌدادة العدالم والهٌمندة ٌتحكم بهدا أصدبح ٌتحمدل بمجمدل التفداعالت الدولٌدة ال

علٌددده ألعتبدددارات تتعلدددق بدددالمواقع الجبوسدددتراتٌجً والثدددروات االقتصدددادٌة المهمدددة 

 وأولهما النفط ومصادر الطاقة   فالرأي مدى ستبقى هذهللا الهٌمنة .

 -أممية البحا  

ة البحدددث مدددن ضدددرورة التعدددرف علدددى طبٌعدددة االهدددداف السٌاسدددٌة تنطلدددق أهمٌددد     

المتحدة تجاهللا الخلٌ  العربً وكٌدف أثدر ذلد  واالقتصادٌة التً توجه سٌاسة الوالٌات 

 على موقع المنطقة فً اي االستراتٌجٌة االمرٌكٌة .
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 -فرضية البحا  

 تنطلدددق فرضدددٌة البحدددث مدددن حقٌقدددة " أن أهمٌدددة الخلدددٌ  العربدددً فدددً ضدددوء     

االسددتراتٌجٌة االمرٌكٌددة متغٌددرة   وٌمكددن أن تتدددافع هددذهللا األهمٌددة مددع تراجددع الددنفط 

 كمصدر رئٌسً للطاقة على مستوى العالم " .

 -ميكعية البحا  

توزعت هٌكلٌة البحث على مقدمدة ومباحدث ثالثدة وخاتمدة لدراسدة الموضدوع        

  العربً والوالٌات المتحددة وتناول المبحث االول : العالقات االستراتٌجٌة بٌن الخلٌ

االمرٌكٌددة   والمبحددث الثددانً : تندداول دوافددع االهتمددام للوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة 

ع دوافددع اقتصددادٌة   وسٌاسددٌة اسددتراتٌجٌة (   أمددا المبحددث الثالددث بددالخلٌ  العربددً 

 تناول : احتماالت التغٌٌر فً االهتمام االمرٌكً فً منطقة الخلٌ  العربً .
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 المبحا الو:

 العالقات األستراتيبية بيي اللعي  والوليات المتحدة المريكية

 عالقة الوليات المتحدة المريكية باللعي  العرب   -المطعب الو:  

 األممية الستراتيبية لم طقة اللعي  العرب   -المطعب النا    
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 المبحا الو:

 العرب  والوليات المتحدة األمريكيةالعالقات الستراتيبية بيي اللعي  

ان تددارٌا العالقددات الخلٌجٌددة االمرٌكٌددة كبٌددر وممتددد حتددى قبددل  نشدداء مجلدد       

  وٌمكددن القددول أن فتددرة الحددرب  1911التعدداون لدددول الخلددٌ  العربٌددة فددً مدداٌو 

د العالمٌة الثانٌة ٌمكدن ان تكدون منطلقداً تأرٌخٌداً لتلد  العالقدات االسدتراتٌجٌة   وٌعدو

وجود الوالٌات المتحدة فدً الخلدٌ  الدى اكتشداف وجدود كمٌدات كبٌدرة مدن الدنفط فدً 

لتبدداء  1944  وتبع ذل  وصول شركة أوٌل للنفط الخلٌ  عدام  1947البحرٌن عام 

المنطقددة بددذل  تحددول علددى الصددعٌد األقلٌمددً حٌددث أصددبحت مددزود عددالمً للطاقددة   

ئٌ  روزفـدـلت والملد  عبدد العزٌدز ال وكـانت القمدـة األمدـرٌكٌة السدعودٌة بدٌن الدـر

تلد  العالقدات لدٌ  فقدط بدٌن المملكدة والوالٌدات هدو بداٌدة تدارٌا  1935سعود عدام 

 المتحدة بل مع دول الخلٌ  كافة .

وٌمكددن تقسددٌم المبحددث الددى مطلبددٌن االول عالقددة الوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة      

 بالخلٌ  العربً والمطلب الثانً تضمن األهمٌة الستراتٌجٌة لمنطقة الخلٌ  العربً .

 

 

 

 



 

 
11 

 المطعب الو: 

 عالقة الوليات المتحدة المريكية باللعي  العرب 

لم تختلدف الوالٌدات المتحددة االمرٌكٌدة عدن دخدول هدذا المٌددان السدٌما بعدد ازدٌداد حاجتهدا      

  لنقل قوات الحلفاء الى الشرق األقصى لمتابعة مع الٌابدان ممدا  (1عخالل الحرب العالمٌة الثانٌة 

واذا اقتضى اقامة قاعددة كبٌدرة فدً منتصدف الطرٌدق فكدان اختٌارهدا لقاعددة الظهدران الجوٌدة   

كانددت القواعددد العسددكرٌة قددد أمنددت لهددذهللا الدددول النفددوذ السٌاسددً واالقتصددادي بددالنظر  مكانٌددة 

لمساعدة الحكومات الصدٌقة لها ولتأمٌن مصدالحها دون مدا حاجدة االنطالق منها عند الضرورة 

 . (7عالى احتالل شامل للمنطقة 

المنطقدة تهدٌدداً لسدالمة الخلدٌ   فإن هذهللا القواعد من ناحٌدة أخدرى قدد شدكلت بالنسدبة لشدعب     

 . (4عالعربً ومساساً بكرامة شعبه ووسٌلة الستمرار استغالله 

ونقطدددة لضدددرب الحركدددات واالنتفاضدددات الوطنٌدددة   ونقطدددة للتحدددر  ضدددد الددددول العربٌدددة      

 . (3عالمجاورة ومركزاً لضرب التٌارات فً اسٌا وافرٌقٌا 

رٌدب مدن أهدم منداطق القواعدد العسدكرٌة فدً العدالم ولقدد ظدل الخلدٌ  العربدً وحتدى وقدت ق     

 بالنسبة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة   فإن الخلٌ  العربً ٌعتبر بعداً استراتٌجٌاً على درجدة بالغدة 

 

                                                           
مكانة الوالٌات المتحدة فً النظام الددولً   رسدالة ماجسدتٌر   جامعدة بغدداد   كلٌدة العلدوم  سلٌم كاطع علً : (1ع

 . 50  ص  7111السٌاسٌة   

  ص  1990 –  دار البٌدارق   بٌدروت  1العالقدات الدولٌدة بعدد الحدرب العالمٌدة الثانٌدة   ط محمد موسى : (7ع

714 . 

