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Abstract 
 
 
         This study is intended to high_light the U.S.A strategies in the Middle 
East region. These strategies are almost concerned with protecting the 
interest of U.S.A as regards arab_petrolum.  
          
         The methodology followed is historical and descriptive collecting 
serious of information, classifying analyzing them to reach to definite 
conclusion. 
          
         The research has given attention to the important of Middle East 
region, as strategic region to U.S.A, and polices implemented by the U.S.A, 
witch is mainly to assure the supply of oil, in the way that it wishes. That is 
had been since oil polycot that was applied by the Arab nation in October 
1973, until the second gulf war. 
          
         The conclusion of the research is that U.S.A is almost   intently 
interested in oil, that is why it places too much attention to Arab gulf area. 
Most of strategic witch made by U.S.A aim to actualize that interest.      



 

 المقدمة
 

 وذلـك لمـا      ؛ مصادر الطاقه المستخدمه   اهم    اصبح من   فى العالم  كتشاف النفط عندما تم إ  
 فاصـبح مـن      ، االخـرى  ر الطاقـه   تنافسه مع مصاد    به من خصائص جعلته يتميز بقابليه      يمتاز
 . فى العالم  استخداماً الطاقهموارداكثر

 الـدول للحصـول     التى تتصارع عليه   اهم الموارد ا    من  للنفط اصبح  نتيجةً لالهميه النسبيه  
فمعظم الدول المستهلكه   .  فى السياسه الدوليه      وصار بذلك من العوامل المؤثره      ،عليه بكافة السبل  

 ،  عليـه   للحصـول   خارجيه تهدف فى النهايـه     لدول المتقدمه اصبحت تتبنى سياسه    للنفط خاصةً ا  
الساسى لهذا البحث    الموضوع ا   .تك الدول  ل ستراتيجيات السياسيه  باإل اصبح النفط مرتبطاً  وبالتالى  

 والتـى    ، الشرق االوسـط    تتبناها الواليات المتحده تجاه منطقة     ستراتيجيات التى يتمحور حول اإل  
 . المرتبطه بالنفط العربى حتها مصلتهدف بها حماية

 -:مشكلة البحث   *
 ويظهر ذلك    ،ره الشرق االوسط بصوره كبي    واليات المتحده تهتم بمنطقة   من المالحظ ان ال   

فماهى اسـباب كـل هـذا       . شئونها   والتدخل فى كافة  ، ذها فى المنطقه     لبسط نفو  فى سعيها الدائم  
؟ هل يمكن إعتبار هدف الحصول على النفط العربى الموجود فى المنطقه هـو السـبب                اإلهتمام  

   الهدف ؟  الواليات المتحده لتحقيق ذلكالرئيسى لذلك ؟ وماهى اإلستراتيجيات التى إتخذتها
 - :همية البحثأ  *

 ،ت المتحدة لحماية مصلحتها النفطيـه       من خالل التعرض للسياسات التى تقوم بها الواليا       
 ومدى اهميته بالنسبة     ،يكشف لنا هذا البحث عن مدى اعتماد الواليات المتحدة على النفط العربى           

وسـيله  سـتخدم ك  يُ  ،يد العـرب   االمر الذى يمكن ان يجعل ذلك النفط عامل قوه وسالح فى              ،لها
 ويمكـن ان يكـون اداه      كما    ،الحقوق والمصالح العربيه    الحترام  ؛ للضغط على الواليات المتحده   

  .اوالت الهيمنه والسيطره االمريكيهللوقوف فى وجه مح
 - :هدف البحث  *

ت على القـرارا  ، لواليات المتحده   ل حهثير النفط العربى كمصل   يح تأ يهدف البحث الى توض   
التى  فالبحث يتتبع السياسات      ،ق االوسط ن منطقة الشر  واليات المتحده بشأ   التى تتخذها ال   السياسيه

  .منطقه بهدف حماية مصلحتها النفطيهتقوم بها الواليات المتحدة فى ال



 
 
 

  - :فرضيات البحث*  
 ى الواليات المتحدة لتحقيقها فى منطقة الشرق األوسط هـى تـأمين      من اهم المصالح التى تسع     -١

 . التى تناسبها  وبالطريقه ،وصول النفط العربى اليها

  .        المنطقه فىلواليات المتحدهوجود اسرائيل يحقق مصلحه استراتيجيه ل -٢

 . قهالمنط النفطيه لتلك  الخليج العربى ينبع من االهميهاالهتمام االمريكى بمنطقة -٣

حماية مصالحها النفطية في     هدفت به    ة في حربي الخليج االولي والثانيه     تدخل الواليات المتحد   -٤
  .المنطقه

 علـي   وج التي اتبعتها الواليات المتحده في المنطقه هدفت بها المحافظه         دسياسة االحتواء المز   -٥
   . وتأكيد سيطرتها علي المنطقه ،مصالحها

 -:منهج البحث *  
 هـذا    ، التي ال يمكن تجاوزهـا     لومات التاريخيه د المع ع المنهج التاريخي لسر   تباوف يتم إ  س

  . لتحليل المعلومات وإستخراج اإلستنتاجات منها التحليلي و الي المهنج الوصفيباإلضافه
 - : البحثمصادر  *

ـ   ،لجمع معلومات هذا البحث تمت اإلستعانه بـالمراجع العربيـه           وكـذلك    ،هـ واالنجليزي
تم الحصول عليها    الي المعلومات التي      هذا باإلضافه   ،حوث العلميه  والب  ،والتقاريرالمجالت  

 .بواسطة االنترنت
 - :التبويب  *

يتناول الفصـل االول منطقـة الشـرق         . ومقدمه وخاتمه  ،يحتوي هذا البحث على خمس فصول       
  ، وتجارتـه   ،ل البتـرو  وصـناعة  ،ات المتحده    للوالي السياسه الخارجيه و،االوسط بصوره عامه    

ها فـي سـوق الـنفط       وتأثير منظمة االوبك    يتناول الفصل الثاني   و .عالم  وتوزيعه الجغرافي فى ال   
 تجاه   تطور السياسه االمريكيه   يتناولفالفصل الثالث   اما.نجازاتها   إ اهم و بكامنظمة االو و ،العالمي  
التركيز على مصلحتين   وذلك ب ، والمصالح االمريكيه فى تلك المنطقه      رق االوسط   ـة الش ــمنطق

نـاول العالقـات    والفصل الرابـع يت   . العربي  لنفط     ا والحصول على ،ىسرائيلاإلتوطيد الكيان   : 
كمـا يتنـاول الفصـل      .   حربي الخليج االولي والثانيه    الدور االمريكي خالل  و،الخليجيه االمريكيه 



 وذلـك    ،حـرب البـارده   ه في فترة ما بعـد ال      االمريكية تجاه المنطق  اهم االستراتيجيات   الخامس  
  الجديدىاوسطللمشروع الشرق  ويجالترو  اإلحتواءالمزدوجيز على سياسةبالترك

  
 



 الفصل االول
منطقة الشرق االوسط والسياسـه الخارجيـه       للواليـات المتحـده     
 االمريكيه والبترول
 ١-١ : منطقة الشرق االوسط:-
 مصطلح الشرق االوسط    

من اكثر المصطلحات اثاره للجدل والخـالف بـين المشـتقلين           عد مصطلح الشرق االوسط     ُي     
 فهذا المصـطلح    .ين بدراسه تلك المنطقه بصفه خاصه     يوبين المعن  ، بالعالقات الدوليه بصفه عامه   

التي التقت مصالحها مع مصـالح       ، رتبط بمصالح المخططات االستعماريه الغربيه    إ هغربي النشأ 
   . التي تطالب بوطن لها في فلسطين،الحركه الصهيونيه

ـ    ، كبديل لمصطلح الوطن العربي     الشرق االوسط  مصطلح اُستخِدم      ى ازكـاء   الذي يساعد عل
مصطلح الشرق االوسط مصطلح سياسـي      لي ف ابالت ،  لالمام وحده العربيه بالوالدفع  الهويه العربيه   

نمـا  وإ ، ليست مستمده من طبيعه المنطقه نفسـها      فهذه التسميه     .ستخدامهوإته  في نشأ ستراتيجي  إ
وراء تي كانـت    العتبر شرق اوسط بالنسبه الوروبا      فالشرق االوسط يُ   ، المنطقه بالغير  من عالقة 

   .اطالق تلك التسميه
فهناك تعريفـات    ، طلحهنالك خالفات عديده حول تحديد نطاق المنطقه التي يشير اليها هذا المص           

-: عديده للمصطلح من بينها   
تتطـابق مـع العـالم      الذي يحدد المنطقه بشكل يجعلها      تعريف معهد الشرق االوسط بواشنطن      / أ

  )١ (.ومن السودان الى اوزبكستان،دونيسيااي من الغرب الى اناالسالمي 
  وقبـرص  ، وايـران  ، يعرف مجلد  الشرق االوسط وشمال افريقيا المنطقه بانها تشمل تركيا          / ب

ــيب  ــالل الخصــــ ــه الهــــ ــرائيل ، ومنطقــــ ــبه ، واســــ  وشــــ
. والجزائر ،وتونس والمغرب،وافغانستان،وليبيا،والسودان،ومصر،عربيهلالجزيرا  

لدول اآلسـيويه الناطقـه     ا ،  الشرق االوسط للدالله على كل من مصر       عض عبارة يستخدم الب / ج
)٢. (والسودان ، واحياناً يضمون اليها كل من ليبيا ، تركيا ، قبرص ، ايران ،  اسرائيلبالعربيه   

الشـرق  م  ١٩٧٢  عـام  للقرن العشرين بنسخته الثانيه الصـادره فـي       ) وبستر(يعرف قاموس   / د
، العراقجغرافيه التي تشمل المنطقه الاالوسط على انه  ، ايران  وفي بعض االحيـان   ، افغانستان 

يعني ايضـاً   ا المصطلح فيعرفه على انه       ويضيف القاموس معنى آخر لهذ      والتبت وبورما  ، الهند



هو الشرق االدنى الذي يشمل البلدان الواقعه بالقرب من الجـزء            (:الشرق االدنى الذي يعرفه بانه    
 ،سـوريا  ، تركيـا  ،متضمناً جنوب غرب آسـيا     ، او الى الشرق منه   توسط  الشرقي من البحر الم   
)٣( .)ومصر ،انوفي بعض االحيان البلق ،السعوديه شرق االردن ،فلسطين ،لبنان  

مصطلح هـالل  م ١٩٩٣صادر عن البنك الدولي في عام  التنميه في العالم    عن  استخدم تقرير   / هـ
واصـغرها الـدول     ،اكبرها الصـين  ،ه اقاليم ديمغرافيه  الم الى ثماني  بتقسيمه للع  ، الشرق االوسط 

من مورتانيا  الذي يمتد    ،هالل الشرق االوسط  االثنين يقف   وما بين    ، االشتراكيه السابقه في اوروبا   
كمـا   ، وسائر البلدان العربيه اآلسـيويه    ،ويضم شمال افريقيا   ، غرباً الى حدود الصين في الشرق     

.ومالطا  ،  وتركيايضم اسرائيل وباكستان  
ومـائي  ،نفطي :على ثالث محددات  قد تاسست   هناك من يقول ان معايير تحديد الشرق االوسط         / و

مـن الجـزء     القرن العشرين    يتشكل في نهاية   يمكن القول ان الشرق االوسط       وبالتالي ، وفلسطيني
ه والجزيـر  ، وايـران ،تركيـا  :ويشـمل  ،  المتوسط الشرقي   البحر الممتد حول اآلسيوي االفريقي   

تشير الـى   ا ونجد ان معظم الدراسات االمريكيه       هذ )٤ (.ووادي النيل  ، والهالل الخصيب العربيه  
 الحرب البـارده    كما نجد ان نهاية    .وتركيا ، وايران ، الشرق االوسط بالتركيز على الدول العربيه     

 كانـت متاخمـه للحـدود     لمصـطلح   ل  فالحدود الشـماليه   ،  تعريف للشرق االوسط   افرزت اعادة 
 جمهوريات ضمتها االمبراطوريه الروسيه في القرن التاسـع عشـر           ةوكانت هناك عد   ، السوفيتيه

ضـيفت الـى    اُتفكك دول االتحاد السوفيتي     بعد   .الوسطىمثل آسيا     كانت ضمن االتحاد السوفيتي   
ضـمن االتحـاد السـوفيتي      ي كانت   الت ، عدد من الجمهوريات المسلمه   مصطلح الشرق االوسط    

  . السابق 
 وحـدة ال تربطهـا    فدوله   ،  هنالك معيار موضوعي لتحديد نطاق المصطلح      هكذا نجد انه اليوجد   

. تاريخ او لغه او حضاره او قوميه واحده   
 

 ١-١-١ : االهميه االستراتيجيه لمنطقة الشرق االوسط :-      
فـي ملتقـى     ، فهو يقع في موقع متوسط من العـالم         ١للشرق االوسط اهميه جيوبوليتيكيه          

اكبر مجموعه مائيه من البحار والمحيطات      يشرف على   . وافريقيا ، وآسيا ، اوروبا :قارات ثالث 
 ، الخليج العربي  ،البحر االحمر  ، توسطالبحر االبيض الم   ، البحر االسود  ، ينتتمثل في بحر قزو   

 .ونهـر االردن   ، جلهد ، الفرات ، مثل النيل  كما يحتوي على العديد من االنهار        .والمحيط الهندي 
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ومضـائق البسـفور     ،  السـويس  قناةفي مجموعه من اهم مواقع المرور الدوليه وهي         كما يتحكم   
قه المداريه جنوباً   في مكان وسط بين المنط    تقع المنطقه    .ومضيق هرمز وباب المندب    ، والدردنيل

. لعام باالعتدال على مدار ايتسم مناخها و ، تدله البارده شماالًوالمنطقه المع  
:تتمثل في  هعسكريمنطقه اهميه استراتيجيه لل       

ضـد اخطـار     للتـامين     ؛ القواعد العسكريه مما يمكن من نشر     للشرق االوسط اتساع مكاني     / أ
توفر الظروف المختلفه لتدريب القوات على القتال في االنـواع           التربه   طبيعةكما ان تنوع    ،العدوان

.المختلفه من ميادين القتال   
.القوه البشريه الهائله التي يمكن استخدامها في العمليات العسكريه / ب  

.لمالحه طوال العام  لوالطيرانومياه المنطقه  اجواء صالحية/ ج  
وال سـيما  ،والزخـائر ، االسلحهمثل صناعة ،صناعات حربيهتوفر عوامل االنتاج الالزمه لقيام   / د

 اذا 
.التسلح المتطور  الخبره في تكنلوجيا امكن تحقيق نوع من التعاون مع الدول ذات  

.الالزم للعمليات الحربيه والوقود ،في مصادر الطاقهاالكتفاء الذاتي / هـ  
مع وجود موانيء ضخمه صـالحه للمالحـه    ،المطله على البحار والمحيطات   امتداد السواحل   / و 

.عد الجويه جود العديد من المطارات والقواباالضافه لو، قواعد بحريهبمثابة  ن لتكو  
) ٥(.حريه ذات االهميه اإلستراتيجيه تحكم دول المنطقه فى العديد من الممرات الب/ ز  

  بالد مابين النهرين   –ففي الحوض الميزو بوتامي      ، الشرق االوسط مركز وملتقى الحضارات        
 .لمـيالد وكان ذلك في االلف الرابع قبـل ا       ،  في تاريخ البشريه    تاسست اول المدن   –ووادي النيل   

كانت هناك  وحوض الفرات    ، وسوريا ، لتبين لنا انه في فلسطين    وجاءت االكتشافات االثريه     )٦(
كذلك هنـاك    ، تجمعات بشريه صغيره يعود تاريخها الى االلف العاشر وااللف التاسع قبل الميالد           

وفـي   ، في وادي الفـرات   و ، ظهرت في االلف السابع قبل الميالد في االناضول       تجمعات قرويه   
ثـم جـاء     .مثل الفخار واالوانـي   وكان لها مستوى تقني مثير لالعجاب       العليا  الهضاب االيرانيه   

ماعنـدهم  والبابليـه   ، واآلشوريه ، ليضيفوا للحضاره المصريهاالغريق وبعدهم الرومان للمنطقه  
 ، كان العالم  س لدى غالبية  الشرق االوسط بمنزله روحيه      تتمتع منطقة . من فنون الهندسه والعماره     

.   االسالمو ، يهالمسيح، اليهوديهفهي تحتوي على المقدسات الدينيه للديانات السماويه الثالث   
وكانـت جميـع     ، عتبر من المناطق الصالحه للزراعه    فالمنطقه تُ  ، طقه اهميه اقتصاديه  للمن      

وكـان القمـح هـو       ،زرع بالحبوب منذ اقـدم العصـور      االراضي القابله للزراعه في المنطقه تُ     



قـل  زرع الشعير في االطراف حيـث ت      نما يُ بي ، المحصول الذي يشغل اكبر مساحه من االراضي      
فـي  مثل القطـن    زرع من اجل التصدير     ضاً الحاصدات عاليه القيمه التي تُ     هنالك اي  )٧( .االمطار

يتون الـذي   الزو .والسودان ، والنيل في مصر   ،  سوريا  ازمير في تركيا واجزاء متفرقه من      اقليم
 ، والعراق ،  التمر في شبه الجزيره العربيه     زرعكما يُ واالردن   ، وتركيا زرع في تونس وسوريا   ُي

وعلى ضفاف الحوض    ،  في شمال الدلتا في مصر     واالرز ،  البن في اليمن   يوجدو .وجنوب ايران 
 فـي   خاصةً هوالفواك ،  الحمضيات ة بزراع  المنطقه تشتهر ايضاً . االدنى  لكل من دجله والفرات     

. حوض البحر المتوسط   
وكانت بعـض الحيوانـات مثـل        ، ظيت باهميه كبيره  وُح ،  الماشيه في المنطقه   انتشرت تربية    

 ، هذا باالضـافه للصـوف     ، والماعز تشكل السلع التصديريه االساسيه     ، الخيل والجمال واالغنام  
. وليبيا  ، عراقوال ،  في شبه الجزيره العربيهصةًخاوالجلود كسلع للتصدير   

في مختلف انحاء المنطقه منـذ       رف البترول   وقد عُ  ، عتبر المنطقه من المناطق الغنيه بالنفط     تُ         
وغيرها  ، ومعالجة جلود الجمال   ،  السفن مثل سد ثقوب  ستخدم الغراض عديده    واُالعصور القديمه   

ـ        .االغراض غير التجاريه   من ان هـذا االسـتخدام ينتظـر      وقد تاخر استخدامه في الصناعه اذ ك
منه عن طريـق ثقـب الطبقـات        اكتشاف طريقه تساعد في الحصول على كميات تجاريه كبيره          

فـر اول   دريك عندما تـم ح    .ل.إ هذه الطريقه ابتكرها   .التي تتالف من الصخورالقاسيه    ، االرضيه
فر بئر م ُح١٩١١ام  في ع.م ١٨٥٩ فى عام بنسلفانيا بالواليات المتحده بئر بطريقه آليه في والية

 لم يكـن    )٨( .ومنذ ذلك التاريخ توالت االكتشافات البتروليه في انحاء الشرق االوسط          ، في مصر 
وذلك الن نقل النفط من االمـريكتين        ؛ لنفط المنطقه هذه االهميه التي يمتاز بها في الوقت الحالي         

زديـاد الطلـب العـالمي علـى         ال غير انه نتيجه    .وامناًكان اقل تكلفه واكثر سرعه      الى اوروبا   
دام بترول الواليات المتحده لخدمة مشـروع مارشـال         واستخ ، بعد الحرب العالميه الثانيه   البترول  
خاصـه بعـد ان      ، الطلب على بترول المنطقه    زيادةادى ذلك الى    ، دول اوروبا الغربيه   لمساعدة

ــات ال ــبحت الواليـ ــنماصـ ــده مـ ــنفط تحـ ــتورده للـ ــدول المسـ ــر الـ                                        . اكثـ
                                                                                                 

                   
بانخفاض تكـاليف   ويمتاز بترولها    .المؤكد في العالم   المنطقه على ثلثي احتياطي النفط       تحتوى     

ـ       ،  النخفاض نفقات البحث   االنتاج وذلك نظراً   غاللها تقريبـاً   تفجميع مواقع البترول التي يجري اس
واغلب هذه المواقع قريبـه مـن        ،  الضخ مما يؤدي الى خفض تكلفة    تقع على مقربه من السواحل      



 كوينات الصخريه فى المنطقه وسهولة     الت كما نجد ان طبيعة   ،تحتاج لحفر عميق  وال ، سطح االرض 
  ذلك الـى امكانيـة     امها الى جانب الضغط الكبير للغازات فى الداخل ادى        تسرب السوائل من مس   

ينـتج  فالشرق االوسط    ، ايضاً لبترول المنطقه ميزه في النوعيه     . استخراج البترول بنفقات بسيطه     
هذه المميزات التي تميـز      .اسب االسواق المختلفه   وهذه االنواع تن   ثقيلهو ، ه ومتوسطه خفيفخامات  

 في االستثمار في بترول المنطقه    تنافس الشركات العالميه الكبرى للبترول       ادت الى    بترول المنطقه 
 تلك . الشركات االمريكيه  خاصةً ، واصبحت تلك الشركات تحتكر بترول المنطقه بصوره كبيره        ،

 كانت تسعى للسيطره علـى منطقـة      فالدول االستعماريه الغربيه     كانت تساندها حكوماتها     الشركات
اقتصـاديه وجيوبولوتيكيـه وعسـكريه      لما تمتاز به هذه المنطقه مـن اهميـه           ؛ سطالشرق االو 

.حضاريه و  
 ١-١-٢ : صراع الدول الغربيه على منطقة الشرق االوسط :- 

  الـدين االسـالمي      مكانة ويضكان هدفه تغ   ، لغزو من الدول الغربيه   تعرضت المنطقه            
وكانوا يموهون خططهم العدوانيـه      . ات اقتصاديه عديده  خيروالسيطره على تلك المنطقه التي بها       

في غضون القرن الحادي عشر والقرن الثـاني        .  االقليات الدينيه    وحماية،بشعارات نشر المسيحيه  
وكثيـر مـن عمليـات       ، في الشرق االدنـى     ٢قامت ثماني حمالت صليبيه     عشر والثالث عشر    

لغزاه على فلسـطين    استولى ا ) م  ١٠٩٩ –م  ١٠٩٦(  الحرب الصليبيه االولى      وبنتيجة  .االحتالل
وتركيـا   ، وسوريا ، وقسم كبير من اراضي لبنان الحالي      ، وقسم ما وراء االردن    بما فيها القدس  
تعرضت المنطقه لغزوات اخرى مـن نـوع خـاص     في القرن الخامس عشر      )٩(.واسسوا مملكه 

بشعارات النضال من اجـل نشـر        والتي كانت تبرر تصرفاتها    الكشوف الجغرافيه    رفت بمرحلة ُع
شر كـان هنالـك     طيلة القرن التاسع ع    . نطقه الم قاليون واالسبان في   البرت فظهر بذلك  ، يحيهسالم

فقـد   ،  االمبراطوريـه العثمانيـه     التى كانت ترزح تحت سيطرة     في المنطقه  تنافس القوه االوربيه  
وايضـاً القياصـره     ، واالنجليز ، ونوالفرنسي ، االستعماريه الهولنديون ظهر بناة االمبراطوريات    

 الذى اصبح منافساً    لتفتح بنتائجها االبواب للنفوذ االوربي    وجاءت الحرب العالميه االولى      .الروس
نـابليون بونـابرت فـي ارض         هبط القائد الفرنسي   م١٧٩٨فى عام    . في المنطقه  للنفوذ العثمانى 

 فى تلك الفتره كان الشرق االوسط       .صعوبه حتلها بدون   ثم ا  – والتي كانت واليه عثمانيه      –مصر  
بعد الحـرب العالميـه      )١٠ (.واحياناً من داخل المنطقه    ، خاللها محكوماً بقوى احياناً من خارجه     

وتم تقسيم مناطق النفوذ بين الـدول        ، كقوه عظمى في المنطقه   ن  واالولى ظهر االنجليز والفرنسي   
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مت الوجود االوربي الغربي فـي      التي دعّ  م١٩١٦و  المنتصره في الحرب وفقاً التفاقيه سايكس بيك      
.قهالمنط  

وكانت الواليات المتحده تتخـذ      ، محدواً كان الدور االمريكي       الحرب العالميه الثانيه   بدايةفي      
بالنفط ن زاد اهتمامها    خاصه بعد أ   ، في المنطقه  السياسي   من مصالحها االقتصاديه ركيزه للتحرك    

استمرار االنتاج االمريكي من النفط بنفس المعـدالت التـي دعـت اليهـا              ستحاله  نظراً إل  العربي
وزادت   .لذلك رنت ببصرها نحو االقطار العربيـه الغنيـه بـالموارد النفطيـه             الحربظروف  

خاصه بعـد ان اصـبحت الواليـات         ،  الغنيه بالنفط  التطلعات االمريكيه في منطقه الخليج العربي     
وكـان   ،  الحرب العالميه الثانيه    لخدمة مشروع مارشال بعد نهاية     تحده تستخدم انتاجها النفطى   الم

انه ال يمكن ابرام امر يتعلق      وقد ايقن االنجليز      .ذلك بدايه لتنافس امريكي انجليزي حول المنطقه      
 وقع على عاتق اللجنه التنفيذيه للسياسه       .او الحصول على تايدهم     رضاء االمريكان   دون إ بالمنطقه  

 اغسطس  ٢٠فانجزت مهمتها في     ، ارجيه االمريكيه تحديد معالم السياسه االمريكيه     االقتصاديه الخ 
وعممت الحكومه االمريكيه تلك الخطه السياسـيه        ، قبل ان تضع الحرب اوزارها بقليل      ، م١٩٤٥

حـددت المـذكره    .  مذكره تفصيليه بالغة السـريه     في صورة في المنطقه   على بعثاتها الدبلوماسيه    
-:على النحو التاليفي المنطقه االمريكيه اهداف السياسه   

لضمان سالم االمن فـي المنطقـه علـى      ؛تدعيم المصالح المستقله للواليات المتحده االمريكيه    / أ
.اساس حسن الجوار   

والسياسيه التـي ترغـب      ، جتماعيهواإل ، قتصاديهاف بحق الشعوب في اتباع النظم اإل      االعتر/ ب
. فيها  

   يز في التجـاره والنقـل     ي التم ونبذ سياسة  ، قدم المساواه بين الدول على     ضمان تكافؤ الفرص  / ج
. التفاوض مع اقطار المنطقه  حريةوالتاكيد على  

وتوسيع نطاق الحقـوق االقتصـاديه       ، توفير الحمايه لجميع المواطنين االمريكيين في المنطقه      / د
 العالميه الثانيه من موقـف الواليـات         لقد غيرت الحرب    )١١(  .مستقبليهواحتماالتها ال االمريكيه  

واخذت تتأهب لترث القـوى االسـتعماريه        ،  من تطلعاتها تجاهها   وزادت ، المتحده حيال المنطقه  
وخطب ود الشـعوب     ،  لتحقيق ذلك عبر اسلوب الزحف الوئيد       وكانت تلجأ   .التقليديه في المنطقه  
مـى  سعى البعاد نفـوذ القـوى العظ      وفي نفس الوقت كانت ت     ، الوطنيالل  تقبدعوى تشجيع االس  

خاصـه بعـد ان      ،  الحرب العالميه الثانيه   بعد نهاية  االمريكيه   االخرى التي ظهرت كمنافس للقوه    



واالتحـاد  فاصبح التنافس منحصر بين الواليـات المتحـده          ، خرجت بريطانيا من الحرب منهكه    
. السوفيتي   

وقـد   ،  القوى العظمـى   تنافس والصراع بين  سط كانت حلبه لل    الشرق االو  ان منطقة هكذا نجد       
-: امور في عدةالتقت سياسات الدول العظمى هذه   

االستراتيجي الذي تتمتع به المنطقه للسيطره على المناطق الحيويه فيهـا او            الهيمنه على الموقع    / أ
وتسـويق   ، غـاز الطبيعـي   دات ال وامـدا  ، وضمان خطوط المواصـالت    ، للسيطره على نفطها  

  )١٢.(تالمنتجا
لتـدعيم الكيـان    قد سعت الـدوائر الغربيـه        ف .ييد ودعم اسرائيل    في تأ التقت تلك السياسات    / ب

مصـطلح    بـذلك  ظهرو.رتكابه العديد من المظالم بحق العرب     من إ بالرغم  الصهيوني في المنطقه    
  الصراع في المنطقـه    تمويه حقيقة قصد من استخدامه    وهو تعبير غربي يُ    ،  الشرق االوسط  قضية

فكلمه قضيه تشير الـى      ،  مسائل متشابكه في تعبير واحد من جهه اخرى        واجمال عدة  ، من جهه 
والنتائج المترتبه على هـذا      ، ووجود اسرائيل  ،  العربي الصهيوني  والنزاع      القضيه الفلسطينيه 

)١٣( .والتسويات المطروحهالوجود   
.ك االساسي لسياستها الشرق اوسطيهحرلت المصالح الحيويه للدول الكبرى في المنطقه المشكّ/ ج  

تسعى للسيطره على المنطقـه     لم تعد هناك سوى دوله عظمى واحده          الحرب البارده  بعد نهاية      
ينحصـر فـي     في المنطقه واصبح الصراع بين الدول الغربيه       ، وهي الواليات المتحده االمريكيه   

عظيم فـي   التي كان لها تاريخ     دول الكبرى   فلم يعد لمعظم ال     .بالدرجه االولى التنافس االقتصادي   
ا السياسي فـي المنطقـه   اصبح كل دوره ن معظم هذه القوى     بل إ  ، سياسي مؤثر اي دور   المنطقه  

فبريطانيا تقلص دورها السياسي علـى    .والوقوف بجانبها ، ييد السياسات االمريكيه  منحصر في تأ  
 مسانده للمواقف االمريكيـه     اصبحت  و )١٤(، مستوى العالم عامه والشرق االوسط بصفه خاصه      

            . خاليـه للنفـوذ والسـيطره االمريكيـه           الشـرق االوسـط    اصبحت منطقـة   وبذلك،في المنطقه 
  
 
 ١-٢السياسه الخارجيه للواليات المتحده االمريكيه :-
 

تهم  ففقد بذلك االنجليز سـيطر      ،م١٧٧٦ستقلت المستعمرات االمريكيه عن الوطن االم في عام         إ  
والتي يبلـغ عـددها      ،على الواليات الثالث عشر التي اصبحت باسم الواليات المتحده االمريكيه            

  . واليه  ٥١



البنيه االساسيه لنظام الحكم االمريكي يقوم على دستور الواليات المتحده المكتـوب الـذي                     
مـل بـه فـي عـام        العوبدأ  ، م  ١٧٨٨صادق عليه في عام     والم  ،م١٧٨٧تمت صياغته في عام     

ولكـن  ،دل هذا الدستور عدد مـن المـرات          وقد عُ   . فهو اقدم دستور مكتوب في العالم      ،م١٧٨٩
 يختص النظام الدستوري    )١٥.(م نافذه   ١٧٨٩  عام  العناصر الرئيسيه لدستور   بالرغم من ذلك بقية   

-: للواليات المتحده بثالث سمات   
 السلطه المخوله بنص الدستور بـين الحكومـه         شاركة يشير االصطالح الى تقسيم وم     :الفدراليه  / أ   

 ، فالواليات المتحده جمهوريه فدراليه تتكون من عدد من الواليات          .القوميه وحكومات الواليات  
نتخب حاكم الواليه باالغلبيه الشعبيه لمده تتراوح بـين          ويُ ، يوجد في كل واليه سلطه تشريعيه     

 القضاء في الواليـات مسـتقل    . في واليات اخرىسنتين في بعض الواليات الى اربعه سنوات  
  .عن القضاء الفدرالي وتطبق محاكم الواليات القوانين المحليه التي تختلف من واليه الخـرى             

)١٦(  
 والتنفيذيه   ،الفصل بين السلطات يعني تقسيم سلطات الحكومه الدستوريه بين الفروع التشريعيه          / ب

 والتنفيذيه فـي     ،حده يجعل السلطه التشريعيه في الكونجرس      فدستور الواليات المت    .والقضائيه
 نجد ان الفصـل بـين        . وعلى راسها المحكمه العليا     ،الرئيس والقضائيه في المحاكم الفدراليه    

طلـق عليـه اسـم الديمقراطيـه        السلطات هو الفارق الوحيد بين نظام الواليات المتحده الذي يُ         
)١٧(  .دعى الدمقراطيه البرلمانيهقراطيه التي تُ وغيرها من االنظمه الديم ،الرئاسيه  

 او قرار تنفيذي الغياً بنـاء علـى عـدم            ، او تشريع   ، عمل  اى  اعتبار  :المراجعه التشريعيه / ج
  ،وتمارس جميع المحاكم االمريكيه بما في ذلك محاكم الواليات هـذه السـلطه                 .دستوريته

  .ير الدستور القومي من اختصاص المحكمـه العليـا        والكلمه االخيره في القضايا المتعلقه بتفس     
)١٨(  

 فـالفكره بالنسـبه      ، الحقوق الى الدستور كضمان لحريات المـواطنين       ضيفت وثيقة لقد اُ         
 سـعي المـرء وراء تحقيـق     وحرية  ، العقيده الدينيه  وحرية ،  الكلمه او القول   تعني حرية للحريه  

 كمـا ان حريـات      )١٩(  .ل االخرين في مسـاعيه تلـك       تمتعه بعدم تدخ   وحرية،اهدافه الخاصه 
. المواطنين بما في ذلك حق الصحافه والكالم والدين اليمكن انتهاكها من قبل السـلطه الحاكمـه                 

 وذلك لقيامه بتحديد شـكل       ؛  وسياسيه في آن واحد     ،هكذا نجد ان الدستور االمريكي وثيقه قانونيه      
 فقد حاول   )٢٠(  . الدوله بين اجهزة  وتوزيع السلطات     ،ه وضمان الحريات العام    ،النظام السياسي 

 او   ،الدستور من خالل توزيع الصالحيات بين السلطات الثالث ضـمان عـدم انفـراد الـرئيس               



 كما انه حاول من خالل التاكيد على الحريات العامه فتح المجال لقيام وسـائل                ،الكونجرس بالحكم 
 بالتالي ضـمن الدسـتور       . االعمال الخارجيه  خاصةًالدوله   اعمال   لمراقبةاالعالم والراي العام      

ي نفس الوقـت     وف  ، السياسه الخارجيه وادارتها   في صياغة  السلطتين التشريعيه والتنفيذيه     مشاركة
. االعالم والراي العام العمال السلطتين بهذا الشان مراقبة  

 ١-٢-١ : المؤسسات الرئيسيه والسياسه الخارجيه :-
 مؤسسات تؤثر فـي السياسـه الخارجيـه للواليـات المتحـده             لسياسي االمريكي عدة      للنظام ا 

-:االمريكيه اهمها   
 أ/ الرئيس :- (السلطه التنفيذيه) 

 نتخب الرئيس بواسطة الشـعب لمـدة       يُ  .النظام السياسي االمريكي نظام ديمقراطي رئاسي           
 فالمـاده    ، مسائل السياسه الخارجيـه    اربع سنوات يخول الدستور لرئيس الجمهوريه المبادره في       

 وكذلك لقـوات     ،الثانيه تنص على ان رئيس الجمهوريه هو القائد العام للجيش والبحريه االمريكيه           
 كما يعطي البند الثاني في المـاده الثانيـه الـرئيس            ،مليشيا الواليات عندما يتم استدعاؤها للخدمه     

 وان كان ذلك قد جـاء مشـروطاً          ،راء والقناصل  وتعيين السفراء والوز    ،سلطه عمل االتفاقيات  
ع الرئيس بميزتين في مجال السياسه الخارجيه فهو يسـتطيع          يتمت )٢١(  .على موافقه الكونجرس  

 مثـل وكالـة    ، الحصول على معلومات غير محدوده عن الدول االجنبيه من العديد من المصادر           
 علـى   كماان له القدره على االستحواذ      ،ع الدفا  ووزارة  الخارجيه ووزارة ، المخابرات المركزيه 

للـرئيس مسـاعدون    .  الكونجرس بالنسبه لمبادراتـه الخارجيـه        ومساندةالتاييد والدعم الشعبي    
  ،هؤالء يشكلون جهاز البيت االبـيض     ،ومستشارون يساندوه في تنسيق ووضع السياسه الخارجيه      

. من ضمنهم نائب الرئيس و  
  ب/ الكونجرس :(السلطه التشريعيه) 

 سـت سـنوات   نتخبون لمدة اعضائه مائه عضو يُ د الشيوخ وعد   :يتالف من مجلسين االول          
 العضـويه   ومـدة   ،٤٤٥ مجلس النواب وعدد اعضـائه        : الثاني .جدد انتخاب ثلثهم كل سنتين      ُي

يامه  يتمثل دور الكونجرس في السياسه الخارجيه في ق        .جدد بعدهما المجلس تجديداً كامالً      سنتان يُ 
 اال ان التـاثير      ،تقصـي الحقـائق   فضـالً عـن قيامـه ب       ، بالتصديق على المعاهدات الدوليـه    

 التي تعتبـر    ،الكبيرللكونجرس في مجال العالقات الخارجيه يتركز في موضوع االعتمادات الماليه         
 جنبيه تنطوي على نفقـات    فاي التزام او معونه لدوله ا       ،سلطه الكونجرس في اقرارها شبه مطلقه     

  بداخل الكونجرس تيـارات تـؤثر علـى          )٢٢(  . الكونجرس موافقةال يتثنى تخصيصها اال بعد      



  ، المراكز الحساسه في المجتمع االمريكي     يشغلونقراراته مثل جماعات الضغط الصهيونيه الذين       
 وبفضل نفوذهم االقتصادي الكبير يلعبـون دوراً         ،فهم يتحكمون في المؤسسات االقتصاديه الكبرى     

 وبالتالي تكون قوتهم فـي الضـغط علـى           ؛ ماً في تمويل التكاليف الباهظه للحمالت االنتخابيه      ها
. الكونجرس التباع سياسات معينه كبيره   

من المالحظ ان العالقه بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه في النظام السياسي االمريكي لم تقم                  
 والمسـتند علـى      ،فترض بينهما من الناحيه النظريـه     من الناحيه الواقعيه على اساس التوازن الم      

 اخرى  لتشريعيه وتارةً  بل تارجحت تاره لصالح السلطه ا       ، التوازنات وفكرة فصل السلطات    ءمبدا
 الكـونجرس   فـي سـلطة  ك تدهوراً واضحاًل ومن الواضح ان هنا   )٢٣ . (لصالح السلطه التنفيذيه  

 فبموجب قـانون سـلطات       . االزمات ة في فترة   خاص لصالح الرئاسه في مجال السياسه الخارجيه     
بقاء على  اإل والذي يحد من سلطات الرئيس في         ،م١٩٧٣الذي اقره الكونجرس في عام       -الحرب  

شترط على الرئيس ان يتشاور مع       يُ - قوات امريكيه مقاتله خارج حدود البالد آلجال غير محدوده        
 من ذلك نجد ان كثيراً ماشـن الرؤسـاء           ولكن بالرغم   ،الكونجرس عند بدء اي عمليات هجوميه     

 ايضاً نجد انه بالرغم من اشـتراط الدسـتور علـى             . الكونجرس بدون ان ياخذوا موافقة   الحرب  
تصديق مجلس الشيوخ على المعاهدات اال اننا نجد على مر السـنين تخلىاسـتخدام المعاهـدات                

 فمن الناحيه العمليه نجـد       ، التنفيذيه التفاقاتلستخدام المتزايد   وذلك نتيجه لإل    ؛ الرسميه عن مكانه  
  )٢٤(  . مجلس الشيوخنه ال يخضع لموافقةاالتفاق التنفيذي له كل قوه القانون ولك

 ج/ وزارة الخارجيه :- 
 غيره من الوزراء وهو يلي الـرئيس             لوزير الخارجيه مركز متميز في اإلداره االمريكيه عن       

 وهو يقوم في بعـض االحيـان بـدور المتحـدث            )٢٥(  .ذيهونائبه مباشره في سلم السلطه التنفي     
 الخارجيه باقتراح السياسه الخارجيه وتنفذ السياسـه        تقوم وزارة . عن السياسه الخارجيه    الرسمي  

 وتقوم بتنسيق العالقات مع الدول عن طريق شـبكه مـن السـفارات               ،التي يوافق عليها الرئيس   
بنشـاط فـي     يوجد بها اداره تقوم       .ءاً من هذه الشبكه   عتبر رجال المخابرات جز    ويُ  ،والقتصليات

.  البحوث والمخابرات مجال المخارات وهي ادارة  
 د/ مجلس االمن القومي :- 

 ومدير الوكالـه     ، والدفاع ورئيس اركان حرب الجيش      ،يضم هذا المجلس وزراء الخارجيه          
حـول  بالمعلومـات والبحـوث     لـس    يغذي المج   . ومستشار االمن القومي    ،المركزيه للمخابرات 

 والدفاعيه فريق من المتخصصين يراسهم مستشار الرئيس لشؤون االمن القومي         ،المشاكل السياسيه 



 وهم يعتبرون المصفاه التـي تصـب فيهـا           ، البحث والتقصي  ة وافراد هذا الفريق يتولون مهم     ،
يقـدم  . ريق هذا الفريق    معلومات االجهزه المختلفه التي يتم عرضها على الجهاز الرئاسي عن ط          

 ويصوغ البـدائل والخيـارات السياسـيه         ،المجلس النصح للرئيس في شؤون السياسه الخارجيه      
 ويرأس المجلس مستشار االمن القومي الـذي يتبـاين دوره فـي صـنع                .ويضعها امامه  للنظر   

  )٢٦(  .السياسه الخارجيه من فتره رئاسيه الى اخرى
 
 
 هـ/ وزارة الدفاع :-

  ، كان هـدفها توحيـد االفـرع العسـكريه المختلفـه الجـيش              ،م١٩٤٧  عام نشات في  اُ     
ـ     ،والقوات الجويه وذلك تحت اشراف وزير مدني      ،والبحريه  االركـان المشـتركه     ة وتشـكل هيئ

  ، وتضم رئيس الهيئه ورؤساء االفرع العسـكريه المختلفـه          ، الدفاع الجانب المحوري في وزارة   
 )٢٧ . (ديم النصح لوزير الدفاع ورئيس الدوله بصدد االستراتيجيه العسـكريه         وتقوم تلك الهيئه بتق   

 فهنالـك    ،الدفاع نفوذ متشعب بحكم ارتباط المؤسسه العسكريه بالمؤسسـات الصـناعيه          لوزارة  
  ،تحالف عسكري صناعي يؤثر هذا التحالف بحكم مصالحه االقتصاديه على السياسـه الخارجيـه     

 يبرر استمراره في الصناعه العسكريه وذلك بايجاد احسـاس بخطـر            فهو يكون في حاجه الى ما     
.  دائماً يدعم التدخالت االمريكيه في الخارج فنجده ، وباتباع سياسات توسعيه ،خارجي دائم  

 ) :- CIAو/ وكالة المخابرات المركزيه (
لمعلومـات   وجمـع ا    ، تنسيق عمل المخابرات   لفت بمسؤولية  وكُ ،م  ١٩٤٧نشاؤها في عام       تم إ  

تنسـيق  : وهـي    تضطلع بثالثه وظائف رئيسيه      . في المجاالت التي تتصل باالمن القومي        خاصةً
 المخابرات في وزارتي الخارجيه     التي ترد من اجهزة    المعلومات الخاصه بالسياسه الخارجيه      كافة

و مجلـس   اضطالع الرئيس   ، تحليل وتقييم هذه البيانات     ، والدفاع وغيرها من اجهزة المخابرات      
 مخابرات على   ونجد ان الوكاله تتولى ادارة شبكة      )٢٨(  .االمن االقومي بمقذى البيانات السياسي    

وهي تقوم بمهام عديده في مجال السياسه الخارجيه مثل التدخالت فـي الـدول              ،يمالمستوى العال 
  .  الحكم في الدول األخريالتى تهدف الى تغيير انظمة وبعض االعمال السريه  ،االخرى

         الى جانب هذه المؤسسات الرئيسيه هناك بعض االفرع االخرى داخل النظام االمريكـي             
 فالنظام السياسي االمريكـي نظـام ديمقراطـي يسـمح لـبعض              ،تؤثر على السياسه الخارجيه   

 فهناك تاثير لوسـائل االعـالم        ،المؤسسات غير الرسميه ان يكون لها دور في السياسه الخارجيه         
االعالم االمريكـي مـن اضـخم        فجهاز   .  والخارجى تؤثر بدورها في الراي العام الداخلي     التي  



 ومصـالحها    ، وهو مرتبط بالمراكز الراسماليه     ، االعالميه في العالم بالنظر الى امكانياته      االجهزه
مـا   ك  ،الصحافه االقليميه هي السائده سوى في الواليات او المدن الكبرى          . االقتصاديه والسياسيه 

 كما ان    ،تبرز على المستوى القومي صحف كبرى وعلى راسها نيويورك تايمز وواشنطن بوست           
: هناك شبكات التلفزيون الكبـرى وعلـى راسـها           N.B.C ، A.B.C ، C.B.S ، C.N.N . 

 الحقـوق   على دفع قضـية    السياسيه القوميه فقد ساعد هذا التاثير        على جوهر للصحافه قوه مؤثره    
 كما ساعد على فرض نهايه للتورط االمريكي فـي           ،ع الصداره في وعي االمه    المدنيه الى موض  

 تـاثير وسـائل     )٢٩(  . وساعد على اسقاط رئيس الدوله خالل فضيحه وتر جيـت           ،حرب فيتنام 
 فقد صورت الرئيس العراقي كـدكتاتور        ،االعالم  ظهر بصوره كبيره خالل حرب الخليج الثانيه        

 ومن ثم كان تاييد الراي العام االمريكي بشـن الهجـوم             ،محاربتهاليحترم حقوق االنسان وتجب     
. م  ١٩٩١على العراق في   

         هنالك ثالث اتجاهات سياسيه في الواليات المتحده تؤثر في صنع القرار الخارجي وفقـاً              
-:لما تحمله من معتقدات وهي   

 ويركـز علـى      ،استراتيجيه عسكريه  الذي ينتقي مواقفه من منطلقات        ،االتجاه المحافظ الجديد  / أ
 الحليف فـي     . والقيم الديمقراطيه   ، على مفهوم العالم الحر    فيقوم بالتركيز   ،الناحيه االيدولوجيه 

يحـافظ  بمـا   نظر اصحاب هذا االتجاه هو الطرف الذي يستطيع القيام بدور الوكيل في منطقته              
 مح هذا االتجاه الى فرض هيمنـة       يط . استقرار معين    في زعزعة على استقرار معين او يساهم      

  ،بالتالي فقراراته السياسيه تكون قرارات اكثر صداميه مـع االعـداء          ، الواليات المتحده عالمياً  
.وقرارات توسعيه   

 اصالح النظام العالمي على اساس مفـاهيم حقـوق          من ضرورة االتجاه اللبرالي الذي ينطلق     / ب
  ،مع العالم النامي في اطار احترام خصوصـياته        وضع العالقات    وضرورة  ،االنسان والتنميه 

 وهو بذلك يولي وزنـاً مهمـاً         ، يولي اهميه  للمصادر االقليميه والمحليه للنزاعات        .وتعدديته
   )٣٠(  .للعوامل االقليميه على حساب المنظور القومي

ه االهميه ذاتهـا     مع اعطائ   ،عطي اهميه لعامل القوه العسكري    االتجاه المحافظ التقليدي الذي يُ    / ج
 الوسـائل   كافـة  وهو يسـتخدم     -  اي جميع مقومات القوى    - للقوه السياسيه بمفهومها الشامل   

.  بالتالي فقراراته تكون اكثر مرونه واقل صداميه مع االعـداء             ، اهدافه في خدمة الدبلوماسيه  
بـاختالف  القرارات السياسـيه تختلـف      بالتالى نجد ان     . وهذا ينعكس على السياسه الخارجيه    

.االتجاه السياسي السائد   



 وهـي    ، من العوامل التي تؤثر على السياسه الخارجيه للواليات المتحده البيئـه الخارجيـه                 
  كما نجد ان الثقافـه        ،تشمل العوامل الدوليه وتكون السياسه هنا كرد فعل للواقع السياسي الدولي          

اسيه معينه والتي توفر البيئه النفسـيه التـي           التي هي عباره عن مواقف ومهارات سي        –السياسيه  
 فهنـاك اعتقـاد بـان        ، تنعكس على قرارات السياسه الخارجيـه      –يعمل النظام السياسي ضمنها     
 هذا الشعور انطلـق منـه مفهـوم          ، وانهم متفوقون على غيرهم     ،االمريكيين هم احسن الشعوب   

  . االساسيه فى الثقافه السياسـيه االمريكيـه       عتبر من المفاهيم  الهيمنه والسيطره على العالم  الذى يُ      
 الخـارجى   لتوسع للسيطره وا   فهي كانت تسعى    ،وقد انعكس ذلك علىالسياسه الخارجيه االمريكيه     

 وكانت تقوم بدور الشرطي في نصـف العـالم    ، وذلك بضم اماكن معينه مثل كندا     ،منذ استقاللها 
 كل العالم وذلـك فـي فتـره     بحت تسعى لحماية  كما اص  العالم الغربي     حماية الغربي بتحملها عبئ  

 وهي اليوم تسعى للهيمنه على معظم مناطق العالم من دون وجـود              ،تنافسها مع االتحاد السوفيتي   
. منافس لها   

 ١-٢-٢ : ادوات السياسه الخارجيه االمريكيه :-                                  
واشـعارهم بـان     ، كريه كوسيله للتاثير على االخـرين      العس      تستخدم الواليات المتحده القوه   

 وااليمان بها كوسيله للتدخل في شـؤون         ، المسلحه القوه فقد اصبح استخدام      .نافس ال تُ  امريكا قوه 
 كما ان التفكير االمريكي بشان القـوى        . كل الحكومات االمريكيه المتعاقبه      العالم اصبح عقيده لدى   

 )٣١(  . ان التسلح في الواليات المتحده تسلح دفاعي في جـوهره          كرة امتداد لف  المسلحه يعتبرونها 
 فالوسـائل    ؛ ومن المالحظ ان معظم الرؤساء اعتمدوا على القـوه العسـكريه كوسـيله للتـاثير              

  ، كما ان الوسائل االقتصاديه لم تفعل آثارهـا المرجـوه منهـا             ،الدبلوماسيه مفعولها غير سريع   
. يه هي من اسرع الوسائل لتنفيذ السياسه الخارجيه بالتالي تكون الوسيله العسكر  

 قـروض    فـي صـورة    ايضاً نجد ان الواليات المتحده تستخدم المساعدات االقتصاديه التي توجد         
 دول  لمسـاعدة سمى بمشروع مارشـال     وقد ظهرت منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه فيما يُ        ،ومنح

لك الى آسيا ودول الشرق االوسـط وجنـوب آسـيا            ثم انتقلت المساعدات بعد ذ      ،اوروبا الغربيه 
 مصـالحها فقـد قامـت بمشـروع         وهي تقدم تلك المساعدات لحماية      .ومعظم دول العالم الثالث   

.تحاد السوفيتي رشال ضمن سياسة إحتواء اإلما  
 وهي طـرق تسـتخدمها       ، تستخدم الواليات المتحده الدبلوماسيه المعلنه لتنفيذ سياستها الخارجيه       

 ،  االعالم لتبرير السياسه الخارجيه االمريكيه     مثل استخدام اجهزة  ثير على الراي العام العالمي      للتا
 التـي    ايضاً هنالك الدبلوماسيه السريه وهي العمليـات        . سياسه محبه للسالم   واظهارها في صورة  



مـات   وهي تقـوم بجمـع المعلو       ،غير معلن التي تقوم بنشاط     ، المخابرات المركزيه  تؤديها وكالة 
  ،قتصـاديه واإل ،  واعداد البيانات والتقارير والتحليالت السياسـيه       ، وتجنيد الجواسيس   ،وتحليلها

اي العمليات السريه التي تقـوم بهـا        ) االعمال المغطاه   ( سمى  واهم نشاط من انشطه الوكاله مايُ     
 الـى    ،غتياالت من محاوالت انقالبيه وا    )٣٢( ،الوكاله  للتدخل السياسي في شؤون الدول االخرى       

 المخابرات المركزيه هنالك مخبارات تقوم بهـا        باالضافه الى وكالة  .عمليات تفجير واعمال دعايه   
(فضالً عن مكتب التحقيقات الفدراليه ، ووزاره الدفاع، الخارجيه وزارة F.B.I . ( 

 ١-٢-٣ : التطور التاريخي للسياسه الخارجيه للواليات المتحده االمريكيه :-  
ه الممثلون الرسميون لوحده دوليـه      الذي ينشأ  برنامج العمل العلني      :لسياسه الخارجيه تعني  ا     

  . من اجل تحقيق اهداف محدده في المحيط الـدولي          ؛ من بين مجموعه البدائل البرنامجيه المتاحه     
راحـل   م بعدة لقد مرت السياسه الخارجيه االمريكيه منذ استقالل الواليات المتحده االمريكيه            )٣٣(

:-  
 أ/ مرحلة انشاء الواليات المتحده حتى الحرب العالميه الثانيه :-

 وعلـى    ،في هذه المرحله كان هدف الواليات المتحده هو الحصول على اعتـراف دولـي                  
 لذا اتصفت سياستها الخارجيـه بالبسـاطه         ،شرعيه دوليه بسيطرتها على معظم القاره االمريكيه      

نحصرت تدخالتها في تلك الفتره في المنـاطق        فقد إ   .ل في شؤون العالم   وعدم التدخ ،وعدم التعقيد 
  ، العالم فلم تكن تريد التـدخل فـي شـؤونه          اما بقية   ،المجاوره لها خصوصاً في امريكا الالتينيه     

 الذي ينص علـى عـدم تـدخل     ،م١٨٢٣وذلك وفقاً لمبدأ الرئيس مونرو الذي صدر في ديسمبر     
 كما يهدف لمنع التدخل االوربي في شؤون القـاره           ،ن القاره االوربيه  الواليات المتحده  في شؤو    

 العـب   تره كانت الواليات المتحده بمثابة     في تلك الف    ، العزله اسةعرف بسي  وذلك ما يُ    ،االمريكيه
 التغير عن تلك السياسه مع الحـرب االمريكيـه االسـبانيه            بدأ. صغير في ملعب السياسه العالميه    

 والـدخول المتـاخر      ،م١٩٠٥ودور روزفيلت في الحرب الروسيه اليابانيه        وتوسط ثي   ،م١٨٩٨
 وقد قدمت الحرب العالميـه االولـى المناسـبه          )٣٤.(م١٩١٧المريكا في الحرب العالميه االولى      

اظهرت تلك الحرب اول مجهـود       كما،االولى للتدفق الضخم  للقوه العسكريه االمريكيه في اوروبا        
مامثلتـه   وهو    ، المباديء االمريكيه في البحث عن حل لمشاكل اوروبا        دبلوماسي امريكي لتطبيق  

 ورغم دخول امريكا الحرب العالميه االولـى اال انهـا           . عشر الشهيره  نقاط ودرو ويلسون االربعة   
وكانـت تـرفض اي       ،كانت دائماً تحرص على اال تتورط في المشاكل السياسيه للدول الكبـرى           



 فهي لم تصدق على ميثاق عصـبه االمـم فـي عـام               ،ى الخارجيه لتزامات او تحالفات مع القو    إ
. م ١٩٤٥اللها وحتى اعالن االمم المتحده عام ولم تعقد اي معاهدات منذ استق ، م١٩١٩  

زت الواليات المتحده على بناء قـوه اقتصـاديه          مابين الحرب العالميه االولى والثانيه ركّ      في فترة 
 ويعرف بعض المؤرخين هذه الفتـره        .مع القاره االوربيه   وعلى اقامه عالقات اقتصاديه       ضخمه

 )٣٥.( واالقتصـاديه    والسياسيه  ، الواليات المتحده الدوليه   انها فترة العهد الجديد الذي انهى عزلة      ب
ثـر الهجـوم    إ ،م١٩٤١ ما النهايه وذلك في عـام        لواليات المتحده سياسة العزله الى    وقد ودعت ا  

 فقد دخلت الواليات المتحده بموجب ذلك        ،كي في ميناء بيرل هاربر    الياباني على االسطول االمري   
 االتحـاد   تنافسـها قـوة    وخرجت من تلك الحرب كقوه عالميه عظمـى           ،الحرب العالميه الثانيه  

. السوفيتي   
 ب/ مرحلة ما بعد الحرب العالميه الثانيه حتى النظام العالمي الجديد :- 

 حتواء التحدي الشـيوعي   على إ زت السياسه الخارجيه االمريكيه     بعد الحرب العالميه الثانيه ركّ        
 الحتواء نفوذ التحالف الذي قاده       ؛  فقد قادت الواليات المتحده تحالفاً من الدول الراسماليه الغربيه         ،

عرف بـالحرب    وذلك في اطار ما يُ      ،الذي يتكون من الدول الشرقيه الشيوعيه      و االتحاد السوفيتي 
 الفتره تشكلت السياسه الخارجيه االمريكيه على اساس ان الشيوعيه هـي ضـد               في تلك   .البارده

ستقرار في العالم يهدد مصالح     ت ترى ان عدم اإل     وكان  . وهي التهديد الحقيقي للحريه     ،الدمقراطيه
 لذلك كانت دائماً في مجـال        ،تحاد السوفيتي فرصه للتدخل والتاثير    النه يتيح لإل  الواليات المتحده   

 فهـي    ؛ ستقرار على الديمقراطيـه    االنظمه السياسيه تفضل اإل    ستقرارمقراطيه وإ ار بين الدي  االختي
هـو خسـاره كبيـره      او حتىالحياد ل  ،  االشتراكيه   كانت ترى ان تحول اي منطقه في العالم نحو        

 الواليات المتحده تتعامل مع مشكالت االمن بصوره        كانت في تلك الفتره     )٣٦(  .للواليات المتحده 
 فكانـت هنـاك االسـلحه النوويـه          ، العسـكريه  هاقواتوعملت على تطوير     ، ر حسماً وحده  اكث

 . تحـاد السـوفيتي   زان القوه بينها وبـين اإل      وذلك لكي تحافظ على مي      ؛  المدى والصواريخ بعيدة 
التـدخالت   هـذه     ،تحاد السوفيتي مصلحه او دور فيها     تشعر بان لإل  كانت تتدخل في اي منطقه      و

ان يتخذ التـدخل شـكل      او  ،ما ان تكون تدخالت عسكريه مثل التدخل في كوبا        فإال   اشك تتخذ عدة 
 باعتبار ان تلك المساعدات تساعد على تبني تلك الـدول للـنمط              ،مساعدات التنميه للدول الفقيره   

 وسائل وسياسات لحصـر النفـوذ       في تلك الفتره إتبعت الواليات المتحده عدة      . الراسمالي الغربي   
 وهي سياسه تعمل علـى       ، الهاويه كانت هناك سياسة حافة    ففي عهد الرئيس ايزنهاور       ،السوفيتي

 اذ ان كلتـا     ،تصعيد االزمه والوصول بها الى حافه الحرب النوويه دون التورط فـي الحـرب             



وذلـك    ؛ علمان بان اي مواجهه بينهما  تقود الى دمار شامل لمصـالحهما فـي العـالم               تالقوتين  
 والتحـول مـن      ، التعاون التنافسي  في عهد كندي غلبت صيغة     .الدمار الشامل    المتالكهما اسلحة 

 ثـم تحولـت      .حتماالت الدمار للطـرفين   ي ظل إ   ف  ، الهاويه الى منهج  الردع والمنع       حافة منهج
 وذلك بعد خروج الواليات المتحده من حرب فيتنـام منهكـه             ، الوفاق الى سياسة السياسه بعد ذلك    

تفاقـات  قادت سياسة الوفاق الـى إ     . سترخاء لحاالت التوتر    إ هنالك مرحله    فكانت تريد ان تكون   
 بل وايضاً الدخول في برامج فضـائيه   ، وتبادل العالقات التجاريه والثقافيه   ،تسلحالحول الحد من    

ــتركه                                                                                  )٣٧(  .مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 نتيجه لتوجيـه     ؛    بحلول منتصف الثمانينات واجه االتحاد السوفيتي مصاعب اقتصاديه كبيره          
 قـوة  ومنذ ذلك الوقت بـدات   ،نفاق نحو التسلح وشؤون الدفاع من اإلقدر                   كبير          

ـ            تضعف خاصةً  االتحاد السوفيتي    ادة  بعد التعديالت التي ادخلها جورباتشوف التي هدف بهـا اع
 ت سياسـات جورباتشـوف الـى تزايـد حـدة           اد  . البروستريكا في إطار سياسة  قتصاد  هيكلة اإل 

 ثم بدات الجمهوريـات السـوفيتيه        ،المعارضه من قبل المتشددين في الحزب الشيوعي السوفيتي       
، نهيـار االتحـاد السـوفيتي       م وإ ١٩٩١في ديسمبر   ستقالة جورباتشوف   وانتهى االمر بإ   ، تتفكك
  .الواليات المتحده هي القوه العالميه العظمى التي ال يوجد لها منافس في العـالم              اصبحت   وبذلك

ن الواليـات   ومن هنا فـإ    ، القوه في يد دوله منفرده     اصبحت السياسه العالميه غير مالئمه لتركيز     
  )٣٨( ، المتحده ليست القوى العالميه العظمى الوحيده فحسب بـل يمكـن ان تكـون االخيـره                 

  ، ظهور بعض الكيانات مثل الجماعه االوربيه واليابان التي تمتلك القوه االقتصـاديه            فبالرغم من 
ريكي مـن اجتمـاع لمعظـم       اال انه من غير المحتمل ان يحقق اي كيان منفرد ماحققه الكيان االم            

 فحتى الجماعه االوربيه التي ظهـرت كقـوه        ،عسكريهالو، والسياسيه   ، قتصاديهاإل عناصر القوه 
 فهي التزال غير موحده سياسـياً كمـا انهـا            ،ه منافسه ال تمتلك مقومات القوه االخرى      اقتصادي

.  الواليات المتحده ريه المساويه لقوةالتملك القوه العسك  
 ضـرورة  الحرب البارده فرضت على السياسه الخارجيه الدفاعيـه االمريكيـه            فترة مابعد نهاية  

 بالتـالي    ، العسكريه المنافسه للواليات المتحده    ارت القوه فقد انه   ،التكيف مع الواقع الدولي الجديد    
فرضت على الواليات    بل نجد ان تلك المرحله        .نفاق على التسلح  ما يدعي لزيادة اإل   لم يكن هنالك    

ك قوه اقتصاديه منافسـه مثـل       ل فقد ظهرت هنا    ،هتمام ببناء قوتها االقتصاديه   المتحده ضرورة اإل  
 تعقد عالقات امريكا    لتزيد من حدة  في االفق بوادر واليات متحده اوربيه        والحت    ،المانيا واليابان 



 ولكننا   . التي ظهرت  ة اقتصادها لمنافسة تلك القوه     لذا بدات الواليات المتحده تهتم بتقوي       ،التجاريه
وذلك النها ترى بان هنالك تهديدات      ؛    ات بانها البد ان تظل قويه عسكرياً      نجدها في نفس الوقت ر    

  . المخدرات الدوليه  وتجارة، والحروب االهليه   ،نتشار االسلحه النوويه  مثل اإلرهاب وإ  امنها  تهدد  
)٣٩(  

 ذلـك النظـام      ،اصبحت الواليات المتحده تروج لما تسميه نظام عالمي جديد اكثر استقراراً وامناً           
 المتحـده    ضمن االهداف التي حددتها الواليات      م١٩٩٠الذي اشار اليه الرئيس بوش في سبتمبر        
 وقد وصفه الرئيس بوش بانه نظام خالي مـن التهديـد      .خالل الحمله العسكريه المناهضه للعراق    

 يقـوم علـى اسـاس        ، واكثر امناً يستبدل فيه حكم الفوضى بحكم القـانون          ،باستخدام االرهاب 
 هـا دور . جديد لهذا النظام العالمي ال    اًوتريد الواليات المتحده ان تكون هي قائد        الشرعيه الدوليه 

 بين تيارين متعارضين في السياسه الخارجيه االمريكيه التيار          قديم في ظل ذلك النظام يمثل تزاوج     
 فقد حمل كل مـن هـذين الرئيسـين           ،ودرو ويلسون  الرئيسين توماس جيفيرسون و     مثله  :االول
  ،هنـري كـابوت    فقد مثله الكساندر هميلتون و      : اما التيار الثاني    .رف بالطموحات العظمى  ماُع

 مؤكدين اصرارهم    ،يتلخص في عدم اعتماد طموحات كبيره في تحقيق اهداف السياسه الخارجيه          
سـه ومـن منظـور       ولكن في الوقت نف     ،على ارتباط السياسه الخارجيه بمصالح وطنيه محدوده      

سـكريه   نظراً العتقادهم بـان القـوى الع        ؛ وا الحاجه الى االستعداد العسكري    السياسه الواقعيه رؤ  
 فالسياسه الخارجيه للواليات المتحده في ظل       )٤٠(ستبقى الحكم الرئيسي لحل المنازعات بين االمم      

 اال ان ذلك     ،والتدخل في الشؤون العالميه    النظام العالمي الجديد ترتكز على بسط النفوذ االمريكي       
ى اهم المصالح الحيويـه     التدخل يتم وفقاً لمقتضيات المصلحه االستراتيجيه االمريكيه وبالتركيز عل        

 بالنسـبه    هامـه  نتقائي يتم في المناطق التي بها مصالح حيويه        إ  فالتدخل اصبح تدخل    ،بالنسبه لها 
.   الشرق االوسطمثل منطقةللواليات المتحده االمريكيه   

 في ظل النظام العالمي الجديد سعت الواليات المتحده لكي تكون هي مركز عالقات العالم السياسيه              
 فلكي تضمن لنفسها الهيمنه العسكريه عملت على        . والثقافيه    ، واالمنيه والعسكريه   ،القتصاديه وا