 . 79  ص  1990   11عربٌة   العدد والواقع العربً   مجلة شؤون النظام الدولً الجدٌد  ٌ  :هدى مٌتك (4ع

  دار العربٌدة للعلدوم    1 برادلً أ . تاٌر : السالم االمرٌكً فً الشرق االوسط   ترجمة : عماد فدوزي   ط (3ع

 . 4  ص  7113 –بٌروت 
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من األهمٌة   وحٌث  نه ال ٌمكن انكار اهمٌة الخلٌ  العربً قد ازدادت بعد اكتشداف الدنفط   اال 

انه ال ٌمكن أٌضاً تجاهل العدٌد من العوامل االخدرى التدً سداهمت فدً زٌدادة االهمٌدة السٌاسدٌة 

الخلدٌ  لمنطقة الخلٌ  العربً وال سٌما فً فترة بعدد الحدرب العالمٌدة الثانٌدة   واكتسدبت منطقدة 

العربددً أهمٌددة سٌاسددٌة كبٌددرة ابددان الحددرب البدداردة بددٌن االتحدداد السددوفٌتً والوالٌددات المتحدددة 

االمرٌكٌددة حٌددث سددعت االخٌددرة الددى اقامددة حددزام مددن االحددالف الممتدددة مددن اوربددا الددى باكسددتان 

 . (1علمواجهة االتحاد السوفٌتً ومنعه من التوسع جنوبا باتجاهللا الخلٌ  العربً 

بدداٌات االهتمدام األمرٌكدً بمنطقدة الخلدٌ  العربدً الدى نهاٌدة العشدرٌنات مدن القدرن  وتعود     

الماضً اال انه لم ٌكتسب قٌمة استراتٌجٌة اال بعد الحرب العالمٌة الثانٌدة بفعدل عداملٌن رئٌسدٌن 

أحدددهما تزاٌددد  همٌددة نفددط الخلددٌ  العربددً   ورغبددة الوالٌددات المتحدددة فددً الحفدداظ علددى أمددن 

لمنطقددة   وضددمان اسددتمرار تدددفق الددنفط الددى الوالٌددات المتحدددة والقددوى الصددناعٌة واسددتقرار ا

االخرى   وثانٌهما ٌتمثل فً تصاعد حدة الحرب البداردة ومخداوف الوالٌدات المتحددة مدن سدعً 

 . (7عاالتحاد السوفٌتً السابق للوصول الى المنطقة 

عربً لم ٌتبلور بصدورة واضدحة اال بعدد اال ان االهتمام االمرٌكً المباشر بمنطقة الخلٌ  ال     

م (   عندما انسحبت برٌطانٌا من المنطقة اذ أخذت الوالٌدات المتحددة علدى عاتقهدا 1921عام ع 

مسددؤولٌة تحقٌددق االمددن واالسددتقرار فددً هددذهللا المنطقددة   اذ لجددأت الوالٌددات المتحدددة فددً بداٌددة 

 . (4عاظ على امن واستقرار المنطقة السبعٌنٌات الى سٌاسة االعتماد على القوى االقلٌمٌة للحف

 

                                                           
 . 47 برادلً أ . تاٌر : المصدر السابق   ص  (1ع

 –  ابرٌددل  103أمدن الخلددٌ  فدً السٌاسددة االمرٌكٌدة   مجلددة السٌاسدة الدولٌددة   العددد  اشدرف محمدد كشدد  : (7ع

 . 121  ص  7110

 . 121المصدر نفسه   ص  (4ع
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م (  1924وقد أدركت الوالٌات المتحدة منذ االستخدام السٌاسً للدنفط فدً حدرب اكتدوبر ع      

أهمٌة مصادر الطاقة وضرورة تأمٌن وصولها الى االسواق الغربٌة عموماً واالمرٌكٌة بصدورة 

 .(1عمصلحة حٌوٌة للوالٌات المتحدة خاصة   واعتبار مناطق النفط الموجودة فً الخلٌ  العربً 

م ( التنفٌذ الفعلً لتل  السٌاسدة والدذي ندص علدى " أن أٌدة  1911وشكل مبدأ كارتر عام ع      

عدد فدً نظدر محاولة من جانب أي قوى للحصول على مركز مسٌطر فً منطقة الخلدٌ  سدوف ٌ

ف ٌدتم ردهللا بكدل الوسدائل بمدا الوالٌات المتحدة هجوماً على المصالح الحٌوٌة بالنسبة لهدا   وسدو

 . (7عفٌها القوة المسلحة "

وال ش  فان اعالن مبددأ كدارتر قدد ترتدب علٌده تحدول جدذري فدً السٌاسدة االمرٌكٌدة تجداهللا      

منابع النفط فً الخلدٌ  العربدً تمثدل فدً اخدران المنطقدة مدن دائدرة الصدراع الددولً الدى دائدرة 

غناء عدن فكدرة االعتمداد علدى القدوى االقلٌمٌدة للددفاع االمن القومً االمرٌكً   فضالً عن االسدت

 . (4ععن أمن الخلٌ  والتوجه نحو التواجد العسكري المباشر فً المنطقة 

م أثدر دخدول القدوات العراقٌدة 1991وقد أدت تداعٌات العدوان االمرٌكً على العراق عدام      

رٌكً فً الشرق االوسط   ومنطقدة للكوٌت والمرحلة التً تلتها الى تزاٌد الوجود العسكري االم

 . (3عالخلٌ  العربً تحدٌداً 

 

                                                           
 . 121أمن الخلٌ  فً السٌاسة االمرٌكٌة   مصدر سابق   ص  اشرف محمد كش  : (1ع

www.albayena- عدادة صدٌاغة الشدرف االوسدط فدً المنظدور االمرٌكدً   علدى الموقدع  زكرٌا حسدٌن : (7ع

magazine.com  . 