 وعملت على تقويـة     ، كان العمود الفقري لها ترسانه نوويه ضخمه        ،انشاء قوه عسكريه ضخمه   
 يدعم كل ذلك جيش بـري منتشـر فـي            ، وبرامج الفضاء العسكريه    ،سالحها البحري والجوي  

ستراتيجيه العسكريه غايتها ان تؤمن قـدرة امريكـا علـى           فاإل  .ليابان وكوريا الجنوبيه  اوروبا وا 
 ويظهر النفـوذ العسـكري      )٤١ . ( والفضائيه  ، والبحريه  ،السيطره على جميع المسارب الجويه    

  ، وبنمـا   ، وكوريـا الجنوبيـه     ،االمريكي بالنظر للقوات االمريكيه المنتشره في اوروبا الغربيه       



 وباطاحه انظمـه     . وسنغافوره  ، واستراليا  ، وقطر  ، والسعوديه والكويت   ، وايسلندا  ،اسوهندور
 ونيكاراغوا لم يبقى سوى كوبا تتحدى القوه االمريكيه فـي امريكـا              الحكم المعاديه لها في تشيلي    

يـا   وكور  ، وتـايوان   ، اما في شرق آسيا فاللواليات المتحده تحالفات قويه مع اليابـان            .الجنوبيه
 وتبقى كوريا الشماليه هـي الدولـه         ، والعالقات الصينيه االمريكيه سائره نحو التحسن       ،الجنوبيه

 تعمل الواليات المتحده على اقامة     في افريقيا     .الوحيده في تلك المنطقه المناهضه للنفوذ االمريكي      
كبيـر الـذي     فالتحـدي ال    . والتواجه اي تحدي جدي هنـاك       ،معظم الدول فيها   مع   عالقات قويه 

 والى حـد مـا       ، وايران  ،وليبيا تواجهه الواليات المتحده هو في العالم العربي االسالمي فالعراق        
 كما ان الجماعات الدينيه المنظمه التي لها اصداء فـي            ، االمريكيه تتحدى المصالح والقوه  سوريا  

شـماليه تشـكل التحـدي       وفي المجتمعات االسالميه المهاجره المريكا ال       ،ارجاء العالم االسالمي  
.  االكبر الذي تواجهه الواليات المتحده  

-: اسس على عدةقتصادي  قامت االستراتيجيه االمريكيه الجديده      في المجال اإل  
 ونمور   ، واليابان  ،قتصاد االمريكي يواجه منافسه شرسه من ثالث قوى هي اوروبا الموحده          اإل/ أ

.هم آسيا الذين تكاد الصين ان تنضم الي  
قتصاد االمريكي عن طريق تخفـيض النفقـات العسـكريه          بالتالي البد من إعادة التوازن لإل     / ب

 فضالًَ عن ايقاف برنـامج حـرب الكواكـب           ، مليار دوالر خالل خمس سنوات     ٥٠٠بمقدار  
.واستبداله بنظام دفاعي صاروخي   

تقـدم ميـزات فـي االقتصـاد        و  التي توفر سوقاً هائالً     ، نافتا مع المكسيك وكندا    توقيع اتفاقية / ج
.االمريكي  

 الذي تم تقنينه فـي اتفاقيـة       و  ، التجاره العالميه   اوروبا واليابان لقبول مبداء حرية     الضغط على / د
.الجات االخيره   

يجـاد اطـار    وإ  ، وباقي الدول المطله على المحيط الهادي       ،الحوار مع نمور آسيا والصين    / هـ
.سيويه مع الواليات المتحده مشترك يمكن ان يجمع الدول اآل  

وليس  تخطيط سياسه جديده للمساعدات االقتصاديه بحيث تذهب المساعدات لمشروعات بعينها         / و
 وتشـجيعها علـى      ، مشروع مارشال جديد النعاش دول شرق اوروبا السابقه        ودراسة  ،للدوله

الواليات المتحـده    من المالحظ ان     )٤٢(  . وفك ارتباطها بروسيا    ،االنضمام لحلف االطلنطي  
لكي تضمن لنفسها نفوذ اقتصادي وفي نفس الوقت عدم بروز منافس جديد لها سـعت للـدخول            



قتصـادياً دوليـاً اهـم معالمـه التعـاون          وتم انتاج نظاماً إ    ، في المنظمات االقتصاديه الجديده   
) .نافتا( شمال امريكا للتجاره الحره مثل اتفاقيةاالقتصادي االقليمي   

 فبعـد انهيـار     ،عت الواليات المتحده لفرض نموذجها السياسي كوسيله لفرض هيمنتهـا         س       
 والتعدديه السياسيه تشكل بنداً مـن        ، وحقوق االنسان   ،عتماد الديمقراطيه اصبح إ االتحاد السوفيتي   

 ووجدت الديمقراطيه اللبراليه مكانها ضمن اولويات السياسـه         )٤٣ . (بنود  النظام العالمي الجديد    
 التجاوب مع الديمقراطيه بالقدر الذي تتطابق فيه مع وجـود اقتصـاد             ويتم    ، الخارجيه االمريكيه 

 وهنا نجد الرغبه االمريكيه لفرض تظامهـا االقتصـادي           ، السوق الحر  سراسمالي قائم على اسا   
 وعندما التتطابق الديمقراطيه مع النمـوذج االمريكـي الخـاص بالديمقراطيـه              .كوسيله للهيمنه 

 فعلى الرغم مـن االهتمـام بقضـية        ،هذه الحاله تتقاضى عنها     السياسه الخارجيه االمريكيه في     ف
 اال اننـا نجـد ان       - وذلك على صعيد الخطاب السياسي الرسـمي       -الديمقراطيه وحقوق االنسان  

لديمقراطيـه   فالسياسه االمريكيه على استعداد للتضحيه بقيم ا        ،الممارسات العمليه تبين عكس ذلك    
  )٤٤(  . تعارضها مع مصالحها االقتصاديه واالستراتيجيهوق االنسان في حالةوحق

  ،في سعيها اليجاد نفوذ عالمي عملت الواليات المتحده لنشر ثقافتها في جميع انحـاء العـالم                    
  . واالطعمه السـريعه    ،مريكي في اللباس   والنمط اال   ، واالفالم  ،فقد تم نشر الموسيقى االمريكيه    

 وبقدرتها على انتاج ثقافه خاصه بالشباب        ، االنتاج الفني والتلفزيوني   يز بقوة يات المتحده تتم  الوالف
عالن االمريكيه هي المسـيطره علـى التسـويق         نالحظ ان شركات اإل    كما    ،قادره على التصدير  

ريكى مما ساعد على نشر التقافه ونمط الحياه االم        ،  االزواق ولها دور اساسي في قولبة      ،العالمي
 مكانه مهمه ومهيمنـه فـي مجـال          االمريكيه  للثقافه الراقيه  ايضاً نجد ان  . فى معظم دول العالم     

الف جامعـه ومعهـد     ٢٠ فهناك حوالي اكثر من       ،التعليم العالي واالبحاث في الجامعات االمريكيه     
وسـلوك    ،حامله معها اسـاليب ثقافيـه      ، في الواليات المتحده يتخرج منها عدد كبير من النخب        

الجامعات االمريكيه المنتشـره فـي      هذا باالضافه الى     )٤٥(  .امريكي يؤثرون بها في مجتمعاتهم    
 وكل ذلك نتيجه للرغبه االمريكيـه لكـي تتبنـى دول العـالم الـنمط                .معظم دول العالم المختلفه   

. االمريكي في الحياه كبدايه للهيمنه والنفوذ   
متحده في ظل النظام العالمي الجديد فـي معظـم مجـاالت            نظراً الى الدور المركزي للواليات ال     

  والثقافه بات من الصعوبه بمكان التمييز بين الحد الذي ينتهي عنـده             ،السياسه واالمن واالقتصاد  



 سوى كانت العولمه مجرد شكل مـن اشـكال           ٣ معه العولمه  ء والحد الذي تبدا    ،النفوذ االمريكي 
 تنحصر السيطره االمريكيه عنهـا شـيئاً         ،هره مستقله في ذاتها   االمركه العالميه ام كانت فعالً ظا     

 العولمـه   ظـاهرة  ويمكن القول ان الواليات المتحده تسـتقل         )٤٦ . (فشيئاً في المستقبل المنظور   
.كوسيله لتحقيق هيمنتها على العالم   

 
      ١-٣ صناعة البترول وتجارته :-

 التي تتكون بصوره     ،المواد الهايدرو كربونيه  طلق مصطلح النفط على جميع      بصوره عامه يُ       
 فهو عباره عن مزيج من الهايـدرو كربونـات التـي تتكـون بشـكل رئيسـي مـن                     ،طبيبعيه
ويوجد  .  وغير العضويه االخرى    ، اضافه الى بعض الشوائب العضويه      ،والهايدروجين،الكربون

 او على شكل بخار فـي        ،)النفط(ائله   او الس   ،)الغاز الطبيعي (ما في الحاله الغازيه     في الطبيعه إ  
   )٤٧(  .)المكثفات(ظروف المكمن 

 
 ١-٣-١ استكشاف النفط والتوزيع الجغرافى له فى العالم:-
            نشأة وإستكشاف النفط:-

 والكربون   ، فهناك من يرى ان الهايدروجين      ، النفط  العلماء حول تحديد اصل ونشأة     اختلف      
وهي  ،راره شديدين في اعماق بعيده تحت سطح االرض وكونا نفطاً وغازاً            اتحدا تحت ضغط وح   

 وهي مدعمه بدالئل جيولوجيه     – اما النظريه العضويه     .ة النفط   عرف بالنظريه الالعضويه لنشأ   ماتُ
 البحريـه المطمـوره     – حيوانيه ونباتيه    – تفاعالت الكائنات الحيه     تكون نتيجة  فترى ان النفط     –

 ومن الشروط المهمه لتكوين البتـرول مـن المـواد            .ليه من الطين لمده طويله    تحت طبقات متتا  
 حيث المياه غنيه بالكائنـات الحيوانيـه والنباتيـه علـى             ،العضويه هو وجود بيئه بحريه ضحله     

  )٤٨( ،  وطمر تلك المواد العضويه بالوحل بعد موتها وترسبها فى قاع البحـر             ،اختالف انواعها 
 ومـن    ، عالوه على نشاط البكتريا الالهوائيه      ،قدام تحصل تفاعالت كيميائيه   وعلى عمق اآلف اال   

. ثم يتم تحويل المواد العضويه الى مواد هيدرو كربونيه بتروليه   

                                                 
 تعني تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله وهي ظـاهرة انتشـار االفكـار والمعلومـات                  -:العولمه 3

وتعميق العالقات المتبادله بين االمم نتيجه للتطورات الني حدثت في التسعينات في عالم االتصاالت مـن خـالل                  
 .يه وظهور شبكه االنترنت واالقمار الصناعيهتطور الحواسب االلكترون



 وتحديد التراكيب الجيولوجيـه      ،ستكشاف في العثور على الصخور الخازنه للبترول           يهدف اإل 
 وتنقسم مراحل االستكشاف الى مرحلتين       .ريه للبترول التي يمكن ان تحتوي على التجمعات التجا      

 مثـل    ، وهي تشتمل على االبحاث المستخدمه لتحديد موقع الحفر         ، مرحلة ماقبل الحفر    :االولى
 ويتم وضع خريطـه      ،المسح الجوي عن طريق تصوير المنطقه من الجو إللتقاط صوره للمنطقه          

المسـح  و  .يمكـن مشـاهدتها مـن الجـو       جيولوجيه توضح مالمح السطح الجيولوجيه التـي        
 طـرق مثـل قيـاس       بعدةالجيوفيزيائي وهي طريقه لمسح التراكيب المخفيه تحت سطح االرض          

 هنالك ايضاً المسح الجيولوجي عن طريق رسم جميع ظواهر الصخور فـي              .الجاذبيه االرضيه 
عينات صخريه   واخذ    ، وعلى ضفاف االنهار وتسجيل الخصائص الصخريه       ، والجبال  ،الوديان

 وحركتها   ، السوائل  يكون عن طريق جمع المعلومات عن نوعية        والمسح الجيوكيميائي  .لفحصها  
 كذلك توجد طريقة  .  اضافه الى دراسة خصائص الصخور        ، وعلى سطح االرض    ،في االعماق 

  ، المعطيـات الجيولوجيـه    وتسـتخدم كافـة   وضع النماذج الرياضـيه  لالحـواض الترسـبيه          
 وغيرها من المعلومات لوضع نمـوذج رياضـي ثالثـي            ، والتحاليل الكيميائيه   ،ائيهوالجيوفيزي

 يساعد في فهم الظروف الجيولوجيه لتكوين البترول وتحديـد طـرق             ،االبعاد للحوض الرسوبي  
. الحفر فوجود البترول ال يثبته اال الحفر هى مرحلة  :  المرحله لثانيه)٤٩(  .هجرته  

رسل الى   ويُ  ،نفط وحفر اآلبار ُينقل النفط من آباره الى محل تجمعه بانابيب           بعد ان يتم إكتشاف ال    
 التـي    ، التي تتكون في العاده من صهاريج تقع الى القرب من محطـات الضـخ               ،مراكز تجمعه 

  ،عتبر النفط من اكثر مصادر الطاقه سهوله من حيث النقـل           ويُ  .تضخ البترول الى انابيب كبيره    
ما بواسـطه   نقله بسهوله إ   حيث يمكن     ،يجعله يتميز على مختلف مصادر الطاقه     فكونه ماده سائله    

عتبر االنابيب من افضل وسـائل نقـل         وتُ )٥٠( .) السفن البحريه ( او بواسطه الناقالت      ،االنابيب
.  وذلك نتيجه الختصار الوقت وهذا له اهميه في نقل البترول لالسواق البعيده  ؛البترول  

 
 التوزيع الجغرافي للنفط في العالم :- 

حتياطي النفطي هو حجم الزيت الخام والغاز الطبيعي الذين لم يتم استخراجهما من باطن                اإل     
 مثـل    ،هو الكميات المخزونه من النفط لتحقيق اهداف تجاريـه        فاما المخزون النفطي    . االرض  

 سمى بالمخزون التجاري   يُ  وهو ما  ، والمضاربه بالنفط   ،الحصول على مستويات اعلى من االرباح     
 الدولـه   تحقيق اهداف متعلقه بتامين وحميـاة     ستراتيجي فهو الكميات المخزونه ل    اما المخزون اإل  . 



ضافه الى محاوله التاثير من جانب الـدول        باإل  ،مدادات النفطيه في اإل من التقلبات التي قد تحدث      
.المستهلكه على ظروف عرض وطلب النفط لخفض سعره   

 
 مناطق في العالم تساهم بما تملكه من احتياطيات نفطيه في االنتـاج النفطـي العـالمي                 دةهنالك ع 

  -:وهي
  -:الواليات المتحده االمريكيه / أ

كانـت الواليـات   . م ١٨٥٩فر اول بئر في الواليات المتحده االمريكيه في بنسلفانيا فـي عـام          ُح
فقد بداء االنتـاج      ،نتاج العالمي من النفط   تستاثر بالنسبه العظمى من اإل    م  ١٨٦١المتحده منذ عام    

  ،ويرجع ذلك للتقدم التقني والفني الذي حققته الواليات المتحده  في مجال انتاج النفط             فيها غزيراً     
 حقـول    :اشهر حقول البترول هـي    . حيث كانت اول دوله في العالم تستعمل وسائل الحفر اآلليه           

 ايضاً هنالك حقل براد فورد وهـو اول          ،لمتحده انتاجاً شرقي تكساس وهو اهم حقل في الواليات ا       
  ثم حقول شوفيلتوم في اوكالهوما      ، وحقل لونغ بيتش بالقرب من لوس انجلوس        ،حقل تم استثماره  

ولقد ظلت الواليات المتحده تحتل المرتبه      ) ٥١ ( .وياتس في تكساس      وولينجتون في كليفورنيا   ،
سـتهالكها  د إ  وتزاي  ،نتاجهاففي تلك الفتره قل إ      ، حتى السبعينيات  االولى في انتاج النفط في العالم     

. من النفط لذا اصبحت من الدول المستورده له   
  -: الشرق االوسط منطقة/ ب

 بخصائص تجعله يختلف عـن بتـرول        ويتميز بترول المنطقه    .من اكثر المناطق انتاجاً للبترول    
 وطـول فتـرة    ،  تكاليف انتاجـه    المنطقه يمتاز بقلة   فالنفط في تلك    ،المناطق االخرى من العالم   

ل الغربيـه    وتعتمد معظم الـدو     ،تساهم الدول العربيه بالنسبه االكبر في انتاج المنطقه        . احتياطاته
. ودول اوروبا الغربيه  ، واليابان ، الواليات المتحدهعلى بترول المنطقه خاصةً  

  -: االوبك ةالدول االعضاء في منظم/ ج
.  غير عربيه اخرى اهمها فنزويال ودول ،  من الدول العربيه المنتجه للنفطتتكون  

-:الدول الصناعيه االخرى / د  
. ثم كندا  ، ثم الصين ، تليها بريطانيا ، المكسيك  

  -:كومنولث الدول المستقله من االتحاد السوفيتي سابقاً / هـ
نتاج النفط في العـالم     مركز االول في إ   السوفيتي يحتل ال  م كان االتحاد    ١٩٩١ –م  ١٩٧٥منذ عام   

 ولكن بالرغم من     ،نعكس على حقول النفط   فتدهور االقتصاد إ    ؛  بعد ذلك بدا االنتاج يتناقص     )٥٢(



 انظـر .ذلك نجد ان كومنولث اللدول المستقله تساهم بنسب اليستهان بها في انتاج النفط العـالمي                
  -:الجدول التالى

 
 

:م١٩٩٩ العالمى حتى بدايه عام حتياطى النفطىاإلنتاج واإل  

ابوظبى شركه ، النقرير االقتصادى العربى الموحد،مه لجامعة الدول العربيه وجهات اخرى االمانه العا:المصدر  
  ٦٩ص، م ١٩٩٩سبتمبر ،ابوظبى للطباعه والنشر 
 كما تسـاهم بنسـب      ،بمالحظه الجدول نجد ان الدول العربيه تملك اكبر احتياطى نفطى فى العالم           

.انتاج عاليه   
  ١-٣-٢صناعة النفط وتجارته:- 
        الشركات النفطيه العالميه:-

  القسـم االول   :هنالك شركات تعمل في مجال الصناعه النفطيه وهى تنقسم الـى قسـمين                     
 الشركات المستقله   القسم الثانى  .  التي تعرف باسم الكارتل النفطي      ،شركات النفط العالميه الكبرى   

 وثالثه شـركات ذات      ، منها امريكيه   خمس  ،تتكون شركات الكارتل النفطي من ثمانيه شركات      . 
(ستاندرد اويل اوف نيوجيرسـي  : ملكيه اوربيه وهى Standard Oil of New Jersey  (  ،

(رويال دتش شل  Royal Dutch Shell ) موبيـل (موبيل اويـل  ، )  Mobil Oil (Mobil) ، 
(تكساكو  Texaco ) جلف(وجلف اويل )   (Gulf)   Gulf Oil)  كلفورنيا ستاندارد اويل اوف، ) 

ــوكال( ) س (Standard Oil of California)(Socal)  ،  ــوم ــريتيش بترولي ب (British 

Petroleum) (BP) )) ( هذا باالضافه الى الشركه الفرنسيه للنفط )) ٥٣ C.F.B . ( 

 االحتياطي االنتاج الدول
 %٧ %١٨ امريكا الشماليه
 %٦١ %٢٨ الدول العربيه

 %١٨ %١٤ دول اوبك غير العربيه
 %٦ %١٠ كمونويلث الدول المستقله

 %٨ %٣٠ باقي دول العالم
 مليار برميل١٠٣٥٠٦ يوم/  الف برميل٧٠٣٤٩ االجمالي



 وكانت تتنافس فيما بينها للحصـول        ، النفط حل صناعة هذه الشركات كانت تسيطر على جميع مرا      
حتى تتمكن من    خاصةً فى منطقة الشرق االوسط ؛      ،تجه للنفط يه في الدول المن   لى امتيازات نفط  ع

عتبـر االداه    التـي تُ    ،متيـاز االولـى   لك عن طريق عقود اإل     وقد تم لها ذ    .استغالل نفط المنطقه    
 وبموجب هذه العقود تقـوم الشـركه المتعاقـده  بالبحـث              ،ستغالل الثروات البتروليه  إلالقانونيه  

 نتاج البترول ثم تتولى القيام بإ     ،تفاق عليها في العقد   خالل فتره زمنيه يتم اإل    البترول  والتنقيب عن   
كات  تلك الشر  )٥٤ . ( وتكريره وتسويقه   ،نتاج البترول نقله   وقد يشمل العقد بجانب إ     ستقالله  وإ ،

عرف ت مايُ لذا نجدها كون   لحفاظ على مكاسبها  سداً منيعاً ل   لكي تشكل     ؛ ندماجيهالعالميه تميزت باإل  
سـتغالله لـنفط    نتيجه إل  ذلك الكارتل الذي كان يحصل على ارباح عاليه           ،بالكارتل العالمي للنفط  

دفع مبالغ بسيطه للدول المنتجه التتناسب مـع تلـك االربـاح            وفىالمقابل كانت تُ    ،الدول المنتجه 
ميم بتـأ لدول المنتجه    تلك الشركات على الصناعه النفطيه عندما قامت ا        وقد إنتهت سيطرة    .العاليه

لقيام ببعض االعمال فـى مجـال        نشاط الشركات العالميه ينحصر فى ا      واصبح. الشركات النفطيه 
 الى جانب شركات الكارتـل النفطـي        او اإلنتاج    ،  مثل تقديم خدمات اإلستكشاف     ، النفط صناعة

 ،ل اوف انـديانا      استاندرد اوي  مثل شركة   ،ه النفطي كانت هناك شركات مستقله تعمل في الصناعه      
وبعض هـذه الشـركات تشـاركت واسسـت         .  و شركه ايني االيطاليه         ، اجيب االيطاليه  شركة

) . الشركه العربيه االمريكيه  للبترول( ارامكو مثل شركة  ،شركات اقليميه في مناطق االنتاج  
 الصناعه النفطيه :-

 التنقيـب   تكون مرحلـة  ففي البدايه     ،         يمر النفط بمراحل مختلفه حتى يصل الى المستهلك       
 النفط من الصناعات العمالقه     عتبر صناعة  وتُ  . والتسويق  ، ثم التكرير   ،نتاجثم اإل  ، ستكشافواإل

حتياجها لدرجـه عاليـه   نتيجه إل  ؛ وتحتاج الى رؤوس اموال ضخمه .التي تتضمن مخاطر عاليه  
  ،عن غيرها من الصـناعات االخـرى      تتميز الصناعه النفطيه بخصائص تميزها      . من التكنلوجيا   

 كما ان عمليات البحث تتم       ،فعمليات التنقيب عن البترول تتعلق باحد الموارد الطبيعيه اآليله للنفاد         
  لذا فعمليات التنقيب عن النفط      ،نتاج يحتاج لفتره زمنيه معينه     ان اإل   اي  ،خالل فتره زمنيه طويله   

 التي تختلف في طبيعتها عن       ،د من المشكالت المحاسبيه   ير العدي تث وتسويقه    ،ستخراجه ونقله وإ، 
 ؛ نظـراً     البترول تختلف عن االنواع االخرى من المحاسبه       فمحاسبة  .مشاكل القطاعات االخرى  

مثـل    ، مشـاكلها  تعجز عن مواجهـة    تلك الصناعه التي تجعل المباديء المحاسبيه العامه         لطبيعة
ستكشاف في البحث والتي التؤدي الى اكتشاف نفط هل         إلمقابلة االيرادات والمصروفات  فنفقات ا     

 صـناعة  البترول   ترتبط بصناعة   )٥٥(  .عد خسائر عتبر ضمن تكاليف المواقع المنتجه ام انها تُ       تُ



 ستهالكقابله لإل  وهي العمليات المختلفه التي تجري على البترول الخام لتحويله لمشتقات             ،تكريره
 – ويتم فصل المركبات التي يتكون منها البترول          ،لى معامل التكرير  نقل ا  فبعد استخراج النفط يُ    .

 وتنتج المعامل الملحقه بمصـانع       . بعضها عن بعض وذلك في مصانع التكرير       –الهيدروكربونات  
  ،المطـاط  :نتاج كثير من المنتجـات مثـل      مركبات الكيميائيه التي تدخل في إ     التكرير عدد من ال   

  .  ومبيدات الحشرات ،والزجاج
 تسعير وتجارة النفط :-

قليميـه  سعر البتـرول فـي الميـاه اإل       حتساب  حدد عن طريق إ   كان نظام التسعير للبترول يُ          
ضاف الى ذلك تكـاليف النقـل مـن         نتج البترول فيها او بالقرب منها يُ       التي يُ   ،للواليات المتحده 

 لتصـدير   يـات المتحـده كمصـدر      الوال وعند إختفاء   .السواحل االمريكيه الى البلدان المستورده    
  ،على هيكل االسعار  مماإنعكس   .  النفط الدوليه  صبح الشرق االوسط اهم مصدر لتجارة     لبترول ا ا
 لكافـة  وهو عباره عن السعر الحسابي        ، السعر المعلن الذي كانت الشركات تعلنه      تخذت طريقة واُ

  .ائداً ارباحها الخياليه التي تفرضـها     ستهالكي النهائي ز  الى الثمن اإل  ضافته  اه الشركه واجباً إ   ماتر
 فقـد   ، وقد تم تسعير النفط بالدوالر االمريكـي      .بدا العمل بذلك السعر بعد الحرب العالميه الثانيه       

 بالتـالي فـاي      ،م١٩٤٤ بريتون وودز في عـام       بعد توقيع إتفاقية  برز الدوالر كاداه تعامل دوليه      
 وهو القـوه    –يجاباً على السعر الحقيقي للنفط الخام       إيؤثر سلباً او    تذبذب في سعر صرف الدوالر      

 عمالت الدول الصناعيه    بالنسبه الى بقية   فالزياده في سعر صرف الدوالر       –الشرائيه لعوائد النفط    
 السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها مقابل سعر         اي كمية  ، تؤدي الى تحسن القوه الشرائيه    

)٥٦(  .ترات اخرىالبرميل في وقت معين مقارنه بف  
-:م بعده مراحل ٢٠٠٠ مرت اسعار النفط منذ الستينات حتى عام   

اسعار منخفضه للنفط لكنهـا     : تميزت باآلتي   : م  ١٩٧٣ –م  ١٩٦٠ من عام    - :المرحله االولى / أ
 ونقل كانـت     ، وتصدير  ،نتاجمن إ نتاجيه  فة العمليات اإل   كا .مستقره تدور حول دوالرين للبرميل      

. الشركات النفطيه حكراً على  
اع حاد في اسعار الـنفط      رتفإ : تميزت باآلتى    :م  ١٩٧٩ –م  ١٩٧٣ من عام - :المرحله الثانيه / ب

 فقـد    ،وضع نظام لالسـعار جديـد     و ، غالبيه اعضاء منظمه االوبك على ثرواتهم      بسبب سيطرة 
 جه لتغير هويـة   نتي  ؛  او السعر الرسمي    ،عيدت تسميه السعر المعلن ليصبح سعر البيع الحكومي       اُ

عتماد سعر برميل الخام العربي     وتم إ   .ختصاص الدول المنتجه  إذ انه اصبح من إ    من يحدد السعر    



(الخفيف من درجه  ABI 34  حسب فروق تتحدد تبعاً له اسعار باقي انواع النفط و ،شارهكنفط إ) 
.النوعيه   

 ، في الطلب على الـنفط    نخفاض  كان هناك إ  : م  ١٩٨٥ –م  ١٩٧٩  من عام  - :المرحله الثالثه / ج
.نخفاض االسعار في تلك الفتره مما ادى الى إ  

نهيار اسـعار الـنفط عـام       إ: تميزت باآلتي : م  ٢٠٠٠ –م  ١٩٨٥  من عام  - :المرحله الرابعه / د
تميـزت  .  بعدها حدث تحسن تدريجي في االسـعار          ، دوالرات للبرميل  ١٠م الى اقل من     ١٩٨٦

 بسـبب نقـص      ؛ م١٩٩١-م  ١٩٩٠ع مفاجيء في االسعار عـام       رتفاوإ، ت   التقلبا االسعار بكثرة 
قتصاديه في دول شرق وجنوب آسيا في       حدوث االزمه اإل  ، االمدادات نتيجه لحرب الخليج الثانيه      

 ١٠نهيار اسعار النفط الـى اقـل مـن          وإ ،  مما اثر سلباً في الطلب العالمي للنفط        ،م١٩٩٨عام  
) ٥٧.(م١٩٩٨  عامدوالرات للبرميل خالل  

 المعروضه في ظل ثبـات     فكلما قلت الكميه    ، عوامل منها العرض والطلب    تتاثر اسعار النفط بعدة   
  امـا بالنسـبه       .وكلما زادت الكميه المعروضه قلت االسـعار       ، الطلب في مكانه ترتفع االسعار    

واالرتفـاع  ، ونمو السـكان    ، الذي تؤثر فيه بعض العوامل مثل زياده التطور االقتصادي         –للطلب  
 وكلما قل الطلب على الـنفط   ، فكلما زاد الطلب على النفط زادت االسعار–في مستويات المعيشه  

ومن المالحظ ان اسعار الـنفط      ، عرف بقوى السوق    عوامل العرض والطلب هذه تُ    . قلت االسعار   
فـي   بل تتاثر ايضاً باالحداث العالميه ومن اهم االحداث التي اثرت             ،ال تتاثر بقوى السوق فحسب    

  عـام  ختفاء ايران عن اسواق النفط العالميه  من       وإتاميم صناعه النفط االيرانيه     : هىاسعار النفط   
 عـام م و ١٩٥٦  عام  منطقه الشرق االوسط بين العرب واسرائيل في         وحروب  م١٩٥٣ –م  ١٩٥١
 حاوالت حظر النفط وإنما ادت الى إنقطاعه بسبب إغالق قناة          والتي لم تؤدي فقط الى م       ،م١٩٦٧

 الحـرب   م نتيجـة  ١٩٦٨عام  م و ١٩٦٧  عام نتاج النفط في نيجيريا في    إنخفاض  إ كذلك. السويس  
غالق المملكه العربيه السعوديه خط التابالين مع البحر االبيض         ايضاً من ضمن االحداث إ     .االهليه

 وهـذا    ، االمر الذي ادى الى تسبب نقصان حاد في النفط في االسواق            ،م١٩٧٥  عام المتوسط في 
 الحرب بين العرب واسرائيل فـي عـام         وايضاً  .عد ليبيا على فرض زياده كبيره في االسعار       سا

 االزمه االخـرى   .وتسببت في زيادات ضخمه في االسعار  ،م التي ادت الى الحظر النفطي     ١٩٧٣
  فى عـام    الحرب العراقيه االيرانيه   و انقطاع االمدادات نتيجة     ،م١٩٧٩  عام كانت الثوره االيرانيه  

 آخر االحداث السياسيه التي اثرت على االسعار حرب الخليج الثانيـه            )٥٨(  .م١٩٨٨ –م  ١٩٨٠



تلك االحداث  تؤدي الى     جميع هذه االحداث تؤثر على اسعار النفط عن طريق ان           . م  ١٩٩٠عام  
. بالتالي تزيد االسعار و المعروض من النفط االمر الذي يؤدي الى قلةمدادات إنقطاع اإل  

مر ات التي تؤثر على اسعار النفط عوامل الطقس فالطلب على النفط يزيد في الشتاء اال              من المؤثر 
 ايضاً نجد ان التغيرات التـي تحـدث فـي سياسـات الصـرف               .الذي يؤدي الى زياده االسعار      

 مثـل التصـريحات     – كما ان تصريحات وزراء النفط        .والسياسات الماليه لها اثر على االسعار     
. نعكس على االسعار  ت–بخفض االنتاج   

 وهي تتسم بكونها موانيء رئيسـيه        ، اشكال مثل البيع والتسليم الفوري     تاخذ تجارة النفط عدة        
 وتكون قريبـه مـن مصـافي         ، والخدمات الماليه   ، ومرافق التخذين   ،تتوافر فيها خدمات الشحن   

ع والتسليم اآلجل الذي اتجهـت       هنالك ايضاًَ البي   . وسنغافوره    ،التكرير اهم هذه االسواق روتردام    
(اليه اسواق نيويورك لتبادل السلع       Nymex  التي طورت اسواق مستقبليه للتبـادل التجـاري           ،)

ضـمان   الشـروط ل   على كافـة  تفاق بين المشترين والبائعين     يتم اإل  فعن طريق هذا التبادل       ،للنفط
دخال الـنفط الـى مجـال       ذا تم إ  وبه  ،يفاء بالشحنه النفطيه في وقت الحق لوقت توقيع الصفقه        اإل

.التعامل الورقي والمضاربه   
 مناطق هامه من    وهنالك عدة سوق النفط العالميه اصبحت محكومه باعتبارات تجاريه الى حد بعيد           

  -: يمكن تحديد اربع عشره منطقه تجاريه وهي  ،الناحيه التجاريه
.شمال شرق المحيط الهادي / ١  
.شمال غرب المحيط االطلسي / ٢  
.جنوب شرق المحيط الهادي / ٣  
.جنوب غرب المحيط االطلسي / ٤  

.شمال غرب اوروبا / ٥  
.حوض البحر االبيض المتوسط / ٦  

.غرب افريقيا / ٧  
. كومنولث الدول المستقله / ٨  

.منطقه الخليج/ ٩  
.شرق افريقيا / ١٠  
.جنوب آسيا / ١١  

.شمال المحيط الهادي / ١٢  



.جنوب شرق آسيا / ١٣  
  .)٥٩(استراليا / ١٤

 ١-٣- ٣النفط والسياسه الدوليه
           خصائص النفط :-  

-:  خصائص بعدةيتميز النفط    
.ستخدامه فط مصدراً ناضباً يتناقص بكثافة إعتبر النُي/ أ  

 والسياسيه ممـا     ،قتصاديهبالعوامل اإل  والسلم تتاثر     ،ستراتيجيه في الحرب   ماده إ  يتميز بكونه / ب
. واهميه خاصه  ، طبيعه دوليهيضفى عليه   

.الف منتج ٨٠ تصل الى وقيل ايضاً انها  ،منتج٢٦٠٠يتميز بتعدد مشتقاته حيث تبلغ / ج  
. حيث يعتمد عليه التطور التكنلوجي المعاصر  ،عتبر المصدر الرئيسي للطاقهُي/ د  

) ٦٠(  .تتركز منابعه في الدول الناميه/ هـ  
ستخدم كوقـود    فهو يُ   . وماده خام في آن واحد      ،يتفرد بكونه وقود           من المالحظ ان النفط     

 كذلك فهو ماده خام لكثير من الصـناعات          ،ستخدامات المنزليه المختلفه  وفي اإل  ، في الصناعات 
فتـزداد اهميـة      ، ايضاً نجد ان للبترول قابليه تنافسيه مع مصادر الطاقه االخرى           .البتروكيميائيه

.  كما ان القوى الحراريه الكامنه فيـه اكبـر            ، وتخزينه  ، نقله  وذلك لسهولة  النفط مقارنه بالفحم  
 بالتالي نجـد ان للـنفط        .نتاج المفرقعات وفي إ  ، ستخدم النفط كوقود للسفن والطائرات والدبابات     ُي

عتباره عامالً مؤثراً في    قوة الدوله لذا يمكن إ    فوائد اقتصاديه وعسكريه فقد اصبح من اهم عناصر         
.اسه الدوليه السي  

 النفط فى السياسه الدوليه :-
 والسياسيه لعـدد     ، واالقتصاديه  ،السياسه الدوليه هي عباره عن مجمل التفاعالت التاريخيه            

 او ثانويـاً حسـب       ، عبر مراحل زمنيه مختلفه تلعب فيها عوامل كثيره دوراً اساسياً           ،من الدول 
 والتنـافس علـى المـوارد        ،راع العقائدي والديني   فالص  .الظروف الموضوعيه لكل حقبه زمنيه    

 ولكـن فـي مرحلـه        ،الطبيعيه واالقتصاديه كل هذه عوامل تلعب دوراً مهماً في السياسه الدوليه          
 الحرب البارده كان لعامل الصراع      ففي فترة   .زمنيه معينه يكون هنالك عامل اهم من عامل آخر        

  النفط القصوى في السياسه الدوليه المعاصره      رغم اهمية . العقائدي دوراً مهماً في السياسه الدوليه       
 االحداث في السبعينات اال انه لم ولن يكون العامل الوحيد فـي السياسـه               غم بروزه في قمة    ور ،

لقد اصبح   )٦١(  .عتبر عامل اولي واساسي لبعض الدول ولكن ليس لكل الدول          كما انه يُ    ،الدوليه



 بمخططات السياسه الدوليه سوى كان ذلك بالنسـبه للمسـتهلكين مـن             رتباطاً وثيقاً النفط مرتبطاً إ  
 بالنسبه للمستهلكين من الدول المتقدمه نجـد        . او بالنسبه للمنتجين      ،الدول المتقدمه والدول الناميه   

 السلوك السياسي في مجال الحصـول علـى      من التركيز على كيفية   انه التخلو سياسات تلك الدول      
 ووزنها وتاثيرهـا فـي       ،السلوك من دوله الخرى تبعاً لحجم احتياجاتها منه        ويختلف هذا     ،النفط

  ،قتصـادي والمـالي   والتبـادل اإل    ، فالبعض يتبع االسلوب الدبلوماسي     ،مجال العالقات الدوليه  
او العقوبـات   ، ستعمال القـوه العسـكريه      والتلويح بإ والبعض اآلخر يتبع اسلوب التهديد والوعيد       

.االقتصاديه   
 فبعد الحرب العالميه االولـى وفـي مـؤتمر           ، المنافسه بين الدول الكبرى    اهم النفط في زيادة    س

م الذي ضم الدول المنتصره في الحرب تم تقسيم النفوذ فيما بـين هـذه الـدول               ١٩٢٢  عام لوزان
جـل   فقد كانت معظم الصراعات بين القوى االستعماريه االولـى مـن ا         ،تقسيماً يكاد يكون نفطياً   

 بصوره كبيره في فتـرة     ظهرت هذه الصراعات النفطيه       . النفط يطره على المواد الخام خاصةً    الس
 الشـرق   حول الـنفط فـي منطقـة       وكان هنالك تنافس بريطاني امريكي        ،الحرب العالميه الثانيه  

 شتى وسائل الضغط على حكومات      لممارسةستعماريه الكبرى   بعض الدول اإل   وقد سعت     .االوسط
ـ    إمتيازات إستغ   للموافقه على منح شركاتها        فى المنطقه  جهالدول المنت  ي الل البترول بالشروط الت

ثل الضـغط الـذي باشـرته        وذلك م   ، والحكومات التي تقف من ورائها      ، الشركات تالئم مصلحة 
  ؛  والتهديد الذي لوحت به لفصل الموصل عن العراق         ،نجليزيه على الحكومه العراقيه   الحكومه اإل 

   )٦٢(  .متياز استقالل بترول العراقح الشركه التركيه إفي سبيل من
 فقد قامـت الـدول    ،ستخدمت الدول المنتجه النفط لتحقيق مجموعه من اهداف سياستها الخارجيه       إ

م بحظر النفط ومنعه من الوصول الى الدول التي تساند اسرائيل التـي             ١٩٧٣العربيه في اكتوبر    
تباع سياسات تراعـي الحقـوق      إل بهدف التاثير على تلك الدول        وذلك  ؛ من بينها الواليات المتحده   

 بين الدول   لدعم مركزه حتياطي نفطي كبير     نجد ان العراق استخدم سيطرته على إ       ايضاً. العربيه  
نتاجها النفطـي   فتتغير مستويات إ   اما السعوديه     .والوقوف بجانب القضيه الفلسطينيه   ،غير المنحازه 

  ، زعامتها للـدول المصـدره     إستعادة السعوديه   منها محاولة   ؛ الغراضوالتسعير تبعاً لعدد من ا    
 وللحصول على دعـم الواليـات        ،قتصاديات الغرب من إ مستورد  لتخلص من الركود ال   ولتسهيل ا 

  . )٦٣( . المتحده لمصالحها السياسيه واالمنيه فى الشرق االوسط



 وقد ساهم النفط في تعزيـز        ،ه الدوليه هكذا نجد ان النفط من العوامل المؤثره في مجريات السياس         
 وذلك ماسـوف     . في اطار المنظمات النفطيه    لتنسيق سياساتها النفطيه    التعاون بين الدول المنتجه     

. يتم تناوله في الفصل القادم  
 
 
 
 
 



 الفصل الثانى
 المنظمات النفطيه
 
 ٢-١ منظمه االوبك وتاثيرها في سوق النفط العالمى :-

كانـت  و ،  تسيطر على نفط الشرق االوسط منذ اكتشـافه        ه العالمي هحتكارات النفطي  اإل كانت     
ـ  مع الق  ه للنفط عوائد غير متناسب    ه المنتج ح الدول  من :اهمها ،  ه  ثار سلبية عديد  آ لتلك السيطره   هيم

كانت تسعى دائما الى زيادة      هونجد ان تلك االحتكارات العالمي     . ه المستثمر ه للثروات النفطي  هعليالف
وذلك عن طريق خفض     ، باعلذلك سعت الى زيادة كمية النفط المُ       ،   الناتج من بيعها للنفط   دخلها  

االمـر الـذي    ، م بخفض اسعار البترول ١٩٥٩فقد قامت الشركات الكبرى في فبراير          االسعار  
  . بات االسعار من تذبذ تفكر في التعاون فيما بينها لتحمي هذا الموردهجعل الدول المنتج

 المنعقد في    للبترول خالل المؤتمر العربي للنفط     ه للبلدان المصدر  هئنشاء هي إكرة  برزت ف          
 للـنفط فـي     هلمعلن من جديد بتخفيض االسعار ا     هوعندما قامت الشركات النفطي    ،  م١٩٥٩ابريل  

 –السـعودية    ( : وهم  مصدرون اساسيون  هجتماع في بغداد حضره خمس    قاد ذلك إل  الشرق االوسط   
 ١٥فـي   ) اوبك(اسسوا منظمة البلدان المصدرة للنفط      و ،  ) فنزويال   – ايران   – الكويت   –العراق  

  . ) فينا( النمسا  فىمقرها،م١٩٦٠سبتمبر 
-: اهدافها بما يليهنظمحددت المادة الثانية من دستور الم  

ير خير ما يصـون مصـالحها       وتوحيدها وتقر  ،    بين الدول االعضاء   هنفطيالسياسات   ال تنسيق/ أ
  . من وسائل

ستقرار االسعار فـي اسـواق الـنفط        إيجاد السبل والوسائل التي تضمن      إ على   هتعمل المنظم / ب
  . الدولية

 ، على دخل مناسب  ورات حصول هذه البلدان     وضر ،   االقطار المنتجة   مصالح هتخدم المنظم / ج
 كما نجد ان من بـين اهـداف          )١( . بنفط منتظم ومقتصد   همداد البلدان المستهلك  إا تراعي   كم

ادة عائـدات البتـرول     وزي ،  من اجل دعم مستوى االسعار       ؛   تنظيم معدالت االنتاج   هالمنظم
  )٢(هللدول المنتج

مـن  % ٧٥فـاكثر مـن      ،  في سوق النفط العـالمي    بير  وزن وتاثير ك  لمنظمة االوبك            
مـع   ،   حاليا هي ضمن مناطق الدول االعضاء في منظمـة االوبـك           ه المثبت هحتياطات النفطي اإل



روا فقد ذكر خبير سعودي ان الجيولوجين قـدّ        ،  نتاج في الدول خارج اوبك       اال مالحظة انخفاض 
ـ    ، الحتياطي العـالمي المؤكـد    م الى ا  ١٩٩٠ضافة نحو بليون برميل عام      إانه تمت    ز وقـد تركّ

 –السـعودية    (  : الكبار في منطقة الخليج ضمن دول االوبك وهـم         تجين الخمس معظمها في المن  
ـ  إولم تحدث    ،  نزويال الى ف  هضافهذا باإل    ) ايران - العراق - االمارات -الكويت ون زضافة مخ

:نظمه يوضحه الجدول التالىاإلحتياطى النفطى للم )٣( . فط خارج االوبك مماثل من الن  
  

ليـون  ب( ، )م٢٠٠٠-م١٩٩٧( لمنظمة االوبك خـالل الفتـرة مـن         حتياطي النفطي المثبت    اإل
-:)برميل  

 م٢٠٠٠ م١٩٩٩ م١٩٩٨ م١٩٩٧ البلد
 ٣١٤ . ١١ ٣١٤ . ١١ ٣١٤ . ١١ ٢٠٠ . ١١ الجيريا
 ١٢٣ . ٥ ٢٠١ . ٥ ٩٨٠ . ٤ ٩٨٠ . ٤ اندونيسيا
 ٥٣٠ . ٩٩ ١٠٠ . ٩٣ ٧٠٠ . ٩٣ ٦٠٠ . ٩٢ ايران
 ٥٠٠ . ١١٢ ٥٠٠ . ١١٢ ٥٠٠ . ١١٢ ٥٠٠ . ١١٢ العراق
 ٥٠٠ . ٩٦ ٥٠٠ . ٩٦ ٥٠٠ . ٩٦ ٥٠٠ . ٩٦ الكويت
 ٠٠٠ . ٣٦ ٥٠٠ . ٢٩ ٥٠٠ . ٢٩ ٥٠٠ . ٢٩ ليبيا

 ٤٥٨ . ٣٤ ٠٠٠ . ٢٩ ٥٠٠ . ٢٢ ٨٢٨ . ٢٠ نيجيريا
 ١٥٧ . ١٣ ٧٠٠ . ٣ ٧٠٠ . ٣ ٧٠٠ . ٣ قطر

 ٧٦٦ . ٢٦٢ ٧٨٤ . ٢٦٢ ٥٤٢ . ٢٦١ ٥٤١ . ٢٦١ سعوديهالمملكه العربيه ال
 ٨٠٠ . ٩٧ ٨٠٠ . ٩٧ ٨٠٠ . ٩٧ ٨٠٠ . ٩٧ االمارات العربيه المتحده

 ٨٤٨ . ٧٦ ٨٤٨ . ٧٦ ١٠٨ . ٧٦ ٩٣١ . ٧٤ فنزويال
 ٩٩٦ . ٨٤٥ ٢٤٧ . ٨١٨ ١٤٤ . ٨١٠ ٠٨٠ . ٨٠٦ مجموع االوبك

   .  www . opec . org . generalinformantion . page9المصدر:- 
 كما نالحـظ    ،  حتياطي في المنظمه  لكه العربيه السعوديه تملك اكبر إ     نالحظ من الجدول ان المم    

  .هول االوبك تميل الى الزيادحتياطيات دإ ان
فمن المتوقع ان يرتفع نصيب اوبك مـن         ،   هكبير ه في صادرات النفط العالمي     المنظمه تامساهم 

ـ الما يزيد مـن ا    م و  ) ٤( .م٢٠٢٠عام  %٧٢م الى   ١٩٩٥عام  % ٦٢من  صادرات النفط     ههمي



ـ إوبالتـالي زيـادة      ، لواليات المتحدة ل  النفطى نتاجإلا إنخفاض ، االوبك لدول   هالنفطي  هااتتيرادس
رة معلومات الطاقـة االمريكيـة ان       داإي نشرتها   حصائيات الت  لإل فقاًفو ،    من دول االوبك   خاصةً

 ٥١اي ما نسبته     ،  مليون برميل  ٤ . ١٤٣حوالي   من بلدان اوبك     جمالي واردات النفط االمريكية   إ
المصـدرة   لذا كان ال بد ان تقوم الدول          ) ٥(   . من اجمالي الواردات النفطية االمريكية    % ١. 

 ه للمحافظ هناسب الستثمار اهميتها النفطية تلك لفرض الشروط التي تراها م         همن خالل المنظم  للنفط  
  .  التي تريدها هوللحصول على العوائد النفطي   على ذلك المورد الهام

 ٢-١-١ اهم إنجازات منظمة االوبك:-  
خمـس منهـا     ، النفطي بين ثمانيه شـركات    نحصر التنافس   حتى منتصف الخمسينات إ            
وااليطاليون وذلك قبل ان يدخل اليابانيون وااللمان        ،  واثنتان بريطانيتان وواحده فرنسيه   امريكيه  

 – الطلب على البتـرول       باالضافه الى زيادة   – ولقد اوجد هذا التنافس       . جال التسابق سبان م واال
 النفطيـه الكبـرى    الشركات   كانت) ٦ . ( متيازاتهال شروط إ  كي تعدّ فرصاً افضل للدول المنتجه     

ـ     .  التى تحصل عليها   رباحالعوائد نفطيه التتناسب مع ا    للدول المنتجه   تدفع   ت فتلك الشركات كان
ارباحها تحتسب فيه   الذي كانت الشركات     ،  ترفض دفع العوائد النفطيه على اساس السعر المعلن       

لذا كانت كـل ماتدفعـه       . يقلل من ارباحها  بالتالي فدفع العوائد عن طريق ذلك السعر        و ، الخياليه
وهـو  اوه  او ات  ،  هو عباره عن ريع   متيازات التي تحصل عليها     مقابل اإل الشركات للدول المنتجه    

عند او تدفع لها مبلغ من المال         . مقدار ما تدفعه الشركات للدول المنتجه كنسبه من السعر المعلن         
وهو مـا    ، او عند وصول االنتاج مستويات معينه     او خالل بعض فترات التنقيب       ، توقيع االمتياز 

حتى يتم اكتشـاف    قيب  ستغالل مساحات التن   تقوم بدفع مبلغ من المال مقابل إ       او  . عرف بالعالوه ُي
كانت بالتالي   . يجاروهو ماُيعرف باإل   االنتاج   وينتهي بتاريخ بدء  فيبدا منذ تاريخ نفاذ العقد       ، النفط

 ، التتناسب مع ارباحهـا العاليـه      ولى تدفع مبالغ بسيطه   متيازات اال  اإل الشركات النفطيه في فترة   
 فقد   .  فكان نظام مناصفه االرباح    يازات  متل من شروط اإل   ذي دفع الدول المنتجه كي تعدّ     االمر ال 

تشريعاً فرضت بموجبه ضريبه ربح على الشـركات االجنبيـه          م  ١٩٤٨  عام اصدرت فنزويال في  
دخـل  ال ان اهم تعـديل اُ     إ . وتبعتها في ذلك الدول االخرى       ،  %٥٠بمقدار  العامله في اراضيها    

سـتغالل ثرواتهـا النفطيـه مـع        اره وإ نظام المشاركه للدول المنتجه في إد     هو  على نظام العقود    
نتقال قرار  عند إ ر االهم   يثم جاء التغي    . من خالل منظمه االوبك   الشركات االجنبيه المتعاقده معها     

في اسواق النفط وفي العالقات      تحول تاريخيه    عتبر نقطة اذ يُ  ،  م١٩٧٣  فى عام  الى اوبك التسعير  
)٧( .العالميهت والشركات النفطيه او بين الحكوما ،  بين المنتجين والمستهلكين  



ـ    إ يقضي ب   الذي ،  ه لفرض نظام المشارك   هت دول المنظم  سع        - همتالك الحكومـات المحلي
ـ      متزايده من   حصصاً –مقابل تعويضات    فـي يوليـو    ف ،   ه انشطة وموجودات الشركات االجنبي

ن على االقطـار االعضـاء      إ ، في فينا قد   الذي عُ  ه المؤتمر الرابع والعشرون للمنظم     قرر م١٩٧١
سـتثنائي فـي    إقد مؤتمر    عُ من نفس العام  وفي سبتمبر  ،  ه لتنفيذ المشارك  هذ الخطوات الفوري  تخاإ

ـ هكانت الخطو . ه لهذه الغاي  همع الشركات النفطي   للمفاوضات   هستراتيجيإ لتقرير     ؛  بيروت  ه التالي
نجـاز  إنحـو   حديد االجـراءات    لت ؛ جتماع طاريء في مارس في بيروت     إ لالوبك ترتيب    هبالنسب

) يمـاني (وزير النفط السعودي    ستلم  إنعقاد المؤتمر   إلكن في المساء الذي سبق       ،  هاهداف المشارك 
% ٢٠ المشاركة بنسبة    ءفي ارامكو يعربون فيها عن قبولهم لمبدا       من الشركات االربع االم      هرسال

 الـى   ه المشارك ءدابقبول مب ا االعالن   وقد ابلغ هذ   ،  من قبل الحكومة السعودية في امتياز الشركة      
و قطر من قبل الشركات النفطيـة العاملـة فـي تلـك                 العراق ،  ابوظبي   ، حكومات الكويت 

  ) ٨(  . القطارا
ـ م تم توزيـع اعضـاء ا      ١٩٧٠في مؤتمر كراكاس المنعقد في ديسمبر             ـ    هلمنظم  ه الـى ثالث

 على الخليج   ه دول مطل  تضم خمس  : االولى هالمجموع ،  للتفاوض مع الشركات   همجموعات اقليمي 
ـ    :ه الثاني هالمجموع . قطر ،  ابوظبي   ، الكويت ، العراق    هيدوهي السعو   ه تضم الدول العربي

 ،  تضم اندونيسـيا   ه الثالث هالمجموع .  البحر االبيض المتوسط   ئ للبترول عن طريق موان    هالمصدر
بداء الراي في سعر نفطها علـى       إحق في    ال هكراكاس اصبحت لكل دول   بفضل مؤتمر    . وفنزويال

م بين  ١٩٧١  عام طهران في تفاقية  إوقد تم التوقيع على      . ان تراعي ظروف الموقع ونوعية النفط     
كانت اهم ما حققته زيادة االسعار       ،  مع الشركات ن نفط الخليج وموانئه     أ االولى بش  هوفد المجموع 

فزادت بذلك عائدات دول الخلـيج مـن    ،   ليجلكل برميل للنفط المصدر من الخاً  سنت٣٥بحوالي  
قامت بلدان االوبك بالعمل على رفـع       هذا وقد     )٩( .  دوالر  بليون ٢. ٥ بليون دوالر الى     ٧. ٣

ـ   هالبترول في مجموع  ء  ا اعلن وزر  ذإ ،  للنفط هناالسعار المعل   اكتـوبر   ١٦ فـي    ه الدول الخليجي
 وقـد    . دوالر١١٩ . ٥ليصل السعر الى      رفع سعر البرميل من النفط العربي الخفيف        ،م١٩٧٣

 . دوالر للبرميـل  ٤ . ٣ل الى نحو    دوالر للبرمي ١,٢٨ من   هرتفع عائد الحكوم  إترتب على ذلك ان     
وفي موتمر االوبـك   ،  %١٤م بمقدار ١٩٧٣ ثم تم رفع االسعار مرة اخرى في ديسمبر       ) ١٠(  

 ١١)  لالوبك هشارنفط اإل (ربي الخفيف   علن للنفط الع  في جنيف تقرر رفع االسعار ليكون السعر الم       
  ) ١١(   . دوالر للبرميل٦٥. 



م عناصر سياسة اوبك تجـاه      ١٩٧٥ تعقده اوبك في الجزائر في مارس        تضمن اول مؤتمر قمه       
-:التسعير واالنتاج اذ تضمن االتي  

  .  االخرىسية النفط في مواجهة مصادر الطاقهتناف/ أ 
وتذبـذبات   ،   التضخم في اسعار استيرادات اوبك من بقية العـالم         حتساباالخذ في اإلعتبار إ   / ب

  . قيمة الدوالر 
  .  للنفط كمورد غير متجدد القيمه الجوهريه/ ج

  ) ١٢ . ( لضمان التوازن بين العرض والطلب في السوق ؛نتاج تنظيم او برمجة اإل/ د
 ان يكون لهـا وزن      – لخليجيه خاصة الدول ا   – تطاعت الدول العربيه  بفضل جهود االوبك هذه اس    

 الـى   اذ ادت تلـك الزيـاده      ،  م١٩٧٣التى حدثت فى اكتوبر   اقتصادي كبير بفضل زيادة االسعار    
مليار دوالر في   ٢١٢ى نحو    للنفط من حصيلة صادراته ال     ع عائدات البلدان العربيه المصدره    ارتفا
سمى بفتـرة   الفترة كانت تُ   تلك   ) ١٣ . ( م  ١٩٧٢ليارات دوالر في عام      م ٩مقابل   ، م١٩٨٠عام  

وتمت في تلك الفتـرة تلبيـة اإلحتياجـات          ، زاد الدخل النفطي للبلدان النفطيه    ذ  إ) النفطية الفوره(
 سـتهالكيه علـى السـلع اإل    وزاد الصـرف     ،  للـنفط  لمواطني الدول المصدره  الماديه والروحيه   

 م١٩٧٣ة  في سن % ٤٤بنسبة   للنفط من السلع     ستيرادات االقطار المصدره  فقد زادت إ   . والخدمات
سـتثمار العربـي فـي       زاد اإل  ةً للعوائد النفطيه الضخمه   ونتيج) ١٤(م١٩٧٥في سنة   % ٦٠و  ، 

م كان  ١٩٧٤ففي عام    ،  ستثمارات تتوجه نحو الواليات المتحدة      وكانت معظم هذه اإل    ،  الخارج
ـ  ١٢ – ١١في الواليات المتحدة يمثل حـوالي       ستثمارات دول اوبك    مجموع إ  ار دوالر مـن     ملي

  ايضـاً   وفي تلك الفتـره    ) ١٥ . (  مليار دوالر    ٦٠ -٥٥بحوالي   قدره م موجودات ماليه إجماليه  
م ١٩٧٤ سبتمبر   ١٤ففي   ،  ر النفطيه  غي للنفط من مساعداتها للدول العربيه    زادت الدول المصدرة    

 لمسـاعدة  ؛ خاص يقضي بانشاء صندوق وقع وزراء البترول العرب في اجتماع لهم في فينا اتفاقاً       
انه نتيجه لزيادة العوائد النفطيـه       نجد    ايضاً  ) ١٦ . ( الدول العربيه على تنفيذ مشروعات للتنميه     

 فـي الصـناعه      التكنلوجيا المسـتخدمه   ستيراد العديد من انواع   إستطاعت الدول المصدره للنفط إ    
 – ميمفاخذت تطالـب بالتـأ     ها النفطيه  على ثروات  واخذت تعمل على بسط السياده الفعليه      ، النفطيه

 للنفط  المستقلهحتكار الشركات    موارد وعالقة الدول من سيطرة و إ       قصد منها تحرير  وهو عملية يُ  
وقد قامـت    . وحق من حقوق الدولة    ،  طار القانون  وهو تحرك صحيح ضمن إ     –في تلك الدول    

بعد ذلك توصـلت      %٦٠ ثم السعودية وقطر وابوظبي بزيادة مستوى مشاركتها الى          الكويت اوالً 
على شـركة   % ١٠٠للسيطرة بنسبة    غلف   وشركة ، اقية مع شركة برتش بتروليوم    الكويت الى اتف  



وتبعتها في ذلك دولة قطر مع شركة نفط قطـر وشـل فـي                . م١٩٧٥نفط الكويت في ديسمبر     
 %١٠٠مفاوضاتها للسيطرة بنسبة     ستكملت المملكه العربيه السعوديه   وإ  . م١٩٧٧ –م  ١٩٧٦عام

ـ     . م  ١٩٧٧على ملكية ارامكو في عام       ة فـي عـام     ول نفـط البصـر    واكمل العراق تاميمه لحق
 للـنفط مـن      الدوليه الـى شـركات مشـتريه       يم تحولت الشركات النفطيه   بعد التام  )١٧(م١٩٧٥

واصبح دورها يقتصر على تقديم بعض الخدمات في مجال الصناعة النفطيـة             ، الحكومات المنتجه 
ونالحظ ان معظـم   .  ستخراج النفط او في مجال مصافي التكريرفي إ المنتجة لمساعدة الدول   ؛ 

حتـى بعـد التـأميم      واليات المتحدة الزالت تسعى     لفا ،  هذه الخدمات تقوم بها شركات امريكية       
تصميمات الاالعمال الهندسية و  سندت  فقد اُ  ،   العربية   إليجاد موطيء قدم لها في الصناعه النفطيه      

جـد ان عقـد      ن ايضـاً  . في قطر الى شركة بارسونز الهندسيه االمريكيه       امسيعيد   ةلتوسعة مصفا 
 . بترو كون الهندسية االمريكيـة    قد فازت به شركة      تحديث مصفاة النفط التابعة الرامكو السعوديه     

عتمـدت  االردنية عندما ارادت توسعة مصفاة النفط في الزرقـاء إ          البترول   كما ان شركة مصفاة    
وذلك بحصـولها فـي اغسـطس        ،  كيلوج االمريكيه لالعمال الهندسيه    . دبليو . ملى شركة إ  ع

السعوديه وفي   ) ١٨(   . لتحديد كيفية تحديث المصفاة    ؛ م على عقد إلجراء دراسة جدوى     ١٩٩٧
 عيت فيه شركات مثل شيفرون    ُد ١٩٩٨  عام شركات في واشنطن في   جرى لقاء مع مسؤولي سبع      

يمكـن ان تلعبـه فـي       ن الدور الـذي     كساكو الى تقديم توصيات بشأ    وت ،  وموبيل ،  واكسون،  
 مع   للمساعده الفنيه  اتفاقاً عت شركة النفط الكويتيه   م وقّ ١٩٩٣  عام وفي . عوديه الس المملكة العربيه 

 هـذا باالضـافة     ) ١٩(  ،  وتطوير حقل برفـان    ،  االحواض . شركة شفرون في مجال ادارة    
.  مع ايكسونالىتوقيع إتفاقيات   

 من خالل نظام   نتاجلجأت الى عملية تقنين  اإل      ،  في سعي االوبك للدفاع عن سعر عادل               
 ذلـك النظـام الـذي يقضـي         ) ٢٠(  ،  م١٩٨٣ من مارس    وذلك ابتداءً  ، )الكوته(الحصص    

 م التخلي عن الزيت العربي الخفيف      ت وفي تلك الفتره   .  بتخصيص حصص معينة إلنتاج كل دوله     
٣٤ ْ ) API  ( م ١٩٨٥حدد منذ فبراير واصبحت اسعار نفط االوبك تُ ، كنفط خام قياس لالوبك

خـام مربـان     ،  الخفيـف    ،  المتوسـط    ،  الخام السعودي الثقيل    (  السعار ست  خامات      وفقاً
وعنـدما   ) ٢١(   . )االندونيسيخام ميناس الخفيف     ،   خام بوني الخفيف النيجيري    ،  ابوظبي  

  سعت المنظمـه إلسـتعادة      الثمانينات فى بداية %٢٩ اوبك في سوق النفط الى نحو        ةتراجعت حص 
ونجحت  ،   م١٩٨٥فتخلت عن االسعار الرسمية في ديسمبر        ،حصتها في السوق العالمي للبترول    

) ٢٢ . (  في نهاية الثمانينيات %٤٠ا حتى قاربت نحو ستعادة حصتها تدريجًيفي إ  



 لبحث عن بـدائل لـنفط دول االوبـك        با ات في بداية الثمانين    للنفط هعندما قامت الدول المستورد    
تحدد بمدى  نتاجها ي  العالمي فإ  الى منتج مرجح في سوق النفط      ان تتحول     الى  دول االوبك  تضطرإ

نتاجيه للدول المصـدره للـنفط خـارج        وبالسياسات اإل  ،   وطلبها للنفط  إستهالك الدول الصناعيه  
ممـا ادى الـى      ،  ق الـنفط  ستقرار سو  على إ   للمحافظه عت المنظمه في تلك الفترة س    .  المنظمه

 مليـون برميـل    ٥٠ . ١٥الى  م  ١٩٨٠مليون برميل في اليوم عام      ٣٠تخفيض انتاجها من حوالي     
) ٢٣ . ( م ١٩٨٥في اليوم عام   

ستقرار سوق النفط والحد مـن       التسعينات سعيها في الحفاظ على إ      واصلت النظمة في اوائل          
ـ    م بوضع هدف سعري لسلة نفوطها يُ      ١٩٩٠فقامت في منتصف عام      ،  ب االسعار تذبذ قـدر بـ
تعرضت المنظمه  م  ١٩٩٨وفي عام    . م٢٠٠٠ حتى عام     ظل مقبوالً  ) ٢٤(  ،  ميلدوالر للبر ٢١

بسبب انخفاض الطلـب علـى       ؛ دوالرات للبرميل ١٠ بسبب انخفاض اسعار النفط القل من        الزمه
 لـذلك سـعت    .  في دول شرق وجنوب آسـيا االقتصاديه حدوث االزمه بعد   خاصةًنفط المنظمة   

 إسـتثنائي لـوزراء     م بعقد مؤتمر  ١٩٩٨فقامت في مارس    ، عادة االسعار الى مستواها      إل مهالمنظ
ـ  نتـاج المنظمـه   وتم االتفاق على تخفـيض إ      ، لتدارس اوضاع السوق   نفط المنظمه   . ١دار   بمق

 . ٢٢اقـرت االوبـك سـقف انتـاج هـو           م  ١٩٩٩ل  وفي ابري  .) ٢٥(مليون برميل يوميا  ٢٤٥
اذ  ، هذا السـقف كـان وراء صـعود االسـعار          - باستثناء العراق  –مليون برميل في اليوم     ٩٧٦

 ٩٠ . ٢٣دن قد ارتفع الى     فكان سعرخام القياس البريطاني برينت في لن      رتفعت االسعار بعد ذلك     إ
  ) ٢٦ . ( دوالر

عندها ، دوالر للبرميل   ٣٠االسعار الى اعلى مستواها     م وصلت   ٢٠٠٠خالل الربع االول من عام      
اء جتمع اعض كان ان إ  ف ،  رتفاع االسعار  للحد من إ   هلكه للضغط على المنظمه   تحركت الدول المست  

 اء فـي المنظمـه     دول اعض  ٩ واتخذت     ،م٢٠٠٠ مارس   ٢٩ – ٢٧ خالل الفترة مابين     المنظمه
  ) ٢٧ . ( م ١٩٩٩برمت في مارس ت التي اُنتاج بما يتناسب و التخفيضاقرارها بزيادة اإل

على سعر مقبول من قبـل        خالل ذلك العرض نالحظ ان المنظمه تسعى الى المحافظه         من       
والحفـاظ   ،  كما تسعى للحد من تذبذب االسعار      ،  المستهلكين والمنتجين من خالل تقنين االنتاج     