 زكرٌا حسٌن   المصدر نفسه . (4ع

 زكرٌا حسٌن   المصدر نفسه . (3ع

http://www.albayena-magazine.com/
http://www.albayena-magazine.com/
http://www.albayena-magazine.com/
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نجحت الوالٌات المتحدة فً سٌاستها الرامٌدة للسدٌطرة علدى مندابع الدنفط   مدن وال ش  فقد      

خالل اتساع نطاق التسهٌالت العسكرٌة المقدمة للقوات االمرٌكٌة من قواعد ومدوان  ومطدارات 

 . (1عمع الوالٌات المتحدة ومعسكرات الدول ذات العالقة 

بل ذهبت الوالٌات المتحدة الى أبعد من ذل  عندما عملت على تعزٌز توجههدا النفطدً ببعدد      

تسددلٌحً فددً منطقددة الخلددٌ  العربددً   ممددا ترتددب علٌدده تبعٌددة دول الخلددٌ  للوالٌددات المتحدددة 

وللمعسكر الغربً عموماً   فضالً عن ربط اقتصادٌات منطقة الخلٌ  العربً بشبكة من الروابط 

صددادٌة مددع الدددول الغربٌددة   وتعزٌددز االسددتثمارات التددً تقددوم بهددا دول الخلددٌ  فددً البنددو  االقت

والعقددارات والصددناعات الغربٌددة   ممددا ٌعنددً ضددمنٌاً الددتحكم بددالثروات الهائلددة القادمددة مددن دول 

 . (7عالخلٌ  الى الغرب 

 المطعب النا   

 األممية الستراتيبية لم طقة اللعي  العرب 

تتمتع منطقة الخلٌ  العربً بأهمٌة كبٌرة فً المٌدزان السٌاسدً الددولً وتتمٌدز االهمٌدة مدن      

استراتٌجٌة الموقع الجغرافً    ذ ان المنطقة تتوسط العالم القددٌم   ممدا أدى الدى التنداف  الددول 

  الكبدددرى فدددً سدددبٌل اسدددتعمار المنطقدددة مندددذ فتدددرة مبكدددرة مدددن التدددارٌا   واحتددددام ذلددد  التنددداف

االستعماري وعلى األخص االوربدً مندذ القدرن المنطقدة بأهمٌدة اسدتراتٌجٌة لكونهدا تضدم أكبدر 

 . (4عنسبة من احتٌاط النفط العالمً 

                                                           
  المجلد  الدوطنً للثقافدة  1دراسات فدً تدارٌا الخلدٌ  العربدً الحددٌث والمعاصدر   ط عبد القادر حمودة : (1ع

 . 715  ص  7111 –والفنون والتراث   الدوحة 

  مركددز بحددوث الشددرق  1العالقددات االمرٌكٌددة العربٌددة فددً التددارٌا الحدددٌث والمعاصددر   ط مدٌحددة احمددد : (7ع

 . 711  ص  1915 –االوسط   مصر 

مراجعات تكتٌكٌة  بعاد السٌاسدة االمرٌكٌدة تجداهللا أمدن الخلدٌ    مجلدة السٌاسدة الدولٌدة    كش  :أشرف محمد  (4ع

 . 11  ص  7113   39العدد 
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أضافة الى ذل  أن الدول الصناعٌة تعتبر منطقة الخلٌ  العربً سوقاً مهماً لمنتجاتهدا   كمدا      

م تضاهً هذهللا المنطقة من حٌث األهمٌة كمدا صراحة بأنه ال توجد منطقة فً العالأنهم ٌعترفون 

ٌعترفون بحساسٌة الوضع فٌها   لذا فهم ٌحصدرون جددا األ ٌعتدري مصدالحهم اي تهدٌدداً أو أٌدة 

مخاطر   وقد عبدر عددد مدن البداحثٌن ورجدال السٌاسدة فدً كتابداتهم وأبحداثهم عدن تلد  االهمٌدة 

 . (1ععربً االستراتٌجٌة الكبٌرة التً تتمتع بها منطقة الخلٌ  ال

وقد زادت أهمٌة الخلٌ  العربً ا ستراتٌجٌة ال سٌما فً الوقت الحاضر على أثدر اكتشداف      

النفط فً أراضٌه   والتأكد من وجود احتٌاطً ضخم فٌها   ثم انتاجه من بالدهللا المختلفة بمقادٌر 

ائل لكدً ٌكدون لهدا هائلة فً شتى أنحاء العالم وهذا ما دعا الدول الكبرى الى السعً بشتى الوسد

 . (7عنفوذ فً مقدرات دول الخلٌ  العربً 

هذهللا ا قرارات التً تدل على األهمٌة االستراتٌجٌة للخلٌ  العربً لدى الدول االستعمارٌة        

الرئٌسدً الدذي ٌمدول أوربدا الغربٌدة بدالنفط   تأتً نتٌجة اعتبار هذهللا المنطقة من العدالم المصددر 

مالً بدأكثر مدن ثلدث حاجتده   وقدد بلغدت الكمٌدات المنتجدة مدن نفدط بلددان فهو ٌزود العالم الرأس

% ( نسدبة مدن االحتٌداطً أي مدا ٌقددر بدـ ع  0551ع  1994الخلٌ  العربدً فدً احصدائٌة لعدام 

 . (4ع( ملٌار برمٌل  51553

قبدة   واحتلت مسألة تأمٌن النفط جانبداً كبٌدراً مدن اهتمامدات كافدة االدارات األمرٌكٌدة المتعا     

نظراً لما ٌشكله النفط من مصلحة أساسٌة للوالٌات المتحدة والقوى الكبرى عموماً بسدبب وجدود 

 احتٌاطٌات بترولٌة ضخمة ومؤكدة   سهلة ا كتشاف   ومنخفضة التكدالٌف مقارندة بأٌدة منطقدة 

 