  .  للـدول االعضـاء    ئد نفطيـه مناسـبه    والحفاظ على عوا   ، على حصتها في سوق النفط العالمي     
  في سوق النفط العالمي    تي تقوم بها من اهم القوى المؤثره       ال نتاجيهفاصبحت وبفضل السياسات اإل   

 ؛ تسعى للضغط على المنظمـه  – لواليات المتحده خاصة ا–لذا نجد ان الدول المستوردة للنفط       ،  
   .مع مصالحها النفطيه اسب نالتباع سياسات نفطية تن



 
 ٢-١-٢ في مواجهة االوبك:- 

وزادت عوائد   ، م١٩٧٣ اكتوبر   ١٦رتفعت اسعار النفط بموجب قرار االوبك في        عندما إ         
 هذا اصـبحت دول االوبـك       رتفاع االسعار  انه وبفضل إ   بيهالغرالدول  ت  رأ، دول االوبك النفطيه    

فطريقتها  لمواجهة نفـوذ االوبـك       بالتالي    . قوه إقتصاديه هامه في مواجهة اإلحتكارات الغربيه      
ضعافه يكون عن طريق العمل على تخفيض اسعار النفط وذلك عن طريق تقليل الطلـب علـى                 وإ

وذلـك عـن     ،  في فترة السبعينات بتقليل الطلب على نفط االوبك        فقامت الدول المستهلكه   . النفط
 ،  والفحـم  ،   النوويـه  مثـل الطاقـه    مستهلكة لتطوير مصادر اخرى للطاقه    تجاه الدول ال  طريق إ 

 مـن   خالل الفتـره  لفحم  من ا و السنوي في استهالك العالم      فقد زاد معدل النم     . والطاقه الكهربائيه 
 ذلك لـم يـنجح      وبالرغم من  ) ٢٨(   . م١٩٧٣ اضعاف نسبته ماقبل     م اربعه ١٩٧٩ –م  ١٩٧٤

 تقيد التوسع   فنيه وبيئيه  فهناك قيود    ؛   النفط ل لكي تحل مح   الفحم ومصادر الطاقه االخرى البديله    
 اما الطاقه النوويه   ،  تتطلب تكاليف اقتصاديه باهظه    ائيه الكهرب كما ان الطاقه   ،  محستخدام الف في إ 

  بـدالً  حالل هذا المصدر للطاقه   في إستخدام وإ  حتماالت التوسع   حيط بإ فنالحظ ان هناك عدم يقين ي     
ومشـاكل  ر عدم ضمان االمان النـووي       بسبب اخطا    من النفط ازاء تعاظم معارضة هذا التوسع      

والطاقـة الكهرومائيـه    ستهالك الفحم   لذا نجد ان حصص إ     . لتخلص االمني من النفايات النوويه    ا
علـى  % ٥ . ٦و  % ٨ . ٢١ وحتى التسعينات حيـث غطـت     بين بداية السبعينات     بقيت مستقره 

 م يتعد اسهام الطاقه النوويـه     نما ل بي   م١٩٩٠ في عام    من استهالك الدول الصناعيه للطاقه    التوالي  
ستهالك الـنفط فـي      وفي المقابل ظل إ    ) ٢٩ . ( م  ١٩٩٠من االستهالك في عام     % ٠ . ٩نحو  

المعدل وحافظ على هذا       مليون برميل في اليوم   ٧٧ حتى وصل    واستمر في الزياده   ، العالم يتزايد 
الشكل التـالي   ايد مستمر    ظل طلب الدول الصناعيه للنفط في تز       وقد ) ٣٠(   . م٢٠٠٢حتى عام   

  -:يوضح ذلك



 



ستغناء عن النفط كمصدر للطاقه امر شديد الصعوبه لذا ظلت الدول           كل ما تم ذكره يبين لنا ان اإل       
  . عتماد عليههلكه مستمره فى اإلالمست

تعزيـز قطاعهـا    للعمـل علـى     فى السبعينات  دة بعد ارتفاع االسعار    الواليات المتح  توجهت 
 في الواليـات    عن البترول داخلياً  قطاع البحث    الى   فبلغ حجم االموال الموجهه    ،  النفطي الداخلي 

ار دوالر فـي العـام الـذي      ملي٣ . ١٥مقارنة بمبلغ    ،  مليار دوالر ١ . ٢١م  ١٩٧٤المتحدة عام   
 قـدرتها علـى    عن عـدم     تلك الجهود كشفت الواليات المتحده    ولكن بالرغم من     ) ٣١(   . سبقه

 اي  –الل  يكسـون عـن برنـامج اإلسـتق       فبالرغم من اعـالن ن     ،  االستغناء عن النفط المستورد   
سـتغناء  فـتم اإل   ،   اال انه وجد ان هذا البرنامج باهظ التكاليف        –ستغناء عن الواردات النفطية     اإل
مليـون  ٩ . ٧ في استيرادها للنفط فقد وصلت وارداتهـا الـى           إستمرت الواليات المتحده   و  . عنه

 ،  لها  بالنسبه  اسعار النفط مقبوله   لذا سعت لكي تكون    ) ٣٢(   . م١٩٧٩في سنة   برميل في اليوم    
 من المواد الغذائيه   ستمرار المعونه االمريكيه   اعلن الرئيس االمريكي فورد بان إ      م١٩٧٥ففي عام    

 ه سـعريه  يها تحديد سياس  التي عل ، اكثر تفهماً من قبل الدول النفطيه        مرهون بموقف    للدول الناميه 
) ٣ . ( نظام النقدي والتجاري الدولي  على الدون فرض اعباء غير محتمله  

لتزام بسـعر ثابـت     لدفعها للخروج على اإل   للضغط على االوبك     وقد سعت الواليات المتحده     
ق الذي تمـارس فيـه الـدول        هدفها الرامي بان يتحدد السعر عن طريق السو       حتى يتحقق     معين
ـ تهام دول االوبك من قبل منظمـة ال       فقد تم إ   . شركاتها ومضارباتها ادوار فعاله    ب هلكهالمست  اتج

ذلـك شـجع    ،  حرية التجـاره     وتغييد في اقامة تكتل احتكاري يهدف الى رفع االسعار        بالمشاركه
ـ ا وهو ما تتيحه اتفاقيات – ضد هذه الدول نتقاميهإجراءات  الكونجرس االمريكي الى إتخاذ إ      اتلج

تع بمزايـا    ذلك قيام الكونجرس بادخال عدد من التعديالت بهدف حرمان تلك الدول من التم              من –
   ) ٣٤ . ( ات لصالح الدول الناميةالذي اقرته ج ،  نظام التفضيالت المعممه

عن مصـالح    تدافع   سنجر إنشاء منظمه  يكقترح  م إ ١٩٧٣ارتفاع االسعار في اكتوبر     بعد           
فتم إنشاء المنظمـه     ،  وتحد من سيطرة االوبك على سوق الفط العالمي          ، فط للن الدول المستهلكه 

(  الدوليه للطاقه  IEA ته معظـم الـدول   تفاق وقعم بإ١٩٧٤ في الخامس عشر من شهر نوفمبر       ) 
التصويتيه فـي المنظمـه       القوه  وقد كانت   . تنميهطار منظمة التعاون االقتصادي وال    الغربيه في إ  

 ، وعلى وزن الدوله في مجال إسـتهالك الطاقـه         ،  بين الدول االعضاء   ساواهتعتمد على مبدا الم   
بالتالي فهي تتمتع بثلث     ،  ة من اكبر الدول المستهلكه للطاقه في المنظمه         وبما ان الواليات المتحد   



 مـن نـوفمبر      فـي الثـامن     . حق النقض بالنسبة للقرارات الهامه    وتملك     فيها القوه التصويتيه 
-: اهم اهدافه  الدوليه اسمته برنامج الطاقه برنامجاًدت المنظمهم إعتم١٩٧٤  

  يجاد بدائل اخـرى   من إستخدام البترول وإ   من خالل التقليل     ،  عتماد على الزيت الخام   تقليل اإل / أ
  . وزيادة مستوى البحوث والتطوير في هذا المجال  

ت المتـاح فـي     قتسام الزي في إ  والمشاركه ، مدادات النفط توقف إ  ضد   تجهيز دول المنظمه  / ب
م ١٩٧٧ففي عام    ،  على نفط االوبك  عتماد  تقليل اإل ل  المنظمه هدفت ) ٣٥(   . الحاالت الطارئة 

عتمـاد علـى خـام       للمجموعه يقضي بتخفيض اإل    فاً محدداً  الطاقه الدوليه هد   اقر وزراء منظمة  
  .  مليون برميل في اليوم٢٦الى مستوى وتخفيض الطلب  ،  البترول

وعجـز فـي مـوازين       ، لي لدول االوبك  رتفاع اسعار النفط يحقق فائض ما     الن إ نتيجة           
 بواسطة وزير خارجيتهـا هنـرى        مشروعاً طرحت الواليات المتحده  ،  الدول المستهلكه    مدفوعات
 ،  عـادة دورة العائـدات البتروليـه         عن تصدير الـنفط اي إ      وال المتأتيه  لتوظيف االم     كسنجر

وقـد   .  ) اعادة تدوير العوائـد النفطيـه     ( رف  ع وهو ما يُ    مرة اخرى للدول المستهلكه    ورجوعها
-: تحقيق ذلك من خالل عدة اساليب ستطاعت الواليات المتحدهإ  

  .  ودائع ومدخالت لدى البنوك الغربيه كمحاولة جزب االرصده النقديه/ أ
  .  اليات المتحدهار داخل الوستثم لإلسطيهيع رءوس االموال الشرق اوتشج/ ب

جيع مع تش  بها    إلمتصاص فائض القوه الشرائيه      ؛   في دول الشرق االوسط    اسواق جديده فتح  / ج
  .  بهدف ترويج السلع الكماليه  ؛ ستهالك االمريكي سكان تلك الدول على انماط اإل

اق بهـدف فـتح اسـو       ؛  ستقرار في الشرق االوسـط      وعدم اإل خلق نوع من التوتر السياسي      / د
 رصده النقديه للدول النفطيه   ستنزاف اال ومن ثم إ   ،  سلحة التي تنتجها الدول المتقدمه      لتصريف اال 

تزيـد   ول النفطيه في االوبك فوائض ماليه كبيره      من اجل ان التكون لدى الد      وكل ذلك    ) ٣٦(  . 
يـق جـذب     عن طر  وقد نجحت الواليات المتحدة في ذلك      .   النفطيه من قوتها وتاثيرها في السوق    

 في  درت التوظيفات العربيه  قُففي بداية الثمانينيات     ،  اإلستثمارات العربيه داخل الواليات المتحده      
  ) ٣٧(   . دوالر مليار ٢٠٠الواليات المتحدة بنحو 

ومشتقاته  ، ض الضرائب على النفط    الطلب على النفط الخام من خالل فر       تمت معالجة كبح جماح   
 علـى ارتفـاع     حميل المستهلكين االعباء المترتبه   وذلك لت  )٣٨(  ؛ناعيه  المستورده في الدول الص   

م إزدات اربـاح اإلحتكـارات      ١٩٧٩ عـام    ففـي  ،   وتمكنت بذلك من تجنب الخساره    االسعار  
  ) ٣٩(   . دفعة واحدة% ٨٨ االعضاء في الكارتل النفطي بمقدار االمريكيه



وبمـا   ،  راق االوبك عن طريق بعض اعضائها     ختمت الواليات المتحدة بالعمل على إ     قا         
 بما تملكه مـن احتيـاطي   - المنظمه تاثير كبيره على قرارات    لها قوة  ان المملكة العربية السعودية   

 .   المملكه العربيه السعوديه    خالل نم  المنظمه  للتاثير على  اليات المتحده  سعت الو  لذا-نفطي كبير 
 قدت إتفاقيـه   م عُ  ١٩٧٥ففي عام    .  مع المملكه    عسكريهلاقتصاديه و  اإل بطوار زيادة ال  ى عل ملتعف

ا الجانب االمريكي بتقـديم االسـلحه        تعهد بموجبه  لمتحده والمملكه العربيه السعوديه   بين الواليات ا  
وتعهـد السـعوديون مـن       ،  ضد اي تهديد   وتوفير المساعده العسكريه للمملكه    للسعوديين   الحديثه

ظيف نصف مداخيلهم   وتو ،  في السنه % ٥ النفط بما يزيد عن      ارجهتهم بمنع االوبك من رفع اسع     
نسـجام كبيـر يميـز       اصبح هنالـك إ    م١٩٧٥ فمنذ عام    . ) ٤٠(قتصاد االمريكي من النفط في اإل   

 ن اي نـدوه مهمـه     ذلـك إ  ، العالقات بين واشنطن والرياض خاصةً فيما يتعلق بالمسائل النفطيه          
 مـن هـذه     وكل زيـاره   ، ل امريكي كبير الى الرياض    و يؤديها مسؤ  تسبقها زياره تعقدها االوبك   

 عودي امريكي حول المواضيع المدرجـه      بتصريح مشترك س   - بشكل شبه عادي   –الزيارات تنتهي   
نخفاض سـعر   م عندما ادى إ   ١٩٧٨ –م  ١٩٧٥ في الفترة من      ) ٤١ . (  وبكالفي جدول اعمال ا   

 عارسسعت االوبك للعمل على زيادة اال     يرادات النفط   قيمه الحقيقيه إل  صرف الدوالر الى تناقص ال    
لضغوط بدافع ان حدوث زيادات كبيره في اسعار الـنفط           هذه ا  فقاومت المملكه العربيه السعوديه   ، 

تغييـر هـذا التوجـه       لم تستطع الدول االخرى في المنظمه     و ،  ال يخدم إستقرار السوق البتروليه    
) ٤٢(   .  بالتاثير على اي قرار مخالف      كفيله المملكه من طاقه إنتاجيه   به   لما تتمتع      ؛  السعودي

 بسد هذا الـنقص نتيجـة       دات النفط من ايران قامت السعوديه     مدام وبعد إنقطاع إ   ١٩٧٩وفي عام    
مليون برميل فـي    ٣ . ١٠نتاجها الى نحو    فقد زادت إ   ،  لزيادة الطلب العالمي الغراض التخزين      

 ضغطت المملكه العربيه السـعوديه     ب الخليج الثانيه  ه بعد نهاية حر    نالحظ ان  ايضاً) ٤٣(   . اليوم
فتحت ضغط  تهديـد السـعوديه        ،  العالميستهالك   لتغطية زيادة اإل     ؛  نتاجبإتجاه رفع سقف اإل   

 تكاليف الحرب وتعـويض      لتغطية   ؛  ماليين برميل يوميا  ١٠الى  نتاجها  الضمني بالمطالبه برفع إ   
    ماليـين برميـل يوميـا      ٩نتاج السعودية الى    على رفع إ  ق  تفاُ ،   نقص النفط العراقي والكويتي   

 مليون برميل تمثـل حصـتها       ٤ . ٥ونحو   ، تمثل انتاجها الفعلي   مليون برميل    ٤ . ٨مقابل نحو   
التوقـف  م ٢٠٠٠وعندما حاول صدام حسين في اواخر عام    ) ٤٤ . ( م  ١٩٩٠ في يوليو    المقرره

 بالتـالي    ) ٤٥(   . ابيرها ببساطها وسدت الثغرة    ليرفع االسعار فتحت الرياض صن       عن االنتاج 
 تتوافق مع مصـالح الواليـات       خل المنظمه سياسات دا  تنتهج الحظ ان المملكه العربيه السعوديه    ن

ستثمار السعودي  وتنامى اإل   بالمؤسسات الماليه الغربيه   لمملكهرتباط ا  بعد ان زاد إ    خاصةً ، المتحده



  بمصـلحة  ة اإلقتصاد السعودي مرتبطـه    بالتالي صارت مصلح  و ، في الواليات المتحده االمريكيه   
        . قتصاد االمريكياإل

وقـد   ،  ضعاف وحـدتها  عن طريق المملكة إختراق االوبك وإ      إستطاعت الواليات المتحده        
  منذ مـؤتمر االوبـك       –  عن طريق السعوديه   –نجحت في زرع بذور الخالف بين دول االوبك         

 وافـق   االول من احد عشر عضـواً     :الى فريقين نقسم المؤتمر   إذ إ  ،  م١٩٧٦المنعقد في ديسمبر    
 - الفريـق الثـانى    -بينما قررت السعودية واالمارات العربيـة      ،  %١٠على رفع االسعار بنسبة     

ؤتمر الى تشجيع الـدول     نقسام الموقف في هذا الم     ولقد ادى إ     %٥كتفاء بزيادة اسعارها بنسبة     اإل
 المزيد مـن    والى ممارسه  ،   في سعر البترول   حداث المزيد من الضجه حول الزياده     الصناعيه إل 

) ٤٦(   . قتصاد العـالمي  وتضخيم اثر إرتفاع اسعار البترول على اإل        الضغوط على دول االوبك   
فـي   في التـاثير     بك تؤدي الى إضعاف فاعلية المنظمه      هذا ونالحظ ان الخالفات بين دول االو       

وهنالك من العوامل ما يساعد على       . تريده الواليات المتحده االمريكيه   وهو ما لمي  سوق النفط العا  
 ،  ختالف فـي عـدد السـكان     وإ   فهناك عدم توافق قومي بين دولها      إضعاف تماسك دول المنظمه   

 ،  حتياطيات الكبيرة تهتم بحجم السوق في االمد الطويـل        وفي اإلحتياطيات النفطيه فالدول ذات اإل     
(  ،  ها على تسويق انتاجها ولو كان ذلك على حساب القبول باسعار منخفضـة نسـبيا              ومدى قدرت 

كما نجـد ان بعـض الـدول          .  وهذا قد يكون ضد مصلحة الدول ذات اإلحتياطيات القليله         ) ٤٧
 لجلـب العوائـد النفطيـه      ؛  تسعى لزيادة االنتاج   اتيه الذ عتبارات المصلحه الوطنيه   من إ  وانطالقاً

قد ضيقت الخناق عليها ولـم تعـد          للدول النفطيه  حتياجات الماليه فاإل ، ها االستهالكيه لتغطية نفقات 
الـى ان    هـذا باإلضـافه    ) ٤٨(   . نتاج واالسعار  على صعيد التحكم في اإل      للحركه تترك مجاالً 

السياسـات االنتاجيـه     فيمـا يخـص      المطالب االمريكيه تراعي دائما    الدول الخليجيه في المنظمه   
 في فترة الفـوره     خاصةً رتباطها باالقتصاد االمريكى  زادت إ ذلك الن تلك الدول        للنفط هوالسعري
 االسـتثمارات   وكانـت تلـك   قتصاد االمريكـي    ستثمارات تلك الدول في اإل    فقد زادت إ   ،  النفطيه

 ،  كما تتعرض للحجز فـي بعـض الحـاالت         ،   وتقلبات صرف العملة   تتعرض لمخاطر التضخم  
اصـبحت   و للضغط على تلك الدول     في يد الواليات المتحده    ك اإلستثمارات اداه  بالتالي اصبحت تل  

فقد جاء   وقد ادركت الواليات المتحدة ذلك        .  النفطيه ضعيفه   على عوائدها  يطرة الدول الخليجيه  س
ة السبعينات في حديث لـه عـن عالقـة          ن وزير الخزانة االمريكية في فتر     في حديث وليام سايمو   

-:يليالعرب بالنفط  ما  



)These people don’t own oil  ,  they only sit on it  ( ) . اي ان العـرب ال  ) ٤٩ 
وهذا ما سـاعد     ،  على هذا المورد   ه شكليه يملكون النفط وانما فقط يجلسون فوقه اي ان هناك سياد         

   . الواليات المتحده فى الحصول على النفط من تلك الدول بالطريقه التى تريدها
نظـام   النفط العالمي طورت الـدول الغربيـه      ضعاف تاثير االوبك على سوق       سعيها إل  في      

مثل هذه التعامالت في البورصه      بإنشاء االسواق الفوريه واآلجله    ،   في اسواق البترول   المضاربه
هذا يعني   ،  م١٩٨٩في عام    وصلت الى اربعين مليون برميل يومياً      في نيويورك وحدها     التجاريه
 غيـر   لمنتجـه في التاثير على اسعار البترول تقترب من قوة االوبك والدول ا          المضاربين  ان قدرة   

رتفع سعر   تنشط في ظروف الحرب فقد إ      لمضاربهبما ان عوامل ا    ) ٥٠(   . االعضاء في االوبك  
ع ضـد   وهـذا بـالطب    ،   دوالر ٣٢ . ٣٤م  ١٩٩٠حتى بلغ في اكتوبر     النفط خالل ازمة الخليج     

ـ       لذا قامت وكالة الطاقه الدوليه     . هالمصالح االمريكي  ن طريـق    بالعمل على تخفيض االسـعار ع
 – وبمساندة الواليـات المتحـده     – زيادة العرض فقد قامت تلك الوكاله     التاثير في السوق النفطي ب    

نخفض السعر خـالل اسـبوع      ومن ثم إ   ،  ستراتيجيمليون برميل من المخزون اإل    ٥ نحو   باطالق
منـذ  سـتراتيجي    سياسة المخـزون اإل    وقد إتبعت الدول الغربيه    ) ٥١(   .  دوالر ١٩واحد الى   

 إتخـاذ   وكـان ُيقصـد بـه      ،  م١٩٧٣ في اكتـوبر     قامت به الدول العربيه   الحظر النفطي الذي    
 تسـتخدم ذلـك     واصبحت االن تلك الدول الغربيه     ،  حتياطيات الحتماالت ظروف حظر اخرى    اإل

نخفاض االسعار  فإسيطرة االوبك على ذلك السوق      عاف  ضللتاثير في سوق البترول وإ     ؛ المخزون
لـدول الغربيـه سياسـه طويلـه االجـل للمخـزون            تباع ا إم كان من بين اسبابه      ١٩٩٨في عام   

 حيث تم بناء مخزون نفطي يكفي الكثر من ستة اشهر في بعض االحـوال           ،  ستراتيجي النفطي اإل
عف قبضة الدول النفطية في التحكم فـي        مما ساعد على التاثير على حركة االسعار هبوطا وض        ،  

رتفـاع االسـعار    إلستراتيجي عند إ  وقد استخدمت الواليات المتحدة مخزونها ا      ) ٥٢(   . االسعار
 ئيس كلينتون على لسـان وزيـر الطاقـه        فقد اعلن الر   ،  م  ٢٠٠٠طوال الشهور االولى من عام      

ستراتيجي من إحتياطي النفط اإل   مليون برميل    ٣٠ريتشارد سون اصدار قرار ينص على استخدام        
 دوال ر للبرميل في اغسطس      ٣٠ وعندما واصلت االسعار إرتفاعها متخطيه     ) ٥٣ . ( االمريكي  
وذلك بسبب زيـادة     ؛ على االوبك من اجل خفض االسعار        زادت الضغوط االمريكيه   ،   م٢٠٠٠

بزياده نسـبتها    ،  اغسطس مليون برميل في نهاية االسبوع الثاني من         ٢ . ٩وارداتها التي بلغت    
 جهودهـا مـع     فنسقت اإلداره االمريكيه   ) ٥٤(   . م١٩٩٩ نفسها من عام     مقارنه بالفتره % ١٣

  .  لتخفيض االسعارنتاج سريعاً بزيادة اإلإلتحاد االوربي بهدف إقناع المنظمها



ـ     المتحدة تسعى لعرقلة جهود المنظمه    الحظ ان الواليات    من الم        عادلـه عار   في الدفاع عن اس
 للـدفاع   المنظمه خارج اوبك للتعاون مع      ساعدها في ذلك عدم إستعداد الدول المنتجه       وقد  تناسبها  

 فكـرة   -)يبيـك مجموعـة أ  (- المصدرة للبترول     تمثل ذلك فى رفض الدول المستقله      ارعن االسع 
نتـاج  إل خفض ا  نتاج كما رفضت النرويج صراحةً     ترفض خفض اإل   فبريطانيا دائماً  . التعاون هذه 

تا التي كـان ممثلوهـا مشـاركون فـي          واالسكا والبر  كما ان واليات تكساس     لدعوة االوبك  تلبيةً
(   . تفاق على تحجـيم االنتـاج     هم من اإل  ابدوا منذ البداية ان قوانين بالدهم تمنع      ك  يجتماعات ايب إ

ار سوق النفط   ستقرة االوبك مسؤوليه كبرى للدفاع عن إ       االمر الذي قاد الى ان تتحمل منظم       ) ٥٥
  . العالمى 

 ٢-٢ منظمة االوابك واهم إنجازاتها :
وقـد سـعت    ، تُعتبر صناعة النفط من النشاطات التي تساهم في زيادة التعاون بين الدول             

فقد كان النفط من  العوامـل       ، الدول النفطيه العربيه فيما بينها لتحقيق التعاون في المجال النفطي           
.  االقتصادي العربي المشترك المساعده على تعزيز العمل  

كانت اول محاوله لربط النفط العربي بالعمل االقتصادي المشترك قد بدأت فـي الكويـت               
وهـو الصـندوق    ، بإنشاء أول جهاز مؤسسي بموارد نفطيه لدعم التعاون اإلقتصـادي العربـي             

ف مساعدة الـدول    م  ؛ بهد   ٣١/١٢/١٩٦١الكويتي للتنميه اإلقتصاديه العربيه الذي تم تأسيسه في         
. وبوجه خاص مدها بالقروض الالزمه لتنفيذ برنامج التنميـة فيهـا          ، العربيه في تنمية اقتصادها     

ثم جاء تأسيس  الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي ؛ وذلـك بغـرض تلبيـة          ) ٥٦(
 ان العوائد النفطيـه     هذا باإلضافه الى  . متطلبات التنميه اإلقتصاديه واإلجتماعيه في الدول العربيه      

وتحقق التعاون بين الدول العربيه المتمثل      ، المرتفعه تُستخدم لتقديم القروض لبعض الدول العربيه        
، مثل صندوق ابـوظبي لإلنمـاء اإلقتصـادي           ، في مجموعه من الصناديق القطريه واإلقليميه         

. والصندوق العراقي للتنميه الخارجيه، الصندوق السعودي للتنميه    
وعلى ، ايضاً نجد أن مجلس التعاون الخليجي كمنظمه يهدف لتشجيع التعاون بين الدول األعضاء              

. والتسويق  ، ولجنة التكرير   ، التي تضم لجنة الطاقه     ، امان اإلمدادات عن طريق عدد من اللجان        
ـ       ، م    ١٩٨٢وقد إنبثقت اللجنه الوزاريه التي تشكلت عام         داد ووافقت على خطه تساعد علـى اإلم

وعلى وضع خطه تستطيع الدوله     ، بالمنتجات النفطيه في حال إنقطاعها من احدى الدول األعضاء          
العضو بموجبها ان تستدين ما تحتاجه من دوله أخرى في حال عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها                

وقد سعت دول المجلس للعمل على وضع سياسه نفطيـه مشـتركه ؛ لمواجهـة               ) ٥٧.(التصديرية



لـذا وقّعـت دول المجلـس       ، واإلعتماد على مصادر بديله       ، مرحله القادمه بعد نضوب النفط        ال
  -:من االتفاقية على ) ١١(نصت المادة ، اإلتفاقيه اإلقتصادية الموحدة 

.ان تعمل الدول العضاء على تنسيق سياساتها في مجال الصناعه النفطيه بجميع مراحلها /أ  
) ٥٨.( وضع سياسات نفطيه موحده تعمل الدول االعضاء على/ب  

هنالك ايضا نوع من التعاون الثنائي في مجال البترول وابرز االمثله على ذلك التعاون تتمثل فـي                 
واالتفاقيات الثنائيه بين جمهورية مصر العربيه من       ، تكرير النفط الخام السعودي بمصفاة البحرين       

والمملكه االردنيه الهاشميه من    ، العربيه السوريه    والجمهوريه، ناحيه وكل من الجماهيريه الليبيه        
) .٥٩(ناحيه اخرى  

رأت الدول  العربيه النفطيه انه من المستحسن إيجاد نوع مـن التنسـيق والتعـاون فيمـا بينهـا                    
فمنظمة االوبك تضم فيما بينها دوالً غيـر عربيـه          . كمجموعه للدفاع عن سياسات نفطيه تناسبها       

لـذا سـعت    ،  في جميع الحاالت مستعدة للدفاع عن مصالح الدول العربيه           بالتالي فهي قد التكون   
) .االوابك(الدول العربية للتكتل فيما بينها في اطار منظمة الدول العربيه المصدره للنفط   

 
 ٢-٢-١ منظمة االوابك :-  

م مناسبه هامه لتدرك االقطار العربيه إستحالة الحصـول علـى           ١٩٥٦     كانت حرب السويس    
التـي  ، تضامن البلدان المنتجه داخل االوبك في عمل مثل إستخدام النفط لخدمة القضايا العربيه                

م  لتحـل    ١٩٥٦فايران وفنزويال مثالً إستقلتا وضع الحظر في عـام          . من بينها القضية الفلسطينية   
لذا اصبح من الضروري إنشاء منظمه بتروليـه تضـم مجموعـة الـدول              . محل االقطار العربية  

. عربية للنفط ال  
وتـم  ، م تم اإلتفاق على إنشاء منظمة االقطار العربيه المصدره للبترول           ١٩٦٨ يناير   ٩      في  

والجماهيريـه الليبيـه     ، بين حكومات كل من السعوديه        ، التوقيع على ميثاق المنظمه في بيروت       
وتضم المنظمة حـوالى  .  وتم إختيار الكويت مقراً للمنظمة– وهم االعضاء المؤسسون –والكويت  

   -:انظرالجدول التالي .  دوله من الدول العربيه المصدره للبترول١١
 
 

)م٢٠٠٠–م ١٩٩٧( إحتايطي النفط الخام للدول االعضاء في المنظمه في الفتره من  
)بليون برميل                                   (  

 م٢٠٠٠ م١٩٩٩ م١٩٩٨ م١٩٩٧ البلد



 ٩٧,٨٠ ٩٧,٨٠ ٩٧,٨٠ ٩٨,١٠ المتحدهاالمارات العربيه 

 ٠,١٥ ٠,١٥ ٠,١٦ ٠,٢١ البحرين

 ٠,٣١ ٠,٣١ ٠,٣١ ٠,٣١ تونس

 ٩,٢٠ ٩,٢٠ ١٠,٠٤ ١٠,٠٤ الجزائر

 ٢٦١,٥٠ ٢٦٣,٥٠ ٢٦١,٥٠ ٢٦١,٥٠ السعوديه

 ٢,٥٠ ٢,٥٠ ٢,٥٠ ٢,٥٠ سوريا

 ١١٢,٥٠ ١١٢,٥٠ ١١٢,٥٠ ١١٢,٥٠ العراق

 ٤,٥٠ ٤,٥٠ ٤,٥٠ ٤,٥٠ قطر

 ٩٦,٥٠ ٩٦,٥٠ ٩٦,٥٠ ٩٦,٥٠ الكويت

 ٤٥,٠٠ ٤٥,٠٠ ٤٥,٠٠ ٤٥,٠٠٠ ليبيا

 ٣,٧٠ ٣,٥٠٠ ٣,٥٠ ٣,٠٠ مصر

تقرير االمـين العـام السـنوي السـابع         ، منظمة االقطار العربيه المصدره للبترول        -:المصدر
.١١٤ص، م  ٢٠٠٠، والعشرون   الكويت    

.طي داخل المنظمه نالحظ من الجدول ان دول الخليج العربيه تمتلك اكبر إحتياطي نف  
حددت اتفاقية المنظمه ان هدفها الرئيسي هو التعاون بين اعضائها في مختلـف اوجـه النشـاط                 

وقد حدد مجلس وزراء المنظمه برنامج عملها في النقاط التاليـه           . االقتصادي في صناعة البترول   
:-  

.تطوير بنك المعلومات /أ  
.خاصةً من خالل مؤتمر الطاقه العربي ، قه  تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الطا/ب  

.تعزيز المشروعات المشتركه /ج  
) .٦٠(تشجيع البحث العلمي /د  

احكام هذه االتفاقيه ال تؤثر على احكـام اإلتفاقيـه   : من إتفاقية المنظمه تنص على ان   ) ٣( المادة  
ـ     ،) اوبك  ( الخاصه بمنظمة الدول المصدرة للبترول       وق و إلتزامـات    وخصوصا ما يتعلـق بحق

بالتالي فقيام منظمة االوابك اليتعارض مـع تنفيـذ قـرارات           ) ٦١. (اعضاء منظمة اوابك تجاهها   
حتى ولو لـم  ، فإتفاقية االوابك تنص على أن يلتزم اطراف اإلتفاقيه بقرارات منظمة اوبك            ، اوبك  

لمنظمـه ان تعقـد     يجـوز ل  : من اتفاقية االوابك على انـه     ) ٥(تنص المادة   .  يكونوا اعضاء فيها  



) ٦٢.(اتفاقيات إنشاء مشاريع مشتركه في مختلف اوجه النشاطات االقتصاديه في صناعة البترول             
-:فقد انبسقت عن المنظمه شركات تقوم ببعض النشاطات في مجال البترول اهمها   

(الشركه العربيه البحريه لنقل البترول      / أ AMPTC مقرهـا الكويـت واُنشـأت فـي ينـاير           ،) 
. وتأجير اسطول من ناقالت الزيت الخام والمـواد البتروليـه         ،وتشغيل  ، هدف إمتالك   ب١٩٧٣

. تتولى الشركه تنفيذ عقود نقل النفط الخام  والمنتجات  لحساب إحدى الدول االعضاء بالشركه  
م  ؛ بغـرض         ١٩٧٤تاسست فـي ديسـمبر      ، ) اسرى  ( الشركة العربية لبناء وإصالح السفن      /ب

وقد نجحت بتـوفير مرونـه      .               إنشاء وتشغيل حوض الصالح السفن                 
وذلك بإضافة حوضين عمالقـين     ، كبيره لمقابلة الطلب المتنامي الصالح السفن وناقالت النفط         

م بلغ عـدد السـفن التـي تـم          ٢٠٠٠  وخالل النصف االول من عـام        ١٩٩٣عائمين في عام  
) ٦٣. (  سفينـة٤٥اصالحها في الحوض   

نشاطها يتركـز علـى دعـم    ، م ١٩٧٧تاسست في يناير ، الشركه العربيه للخدمات البتروليه   /ج
الشـركه  ، )  ادووك(الشركه العربية للحفر وصيانة اآلبار      : ثالث شركات لتحقيق اهدافها وهي    

) اجيسكو( الشركه العربيه لخدمات اإلستكشاف الجيوفيزيائي ، )  اولكو ( العربية لجس االبار   
م بغرض اإلسهام   ١٩٧٥اُنشات في نوفمبر    ،) ابيكورب  ( الشركة العربية لالستثمارات البترولية     /د

قامت ابيكورب بالمساهمه في عـدة مشـروعات        . في رؤوس اموال وتمويل الصناعات البتروليه     
 مليـون دوالر بنهايـة عـام        ١٣٩حيث بلغ صافي مساهماتها حوالي      ، بتروليه بالدول العربيه      

م تركّـز   ١٩٩٦ففـي عـام     ، فالشركه تساهم في تمويل عدد من المشروعات          ) ٦٤.(م  ١٩٩٦
. نشاطها في تمويل مشروعات في دول الخليج كان ابرزها تمويل مشروعات الغـاز فـي قطـر                

كما ساهمت الشركه في رؤوس اموال عدد من الشركات تعمل في مجال البتروكيماويـات              ) ٦٥(
رب القروض لتمويل اإلستثمارات فـي العمليـات النفطيـه          اصدرت ابيكو . وخدمات حفر االبار  ،

فالشركه تسعى لتعزيـز    . سواء في الدول االعضاء او غيرها من الدول العربيه        ،الالحقه لالنتاج   
.اإلستثمارات المشتركه بجميع مراحل صناعة النفط   

فقد إعتمـد    . هتسعى منظمة االوابك لتشجيع البحث العلمي؛   لدوره في تتطوير الصناعه النفطي              
م قراراً بإحداث الجائزه العلميـه      ١٩٨٥وزراء البترول في االقطار االعضاء في اوابك في مايو          

تنظم االوابـك   ) ٦٦. (لمنظمة االقطار العربيه المصدره للبترول ؛   بهدف تشجيع البحث العلمي           
كما . م١٩٧٩ارس  مؤتمر الطاقه العربي االول الذي ُعقد في ابوظبي في م         : اللقاءات المهمه مثل  

، من خالل إقامة معهد النفط العربي للتدريب        ، تقوم بدعم انشطة التدريب فى االقطار االعضاء          



تصدر االوابـك المطبوعـات التـي       . ورعاية دورات تدريبيه للتعريف باساسيات صناعة النفط        
ـ    ، والتعريف بنشاطات المنظمه      ، تهدف الى تعميم الثقافه النفطيه         نفط والتعـاون   مثل مجلـة ال

وتشارك في إعداد التقرير االقتصادي العربـي       ، كما تصدر التقرير اإلحصائي السنوي      ،العربي  
، نالحظ ان النفط ساهم في تعزيز التعاون بين الدول العربيه في إطار منظمة االوابك                 . الموحد  

ـ              ك علـى فـرض     وقد كانت ابرز صور هذا التعاون إتفاق الدول العربيه من خالل منظمة االواب
والتـي فـي   ،  على الدول التي تساند اسـرائيل      -م١٩٧٣ خالل حرب اكتوبر     –الحظر النفطي   

.مقدمتها الواليات المتحده   
 
  ٢-٢-٢ الحظر النفطي عام١٩٧٣م:-

  تعتمـد    – خاصةً الواليات المتحـدة      –      عندما رأت الدول العربيه النفطيه ان الدول الغربيه         
وجدت ان ذلك يمكن ان ُيستخدم كوسيلة ضغط على تلك الـدول  ،وره كبيره على النفط العربي بص  

فبرزت بذلك فكرة إستخدام النفط كسالح في المعركة ضد         ، ؛ لمراعاة المطالب والحقوق العربيه        
 –العـدوان الفرنسـي     ( -م  ١٩٥٦وقدتم إستخدام تلك الفكـرة خـالل حـرب          . العدو الصهيوني 

والجيش ،   ففي سوريا قامت مجموعه من الشباب الوطني            -)صر االسرائيلي على م   –البريطاني  
بنسف جزء من انابيب النفط التابعـه لشـركة نفـط العـراق             ، وحزب البعث   وعمال النفط          ، 

تم فرض  ، م    ١٩٦٧وعندما شنت إسرائيل عدوانها على الدول العربيه في عام          ) ٦٧. (البرطانيه  
فقد كانت من   . د الذي إنعقد قبل وقوع العدوان ببضعة ايام         حظر نفطي تنفيذاً لقرارات مؤتمر بغدا     

او تشارك في اإلعتداء علـى اي       ، ضمن هذه القرارات منع وصول البترول الى اي دوله تعتدي             
و الرعايا التـابعين  ، دوله عربيه بمد العون العسكري إلسرائيل وإخضاع اموال شركات البترول      

فاعلن الرئيس العراقي وقـف ضـخ البتـرول         )٦٨.( ين الحرب للدول المشتركه في العدوان لقوان    
، وليبيا والسعوديه وقف تزويد الواليـات المتحـده           ،وأعلنت كل من الكويت والجزائر    ، العراقي    

إال انه عندما وقعت الهزيمه بالدول العربيه في الجـوالن          . والمانيا الغربيه بالبترول    ، وبريطانيا    
ي في مؤتمر القمه في الخرطـوم بإسـتمرار ضـخ البتـرول للـدول         والضفه الغربيه إستقر الرا   

.  وإستعمال عوائده لدعم دول المواجهه مع اسرائيل، المستهلكه   
       إجتمع وزراء البترول العرب في إطار منظمه االقطار العربيه المصدره للبترول في مدينة             

 وذلـك   – بين اسرائيل والعـرب       بعد بداية حرب اكتوبر    –م  ١٩٧٣/ اكتوبر/ ١٧الكويت بتاريخ   
لدراسة إستخدام النفط كوسيلة ضغط ؛ الحداث تغيير في سياسة الواليات المتحـدة تجـاه النـزاع         



 بما ان الهدف المباشـر      -:بعد تدارس االمر من جميع جوانبه  قرروا االتي          . العربي االسرائيلي 
و ، م ١٩٦٧ حـرب يونيـو   للمعركه التي تدور رحاها هو تحرير االرض العربيه المحتلـه فـي           

وبمـا ان الواليـات     ، استعادة الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات االمم المتحـده           
التي مكنتها من اسـتمرارها فـي احـتالل         ، المتحده هي المصدر االول والرئيسي لقوة إسرائيل        

وبما ان  ،  الوضع الراهن    وبما ان الدول الصناعيه الكبرى تساهم بشكل او باخرفي بقاء         ، اراضينا  
 –الوضع االقتصادي في كثير من الدول العربيه المنتجه للبترول اليبرر زيادة  انتاجها البترولـي                

وهي اذ تفعل ذلك انما تقابل حاجة المستهلكين من الدول الصناعيه الكبرى التي تلتزم من جانبهـا                 
رون ان يتناقص اإلنتاج البترولـي لكـل    لذلك فان المجتمعين يقر–بالتعاون معنا لتحرير اراضينا  

تبداء من الشـهر االول مـن       ، % ٥دوله عربيه مصدره للبترول بنسبه شهريه متكرره التقل عن          
ثم تبداء من الشهور التاليه منسوبه الى رقم االنتـاج المخفـض      ، رقم االنتاج الفعلي لشهر سبتمبر      

 على اسرائيل التخلـي عـن اراضـينا         وهكذا حتى تفرض المجموعه الدوليه    . من الشهر السابق    
او حتى يصل االنتاج المخفض لكل دوله على حده  الى الحد الذي اليسمح معه اقتصادها                ،المحتله  

 ٢٠وعندما اعلن نيكسون فـي      ) ٦٩. (بمزيد من التخفيض دون إخالل بواجباتها المحليه والعربيه       
العربي في اجتماع عقـده وزراء      م عن صفقة مساعده عسكريه السرائيل جاء الرد         ١٩٧٣اكتوبر  

وقرروا الحظر الشامل للبترول وسائر     ،م  ١٩٧٣البترول العرب في الكويت في الرابع من نوفمبر         
من % ٢٥وان يكون تخفيض االنتاج بنسبة      ، المواد الهيدروكربونيه الى الواليات المتحدة وهولندا       

) ٧٠. (م لكل دوله عربيه على حده١٩٧٣متوسط انتاج شهر سبتمبر   
     بالرغم من ان الحظر النفطي لم يحقق اإلنسحاب االسرائيلي من كافة االراضي العربيـه اال               

وذلك يظهر في تغيير موقف الـدول الغربيـه مـن نظرتهـا             ، انه حقق بعض النتائج الملموسه        
لحـق  فقد اصدرت السوق االوربيه المشتركه بيانها المشهور المؤيد ل        . للصراع العربي االسرائيلي    

كما ان دول المانيا الغربيه واسبانيا واليونان وغيرها من الدول الحليفه للواليات المتحده             ، العربي  
ولم تسمح لجسر الواليات المتحـدة الجـوي        ، وقفت موقفاً تجاه المساعدات االمريكيه السرائيل         

موقـف الـدول   وقد ذكر كارتر في مذكراتـه تغييـر   . الذي تساعد به اسرائيل باستعمال قواعدها  
وعلمها درسـاً خـالل     ، إن حظر البترول اثّر على الدول الغربيه االخرى         : ( الغربيه هذا إذ قال     

) ٧١.(الحظر كانت النتيجه المؤسفه إنعزال عدد متزايد من تلك الدول عن اسرائيل   
ه لـم تكـن     فالواليات المتحد ، م تاثيراً كبيراً في اإلقتصاد االمريكي       ١٩٧٣    وقد اثّر حظر عام     

هذا باإلضافه الى ان الدول التي كانـت تمـد   ، مستعده ببناء مخزون استراتيجي لمواجهة الحظر       



 – وهي فنزويال ومنطقة البحر الكاريبي وكنـدا         -الواليات المتحده بما قد تحتاج  اليه من بترول          
 االمريكيـه   فـالحقول . اصبحت غير قادره على مواجهة الزياده في الطلب االمريكي وسد النقص            

وفنزويال وكندا ليس لديهما    ، سنويا    % ٢,١في تلك الفتره إنخفض معدل إنتاجها من النفط بمعدل          
 م  ١٩٧٢التي بلغت فـي نهايـة       ،اإلحتياطي الكافي لمواجهة متطلبات زيادة اإلستهالك في امريكا         

دره على إمـدادهم    فأصبح حكام امريكا يشعرون بان المنطقه الوحيده في العالم القا         %. ٥اكثر من   
فقد طُبق الحظر  في وقت كان فيـه إنتـاج           ) ٧٢. (بما يحتاجون اليه من نفط هى المنطقه العربيه       

فلم يكن بمقدور الدول الغير العربيـه فـي المنظمـه           ، دول االوبك عند الطاقه االنتاجيه القصوى       
 كبيـراً عكـس     م احدث تـاثيراً   ١٩٧٣لذا نجد ان حظر عام      . تعويض الخفض في اإلنتاج العربي    

م نقصاً في اإلمـدادات البتروليـه       ١٩٧٣فقد احدث حظر عام     ، م  ١٩٦٧الحظر الذي تم فى عام      
وهذا الحظر إذا إسـتمر سـيزيد نسـبة         .  مليون برميل في اليوم الواحد       ٣,٥ – ٢,٥يتراوح بين   

سـيتوقف  تاثيره على اإلقتصاد االمريكي ؛ الن التوسع في الصناعة وفي مجاالت التنميه االخرى              
وقد ذكـر كيسـنجر فـي سـبتمبر         ) ٧٣. (او يكون بنسبه مئويه ضئيله    ، عند مستوى منخفض      

الذي إقترن بزياده في اسـعار      ، إن حظر تصدير النفط     : (( م هذا التأثير للحظر عندما قال       ١٩٧٥
وما يزيد علـى    ،قد كلّف االمريكيين نصف مليون من اماكن العمل         ، النفط من قبل منظمة االوبك      

كمـا ذكـر    ) ٧٤%)). (٥ورفع مؤشر االسعار بنسبة     ، عشره مليارات دوالر من الدخل الوطني       
إن حظر البترول العربى سبب انخفاضـاً فـى اإلنتـاج االقتصـادى             : (( نيكسون فى مزكراته    

كان لهـا تـأثير     ، م  ١٩٧٤االمريكى بنسبة خمسة عشر بليون دوالر خالل الربع االول من عام            
هذا التـأثير   ) ٧٥)) . (ا جعلت الوعى الخاص بالطاقه جزءاً من الحياه االمريكيه        إيجابى واحد أنه  

االمر الذى جعلها تتخـذ عـدة       ، لحظر النفط يبين مدى إعتماد الواليات المتحدة على نفط العرب           
وهذا يوضح لنا مدى حرص الواليات المتحده على الحصول علـى           ، تدابير سريعه إلنهاء الحظر     

.  طريقه التى تريدها نفط العرب وبال  
    بعد فرض الحظر اوجدت اإلداره االمريكيه لنفسها عدة مبررات للتدخل فى المنطقه العربيـه               
-:اعلنتها إدارة  الرئيس االمريكي فورد على الشكل التالي  

.او لسد الطريق امام ناقالت النفط ، محاوالت سوفيتيه لالستيالء على حقول النفط /أ  
.رضه منظمة االقطار العربيه المصدره للنفط حظر نفطي تف/ب  

او انخفاض في انتاج االوابـك ومنظمـة الـدول المصـدرة            ، إرتفاع غير مقبول في االسعار      /ج
 للبترول



.   اوبك   
  على دول منتجه للنفط مصنفه بانها صديقه - مصنفه بانها راديكاليه-هجوم تشنه دول اقليميه /د
وتحمـل فـي طياتهـا خطـراً داهمـاً      ، نظمه صديقه في المنطقه     إنقالبات ثوريه قد تطيح با    /هـ

) ٧٦. (النفط او شحنه       علىإنتاج  
     جاء رد الفعل االمريكي على قرار اإلبقاء على الحظر العام الذي تقرر خالل مـؤتمر القمـه                 

ـ         ١٩٧٣ نوفمبر   ٢٦العربيه في الجزائر في      ن م ان اعلن وزير الدفاع االمريكي جيمس شلسنجر ع
عزم بلده على اإلحتفاظ بوجود بحرى مهم في المحيط الهندي ؛ بهـدف الـدفاع عـن المصـالح                   

وفي هذا إشاره بـان الواليـات   ) ٧٧.(االمريكية في الخليج في اعقاب حرب تشرين وحظر النفط     
فقـد كانـت تصـريحات      . المتحده تهدد دول المنطقه بالتدخل العسكري في حال إستمرار الحظر           

فقد ذكر كيسنجر في حديث ادلى به الى مجلة بيـزنس           ، ي واشنطن تنوه بذلك دائماً        المسؤولين ف 
انه اليستطيع إستبعاد إستخدام القوه العسكريه إذا       : (( م  ١٩٧٤ويك االمريكيه في الثاني من يناير       

وقد ذكر بانـه يعكـس      ) ٧٨.)) (تعرض العالم إلختناق بترولي بسبب منتجيه في الشرق االوسط          
ايضا نجد ان مجلة نيوزويك االمريكية اوردت في عـددها          . ذا وجهات نظر الرئيس فورد      بقوله ه 

ولـدى مسـاءلة    ) ٧٩. (م مشروع تدخل عسكري ضد السعوديه       ١٩٧٤ اكتوبر   ٧الصادر بتاريخ   
وهي حالة إسـتيالء    ، بعض الصحفين للرئيس فورد عن الموقف االخالقي من إحتالل آبار النفط              

قد ال يكون االمر اخالقياً لكنني ادري انه لو رجعت للتاريخ لوجدت            : (( اجاب   امالك الغير بالقوه  
ان الحروب من اجل الموارد الطبيعيه مستمره منذ اقدم االزمنه   فتاريخ السنوات الماضيه تشـير                 

وهنا ايضـاً نجـد ان      ) ٨٠)).(بوضوح الى هذا االمر كاحد االسباب التي من اجلها تحاربت االمم          
إال اننا نالحظ ان وجـود اإلتحـاد   ، لمتحده تهدد الدول العربيه بإحتمال استعمالها للقوه     الواليات ا 

السوفيتي في تلك الفتره كان يمثل عقبه في طريق إستخدام القوه   فالواليات المتحده كانـت تعلـم                   
ب ويقود الـى حـر    ،جيداً بان اي تحرك في المنطقة ربما يؤدي الى مواجهه مع االتحاد السوفيتي              

. شامله   
تدخلت الواليات المتحده بعد الحظر النفطي بصوره كبيره في عملية السالم بـين العـرب               

وضغطت على إسرائيل للتوصل الى إتفاقية فك اإلشتباك علـى الجبهـه المصـريه              ، واسرائيل    
ـ               الم  والسوريه  وقد قام كيسنجر برحالته الماكوكيه إلقناع الدول العربيه بالدخول في إتفاقيات الس

وكان في كل رحله يتوقف عند المملكه العربيه السعوديه لُيطلع الملك السعودي علـى مسـاعي                ، 
. الواليات المتحده في عمليات السالم ؛ حتى تلبي المملكه مطالب الواليات المتحده برفـع الحظـر            



ـ  ١٩٧٤وبالفعل تحقق في إجتماع وزراء النفط العرب في فينا في الثامن عشر من مـارس                 ع م رف
.م ١٩٧٤على ان يخضع للمراجعه في إجتماع المنظمه في يونيو ، الحظر النفطي    

     احدث الحظر النفطي ضجه إعالميه كبيره في الواليات المتحده وفى الدول الغربيه بصـوره              
كـان  . فقد كثر الحديث عن ازمة الطاقه وآثارها السيئه على اإلقتصاد االمريكي والعالمي           .  عامه

ة الطاقه يرمزون به إلحتماالت بروز نقص متزايد في موارد النفط إزاء نمـو الطلـب                تعبير ازم 
وقد ذُكر بان تلك االزمـه  . واالستهالك للنفط نتيجه لتوسع في الصناعه وفي االستخدامات المختلفه   

سوف تؤدي الى ازمه اقتصاديه عالميه نتيجه لرفع تكلفة االعباء على اقتصاديات الدول المتقدمـه                
في الوقت الذي نجد فيه ان الحظر مقروناً بزيادة اسعار النفط لم يؤثر على تكلفة المعيشـه فـي                   ، 

وإنما كانـت االزمـه     ، وفى الواقع لم تحدث ازمه بمعنى المصطلح        )٨١%. (١الغرب باكثر من    
بالنسبه للواليات المتحدة ازمة تحكم في إنتاج وتسعير النفط الذى اصبح مـن إختصـاص الـدول                 

وتطوير ، ايضا نالحظ انه بعد الحظر النفطي كثر الحديث عن ايجاد وسائل بديله للطاقه              . يه  النفط
مثل حقل االسكا وبحر الشمال     ، حقول للبترول في مناطق اخرى من العالم كبديل للحقول العربيه           

 بسـبب   اال ان التجارب اثبتت بعدم امكانية تحقيق ذلك    فاالنتاج في بحر الشمال تكاليفه عاليـه                 .
اما االسكا فالكميات التي يمكن اكتشافها صغيره التتناسب حجمهـا واالمـوال            ، المصاعب البيئيه   

كما ان الكميات التي يمكن الحصول عليها لـن تسـتطيع مواجهـة             ، التي ُصرفت على اكتشافها       
مـده علـى   بالتالي فان الواليات المتحده ظلت معت)  ٨٢.(الزياده السنويه في االستهالك االمريكي  

فقد اعلـن كـارتر بـان واردات        ،نفط الدول العربيه بالرغم من ترويجها المكانية االستغناء عنه          
امريكا من النفط سوف لن يسمح لها في يوم من االيام بالزياده فوق المستوى الذي وصلت اليه في                  

. مستمر ولكن الذي حدث ان واردات الواليات المتحده النفطيه في تزايد) ٨٣(، م ١٩٧٩عام   
للمحافظه والسـيطره   ) االوابك(و  ، ) االوبك(نجد ان الجهود التي تبزلها كل من منظمتي         

تعرقلها تدخالت الواليات المتحده    ، على ذلك المورد االقتصادي الهام المؤثر في االقتصاد العالمي          
 سياسـات   وإتبـاع ، فاالوبك عندما تريد رفع االسـعار       . في سياسات وقرارات هاتين المنظمتين      

إنتاجيه التتوافق والمصلحه االمريكيه تسعى الواليات المتحده لتعطيل تلك السياسات عـن طريـق              
 يفرضـون السياسـات     – وبفضل ما يملكون من احتياطيات نفطيه        –بعض اعضاء المنظمه الذين     

ضـايا  كما نجد ان منظمة االوابك عندما ارادت ربط النفط بالق         . التي تناسب المصلحه االمريكيه       
وذلك عن طريق فرض حظـر نفطـي        -العربيه الهامه التي من اهمها النزاع العربي االسرائيلي         

فتاره تشن  .  سعت الواليات المتحده بكافة السبل إلنهاء ذلك الحظر        -على الدول المسانده السرائيل   



كـي ال  حرب نفسيه على الدول العربيه النفطيه لتبين لها انها يمكن ان تستغنى عـن نفطهـا ؛   ل                   
وتارةً اخـرى   . تستخدم تلك الدول مصدر قوتها المتمثل في النفط  للضغط على الدول المستهلكه              

كل ذلك يبين لنا مـدى  . نجدها تهدد  بإستخدام القوه ضد الدول العربيه التي فرضت عليها الحظر        
يتم توضيحه في   اعتماد الواليات المتحده في إستيراداتها النفطيه على النفط العربى وذلك ما سوف             

.  الفصل القادم   

 
 
  



 الفصل الثالث
 المصالح األمريكيه في منطقة الشرق األوسط
 
 ٣-١ تطور السياسه األمريكيه تجاه منطقة الشرق األوسط .

فهى تتمتع بموقع إسـتراتيجى هـام        ، من المناطق الهامه فى العالم     الشرق االوسط    منطقة
ات النفط المؤكده فـى     يوجد بها ثلثا احتياطي   فالمنطقه   ، وتحتوى على اهم مورد للطاقه فى العالم        

. والتنافس بين القوى الدوليه في العـالم         لذا تعتبر هذه المنطقه من اهم مراكز الصراعات          .العالم
 تجارتها مـع دول      الواليات المتحده تعمل على تنمية      االهتمام االمريكي بالمنطقه عندما بدات     ءبدا

ت وعندما بـدأ .ي المنطقه بكميات تجاريه تم اكتشاف النفط فهتمام عندما وقد إزداد ذلك اإل  ، العالم
عتمادهـا  زاد إ في اوائل السبعينات    نخفاض  في الواليات المتحده تميل نحو اإل     حتياطيات النفطيه   اإل

تجعلـه  الذي يتميـز بخصـائص       ، الشرق االوسط     بترول منطقة  على البترول المستورد  خاصةً    
. مختلف عن بترول المناطق االخرى   

دول الصـناعيه الغربيـه اعضـاء        ال لة الطاقه الدوليه ان مجموعة     السنوي لوكا  اشار التقرير      
 الشـرق   الواقعه فـي منطقـة     التعاون االقتصادي والتننميه سوف تعتمد على دول االوبك          منظمة

بحلول عـام   % ٧٦ونحو   ، م٢٠١٠بحلول عام   من وارداتها النفطيه    %  ٧٢لتوفير نحو   االوسط  
تمـام  هلذا زاد إ   . لدول الغربيه على بترول المنطقه في تزايد مستمر       عتماد ا اي ان إ   )١( .م٢٠٢٠

. الدول الغربيه بتلك المنطقه  
 المنطقه بالنسبه للواليات المتحده تظهر في تصريحات الرؤساء والشخصيات المهمـه                 اهمية

Harold Browns  لففي حديث ،  السياسه الخارجيه االمريكيهفي مؤسسة في  سكرتير الدفاع – 
 نسـبه   ؛من اخطر المناطق في العـالم      الشرق االوسط     اعتقد ان منطقة   ((:  كرفيه ذ -عهد كارتر 

 ، وايضاً لتاثيرها الفعال على العالم االسـالمي       ، ستراتيجيهتها من الناحيتين اإلقتصاديه واإل    الهمي
تقاللها مثـل   سوهناك اخطار تهدد إ    ، وهي غير مستقره     ،  قارات   عتبر منطقه إللتقاء ثالث   وهي تُ 

ش محاضره حـول    و كما قدم لندون الر    )٢( . )) .واالخطار المحليه الخارجيه    الخطر السوفيتي 
-٢الذي نظمه مركز زايد في الفتره مـن          ،في المؤتمر الدولي حول النفط والغاز       الشرق االوسط   

 االمريكيـه   قتصاد الواليات المتحده   ليس هناك امل إلعادة إحياء إ      ((: حيث قال   م  ٢٠٠٢ يونيو   ٣
يجـاد حلـول    للشرق االوسط دور خاص فـي إ      قتصاديه الحاليه من دون ان يكون       في االزمه اإل  



قتصـاديه للمنطقـه بالنسـبه      وهنا تظهر االهميه اإل    )٣))(.ارث التي تواجه الواليات المتحده    للكو
لك المنطقـه   للسيطره على ت  كانت وال زالت تسعى     لذا نجد ان الواليات المتحده       .للواليات المتحده   

. الهامه   
 
 ٣-١-١ الصراع من اجل السيطره على المنطقه :-  
 أ/ الصراع االمريكي البريطاني:- 

 المصلحه القوميـه    تحيث تطلب ،م  ١٧٨٤بدات العالقات االمريكيه بدول المنطقه منذ عام        
 فـي  )٤(.ط   الشرق االوس  بما فيها منطقة  مع مختلف دول العالم     قيام تجاره دوليه واسعه     االمريكيه  

وترفض التـدخل فـي      ، تعيش في عزلتها عن العالم الخارجي     تلك الفتره كانت الواليات المتحده      
هتمام بـالتعليم   في اإل نحصر الدور االمريكي في المنطقه      فإ ، صراعات القوى الدوليه في المنطقه    

مريكـي ولسـون   وجدت مباديء الرئيس اال الحرب العالميه االولى بعد نهاية.واالنشطه التبشيريه  
كانت . دعوته لمنح الشعوب المستعمره حقها في تقرير مصيرها          خاصةً ، صدى كبير في المنطقه   

حكومه االمريكيه في تلـك الفتـره        قامت ال  وقد ،  المنطقه فى تلك الفتره تحت السيطره االوروبيه      
المـر الـى    اسـفر ا   ،  الى سوريا وفلسطين   -) كينج كرين    لجنه(- لجنه لتقصي الحقائق     رسالبإ

  .نتداب نظام اإل توصل االمركيين واالوربيين الى فرض
ينظرون الى المنطقـه     العسكريون االمريكيون والبريطانيون     خالل الحرب العالميه الثانيه اخذ         
لـذلك   ، يصال قوات الحلفاء الى جنوب اوروبا     وتشكل منطلقاً إل   ، عتبارها مجاالً مهماً للعمليات   بإ

بانهـا ذات اهميـه     المنطقـه   وصف الرئيس االمريكي روزفلـت       العالميه الثانيه    فمنذ ايام الحرب  
كما . الخارجيه االمريكيه    في وزارة وسط وشمال افريقيا    داره لشؤون الشرق اال   وتم إنشاء إ   .حيويه

النفوذ  بريطانيا   سعت لمشاركة ف ، موطيء قدم لها في المنطقه      يجاد   على إ  ملت الواليات المتحده  ع
قصد بها تحقيق نوع من تكافؤ الفـرص        التي يُ  ،  مطالبتها بتطبيق سياسه الباب المفتوح    وذلك عبر   

عن طريق تقسـيم االسـواق لضـمان تصـدير المنتجـات             ، سماليهامام الدول الرا  ستثماريه  اإل
- الدول االوربيه    لحرب العالميه الثانيه ضعفت سيطرة     ا بنهاية  )٥( .والحصول على المواد الخام   

نتيجه لخروجهمـا مـن الحـرب        ؛ على المستعمرات في الشرق االوسط       -) وفرنسا   –بريطانيا( 
صبحت بذلك المنطقـه    وا ، تحاد السوفيتي   ه الدوليه العظمى المتمثله في اإل     وبرزت القو  ، منهكتين

. االتحاد السوفيتي والواليات المتحده االمريكيه تينبين القوتين العظمخاليه للتنافس   
 ب/ الصراع االمريكى السوفيتى على المنطقه (فترة الحرب البارده) :-



وكانـت   ، هتمام القوى االخرى   داله في إ  هتمام كل من القوتين بالمنطقه      في تلك الفتره كان إ          
تحـاد  كوني اسـتراتيجي فـي إطـار منافسـة اإل    الواليات المتحده تنظر الى المنطقه من منظور    

فكـان   ،  بعاد النفوذ السوفيتي عـن المنطقـه      لك الفتره إل  في ت  سعت الواليات المتحده     .السوفيتي
 ، الذي يقوم على تقديم مساعدات اقتصـاديه       ،  م١٩٤٧في عام    الرئيس االمريكي ترومان     ءمبدا

 بقوه عسكريه امريكيـه   فضالً عن تطويق منابع النفط في المنطقه        وعسكريه امريكيه لدول المنطقه     
الذي يـنص بـان الواليـات        ، ضاً كان هناك مبدا ايزنهاور     اي . الحزام الشمالي  من خالل فكرة  ، 

او مجموعه مـن االمـم تطلـب منهـا           ،  امه   مستعده إلستخدام قواتها المسلحه لمساعدة    المتحده  
 ءاما مبدا  )٦( . التي تسيطر عليها الشيوعيه الدوليه    المساعده ضد عدوان يشنه اي بلد من البلدان         

تشارك الواليات المتحـده فـي جهودهـا        حليفه في المنطقه     وجود دول    نيكسون فيقوم على فكرة   
لوجـود  ليـدعم ا   ؛ء كـارتر  ني مبدا تم تب وفي بدايه الثمانينات     . الراميه لمواجهة الخطر السوفيتي   
 محاولـه   ايتعتبر الواليـات المتحـده       : ( د نص على انه   ـه فق العسكري االمريكي في المنطـق   

 اعتداء على مصالحها الحيويه وستقوم برد مثل هـذا          بى العر  الخليج تستهدف السيطره على منطقة   
  )٧( ..) العدوان بشتى الوسائل بما في ذلك القوى المسلحه

 ،   الربط  سياسة –تها إلحتواء االتحاد السوفيتى      محاوال  وفي اطار  –تخذت الواليات المتحده     إ    
 انعكست هذه السياسـه علـى       وقد )٨(،التي في ظلها اتخذ الوضع في الشرق االوسط بعداً جديداً           

تحاد السـوفيتي   ديم التكنلوجيا االمريكيه الى اإل    تقالشرق االوسط فكانت الواليات المتحده تربط بين        
وبين مدى تعامل االتحاد السـوفيتي       ، والتقدم في القضايا االخرى مثل محادثات الحد من التسلح          

 وذلـك   ؛ لمتحده للنزاع العربـي االسـرائيلي     وتاييده لشكل التسويه السلميه التي تريدها الواليات ا       
ن واال يكـو  ، الواليات المتحده بان تكون هي المسيطره على عمليه السـالم فـي المنطقـه                لرغبة

قترحـت الواليـات    إ.  ماسي عن طريق تدخله في عمليات السالم      لالتحاد السوفيتي اي وجود دبلو    
 الدفاع عـن الشـرق      سمى منظمة اب الى مايُ  نتسفكرة اإل على بلدان المنطقه    المتحده في تلك الفتره     

 ، ومصـر  ، تتوحد فيه كـل مـن تركيـا        حلف عسكري اقليمي     قامة إ وطرحت فكرة  ، االوسط  
وقد تم تكوين حلف بغداد في عـام      .واسرائيل،واالردن    والسعوديه ، والعراق ، ولبنان ، وسوريا
خرجت منـه العـراق فـي عـام         و ،وانجلترا ، وايران وباكستان ، والعراق ، من تركيا م  ١٩٥٥
العربيه التي روج    القوميه   نتيجه إلنتشارفكرة  قيام االحالف في المنطقه      وقد فشلت فكرة   . م١٩٥٨