                                                           
 . 11المصدر السابق   ص  محمد كش  :أشرف  (1ع

حسددٌن عبددد هللا   نفددط الخلددٌ  الفددرص والتحدددٌات ومخدداطر النضددوب الطبٌعددً   مجلددة السٌاسددة الدولٌددة ع  (7ع

 . 41  ص  7112   120استراتٌجٌة (   العدد كراسات 

 . 41المصدر نفسه   ص  (4ع
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اخرى فً العالم   ووفقاً لبٌانات وزارة الطاقة األمرٌكٌة ٌبلغ حجدم االنتدان األمرٌكدً مدن الدنفط 

% ( مدن  951( ملٌون برمٌل ٌومٌاً   وهو مدا ٌشدكل حدوالً ع  552الخام وسوائل الغاز نحو ع 

برمٌدل  ( ملٌدار 4153االنتان العالمً   كما تبلغ االحتٌاطات األمرٌكٌة المؤكدة من النفط نحو ع 

العالمً   ومن المتوقدع أن ٌدزداد الطلدب االمرٌكدً علدى % ( من االحتٌاطً  759بنسبة تبلغ ع 

% ( فدً  152بزٌدادة سدنوٌة تبلدغ ع  7175( ملٌون برمٌل ٌومٌاً عدام  79512النفط الى نحو ع 

المتوسط   مما ٌعندً أن الوالٌدات المتحددة سدوف تضدطر الدى تدأمٌن أكبدر مدن ثلثدً  حتٌاجاتهدا 

 . (1ع(  7175% ( منها بحلول ع عام 01وتحدٌداً ع 

وٌجب ان ال ننسى أو ٌفوتنا األهمٌة االستراتٌجٌة الكبٌدرة التدً تشدكلها الجدزر القائمدة قبالدة      

مدخل الخلٌ  العربً وهذهللا الجزر ع طندب الكبدرى وطندب الصدغرى وأبدو موسدى ( التدً تتمتدع 

على احتوائها والسٌطرة علٌها هدفا سعت ألٌه قوى  بممٌزات استراتٌجٌة هامة مما جعل التركٌز

عدٌدة فً طلٌعتها اٌران فضالً عن القدوى االسدتعمارٌة االخدرى التدً قددمت الدى منطقدة الخلدٌ  

 . (7عالعربً 

والجزر الثالث بموقعها واهمٌتها أشبه بالصمام الذي ٌشرف على الشرٌان المائً والمالحً      

والسٌاسددة فددً مركددز الدراسددات   وفددً دراسددة لخبددراء االقتصدداد الددذي ٌمثلدده الخلددٌ  العربددً 

% مددن صددادرات نفددط الشددرق 10االسددتراتٌجٌة الدولٌددة فددً جامعددة جددورن تدداون االمرٌكٌددة ان 

األوسط تمر من مضٌق هرمز بشدواط  الجدزر الدثالث ع الطنبتدٌن وأبدو موسدى ( وهدذهللا النسدبة 

 . (4عواقتصادهللا  تشكل نصف الطاقة التً تعتمد علٌها صناعات العالم

                                                           
 . 41حسٌن عبد هللا   المصدر السابق   ص  (1ع
ُدربة شفٌق بسٌونً : الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ومنطقة الخلٌ  جدلٌة المصالحة والتدخل   مجلة السٌاسدة الدولٌدة   ع  (7ع

 . 47  ص  7112   125كراسات ستراتٌجٌة (   العدد 

ُعمرو عبد المعطً : التوجه شرقاً مكانة الخلٌ  العربً فً مٌزان طاقة عالمً متغٌر   ملحق مجلة السٌاسدة  (4ع

 . 11  ص  7113   190الدولٌة   العدد 
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 دوافا المتماو لعوليات المتحدة المريكية باللعي  العرب  
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 المبحا النا  

 دوافا المتماو لعوليات المتحدة المريكية باللعي  العرب 

 ) دوافا اقتصادية وسياسية استراتيبية (

 القتصادية  األممية 

تحتل المنطقة العربٌة اهمٌة اقتصدادٌة عالٌدة فدً االدرا  االسدتراتٌجً األمرٌكدً   وٌمكدن      

الددنفط تأشددٌر أربعددة مٌددادٌن اقتصددادٌة شددكلت جددل االهتمددام االقتصددادي األمرٌكددً منهددا وهددً : 

 واالستثمارات والتبادل التجاري والفوائض النقدٌة والتً سنتناولها كاالتً :

مع تمتع المنطقة العربٌة بمدوارد اقتصدادٌة أخدرى   اال أن الدنفط وبحكدم خواصده  -النفط : – 1

وضدع فدً اعلدى اولوٌدات المصدالح  –فضالً عن األهمٌة السٌاسٌة واالستراتٌجٌة  –االقتصادٌة 

االقتصادٌة االستراتٌجٌة االمرٌكٌدة فدً المنطقدة العربٌدة   وتبعداً ألهمٌتده فقدد شدكل اكتشدافه فدً 

اٌة القرن العشرٌن أحد الدوافع االسا  لالهتمام بالمنطقة من قبل الدول العظمدى ال سدٌما وان بد

 . (1عالنفط ٌلعب دوراً رئٌساً فً االقتصادٌات الصناعٌة الحدٌثة وذل  عن سببٌن 

السبب االول : أنه ٌعد وسٌلة لإلنتان ال ٌمكن االسدتغناء عنهدا   فهدو مدادة أولٌدة فدً الصدناعات 

وكٌمٌاوٌة   فضالً عن كونه مصدراً من مصادر الطاقدة الرئٌسدٌة  ذ أحتدل مركدز الصددارة البتر

كمصدر رئٌ  للطاقة منذ انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة وحتى النصف االول من عقد التسعٌنات 

  ومن المرجح ان ٌستمر كأهم مصدر على االطالق لتشغٌل االلة الصناعٌة للعالم المتقدم وعلى 

 . (7عالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة رأسه 

                                                           
نكلٌا   سوق النفط الدولٌة   ترجمة : عبا  المجرن   الكوٌت   دار الوطن للصحافة والطباعة الٌساندرو رو (1ع

 . 14  ص  1912والنشر   

حسن عبد هللا احمد جدوهر   وعبدد هللا ٌوسدف سدهر محمدد   الخلدٌ  ومحداوالت الهٌمندة العالمٌدة علدى مندابع  (7ع

(    174النفط   دراسة استشرافٌة حدول أفداق العالقدات الدولٌدة فدً المنطقدة   مجلدة السٌاسدة الدولٌدة   العددد ع 

 . 9  ص  1991
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أهمٌة عالٌة أمام لجنة ومن ذل  اعطى وزٌر الدفاع ع هارولد براون ( فً عهد كارتر النفط      

الشؤون الخارجٌة بالكونكر    حٌن قال : " ان مدا ندراهن علٌده فدً الخلدٌ  العربدً هدو الرفداهللا 

ائهددا   فلددو حرمددت الدددول الصددناعٌة فددً االقتصددادي   والعافٌددة السٌاسددٌة للوالٌددات المتحدددة وحلف

العالم حرٌة الوصول الى مصادر الطاقة فدً الخلدٌ    فتكدون النتٌجدة علدى االرجدح هدً أنهٌدار 

لحلفائنا ولالقتصاد العالمً   ألنه عصب الحٌاة الصدناعٌة الحدٌثدة وٌعدد انقطاعده ضدربة مهلكدة 

 . (1علالقتصادٌات العالم الغربً 

وما ٌعزز من أهمٌة النفط هو انخفاض أسعارهللا   وفشل معظم التجارب الغربٌة الحدٌثدة فدً      

تددوفٌر مصددادر بدٌلددة للطاقددة   كمددا أن الوالٌددات المتحدددة والتددً تعددد المسددتهل  االول للطاقددة فددً 

العددالم فقددد تصدداعد اعتمادهددا علددى الددنفط المسددتورد مددن الخددارن   اذ كانددت تسددتورد فددً اواخددر 

 ذ  1920% ( واختلدف االمدر فدً بددء عدام 71ٌنات من القرن العشدرٌن مدا ٌشدكل نسدبة ع الست

% (   وٌتواصدددل التصددداعد فدددً االعتمددداد علدددى  31واردات النفطٌدددة الدددى ع وصدددل نسدددبة الددد

% ( حتى نهاٌة العقد االول من القرن الحادي  51 -%  31االستٌرادات النفطٌة لٌتراوح بٌن ع 

هللا الحقائق اضدحت المنطقدة العربٌدة وبداألخص منطقدة الخلدٌ  العربدً والعشرٌن   وفً اطار هذ

فضالً عدن كونهدا أهمٌدة سٌاسدٌة اسدتراتٌجٌة عالٌدة فدً التفكٌدر  –النفطٌة تحتل اهمٌة اقتصادٌة 

 . (7عاالستراتٌجً األمرٌكً 

األسعار السبب الثانً : هو أهمٌة النفط كسلعة : والتً تنبع من الفارق الكبٌر بٌن نفقات انتاجه و

 . (4عالتً ٌدفعها المستهلكون مقابل منتجاته مما ٌترتب تراكماً هائالً فً الثروات 

                                                           
  ترجمة : عبد الهدادي  1جٌفري رٌكورد   قوة االنتشار السرٌع والتدخل العسكري األمرٌكً فً الخلٌ    ط (1ع

 . 13  ص  1914 –ناصٌف   بٌروت   دار الوحدة 

غانم محمد صالح   السٌاسة األمرٌكٌة ونفط الخلٌ  العربً   فً كتاب ع أزمة الخلٌ  (   منشورات الجمعٌة  (7ع

 . 29  ص  1991 –السٌاسٌة   بغداد  العراقٌة للعلوم

 . 13الٌساندرو رونكالٌا   سوق النفط الدولٌة   مصدر سابق   ص  (4ع
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الشركات الرأسمالٌة الكبرى لألستثمار فدً هدذهللا السدلعة التدً تمثدل مصددر ومن هنا اندفعت      

ربددح وفٌددر   وبدداألخص الشددركات االمرٌكٌددة التددً تددتحكم بنسددبة كبددرى مددن نفددط منطقددة الخلددٌ  

ً الذي ٌمثل اهم االستثمارات التً تددر علٌهدا أرباحداً كبدرى مدن خدالل اسدتهالكه او بٌعده العرب

% ( ممددا 11الددى دول العددالم الصددناعً اذ أن الحاجددة االمرٌكٌددة للددنفط المسددتورد ال ٌتجدداوز ع 

الدى اوربدا والٌابدان ممدا ٌعندً تحقٌدق  –خام او مكرر  –تستوردهللا   وٌجري بٌع الكمٌات الباقٌة 

 . (1عكبرى للشركات األمرٌكٌة أرباح 

 -:االستثمارات  – 7

تمثل االستثمارات األمرٌكٌة فدً المنطقدة العربٌدة أهمٌدة اقتصدادٌة كبدرى سدٌما فدً القطداع      

النفطً اذ تلعب استثمارات المؤسسات االقتصادٌة األمرٌكٌة فً المنطقة العربٌة دوراً كبٌراً فً 

ً امكانٌة اسدتطاعت الددول االقلٌمٌدة النفطٌدة امتالكهدا مدن نمو االقتصاد االمرٌكً وتطوٌرهللا وه

 . (7عخالل نمو الدخول القومٌة المرتبطة بالعائدات النفطٌة 

  -التبادل التجاري : – 4

ٌمكدددن هندددا تدددأثٌر حقٌقدددة مهمدددة مفادهدددا ان الدددنفط هدددو العامدددل الحاسدددم فدددً خلدددق القددددرات      

واالمكانٌات التجارٌة لدول المنطقدة النفطٌدة   وتبعداً لدذل  فقدد اضدحى اسدتٌعاب السدوق المحلدً 

االسددتراتٌجٌة االقتصددادٌة للوالٌددات المتحدددة والتددً تحقددق نمددواً فددً لهددذهللا الدددول مددن اهددم اهددداف 