.  المنطقه لها جمال عبد الناصر في  



ان هنالك دوالً في المنطقه يمكن ان تعتمـد علـيهم        ت الواليات المتحده        وفقاً لمبداء نيكسون رأ   
  . وإيران الشـاه   -للواليات المتحده  الحليف االستراتيجي    -مثل اسرائيل ريكيه   المصالح االم  لحماية

إقتنعت الواليات المتحده بعدم جدوى      ،م  ١٩٧٩ولكن عند قيام الثوره االسالميه فى ايران فى عام          
 إستقرار تلك الدول لذا نشـأت  وذلك لعدم ؛  لحراسة المصالح االمريكيهاإلعتماد على دول المنطقه 

 التحكم فى المنافـذ التـى       الذى تستطيع من خالله    ، مريكى فى المنطقه  تواجد العسكرى اال   ال فكرة
حتى بعـد   العسكري  استمر ذلك التواجد    . المنطقه  يمكن ان تنتشر من خاللها القوات السوفيتيه فى         

. والى يومنا هذا م ١٩٩١نهيار االتحاد السوفيتي في عام إ  
طـار مصـلحتها    فـي إ  اليات المتحده تنظر لبعض المناطق      في ظل الحرب البارده كانت الو          

نهيار االتحاد السوفيتي فقدت بعض     بإ و  .  النفوذ السوفيتي في تلك المناطق      الراميه لمنافسة الكونيه  
ـ إال إننا نجـد ان منطقـة       ،  مثل افريقيا جنوب الصحراء    ، المناطق اهميتها االستراتيجيه   رق  الش

فالعضو الرئيسـي    .ستراتيجيه بالنسبه للواليات المتحده االمريكيه    االوسط ظلت تحتفظ باهميتها اإل    
بعد  – يدعو الواليات المتحده   ،  )ريتشارد هاس (داره الرئيس بوش    في مجلس االمن القومي في إ     

هـذه    ،ذات اهميه عاليـه بالنسـبه لهـا       للتركيز على مناطق محدوده      - إنهيار اإلتحاد السوفيتى  
وشـمال شـرق آسـيا     –  الخليج الفارسي   التي من اهم مناطقه      –وسط  الشرق اال (  :المناطق هي 

اصـبحت  .  ٤ستراتيجي االمريكـي    في التخطيط اإل   المنطقه   وهذا يدل على اهمية    )٩( ).واوربا،
ومـن هـذه     ، والول مره تمارس فيها دوله عظمى واحده نفوذاً منفـرداً            الشرق االوسط    منطقة

 ،   دوليه تنافسها فى المنطقـه     ي المنطقه غير عابئه بوجود قوه     ه ف الفرديه ستنطلق الواليات المتحد   
 عـالمي  تكـون       يعطيها في النهايه توازن قوه     لذا نجدها تسعى الى تحقيق توازن قوة في المنطقه        

ـ   الذي كان من كبار مسؤولي إدارة      –وهذا مايؤكده ريتشارد بيرت      .هي القوه الوحيده فيه    ن ا ريغ
 وحـده   – اي الشرق االوسط     – نحن نعتبره    ((:  حينما قال    –جيه  المتخصصين في االداره الخار   

 لذا سعت الواليات    ) ١٠.(.))ه لضمان توازن قوى تتفق ومصالحنا     ستراتيجيه تتطلب معالجه شامل   إ
فكانـت ان     ، قليميه في المنطقه تهدد التوازن الـذي تريـده        هور قوه إ  المتحده للعمل على منع ظ    

ل من ايران والعـراق      ك لمحاربة  ؛  االحتواء المزدوج  سياسة الثانيه  حرب الخليج  إتبعت بعد نهاية  
                                                 
4 والمتمحـور حـول الخطـه       ،  كلمه االستراتيجيه اليوم تتجاوز المفهوم االقدم لهـا          -:التخطيط االستراتيجي    

فقد بـات   . او بسط سيطرتها على غيرها      ، العسكريه التي تتوخاها دوله ما او مجموعه دول للدفاع عن نفسها            
وارتـزاق  ، الرض وما على وجهها بما في ذلك سماواتها يشكل بمختلف ماله من عناصـر ثـروه                 كل ما تحت ا   

.  وتطبقه القوى العظمى في ادارتها لشؤون العالم ، وابداع مجاالت للتخطيط الذي تضعه ، وقوه عمل   
 



 ايضـاً نجـد ان الواليـات        .قليميه التي تهدد توازن القوى في المنطقه      باعتبارهما مصدر للقوه اإل   
 االتحاد السوفيتى   نهياربعد إ  سيطها يظهر    ءالتي بدا اد نفوذ القوه الدوليه االخرى      بعسعت إل المتحده  

تحاد االوربي سعت الواليات المتحـده      ففي تنافسها مع اإل     .تحاد االوربي واليابان   اإل المتمثله فى ، 
 من خالل بعض الدول العربيه      – بعد الخليج العربي     –على ضمان المحافظه على مناطق نفوذ لها        

ضافه الى السياسات االمريكيه في المنطقه العربيه مـن         ذلك باإل ٠والجزائر،والمغرب   ، مثل مصر 
   )١١.(دعمها المالي والعسكري السرائيلخالل 

 ٣-١-٢ المصالح االمريكيه في منطقة الشرق االوسط :-
 –ستراتيجيه الدوليه بإشراف زيجينو بريجنسكى      ر دراسه اصدرها مركز الدراسات اإل     تفيد آخ 

 ان من ضمن المصالح الحيويه القوميه للواليات المتحـده          –مستشار االمن القومي في عهد كارتر       
مـن احتياطيـات    % ٥٠اذ يمتلك الشرق االوسط اكثر مـن        . المريكيه في المنطقه امن الطاقه      ا

 ومن المؤكد ان الغرب سيزداد اعتماده على مصادر الطاقه في الشـرق             .البترول والغاز في العالم   
مثل ضمان ان تظل مصادر البترول والغاز فـي متنـاول            ، الطاقه مصلحه حيويه    وامن ،االوسط

ستمرار تـدفق   بالتالي فضمان إ   )١٢( .يه بغير قيود على توريدها او تذبذبها في االسعار        اليد بحر 
عد من المصالحالبترول ُي  

 
لذا سعت الواليات المتحده للتصدي الي عقبـات تحـول           ،  يه للواليات المتحده في المنطقه    الحيو

فمنطقـة الشـرق    . مثل الصراعات والنزاعات الموجوده في المنطقـه     دون وصول البترول اليها     
االمـر الـذي يهـدد       ،  ستقرار دائم في المنطقه   ئه بالصراعات التي تؤدي الى عدم إ       ملي االوسط

في الممـرات الحيويـه      المالحه   اذ ان عدم اإلستقرار يؤدي الى تعطيل حرية       المصالح االمريكيه   
 واليـات المتحـده    لذا سـعت ال    .مما يعرقل وصول النفط الى االسواق الغربيه       ،  التي تنقل النفط  

وفض النزاعـات عـن طريـق        ،  السالمللعمل على تطبيق بعض المباديء الدوليه مثل تحقيق         
وتطبيق هذه المبادئ على اساس ان ذلك يعزز السـالم ويمنـع المنازعـات               ، السلميه التسويات

 من اهـم اهـداف السياسـه       بالتالى اصبح تحقيق االمن في المنطقه        ) ١٣( . الخطيره والحروب 
 في تقريره المقـدم     - مريكيهاالعسكريه   قائد المنطقه ال   –وهذا ما يؤكده انتوني زيني      ،  االمريكيه
تحقيـق  ان على راس المصالح االمريكيه في المنطقه         ،  القوات المسلحه بمجلس الشيوخ      الى لجنة 

نجـد ان   لـذا    )١٤( . الخليج صول اآلمن لمصادر الطاقه في منطقة     وضمان الو  ،  السالم االقليمي 
كما تهتم بـامن      .الواليات المتحده تهتم بفض النزاعات التي من اهمها النزاع العربي االسرائيلي          



وتساند الواليات المتحـده     ال تقف فى وجه المصالح االمريكيه     التي  الدول الصديقه لها في المنطقه      
 اسرائيل وامـن بعـض      هتمام الواليات المتحده بامن    نبع إ  من هنا   .في المنطقه في تنفيذ سياستها    

. الدول الصديقه في الخليج العربي مثل المملكه العربيه السعوديه   
 ستقطاب دول المنطقـه  إ المصالح االمريكيه في المنطقه   كانت من اهم   الحرب البارده    فترةفي       

مين الحمايـه والـدعم     لذا كانت تسعى لتـأ     .قليص النفوذ السوفيتي  ي بهدف ت  ودعم النفوذ االمريك   
حرصـها علـى    ضافه الـى    هذا باإل  ، الوثيقه مع واشنطن    لنظم االقليميه المحافظه ذات العالقه      ل

 ابعـاد   ومحاولة ،  المحافظه على امن اسرائيل وتشجيع التسويه السلميه للنزاع العربي االسرائيلي         
اليات اصبحت الو  تحاد السوفيتى  بعد سقوط اإل   .االتحاد السوفيتي عن المشاركه في تلك التسويات        

لذا اصبحت تتدخل فى     ،  قوى دوليه لها    دون التخوف من منافسة    تتصرف في المنطقه من   المتحده  
والتي يمكن  القوميه الحيويه في المنطقه      اهم المصالح     تركز على حماية   و  المنطقه بطريقه إنتقائيه  

-:حصرها في   
.الحصول على النفط باسعار مستقره ومعقوله /أ  

.الدمار الشامل  منع إنتشار اسلحة/ب  
.حمايه اسرائيل ضمن حدود دوليه معترف بها /ج  

.الحد من الضرر الذي يمكن ان ينشأ من عدم االستقرار /د  
   .)١٥(قتصادي تشجيع اإلصالح السياسي واإل/هـ

حتـى   الدمار الشامل    زت الواليات المتحده على منع إنتشار اسلحة      ركّ الحرب البارده    نهايةبعد  
يـق المصـالح    مما يعطى تلك الدول القوه للوقوف ضد تحق        ،  الدول المعاديه لها     ال تقع في ايدي   

 الحصول علـى     تلك المصلحه كمصلحه متممه لمصلحة     عتبار إ  بالتى يمكن  .االمريكيه فى المنطقه  
م ١٩٩١ مـايو    ٢٩ تقدم بوش في     .  تدخالتها فى المنطقه    لذيادة كما يمكن اعتبارها وسيله    ، النفط  

سـتمرار  مـع إ   ، نتشار االسلحه التي تضمنت وقف إ    من التسلح في الشرق االوسط       بمابدرته للحد 
ارض وتجميد شراء دول المنطقه صواريخ       ، ا  للدفاع عن نفسه  مين الحاجات الشرعيه لكل دوله      تأ
تحظـر االسـلحه    لتزام معاهده دوليـه     الى إ  كل دول المنطقه     دعوةفضالً عن    ،  ارض وبنائها  –

 ايضـاً   )١٦(.التي تحظر االسـلحه البيولوجيـه       م  ١٩٧٢  تعزيز معاهدة عام   وإقتراح،الكيميائيه  
 ، قتصـاديه   سـعت لتشـجيع التنميـه اإل       الحرب البـارده     متحده بعد نهاية  نالحظ ان الواليات ال   

صالح السياسي فـي    كما شجعت اإل  ،قتصاد السوق  في المنطقه ضمن إطار إ     صالح االقتصادي واإل



نتشـار المفـاهيم    إ واليات المتحده مصلحة  ل يحقق ل  وذلك .لديمقراطيى النظام ا  تجاه تبني بإالمنطقه  
. كوسيله لبسط النفوذ االمريكي فيها الغربيه في المنطقه   

حول هـدفين    السياسه الخارجيه االمريكيه يشتركون بالراي نفسه        ن اعضاء مؤسسة  يمكن القول با  
-: ثالن في اساسيين تريد الواليات المتحده ان تعالجهما في المنطقه يتم  

.سرائيل بصالبه في بيئتها االقليميه وإرساء دعائم إ ،  الصراع العربي االسرائيلي/أ  
هذا اإلتفاق يبين مدى )١٧(.ستقرار بلدان الخليج المنتجه للنفط إلحباط اي تحديات جديه إ/ب  
منو ، رئيسيتانالفالنفط واسرائيل هما المصلحتان   ،هدفين بالنسبه للواليات المتحدههذين ال اهمية  

. في المنطقهحولهما تتمحور باقي المصالح االمريكيه   
 ٣-١-٣ وسائل السياسه االمريكيه في منطقة الشرق االوسط :-  

مـن   ،  سياسات تهدف بها تحقيق مصالحها فـى المنطقـه           تقوم الواليات المتحده بإتباع عدة         
مسـاعدات    بتقـديم  مـت  قا فقـد . لمنطقه  ضمنها تقديم المساعدات اإلقتصاديه والعسكريه لدول ا      

 ستراتيجيه االمريكيه في المنطقه   ئيل تخدم بها المصالح اإل    ارللدول العربيه واس  قتصاديه وعسكريه   إ
الل وإيجاد الظـروف المالئمـه لمواصـلة إسـتغ         ،  حتفاظ بالمواقع في تلك المنطقه    إلوهي ا  ، 

يه لدول المنطقه ذات بعد سياسي وهذا مـا         قتصادفالمساعدات اإل  )١٨(.مواردها الطبيعيه والبشريه  
( التنميه الدوليه    رئيس وكالة -اكده بيتر ماكفر سون      AID ن العربـي    له مراسل الوط  عندما سأ -) 

( بان المعونات االمريكيه عبر      عتقادفي واشنطن عن مدى مطابقة اإل      AID لها طابع سياسي في     ) 
 التنميه االقتصاديه والسياسه الخارجيه متالزمه    نحن نعتقد ان برنامج      ، بالتاكيد  ((: الواقع فاجاب   

ان وجـدت   وقد كان في مقابل تلك المساعدات        )١٩( )) ..واليمكن فصلها عن بعضهما البعض    ، 
لذا كانت الواليات المتحده     .متيازات خاصه منحتها لها الدول الحليفه     تسهيالت وإ متحده   ال تالواليا

 متيازات الخاصـه   من تلك اإل   تحرمها تلك المحاوالت    نال  تقف في وجه محاوالت الوحده العربيه     
تبـاع سياسـه     إ النظام االقليمي العربي في المنطقه     اهم وسائل الواليات المتحده تجاه        من كانتف ،

ته سـواء كانـت الوحـده العربيـه او القضـيه             النظام ومشروعا  والوقوف ضد عقيدة  ،  صداميه
باعتبار ان تلـك    ،  فها تجاه مؤتمرات القمه العربيه     في مواق   السياسه  تلك  تمثلت )٢٠( .الفلسطينيه

 تلك المؤتمرات جهاض  الى إ تبعت سياسه تهدف    لذلك إ  ،  عد رموز للوحده بين العرب    تُالمؤتمرات  
بدالً من   ،  شغال القاده العرب بها   إلقبل انعقاد المؤتمر    عن طريق تقديم مشروعات ومقترحات       ، 

ن افاس اعلن ريغ   فقبل انعقاد مؤتمر قمة   .مصلحه لكل العرب    اتخاذ قرارات جماعيه عربيه تمثل ال     
قامت . فرض الرؤيه االمريكيه للسالم     بهدف   ؛ )٢١(م  ١٩٨٢للسالم وذلك في عام     عن مشروعه   



الذي اكد ان الهدف الذي     ) سبيكمان( ده تجاه الوحده العربيه على نظرية      الواليات المتح  إستراتيجية
بعـض  في السلم او الحرب هو منع حدوث اي اتحـاد بـين             متحده  يجب ان تتطلع اليه الواليات ال     

 وبفضل ماتملكـه    -ي  اصبحت بالتال ذا توحدت   فالدول العربيه إ   )٢٢( .الدول يكون موجهاً ضدها   
 قـوه   –قتصاديه  فضالً عما تملكه من خيرات إ      ، وقع اإلستراتيجي الهام    لمامثل    القوه من مقومات 

 كل محـاوالت    فشالإل  لذا عملت الواليات المتحده    . االمريكيهربما تقف فىوجه المصالح     قليميه  إ
وعملت على   ، وحل النزاع العربي االسرائيلي   نجدها تفصل بين امن الخليج       ف  .الوحده بين العرب  

 تجعل تلك الدول تعتمد بصـوره شـبه          ،وإقتصاديه قويه معها  القات عسكريه   ربط دول الخليج بع   
االمر الـذى يجعلهـا تهـتم        ،  من الناحيه االقتصاديه او االمنيه     كليه على الواليات المتحده سواء    

اكثر من اهتمامها بالمصاعب التى تواجه الـدول العربيـه          بتعزيز المصالح االمريكيه فى المنطقه      
.سرائيلى حتالل اإلوالتى من بينها اإل،خرى اال  

فعند حدوث ازمـه     ، ه  منطقساند السياسه االمريكيه في ال    عالم االمريكي ي  ن اإل إعتبار أ  يمكن    
تجعـل   ،  عـرب م وسائل االعالم صور مشوهه عـن ال       تقدبين الدول العربيه والواليات المتحده      

حتى لو كانت فيها نـوع مـن الظلـم          الراي العام االمريكي يساند السياسه االمريكيه في المنطقه         
وراء اليهود  لذي يسعى   والعربي المتعصب ا   ،  رهابي العربي البشع والعربي اإل     فصورة . للعرب
سـتخدم  وفي حرب الخليج الثانيـه اُ      )٢٣(.عالمي االمريكي   من التراث اإل   اصبحت جزءاً ليقتلهم  

كوسيله لتبريـر الهجـوم      ؛  النظام العراقي  إلظهار مدى وحشية  عالم االمريكي بصوره كبيره     اإل
 المركزيه االمريكيـه    تستخدمها المخابرات ومن المالحظ ان اجهزة االعالم تلك       . االمريكي ضده   

الذي اعدته   ٨٨ الشرق االوسط يعتبرها التقرير رقم       فمنطقة  لنشر الدعايات المضاده في المنطقه      
واحده من اكثـر المنـاطق عرضـه للتقلـب           الخارجيه   واصدرته وزارة  ، المخابرات االمريكيه   

 –لعالقات الدوليـه     ا برات االمريكيه بالتضامن مع وكالة     المخا قد وضعت وكالة   و )٢٤(.والخطر  
تشمل نشر الدعايات المضـاده      ،  خطه للعمل المشترك في المنطقه     –وهي وكاله تجسسيه امريكيه     

ذاعات التلفزيون التي   ودعم الصحف وإ    زاء الدعايات الموجهه ضد الواليات المتحده في المنطقه       إ
بعـض  ذبه مثـل نشـر      ونشر الدعايات الكا   ،  في مناطق االزمات   خاصةًالسياسه االمريكيه   تخدم  

 دعـت وكالـة   كما إ   .رهابي على اسرائيل  تقوم باإلعتداء اإل  ان المنظمات الفلسطينيه    ب اإلدعاءات  
تيـال   إلق وارسـلها تيـال الليبيـه      الليبي معمر القذافي قد شكل فرقة اإلق       ان العقيد العالقات الدوليه   

لمي بان الدول العربيه هي دول      قناع الراي العام العا    كل ذلك من اجل إ     .ن  االرئيس االمريكي ريغ  
فـي   الخارجيه االمريكيه    ففي تقرير لوزارة   . االنسان قحقووانها التحترم القانون الدولي و    معتديه  



اذ يـدين   باعتبارها دوالً التحترم حقوق االنسان      اظهر معظم الدول العربيه      ،  عهد الرئيس بوش  
وجـاء     وعدد من الدول العربيه االخرى    ،  في المملكه العربيه السعوديه   انتهاكات حقوق االنسان    

 فقد اكد التقريـر ان   . بوش في المنطقه   اإلنتقاد للسعوديه عنيفاً رغم إنها كانت الحليف االول الدارة        
م مثـاالً علـى ذلـك تعـذيب السـجناء           وقـدّ نتهك بصوره واسعه في السعوديه      تُحقوق االنسان   

عتبر إوفي ليبيا    .عتقاالت كثيره   ير عن حاالت إ   في سوريا تحدث التقر   و .لدوافع دينيه واالعدامات  
نتهاكات مثـل تعـذيب      التقرير ان هناك إ     اما مصر فيرى   . التقرير ان حقوق االنسان محدوده جداً     

كل ذلك من اجل تبرير السياسات التي تتخذها الواليات المتحده تجاه بعـض              )٢٥(.مئات المعتقلين 
 كما تزعم الواليات    –حترام الدول العربيه    نتيجه لعدم إ   عتبارها سياسات مشروعه دولياً   بإ   الدول

.  لحقوق االنسان والقانون الدولي –المتحده   
 االمريكـي فـي المنطقـه     السياسي  قتصادي و ع الواليات المتحده فرض النمط اإل     لكي تستطي      

شـجعت  كمـا    ، تبني النظام الراسمالي   شجعت دول المنطقه ل     ،كوسيله لبسط السيطره االمريكيه   
اال وهـو     ،من الديمقراطيه ال انها في تشجيعها للديمقراطيه تتعلق بنمط معين         إنتشار الديمقراطيه   إ

قائم علـى اسـاس السـوق        سماليرأقتصاد  إطابق مع وجود    لتى تت  ا )٢٦( .الديمقراطيه االمريكيه 
يعـادي  حكـم   مقراطي اذا اتى بنظـام      يالتشجع النظام الد  كما نالحظ ان الواليات المتحده      .  الحر

نتخابـات فـي    كده الموقف االمريكي مـن نتـائج اإل       وذلك ما يؤ    المصالح االمريكيه في المنطقه   
لتقديم مسـاعدات للنظـام     فسعت الواليات المتحده       التي جاءت باالسالميين الى الحكم      ،الجزائر

 مرتبه الحقـه    ايضاً نالحظ ان نشر الديمقراطيه وحقوق االنسان ياتي في         .الذي الغى االنتخابات    
حيث ان مثل هذه النظم قد تضمن المصالح االمريكيـه           ،  بالنسبه للدفاع عن النظم العربيه الحليفه     

 . اكثر مما يمكن ان تفعله نظم منتخبه ديمقراطيه        –واسعار منخفضه للنفط     التسهيالت العسكريه    –
  السياسه االمريكيـه فـي     هي التي تتحكم في     المصلحه القوميه االمريكيه   عتباراتي فإ  بالتال )٢٧(

  .منطقهال
لحضاريه والثقافيه لشعوب الدول العربيه فـي       عملت الواليات المتحده للحد من خصائص الهويه ا       

 والسـيطره    ،في الثقافه االمريكيـه   دماجها  فيسهل بذلك إ   حتى تفقد تلك الشعوب هويتها       ؛ المنطقه
فـي  ونمط الحياه االمريكي نشر الثقافه ق وذلك عن طري   .ستفاده من مواردها االقتصاديه    لإل  عليها

ـ    ،مثل المأكوالت السريعه الجاهزه     ، السلع االمريكيه  من خالل نشر  المنطقه    هوالمالبس االمريكي
 بصوره كبيره حتى اصبح نمط الحياه االمريكى منتشر بصوره واسـعه            ونشر االفالم االمريكيه   ، 

. المنطقه فى  



سعى الواليات المتحده لتحقيقها فى المنطقه هى مصالح        عتبار معظم المصالح التى ت    يمكن إ 
.تهدف فى النهايه لتحقيق مصلحه حيويه هامه اال وهى الحصول على نفط الدول العربيه   

 ٣-٢ العالقات االمريكيه اإلسرائيليه .
 ٣-٢-١اسباب التحيز االمريكى تجاه إسرائيل

ق االوسط من ترومان الى كلينتـون       المتتبع للسياسات االمريكيه المتعاقبه في منطقة الشر      
ذلك التحيز يمـنح العالقـه التـي تـربط          ، يالحظ ان هنالك تحيز امريكي واضح تجاه اسرائيل         

وال يمكننا القول بان هذه العالقه زات بعد واحد         ، الواليات المتحده باسرائيل صفة العالقه الخاصه       
. فهنالك عدة إعتبارات تتحكم بها   

 المتحده جماعات صهيونيه لها تأثير كبير على صانعي القرار في الواليـات             يوجد داخل الواليات  
ذلـك التـأثير يعـود الـى        ، المتحده تُعرف بجماعات الضغط الصهيونيه او اللوبي الصـهيوني          

: مجموعتين من العوامل   
فهو نظام مفتوح يقـوم علـى اسـاس         ، وخصائص الثقافه االمريكيه    ، طبيعة النظام االمريكي    /أ

.والثقافيه ، واإلجتماعيه ، رام القيم التعدديه السياسيه إحت  
      وكقوه ،وكعامل مؤثر في االعالم ، كقوه إنتخابيه ، خصائص االقليه اليهوديه في امريكا /ب

)  ٢٨.(إقتصاديه      
و ليهمان تسـيطر علـى راس المـال         ، والزار،فهناك شخصيات صهيونيه امريكيه مثل روكفلر       

ومورغـان علـى صـحيفة      ،وروتشيلد  ، وتسيطر عائالت سوليدج  ، لواليات المتحده   التمويلي في ا  
وهذه الجماعات والعائالت هي التي تسيطر على شركات االخوات السـبع للـنفط             ، نيويورك تايمز   

 لذا نجد   -بما تملكه من قوه اقتصاديه    -ونتيجةً الن تلك الجماعات تؤثر في العمليه اإلنتخابيه       ) ٢٩.(
الـذي تكثـر بداخلـه      ، نيات واقعيه للتاثير على البيت االبيض والكونجرس االمريكي         ان لها امكا  

رئـيس لجنـة    -وقد اعترف بذلك التاثير صراحةً الجنرال جورج براون         . الشخصيات الصهيونيه   
يـاتي  ... إن هذا اللوبي الصهيوني قوي بحيث يصعب تصديق ذلك          : ((  حيث قال    -قادة االركان 

ن طالبين تقنيه عسكريه ونجيبهم باننا ال نستطيع اقناع الكونجرس بالتصديق علـى             الينا االسرائيليو 
وبفضـل تـاثير    )  ٣٠. )) (اطمئنوا بشان الكونجرس إننا ناخـذه علـى عاتقنـا         : فيردون  ، ذلك  

الجماعات الصهيونيه على وسائل اإلعالم تم تبني إعالم في الواليات المتحده قـائم علـى اسـاس                 
لدرجـه  ، االمريكيه للكيان الصهيوني ؛ حتى يتم إقناع الراي العام االمريكي بذلك            اخالقية الحمايه   

. اصبح معها امن اسرائيل مطلباً اخالقياً لدى المواطن االمريكي  



التي لها قـوه مـؤثره علـى سياسـة          ، ) ايباك(هنالك لجنة الشؤون العامه االمريكيه اإلسرائيليه       
 الواليات 

او اسقاط اي عضو في الكـونجرس او مجلـس الشـيوخ اذا             ،انتخاب  المتحده فهي تستطيع دعم     
 ارادت ذلك 

واذا اردت بيـع    ، وهي بمثابة مركز قوه هام يمكن التفاوض معه اذا اردت التوصل الـى اتفـاق                
 اسلحه 

واذا اردت بيع اسلحه للسعوديه فانه من الضروري الدخول في ، لالردن فانك تحتاج الى إذن منها  
(م شراء طائره ١٩٧٧فعندما طلبت السعوديه في مطلع عام )  ٣١.(مواجهه معها  F-15 من )   

هّبت االوساط المواليه إلسرائيل معارضة خطـط اإلداره االمريكيـه          ، الواليات المتحده االمريكيه  
لذا لم يصادق الكونجرس على صفقة بيع الطائرات اال بعـد           . الراميه لإلستجابه للمطالب السعوديه     

كما تعهدوا بعدم مرابتطها فـي قاعـده        ،عوديون على شرائها من دون صهاريج معلقه        ان وافق الس  
وهي القاعده الوحيده للقوات الجويه السعوديه التي تقع في حدود المدى الميداني عـن              ، تبوك الجويه 

ح ثم إن هذه الصفقه لم تُعقد إال بعد ان جمعتها اإلداره في سله واحده مع إرساليات السال                ، اسرائيل  
وهذا يدل على مـدى تـأثير جماعـات         ) ٣٢.(الى مصر وعدد إضافي من الطائرات الى إسرائيل         

ممايفسر إستمرار دعم الواليات المتحـده      ، الضغط الصهيونيه على السياسه االمريكيه في المنطقه        
جيه إلسرائيل حتى في الحاالت التي تبدو فيها إسرائيل وكأنها تسلك منهجاً متعارضاً مع اإلسـتراتي              

ومعارضـة  ، مثل اإلستمرار في توسيع اإلستيطان اإلسرائيلي في االراضي المحتلـه           ، االمريكيه  
.بعض المبادرات االمريكيه للسالم   

اال ان الواليات المتحده في بعض االحيـان        ،  بالرغم من ان تلك الجماعات لها ذلك التأثير الكبير          
االسرائيلي مصلحه استراتيجيه امريكيه هامه في      وذلك عندما يمس التصرف     ، تضع حد لهذا التاثير   

فقد تمارس الضغط علـى     . عندها تمارس الواليات المتحده سياسه ضاغطه على اسرائيل         ،المنطقه  
مثلما فعل ريغان بعد القصف الذي قامـت        ، اسرائيل عن طريق حجب او تأجيل بعض المساعدات         

فقد اعلن ريغان بانه اّجـل شـحن        ، لعراقي  م على المفاعل النووي ا    ١٩٨١به اسرائيل  في يونيو      
اربع طائرات السرائيل حتى تتم مراجعة القضيه ؛ وذلك لرغبة الواليات المتحده في تهدئة الـراي                

االمر الذي يـدل علـى ان إعتبـارات المصـلحه      .العام العربي حفاظاً على مصالحها في المنطقه        
وفـي هـذا    ، وفى عالقتها مع اسرائيل     ، نطقه  االستراتيجيه تتحكم في السياسات االمريكيه في الم      

، لقد احببت واحترمت دائماً الشـعب االسـرائيلي         : (( السياق تحدث الرئيس االمريكي فورد قائالً       



ولم يخب املي مـن     ،إنهم مخلصون لدينهم وبلدهم     ، إنهم ازكياء ومكرسون للقضايا التي يؤمنون بها      
عباً احترمه غيرقادر على رؤية اننا نحاول عمل شـيء          والى هذا الحد الذي ارى فيه ش      ، قبل فيهم   

ولكن في التحليل االخيـر يظـل التزامنـا اوالً الـى الواليـات المتحـده                ، لمصلحتهم ومصلحتنا   
) ٣٣)). (االمريكيه  

     رأت الواليات المتحده انه يمكن فصل المشرق العربي عن المغرب العربي عن طريق زرع              
وبالتالي تتحقق المصلحه االمريكيه الراميه إلفشال كل محـاوالت         ، قه  الكيان الصهيوني في المنط   

الوحده بين الدول العربيه ؛ حتى التصبح تلك الدول في مركز قوه يهدد المصالح االمريكيـه فـي                  
بالتالي فإن وجود الكيان الصهيوني في المنطقه يمثـل مصـلحه إسـتراتيجيه بالنسـبه               . المنطقه  

،  إهتمت اإلدارات االمريكيه المتعاقبه بالوجود اإلسـرائيلى فـى المنطقـه             لذا. للواليات المتحده   
إننـا  : ((وبامن اسرائيل فمنذ قيام إسرائيل باشهر قليله تحدث الرئيس االمريكى ترومـان قـائالً               

وحره وقويه لدرجه كافيه لجعل شعبها قادراً على إعالة نفسه فـى      ، ملتزمون بدولة إسرائيل واسعه   
. إن عالقتنا باسرائيل ذات طابع خاص       :(( م   ١٩٧٧ما صّرح الرئيس كارتر فى عام       ك.)) . امان  

فال يمكن الحد على وجه االرض ان يشك فى ان إلتزامنا االول تجاه منطقـه الشـرق االوسـط                   
وقد إعتبرت الواليات    ) .  ٣٤.)) (وحقها فى البقاء الدائم والعيش بسالم     ، هوضمان امن اسرائيل    

ائيل من اهم الدول التي تستطيع االعتماد عليها في المنطقه وهذا مايؤكده الـرئيس              المتحده ان اسر  
بل إن هذا الكيان يشـاركنا المثـل        ، إن التزامنا باسرائيل ليس اخالقياً فقط       : (( االمريكي ريغان   

 إن اسرائيل تمثل قوه حقيقيه في الشـرق       . كما يمتاز بقوة وخبرة جيشه    ، والقيم والنهج الديمقراطي    
وحتى لو كانت التمتلك تلك القوه فان واجب الواليات المتحـده ان            ، االوسط يجب ان نستفيد منها      

).٣٥.)) (تزودها بها   
     تدعم الواليات المتحده إسرائيل منذ نشأتها مادياً وعسكرياً ودبلوماسياً ؛ حتـى تصـبح قـوه                

ه تساند السياسـه االمريكيـه فـي    وتكون بمثابة رأس حرب، اقليميه في المنطقه تنافس قوة العرب   
خالل العقدين االولين من وجود إسرائيل كانت المساعدات الماليه والعسكريه السـرائيل            .المنطقه  

مثل فرنسـا   ، وتتم بواسطة دول اخرى تعمل كوسيط بين الواليات المتحده واسرائيل           ، متواضعه  
القات التي اقامتها مع الدول العربيه فـي        والمانيا ؛ وذلك لرغبة الواليات المتحده في اإلحتفاظ بالع        