 . (4عمرٌكً   وتسبب فً تعظٌم األرباح وتحرٌ  االقتصاد االمرٌكً االقتصاد اال

 

                                                           
 . 07  ص  1917 –  عالم المعرفة   الكوٌت  1محمد الرمٌحً   النفط والعالقات الدولٌة   ط (1ع

تجاهللا الوطن العربدً   نددوة قسدم الدراسدات المفاهٌم الستراتٌجٌة االمرٌكٌة خلٌل ابراهٌم السامرائً   التطور  (7ع

 . 11  ص  1991(   بغداد    19السٌاسٌة   بٌت الحكمة سلسلة المائدة الحرة ع 

 . 11خلٌل ابراهٌم السامرائً   المصدر السابق   ص  (4ع
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 الفوائض النقدٌة : – 3

التً تعمل فً المؤسسدات المصدرفٌة األمرٌكٌدة مدن أهدم عوامدل نجداح  تعد الفوائض النقدٌة     

هذهللا المؤسسات   فبعد تراكم العائدات النفطٌة لألقطار العربٌة الذي نجم عن ارتفاع أسعار النفط 

  اخذت هذهللا الدول نتٌجة لعددم اسدتٌعابها لهدذهللا الفدوائض    1924فً اعقاب الحظر النفطً عام 

افضل ربح مالً ممكن خالل تنوٌع استعماالت هذهللا الفوائض بٌن  تبحث عن سبٌل للحصول عن

 . (1عنقد سائل وودائع مصرفً وعقارات واسهم وسندات فً الدول الرأسمالٌة 

 حماية أمي اسرائي:  -السياسة الستراتيبية  

مثلدت لقد تبنت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة خالل اداراتها المتعاقبة سٌاسة واضحة وثابتة   ت     

بسٌاسة دعم وضمان امن الكٌان الصهٌونً مادٌاً ومعنوٌاً وذل  من خالل تعهدها بتحقٌدق تفدوق 

اسرائٌل " العسكري على الدول العربٌة مجتمعدة وتمكٌنهدا مدن االسدتمرار فدً االنفدراد بدإمتال  

فددل السددالح النددووي فددً المنطقددة   فضددالً عددن التددزام الوالٌددات المتحدددة بدددعم اسددرائٌل فددً المحا

الدولٌددة   والحٌلولددة دون صدددور قددرارات ضدددها مددن مجلدد  األمددن النتهاكهددا المسددتمر للقددانون 

استراتٌجً و تفاقات للتعاون العسكري بٌن الجانبٌن توجدد فدً الدولً   فضالً عن وجود تحالف 

 . (7عاطارهللا شبكة تسهٌالت عسكرٌة أمرٌكٌة فً معظم المواقع العسكرٌة االسرائٌلٌة 

كما سعت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الى اتمام عملٌة السدالم بدٌن الددول العربٌدة واسدرائٌل      

وانهدداء عزلهددا مددن خددالل الضددغط االمرٌكددً علددى دول المنطقددة بإنهدداء المقاطعددة العربٌددة لهددا   

                                                           
(    11  االستثمارات الخلٌجٌة فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌدة   مجلدة افداق عربٌدة   العددد ع  تقً عبد سالم (1ع

 . 55  ص  1991 –بغداد 

 . 52سلٌم كاطع علً   المصدر السابق   ص  (7ع
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وهكددذا ٌتضددح أن أحددد أهددم دوافددع التواجددد العسددكري االمرٌكددً فددً منطقددة الخلددٌ  العربددً انمددا 

 . (1عثلٌتم

ٌمندددع بدددروز أٌدددة قدددوة اقلٌمٌدددة فدددً المنطقدددة   ألن وجدددود مثدددل هدددذهللا القدددوة ٌجعدددل التدددوازن      

االستراتٌجً لصالح الدول العربٌة   وهو ما ال ٌتفق مع السٌاسة األمرٌكٌدة ومصدالحها   والتدً 

 . (7عتتجه نحو جعل اسرائٌل القوة العسكرٌة المتفوقة فً منطقة الشرق االوسط 

  ممة الموالية لها  حماية األ

شكل المسعى االمرٌكً للمحافظة على األنظمدة السٌاسدٌة الحلٌفدة والصددٌقة لهدا فدً منطقدة      

الشرق االوسط عموماً   ومنطقة الخلٌ  العربً على وجه الخصدوص هددفاً مهمداً   ألن التغٌٌدر 

ٌدؤدي الدى الفوضدى وعددم  مهما كان نوعه سواء كان سٌاسٌاً أو اقتصادٌاً أو اجتماعٌداً غالبداً مدا

االستقرار الذي ٌؤثر بدورهللا على مصالح الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وأهدافها فً المنطقدة   وال 

شد  فددإن شددعور الوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة بددالقوة والنفددوذ علددى الصددعٌد العددالمً اللددذٌن طبعددا 

 . (4عوفٌتً السابق السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة   وال سٌما بعد انهٌار االتحاد الس

وعلٌه فإن الوالٌات المتحدة تخشدى مدن أن ٌدؤدي تغٌٌدر األنظمدة الحاكمدة فدً المنطقدة الدى      

نتائ  عكسٌة خوفاً من أن ٌكون البدٌل قوى ذات توجهات معادٌة لها   أو نظدم عسدكرٌة وطنٌدة 

وأن الوالٌدات قلٌلة الخبدرة   وذات سٌاسدات متهدورة وعنٌفدة لكسدب الشدارع السٌاسدً   خاصدة 

                                                           
    المجمددع العددالمً للتقرٌددب بددٌن المددذاهب االسددالمٌة  1مجموعددة بدداحثٌن   االمددة االسددالمٌة والتحدددٌات   ط (1ع

 . 117  ص  7113 –ران طه

 . 117مجموعة باحثٌن   االمة االسالمٌة والتحدٌات   مصدر سابق   ص  (7ع

   7113  مركز دراسات الوحدة العربٌة   بٌدروت    7أٌلول   ط 11مجموعة باحثٌن   العرب والعالم بعد  (4ع

 . 35ص 
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المتحدة لدٌها عالقات جٌدة مع نظم الحكم العربٌة   ولدٌها تجربة طوٌلة فً كٌفٌة التعامدل معهدا 

 . (1ع  ووسائل الوصول الٌها   وأسالٌب الضغط علٌها 

أن ما تقدم ٌمثل من وجهة النظر األمرٌكٌة مصلحة حٌوٌة ال ٌمكن تهدٌدها أو المسدا  بهدا      

  األمر الذي جعل الخلٌ  العربً محاطاً بحزام عسكري أمرٌكً   مما ترتب علٌه خروجه مدن 

معادلة األمدن الهشدة لٌددخل ضدمن مظلدة األمدن األمرٌكدً   والتدً تعتمدد علدى وجدود عسدكري 

اشر بدون وسطاء   وهو ما دفع الوالٌات المتحدة الى اعادة  نتشار القوات األمرٌكٌدة أمرٌكً مب

وبناء شبكة من القواعد العسكرٌة الدائمة والمؤقتة فً جمٌدع انحداء العدالم   وخاصدة فدً الخلدٌ  

 . (7عالعربً 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   175المنطقة   مجلدة شدؤون عربٌدة   العددد سعٌد رفعت   توجهات امرٌكٌة وتوجهات أوروبٌة جدٌدة فً  (1ع

 . 5  ص  7110

 . 121اشرف محمد كش    أمن الخلٌ  فً السٌاسة األمرٌكٌة   مصدر سابق   ص  (7ع
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 المبحا النالا

 التييير ف  المتماو المريك  ف  م طقة اللعي  العرب  احتمالت
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 المبحا النالا

 احتمالت التييير ف  المتماو المريك  ف  م طقة اللعي  العرب 

احتماالت التغٌٌر فً االهتمام االمرٌكً فً منطقة الخلٌ  العربً  ستغلت الوالٌات المتحددة      

  االمرٌكٌة  مكاناتها العسكرٌة خالل العقد االخٌر لحماٌة تدفق الواردات النفطٌة لمنطقة الخلدٌ  

سدً فددً العربدً مدن الددول المنافسدة لهدا فدً ظدل اعتمادهدا علدى الصدادرات النفطٌدة كعامدل أسا

  بٌد صناعتها مما جعل تأمٌن الواردات النفطٌة محوراً رئٌسٌاً فً السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة 

مسددتقبل الدددور األمرٌكددً فددً أن االكتشددافات النفطٌددة األمرٌكٌددة الهائلددة أثددارت تسدداؤالت حددول 

 . (1عمنطقة الخلٌ  العربً والتزاماتها تجاهللا أمن المنطقة 

محللددٌن السٌاسددٌن الددى تراجددع دور السٌاسددة الخارجٌددة االمرٌكٌددة فددً وقددد ذهددب عدددد مددن ال     

المنطقة نتٌجة لزٌادة االنتان النفطً االمرٌكً وتقلٌل الواردات من دول الخلٌ    وهذا مدا ٌعندً 

تحرراً من أعباء االدارة الٌومٌة لشدؤون الشدرق االوسدط والتدً فرضدتها حٌوٌدة الدنفط الخلٌجدً 

 . (7علالقتصاد االمرٌكً 

فً خطاباتهم على موضوع استقالل واردات النفط وان الساسة االمرٌكٌن غالبا ما ٌعتمدون      

  معتبرٌن ذل  من شأنه أن ٌددعم االقتصداد االمرٌكدً   وٌبعدد الوالٌدات المتحددة عدن مسدؤلٌتها 

العسدكرٌة مددن تددوترات منطقدة الشددرق االوسددط   حٌدث ٌصددبح االمددر ال ٌتطلدب تدددخل الوالٌددات 

دة عسددكرٌاً علددى نطدداق واسددع لضددمان  نتددان الددنفط واسددتمرار الصددادرات الددى الوالٌددات المتحدد

                                                           
أمٌددر الراشددد   خمسددة مسددارات مسددتقبلٌة تحمددل الفددرص والتحدددٌات بددٌن العالقددات الخلٌجٌددة مددع االدارات  (1ع

 . 75  ص  7112  الدوحة    112  العدد االمرٌكٌة   مركز االراء حول الخلٌ  

باسم راشد   رؤٌة امرٌكٌة نحو نظام أمنً فً الخلٌ  العربً   مركز المستقبل لالبحاث والدراسات المتقدمة  (7ع

 . 12  ص  7115  القاهرة    110  العدد 
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االٌرانٌدة    –المتحدة وحلفائها   فً حال  ندالع الحروب بٌن الدول المجاورة كالحرب العراقٌة 

 . (1عأو الغزو العراقً للكوٌت 

فدً غداز الصدخر الزٌتدً فدً أن  نتان النفط فً الوالٌات المتحدة بشكل عدام والنمدو الهائدل      

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بشكل خاص سٌزٌد من انتان النفط الخام فً الوالٌات المتحدة بشكل 

كبٌر   مما سٌترتب علٌه تدرٌجٌاً التقلٌل من الواردات النفطٌة االمرٌكٌة مدن دول الخلدٌ    كمدا 

 . (7عالعالمٌة  ان نمو االنتان النفطً سٌؤدي الى  عادة توجٌه تجارة النفط

أكثددر اعتمدداداً علددى صددادرات الددنفط  –دون الوالٌددات المتحدددة  –كمددا سددٌجعل بعددض الدددول      

الخام من منطقة غٌر مستقرة متضمنة دول الخلدٌ    ممدا ٌجعدل تتبدع سٌاسدات ومواقدف مختلفدة 

ٌددة فددً كددل مددن تدددفقات التجددارة العالمتجدداهللا المنطقددة   ومددن المحتمددل أن تددؤثر هددذهللا التغٌددرات 

وااللتزامددات السٌاسددٌة والعسددكرٌة االمرٌكٌددة علددى اسددتقرار منطقددة الخلددٌ  العربددً   وعالقددات 

القوى الكبرى بطرٌقة تجعل المحللٌن وضاع السٌاسات ٌعٌددون التفكٌدر فدً العالقدة بدٌن الطاقدة 

وقددرارات السٌاسددة الخارجٌددة   كمددا هددو االمددر أخٌددراً فددً ظددل التغٌددرات فددً اولوٌددات الدددفاع 

 . (4عٌكٌة واستمرار القٌود السٌاسٌة واالقتصادٌة الداخلٌة االمر

وان مددن المنطقددً ان تعٌددد الوالٌددات المتحدددة تقٌددٌم بعددض الشددراكات التددً اقامتهددا منددذ فتددرة      

طوٌلددة وٌنطبددق بشددكل خدداص عددى منطقددة الخلددٌ  العربددً التددً تشدداركها الكثٌددر مددن السٌاسددات 

لالرهاب واعمدال العندف التدً تمارسدها جماعدات متشدددة اسدالمٌاً واالستراتٌجٌات فً التصدي 

 . (3عواقلٌماً ودولٌاً 

                                                           
 . 124اشرف محمد كش    مصدر سابق   ص  (1ع

 7110  القاهرة    103جٌة االمرٌكٌة   مجلة السٌاسة الدولٌة   العدد عمرو كمال   النفط فً السٌاسة الخار (7ع

 . 54  ص 

محمد السٌد غانم   القواعد العسكرٌة االمرٌكٌة فً العالم العربً   مركز البحدوث والدراسدات السدتراتٌجٌة    (4ع

 . 25  ص  7112  القاهرة    112العدد 

 . 25المصدر نفسه   ص  (3ع
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والتً تتمثل أولوٌات السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌدة خدالل هدذا القدرن و ن كدان تحدٌدد مسدار      

هذهللا العالقات توقف مؤخراً لدى االدارة االمرٌكٌة عند قضٌة التمٌز بٌن من هو حلٌف ومدن هدو 

 . (1ععدد للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة خصم و

ومن جانب أخر أثر التقٌٌم الضعٌف للقوات العسكرٌة المسلحة االمرٌكٌدة مدن قبدل مركدز ع      

م ( للكثٌددر مددن الشددكو  االقلٌمٌددة والدولٌددة ازاء  7112هٌددرت  فاوندٌشددن ( طبقدداً لدددلٌل ع عددام 

ر واضدعف بكثٌدر مدن ان تكسدب اي القدرة الفعلٌة لقدوات الجدٌا االمرٌكدً التدً اضدحت اصدغ

معركة او حدروب أخدرى وبمدا ان الخلدٌ  بدات اكثدر حزمداً وقددرة علدى مجابهدة المخداطر التدً 

تحدق بالمنطقة وفً مقددمتها الخطدر االٌراندً بقددرات ذاتٌدة وحلفداء جددد خدارن مظلدة الحماٌدة 

االمرٌكدً ع ترامدب (  االمرٌكٌة   حٌث تؤشر بوادر السٌاسة االدارة االمرٌكٌة فً عهد الرئٌ 

 . (7عالكثٌر من القلق لدى الحلفاء والخصوم 

وكال المعسدكر بدٌن ٌتوقعدان انهمدا سدٌتعامالن مدع والٌدات امرٌكٌدة غٌدر متحددة طٌلدة فتدرة      

رئاسة ع ترامب (   ناهٌ  عن قدرتها فً التعامل مع ما احدثته السٌاسات االمرٌكٌة من فوضى 

وقصور تحركاتها التً غذت الكثٌدر مدن الحدروب االهلٌدة تناقضاتها طائفٌة فً المنطقة   جراء 

 . (4عالمستمرة حتى اللحظة فً سورٌا والعراق 

 

 

                                                           
  مركددز دراسددات الوحدددة  1السٌاسددة االمرٌكٌددة تجدداهللا العددرب كٌدف تصددنع ومددن ٌضددعها   طفدواز جددرج     (1ع

 . 47  ص  1991العربٌة   بٌروت   

عبد الدرحمن الراشدد   ملفدات ترامدب ع العالقدات مدع الخلدٌ  (   صدحٌفة الشدرق االوسدط السدعودٌة   العددد  (7ع

 . 0  ص  7110  السعودٌة    712

 . 0مصدر سابق   ص  عبد الرحمن الراشد   (4ع
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 اللاتمة

 ف   هاية البحا تو التوص: الى أمو ال تائ  التالية وم          

قدد شدكلت منطقدة الخلدٌ  العربدً واحددة مدن أهدم المنداطق الحٌوٌدة فدً العدالم    – 1

نظدددراً  مكاناتهدددا النفطٌدددة الهائلدددة   ولموقعهدددا الجغرافدددً   والتدددً اتجهدددت نحوهدددا 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بكل قوتها فً سدبٌل فدرض وجدود عسدكري دائدم لهدا فدً 

 المنطقة .

كٌددة الددى تأكٌددد تواجدددها العسددكري المباشددر فددً سددعت الوالٌددات المتحدددة األمرٌ – 7

ٌدددأتً فدددً اطدددار بعددددٌن أساسدددٌٌن : االول : ٌتمثدددل بالعددددد منطقدددة الخلدددٌ  العربدددً 

االقتصددادي مددن خددالل الهٌمنددة علددى نفددط المنطقددة للددتحكم فددً االسددعار فددً السددوق 

العالمٌدة   ولتعدوٌض الددنقص الحاصدل لدددٌها مدن الطاقددة فضدالً عددن عدودة الشددركات 

ة االحتكارٌدددة الغربٌدددة لتحدددل محدددل الشدددركات والهٌئدددات الوطنٌدددة فدددً الددددول النفطٌددد

 المنتجة.
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مواجهة الدول الصدٌقة والحلٌفة لها   وللحٌلولة دون فدً الشدؤون الدولٌدة مسدتقبالً   

ً حسم الهٌمنة االمرٌكٌدة علدى شدؤون العدالم مدن وهو ما ٌصٌب فً نهاٌة المطاف ف

 خالل التحكم بمواد الطاقة الرئٌسٌة استراتٌجٌاً وأقتصادٌاً وسٌاسٌاً .
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