التي انتصرت فيها اسرائيل وتمـت      -م بين اسرائيل والعرب     ١٩٦٧بعد حرب يونيو    . ذلك الحين   
 بدأت العالقـات    –والضفه الغربيه   ، وقطاع غزه   ، والجوالن  ، وسيناء  ، لها السيطره على القدس     

بروز نجم اإلتحاد السوفيتى كقوه منافسه للواليات       االمريكيه االسرائيليه تزداد إرتباطاً  خاصةً بعد        



اصـبحت  .ووقوفه الى جانب بعض الدول العربيه فى نزاعها مع إسرائيل           ، المتحده  فى المنطقه     
الواليات المتحده تنظر الى إسرائيل بإعتبارها الحليف الوحيد الذي يمكـن ان تعتمـد عليـه فـي                  

واصبح الدفاع عن اسرائيل جـزءاً ال       . وفيتي في المنطقه  سياستها الراميه لمنافسة نفوذ اإلتحاد الس     
فدعم الواليـات المتحـده     ، يتجزأ من المهمه الشامله للدفاع عن المصالح الدوليه للواليات المتحده           

فقد . السرائيل يعد ضروره ؛ لمنافسة النفوذ السوفيتي الداعم للدول العربيه المتنازعه مع اسرائيل              
م امـوال اُسـتخدمت لتمويـل النشـاط         ١٩٦٧يات المتحده منذ حـرب      حصلت اسرائيل من الوال   

وقطاع غزه  ومما تجدر اإلشاره اليه ان هذه         ، والضفه الغربيه ، االستيطاني في مرتفعات الجوالن     
ويتم تحويلها الى اسرائيل وفقاً لتسهيالت اجرائيه وقانونيه مستمده مـن سياسـه             ، االموال تُجمع   

 مليون دوالر سنوياً الى قطاع الخدمات غيـر         ٧٠٠تحويل ما يقارب من     اذ يتم   . امريكيه رسميه   
والتعليميـه والرعايـه    ، الذي يضم معظم المؤسسـات الصـحيه        ، المستهدف للربح في اسرائيل     

ويتضمن قانون الضرائب في الواليات المتحده حكماً مناسباً يتمثـل فـي إعتبـار اي               . اإلجتماعيه
 وهو ما ينطبق علـى جميـع المؤسسـات غيـر     – في اسرائيل   اموال خيريه معفاه من الضرائب    

وهـو إمتيـاز ال     ،   امواالً معفاه من الضرائب في الواليات المتحده          –الهادفه للربح في اسرائيل     
وقد زادت المساعدات االمريكيه إلسرائيل بشكل ملحـوظ         )  ٣٦.(ُيمنح عموماً الى بلدان اخرى      

 مليار  ١,٥ الحرب بلغت المساعدات االمريكيه إلسرائيل       ففى تلك ، م  ١٩٧٣فى فترة حرب اكتوبر   
وقـد تمثلـت    ) ٣٧. ( مليون دوالر فى السنوات الثالث التى سبقت تلك الحرب    ٣٠٠دوالر مقابل   

تلك المساعدات من خالل الجسر الجوي الذي امدت به الواليـات المتحـده إسـرائيل باالسـلحه                 
وقد ظلت تلك المساعدات تُمنح حتـى بعـد انتهـاء           ، المتطوره التي لم تنقطع خالل ايام الحرب        

م و ١٩٨٠ –م ١٩٧٩فقد تعهدت اإلداره االمريكيه بمنح اسرائيل في العـامين المـاليين           . الحرب  
 مليار دوالر من اجل بناء القواعد العسكريه فـي صـحراء النقـب              ٣،م  ١٩٨١ –م  ١٩٨٠العام  

ويظهر الدعم الدبلوماسي االمريكـى     ) ٣٨. ( دبابه ٢٠٠و، حامله مدرعه  ٨٠٠و شراء   ، المصريه
ابان حرب اكتوبر حين قرر كيسنجر كسب الوقت حتى يتم اإلكتساح االسرائيلي للجبهتين السوريه              

وكان يسعى لتأجيل اجتماع مجلس االمن ما امكن حتى تسيطر اسرائيل على الموقـف              ،والمصريه  
، اختراقه مـن قبـل اسـرائيل      وتم  ، م١٩٧٣ اكتوبر   ٢٢وقد تم وقف اطالق النار في       . العسكري

انـه  : ((  اكتوبر اوضح لهم     ٢٢ففي زيارة  كيسنجر للقدس في       ، وبتشجيع من الواليات المتحده     
وبالتـالي  ) ٣٩)).(سوف يتفهم عذرهم اذا افلتت بضع ساعات من موعد سريان وقف اطالق النار            

 الوضع العسكري   واصبح، اعطاهم الضوء االخضر للهجوم الذي تكبدت فيه مصر خسائر كبيره           



االمر الذي قلّل مـن فعاليـه       ، ويميل لصالح اسرائيل    ، بين اسرائيل والدول العربيه غير متوازن       
الذي كان قد دخل المعركه بصوره فعليه عندما تم حظر تصدير النفط للدول التي              ، سالح البترول   

.  تساند اسرائيل  
سـعت  ، الحها من اخطار االتحاد السوفيتي            نتيجةً لرغبة الواليات المتحده للحفاظ على مص      

ففي عهد ريغان رددت االوساط االمريكيـه ان الحفـاظ علـى            .للتعاون االستراتيجي مع اسرائيل     
إنما يشكل ايضاً مصلحه    ، وال واجب اخالقي فحسب     ، تفوق اسرائيل ليس مصلحه اسرائيليه فقط       

 اسرائيل من الواليات المتحده علـى       وقد حصلت . امريكيه في مواجهة اإلرهاب والخطر السوفيتي     
وعلى تاييد بشان معارضة اإلعتـراف      ، إعالن بان مستوطنات الضفه الغربيه ليست غير شرعيه       

وقّع ريغان مذكرة تفاهم حـول التعـاون االسـتراتيجي مـع            ) ٤٠. (بمنظمة التحرير الفلسطينيه    
قـه يصـدر عـن االتحـاد        م ؛ وذلك للتعاون ضد اي تهديد للمنط       ١٩٨١ نوفمبر   ٣٠اسرائيل في   

م تم توقيـع الطـرفين      ١٩٨٣وفي نوفمبر   . اوعن اي قوه تتحكم فيها الشيوعيه الدوليه      ، السوفيتي  
على إتفاق التعاون اإلستراتيجي الذي ضمن حق اسرائيل في الحصـول علـى تقنيـه عسـكريه                 

 العمـل   كـذلك ، متطوره ؛ لتصنيع اسلحه هجوميه والتعاون إلطالق اول قمر صناعي اسرائيلي            
على تطوير عدد من المرتكزات العسكريه في صحراء النقب على ان تكون إدارة هـذه المراكـز                 

وعلى الصعيد النووي تضمن االتفاق تعهداً امريكياً بـدعم         . تحت قياده مشتركه إسرائيليه امريكيه    
رانيوم والعمل على تزويدها باليو   ، جهود اسرائيل في صناعة صواريخ متقدمه تحمل رؤوساً نوويه        

-:تبع ذلك إتباع عدة إجراءات لإلرتقاء بالتحالف االستراتيجي مع اسرائيل منها ) ٤١.(المخصب   
 يونيـو   ١١فقد وقّع الـرئيس االمريكـي ريغـان فـي           ، إقامة منطقة تجاره حره مع اسرائيل       /  أ

يـات  وهي االولى من نوعها التـي تعقـدها الوال        ، علىإتفاقية التجاره الحره مع اسرائيل      ١٩٨٥
. تلك االتفاقيه تنهي اسوار الحمايه الجمركيه بين الدولتين ) ٤٢(، المتحده مع دوله اجنبيه  

منح اسرائيل حق المشاركه في االبحاث المتطوره الخاصه بمبادرة الدفاع اإلستراتيجي وحرب            /ب
يـا  وكانت هي الدوله الثالثه التي تحصل على هذا اإلمتيـاز بعـد بريطان            ، م  ١٩٨١النجوم عام   

ذلك التعاون اإلستراتيجي ينبع من إدراك الواليات المتحده بان اسـرائيل           ) ٤٣. (والمانيا الغربيه 
فقد اكد تقرير امريكي رسـمي صـدر        . تمثل قوه في المنطقه يمكن االستفاده منها لتنفيذ سياستها          

ـ       ، م  ١٩٨١عن الكونجرس االمريكي في مارس       تطيع ان  ان اسرائيل اثبتت المريكا عملياً انها تس
  -:توفر لها 

.شبكه الرادار  المتطوره  التي تستطيع المساعده في اي نشاط / أ  



. قواعد اسرائيل تصلح كنقاط إنطالق للقوات االمريكيه في اي عمليه/ب  
.تامين المجابهه الحيويه للسفن وحامالت الطائرات االمريكيه في المنطقه /ج  

  ) ٤٤.( ات حربيه مختلفه داخل إسرائيل ومعد،وآليات ، تستطيع ان تخزن دبابات/ د
وهذا ما اكده قائد قوات     ،بالتالى فإسرائيل تمثل قوه مساعده للسياسه االمريكيه فى المنطقه          

 في حديث لـه مـع مراسـل إزاعـة الجـيش             – شوارزكوف   –التحالف فىحرب الخليج الثانيه     
ل لنا مساعدات قيمه وهامه في      قدمت اسرائي : (( م إذ قال  ١٩٩١االسرائيلي في واشنطن في ابريل      

ولكن اقول ان اسرائيل قـدمت لنـا        ، حربنا ضد صدام حسين وال اريد الكشف عن تفاصيل مثيره         
)  ٤٥)). (اكثر بكثير مما طلبناه منها  

     بنهاية الحرب البارده وإنهيار اإلتحاد السوفيتي ظلت اسرائيل محتفظه بعالقـات متينـه مـع               
عليق للرئيس االمريكي كلينتون حول طبيعة العالقات االسرائيليه االمريكيه         ففي ت ، الواليات المتحده 

الشئ الوحيد الذي يمكن ان اقوله بكل تاكيد انه لن يتغير ابداً هذا الرباط الفريد الذي يجمع                 : (( قال
وقد اكد الرئيس كلينتون بعـد توليـه السـلطه إلتـزام            ) ٤٦)) . (بين الواليات المتحده واسرائيل   

كما اكد ذلك وزير الدفاع االمريكي ويليـام بيـري          ، يات المتحده بالتفوق العسكري السرائيل      الوال
وقد قّدم  كلينتون وعوداً بنقل السفاره االمريكيه من تـل ابيـب الـى               )  ٤٧. (م١٩٩٥في مارس   

ورفع مسـتوى   ، والعمل على تعويض المهاجرين اليهود من البالد العربيه الى اسرائيل           ، القدس  
فبعد رفض سوريا لفكـرة محطـة       ) ٤٨. (عالقات االستراتيجيه بين اسرائيل والواليات المتحده       ال

اإلنزار المبكر االرضيه التي تطالب بها اسرائيل في الجوالن بعد االنسحاب كجزء من الترتيبـات               
طرحت الواليات المتحده مجموعه من البدائل  من بينها توقيع معاهدة تحـالف رسـمي               ، االمنيه  

ونظـراً  . تولى بموجبها القوات االمريكيه الدفاع عن اسرائيل اذا تعرضـت لعـدوان خـارجي               ت
والمخاوف التي ابـدتها الـدول العربيـه        ، لإلنقسام الحاد في المجتمع اإلسرائيلي حول هذه الفكره       

اسـفرت  ، وإيجابية دورها في النزاع     ، والتساؤالت التي طرحتها حول مصداقية الواليات المتحده      
 حول موضوع التحـالف خـالل الثلـث    –تصاالت والزيارات المتبادله بين واشنطن وتل ابيب   اإل

على نحو ال يجعلـه     ،   عن تفاهمات محدده حول اسس التحالف الجديد          –م  ١٩٩٦االول من عام    
وابرز ماتم اإلتفاق عليه الحفاظ على حريـة الحركـه االسـرائيليه             . ياخذ الشكل الرسمي القانوني   

وقد صيغ ذلك في ما اُطلق عليـه مبـاديء مـذكرة            . ساس بالبرنامج النووي االسرائيلي   وعدم الم 
التفاهم التي اكدت على ان خطة التعاون بين الواليات المتحده واسرائيل تهدف الى خلـق تعـاون                 

-:بين االجهزه المختلفه بين الدولتين في المجاالت التاليه   



التي تشكل تهديداً إلسرائيل والواليات المتحده ، يهمتابعة ورصد ومكافحة المنظمات اإلرهاب/أ  
.ومواطنيهما     

.تدعيم وتعميق التعاون بين الدولتين في المجال المخابراتي /ب  
.دعم التعاون في مجال االبحاث والتدريبات المشتركه /ج  

.تبادل التكتلوجيا في مجال الكشف والتأمين /د  
حيث تم اإلتفاق على تشـكيل لجـان        ، عمليات االرهابيه   إستحداث تكنلوجيا جديده لمواجهة ال    /هـ

 مشتركه 
.لتحقيق ذلك      

حيث وافقت الواليات المتحـده علـى      ، وضع خطط للطوارئ والعمل في ظل ظروف استثنائيه         /و
 تزويد 

) ٤٩. (إسرائيل بمعلومات عن خطط التعامل مع االوضاع الطارئه     
حينما وجدت الواليات المتحده ان     ، د نهاية الحرب البارده     هذا التعاون اإلستراتيجي بلغ زروته بع     

فرات ان إسرائيل يمكن ان تكـون بمثابـة قاعـده           ، هنالك قوه اقليميه في المنطقه تهدد مصالحها        
وهنـا ايضـاً نجـد ان    . عسكريه اماميه تنطلق منها الواليات المتحده لمحاربة تلك القوه اإلقليميه    

فقـد كشـفت مصـادر عبريـه ان         .  يجيه بالنسبه للواليات المتحده   اسرائيل تمثل مصلحه استرات   
الواليات المتحده تبحث مع اسرائيل إمكانية إنشاء اكبر مدينه عسكريه امريكيه في الشرق االوسط              

واشارت المصادر الى ان المباحثات حول إقامة قاعده عسـكريه امريكيـه فـي              ، داخل اسرائيل   
وبالتحديد فور اإلعـالن عـن تفجيـر        ، يس االمريكي  كلنتون     اسرائيل قد بدات خالل فترة الرئ     

كما ذكرت تقارير اخرى ان الواليـات المتحـده         ) ٥٠(م٢٠٠٠المدمره االمريكيه كول في اكتوبر      
.  تقوم بتخزين اسلحه في اسرائيل   

فالواليات المتحـده تغـض     ،       هنالك عدة سياسات امريكيه يظهر فيها اإلنحياز تجاه اسرائيل          
وتبرر تلك السياسات بانها عبـاره عـن     ، الطرف عن السياسات الوحشيه االسرائيليه تجاه العرب        

هذا في الوقت الذي نجدها     . سياسات دفاعيه تجاه السياسات العدائيه االرهابيه التي يقوم بها العرب         
نحيـاز  ايضاً نجد ان ذلـك اال     . فيه تصف حركات المقاومه الفلسطينيه باعتبارها حركات إرهابيه         

االمريكي يظهر بصوره كبيره في المبادرات السلميه التي تقوم بها لحل النزاع العربي االسرائيلي              
. 
 ٣-٢-٢الواليات المتحده وعمليات التسويه السلميه :-



كما يـؤدي الـى     ،     إستمرار النزاع العربي االسرائيلي يؤدي الى عدم اإلستقرار في المنطقه           
اذ ان ، لذا نجد ان الواليات المتحده إهتمت بتسوية ذلك النـزاع           . مريكيهعرقلة تحقيق المصالح اال   

كما ان إسهامها في العمليه السلميه      ، ويمنحها تواجد دبلوماسي  ، ذلك يحقق  االستقرار في المنطقه       
في نفس الوقـت    ، ُيعتبر الوسيله الوحيده لضمان إحتفاظها بمصالحها وعالقاتها مع الدول العربيه           

بالتالي يمكننا القول ان التـدخل االمريكـي فـي          . دها فيه تحتفظ  بروابطها مع إسرائيل      الذى نج 
. عمليات التسويه هدفت به حماية مصالحها  

تدخلت الواليات المتحده لتسوية النـزاع       ، م بين العرب وإسرائيل     ١٩٦٧ يونيو   ٥     منذ حرب   
تي ترى واشنطن انها سوف تضـمن        فكانت صيغة االرض مقابل السالم هي الصيغه المباشره ال        

 الذى  –م  ١٩٦٧ تشرين الثانى    ٢٢ الصادر في    ٢٤٢وعندما صدر قرار مجلس االمن رقم     . تسويه
 فسرته اإلداره االمريكيه بانه لـم       –يقضى بإعادة االراضى التى إحتلتها إسرائيل فى تلك الحرب          

 جوزيـف   -فقد ذكر مساعد وزير الخارجيه االمريكـي آن ذاك        . يتضمن دعوى إلنسحابات كامله   
 ٢٤٢إننا لم نفسر ابداً قرار مجلس االمن الدولي رقم          : ((  التفسير االمريكي للقرار بقوله      -سيسكو

كما ان القرار في راينا لـم يـذكر         ، م١٩٦٧ يونيو   ٥على انه يفرض انسحاباً اسرائيلياً الى مواقع        
اذا استعرضنا الجهود الدبلوماسيه االمريكيـه منـذ عـام          ) ٥١)) .( م كحدود نهائيه   ١٩٦٧حدود  

. م نجد ان هذا التفسير للقرار ُيعد ركناً غير متغيراً في سياق الدبلوماسيه االمريكيه ١٩٦٧  
زاد الدور االمريكي في عمليـات      ، ياوسور،ومصر  ، م بين اسرائيل    ١٩٧٣    في حرب اكتوبر    

التسويه خاصةً بعد ان تم فرض الحظر النفطي على الواليات المتحده وهولندا لذا سعت الواليـات                
التي تقوم على  تجزئة عمليـة       ،  خطوه الكيسنجريه    –المتحده لتسوية النزاع عبر سياسة الخطوه       

د ذهب كيسنجر الى مصر وإسـتخدم إرادة        فق.التسويه حتى تضمن الواليات المتحده تحقيق السالم        
 ١١فشكّل اإلتفاق الموقـع بتـاريخ       ،  السادات بلعب الورقه االمريكيه دون تدخل االتحاد السوفيتي       

 على طريق السويس القاهره اول إتصال دبلوماسـي بـين           ١٠١م على الكيلو متر     ١٩٧٣نوفمبر  
م ١٩٧٤على الجبهه السوريه في مـايو       ثم كان إتفاق فك اإلرتباط      ) ٥٢.(المصريين واالسرائيليين 

لفصل القوات في مرتفعات الجوالن  ثم كانت المفاوضات حول إتفاق فك اإلرتباط الثاني المسـماه                
الذي ادى الى إنسحاب اسرائيلي حتى خط المضائق        ،م  ١٩٧٥ سبتمبر   ٤الموقع في   ) ٢ –بسيناء  (

فعن . مراقبه يشرف عليه االمريكيون   وتقرر مراقبة وضع قوات البلدين في سيناء بواسطة نظام          ، 
 خطوه  هذه اوضح كيسنجر ان من شان نجاح المفاوضات حول فصل القـوات               –سياسة الخطوه   

ومن شأنه في الوقت ذاته ان يضع حـداً لعزلـة           ، ان يؤدي الى إنجاز آخر هو إلغاء حظر النفط          



 تسـويه بـين االطـراف       وقد ربطت الواليات المتحده بين مساعيها للتوصل الى       ) ٥٣. (إسرائيل
بالتالي يمكن القول بان تدخل الواليات المتحده فـي العمليـه         . المتنازعه وبين إنهاء الحظر النفطي    

وقد كانت الواليـات المتحـده   .  كان من اجل حماية المصلحه النفطيه       ١٩٧٣السلميه خالل حرب    
وتعمل على إبعاد اإلتحاد    ، في تلك الفتره تسعى لكي تكون هي المسيطر على سير العمليه السلميه             

فإلحتواء رغبة االتحاد السوفيتي في اإلشتراك في العمليه السلميه سـعت اإلداره            . السوفيتي منها   
االمريكيه للتوصل الى اتفاق حول اعالن مشترك بينها وبين االتحاد السوفيتي صدر فـي اكتـوبر                

ه على اساس االعتراف المتبـادل      وإقامة عالقات طبيعي  ، ودعى الى إنهاء حالة الحرب      ، م  ١٩٧٧
لكنه لم يمضي اسبوع على صدور هذا البيان حتى جّمـد           . بمباديء السياده واالستقالل السياسي       

؛ وذلك  ) ٥٤(عندما قّدم ورقة عمل جديده تتعارض مع ورقة العمل االولى           ،كارتر مشروع البيان    
وهـذا يتعـارض مـع الرغبـه        ، الن البيان المشترك فيه اعتراف بالحقوق السياسـيه للعـرب           

.فتم الضغط على الواليات المتحده إللغاء هذا االعالن ، االسرائيليه  
إلحـداث  ،      فى إطار جهودها للتسويه السلميه سعت اإلداره االمريكيه بعـد حـرب اكتـوبر            

إختراقات جزئيه على جانب الدول العربيه ؛ لتفتيت تلك الدول عن بعضها حتى ال ترجـع مـره                  
فقد تم التوصل الى إتفاقية سالم بـين مصـر واسـرائيل         . تستخدم سالح النفط في المعركه    اخرى  

 ١٨وذلك عندما تم توقيع اتفاقيتي كامـب ديفيـد فـي            ، بواسطة الرئيس االمريكي جيمي كارتر      
.  عن العالم العربـي    – باعتبارها تمثل رمز للقوه والوحده       –م ؛ وذلك لعزل مصر      ١٩٧٨سبتمبر  

فقد اقترحـت   ،  اإلتفاقيه نجد ان مصر طّبعت عالقاتها بصوره كبيره مع اسرائيل            فعن طريق تلك  
، تلك االتفاقيه ان تستعيد مصر سيادتها على سيناء التي سيجلو عنها الجيش االسرائيلي تـدريجياً                

وإقامة عالقات دبلوماسيه وحرية المالحه في      ، فى المقابل حصلت اسرائيل على االعتراف الكامل        
كانت اتفاقيتي كامب ديفيد خاصـتين بإطـار السـالم بـين مصـر              . لسويس وخليج العقبه    قناة ا 

حددت اإلتفاقيه إطار لعالج القضيه الفلسطينيه لـم        . وإطار السالم في الشرق االوسط      ، واسرائيل
فالحكم الذاتى فى الضفه    ، يتضمن تأكيد المبادئ االساسيه التى تكفل حماية الحقوق القوميه العربيه         

كما لم يتم االعتراف بحق الفلسطينيين إلقامة دوله        ، غربيه والقطاع يكون للسكان وليس لالرض       ال
بالتالي لم يكن غريباً ان عجزت إتفاقية كامب ديفيد من ان تقف حائالً في وجه ممارسات                . مستقله

ضـفه  التمادي في إقامة المستوطنات اإلسرائيليه في مختلـف ارجـاء ال          : اسرائيليه الحقه شملت    
سـعت الواليـات    ) ٥٥. (فضالً عن ان االتفاق لم يحل دون تصاعد عدوانية اسـرائيل          ، والقطاع  

المتحده بعد هذا االتفاق إلستخدام نفوذها للتاثير على الحكومات العربيه التي تحفّظت تجاه كامـب               



ن  فـي االرد   – وزير الخارجيـه االمريكي آنـذاك       –تمثل ذلك في جولة سايروس فانس       ، ديفيد  
؛ وذلك إلزاحة العراقيل    ) ٥٦(م  ١٩٧٨ سبتمبر   ٢٤ – ٢٠وسـوريا في الفتره من     ، والسعـوديه،

بعد حرب لبنان تدخلت اإلداره االمريكيه بمبادره لحـل         . التي تقف في طريق نجاح تلك االتفاقيه        
 نقيم  نحن: (م اهم ما جاء فيها      ١٩٨٢ سبتمبر   ٢فكانت مبادرة الرئيس ريغان المعلنه في       ، النزاع  

طريقة معالجتنا بصوره ثابته على المبداء القائل ان النزاع العربي االسرائيلي يجب ان ُيحل عـن                
  -: وتُعتبر اهم نقاط المبادره ) ٥٧). (طريق مفاوضات تتناول مبادله االرض بالسالم

.ممارسه الحكم الذاتي من قبل فلسطيني الضفه الغربيه والقطاع باإلشتراك مع االردن /أ  
 بعد إجـراء إنتخابـات سـلطة الحكـم الـذاتي            – خمسة اعوام    –ان تكون هناك فتره زمنيه      /ب

، للفلسطينيين  
. يحصل خاللها السكان الفلسطينيون في الضفه الغربيه وقطاع غزه على حكم ذاتي     

وهنا نجد ايضـاً ان الحكـم الـذاتي         ) ٥٨.(وبانه راسخ   ، إلتزام الواليات المتحده بامن اسرائيل    /ج
لسكان ل  
. وليس لالرض      

م الى إسراع اإلداره االمريكيه لتسوية النزاع       ١٩٨٧    ادى قيام اإلنتفاضه الفلسطينيه في ديسمبر       
فقد انهمك  . م اخذت االداره االمريكيه تعلن عن إلتزامها نحو ايجاد سالم شامل          ١٩٨٨ ففي مارس   

دعـت  . ه حامالً خطة سـالم جديـده        شولتز وزير الخارجيه في القيام بجوالت ماكوكيه دبلوماسي       
يضم اعضـاء غيـر منتمـين       ،  فلسطيني   –الخطه الى بدء المفاوضات بين اسرائيل ووفد اردني         

وإنشاء حكم ذاتي فلسطيني في الضفه الغربيه وغـزه فـي خريـف             ، لمنظمة التحرير الفلسطينيه    
ثم كانت مبادرة جيمس    ) ٥٩. (وتحديد الوضع النهائي لهذه المناطق خالل ثالث سنوات       ، م  ١٩٨٨
من بينهـا   ، الذي حدد نقاط للتسويه     ، م  ١٩٨٩ في مايو    – وزير الخارجيه في عهد بوش       –بيكر  

ان الغرض من عملية السالم هو التوصل الى تسويه تتحقق عن طريق إجراء مفاوضـات علـى                 
 للسالم  وقد اخفقت جهود بيكر   ،  تتضمن مبدأ االرض مقابل السالم       ٢٤٢اساس قرار مجلس االمن     

. نتيجه للتعنت االسرائيلي   
وطريقتهـا لتسـويه    ،      بعد حرب الخليج الثانيه إستطاعت الواليات المتحده ان تفرض رؤيتها           

االمر الذي ادى الى ضـعف      ، وتفكك الدول العربيه    ، النزاع خاصةً بعد انهيار اإلتحاد السوفيتي       
يمكن معرفة الرؤيه االمريكيـه للتسـويه       . بيه  تاثيرها في الدفع بعمليات سالم تراعي الحقوق العر       



في هذه المرحله من خالل رسالة الضمانات االمريكيه السرائيل بشان مشاركتها بالعمليه السـلميه              
: فقد نصت   

.وبالمحافظه على تفوقها النوعي ، تلتزم الواليات المتحده بامن اسرائيل /أ  
 ٢٤٢بمحادثات تستند الى قراري مجلس االمـن        يتم تحقيقه   ، هدف هذه العمليه هو سالم عادل       /ب
وإقامة عالقات دبلوماسـيه كاملـه بـين اسـرائيل          ، بما في ذلك إبرام معاهدات سالم       ، ٣٣٨و  

.وجيرانها العرب   
) ٦٠.(التؤيد إنشاء دوله فلسطينيه مستقله /ج  

السبانيه بتاريخ  فكان مؤتمر مدريد في العاصمه ا     ، في تلك الفتره تم تبني فكرة مؤتمر عام للسالم          
واالتحاد السوفيتي مما يعني انه ُيعقد فعالً       ، راعيا المؤتمر الواليات المتحده     . م١٩٩١ اكتوبر   ٣٠

اما االمم المتحده فتشارك فيه بصفة      ، بإشراف الواليات المتحده بعد المتغيرات الدوليه التي حدثت         
ثم مفاوضات اقليميه   ، مفاوضات ثنائيه تعقبه  ، والمؤتمر بمثابة جلسه إفتتاحيه للمفاوضات    .  مراقب

ومعظمهـا  ، وقد عقب هذا المؤتمر سلسله من اإلتفاقات بين العرب واسـرائيل          . متعدده االطراف 
الـذي كـان    ، م  ١٩٩٣ سبتمبر   ١٣تم توقيع إتفاق اوسلو في      . بإشراف ورعاية الواليات المتحده   
ربي و االسـرائيلي فـي مفاوضـات        وتم دخول الجانبين الع   ، إطار عام للحكم الذاتي الفلسطيني      

مـن إتفـاق   . واقتصاديه  ، وسياسـيه، والتوصل الى إتفاقات تفصيليه الحقه امنيه     ، لتطبيق مبادئه   
 / ٣/ ٣١الى اتفاق الخليل في     ، م  ١٩٩٤ فبراير   ١٠القاهره الخاص بالمعابر والتدابير االمنيه في       

الى اتفاق القـاهره التنفيـذي    ، م  ٢٩/٤/١٩٩٤الى البرتوكول اإلقتصادي في باريس في       ، م١٩٩٤
الى اتفاق نقل الصالحيات في الضفه الغربيه الى السلطه الفلسـطينيه           ، م٤/٥/١٩٩٤التفاق اوسلو   

 –) ٢ –اوسـلو    (–م الى اتفاق طابا لتوسيع الحكـم الـذاتي          ٢٤/٨/١٩٩٤الموقع في القاهره في     
كومة الليكود االسـرائيليه الـى      وعندما جاءت ح  )  ٦١. (م٩/١٩٩٥ /٢٨الموقع في واشنطن في     

م رفضت تنفيذ مراحل إعالن المباديء  وطالبت بالتفاوض من جديد وفق            ١٩٩٦السلطه في يونيو    
وتمسـكت  ، فقد طالبت بإيجاد ترتيبات امنيـه محكمـه         . صيغه جديده هي االرض مقابل االمن       

ووقـف  ، المشـروعه  بضرورة إقدام الجانب الفلسطيني بالتخلص من مفهوم المقاومـه الوطنيـه          
فقد طرحت  . وكانت اسرائيل ترفض اي مبادره ال تلبي لها تلك المطالب           ، التحريض على العنف    

 % ١٣,١م مبادره للتسويه تضمنت إنسحاب اسرائيل من        ١٩٩٨الواليات المتحده في شهر مارس      
قرر بحثها خـالل    وتشكيل لجنه امريكيه اسرائيليه مشتركه لتحديد القضايا المت       ، من الضفه الغربيه    

وبالرغم من إعالن الرئيس ياسر عرفات قبوله لتلـك المبـادره اال ان             . مفاوضات الحل النهائي    



ورغم ذلك ظلت الواليات المتحده مستمره في       . الجانب االسرائيلي رفض ذلك االقتراح االمريكي       
سـرائيل مؤكـداً ان     فقد تعهد نائب الرئيس االمريكي في مؤتمر اإليباك بامن ا         ، دعمها السرائيل   

وان العالقـات   ، وان الواليات المتحده تدعم اسرائيل االن والى االبد       ، الدعم االمريكي سوف يزيد     
وانها لن تتخلى عـن     ، االمريكيه االسرائيليه ال تقوم فقط على اساس عملية السالم وانما تتجاوزها            

) ٦٢. (اسرائيل حتى في حالة فشل عمليه السالم  
االمريكيه على تلبية مطالب اسرائيل في ايجاد صيغة سـالم تقـوم علـى االرض                عملت االداره   

فبفضل الجهود االمريكيه توصل الجانبان الفلسطيني واالسرائيلي الى إتفـاق بشـأن     ، مقابل االمن   
جرى التوقيع على االتفاق في البيـت       ، تنفيذ بعض مكونات المرحله الثانيه حسب اعالن المبادئ         

فيما يتعلق بالشق االمني لالتفاق فقد جـرى التفـاوض حـول            . م  ١٩٩٨كتوبر   ا ٢٣االبيض في   
صاغتها وكالة المخابرات المركزيه االمريكيه تشتمل على خطة عمل فلسطينيه من           ، مذكره امنيه   

واُتفق على ان يراقب الجانب االمريكـي عمليـة جمـع      ،  اسبوعاً لمكافحة ما ُيسمى باالرهاب     ١٢
 عبـر   –وتتولى وكالة المخابرات المركزيه االمريكيـه عمليـه التحقـق           ، ه  االسلحه غير القانوني  

 من تنفيذ االحكام الصادره بحق مـن        –التفتيش المفاجيء على سجون السلطه الوطنيه الفلسطينيه        
م كانت عمليـات السـالم      ٢٠٠٠وحتى نهاية عام    )  ٦٣.(إرتكبوا عمليات مسلحه ضد اسرائيليين    

فلم تنفذ الحكومه االسرائيليه سوى مرحله واحده من ثالثـه          ، رائيلي  تتعطل من جهه الجانب االس    
ثم كان ان بدات مفاوضات     . م١٩٩٩مراحل نص عليها االتفاق الموقع في شرم الشيخ في ديسمبر           

وعنـدما  ) إتفاق إطـار  (مكثفه بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي من اجل التوصل الى ما ُسمي            
ل الى ذلك االتفاق قرر الـرئيس االمريكـي دعـوة عرفـات وبـاراك               اخفق الجانبين الى التوص   

وهي المفاوضات التي بـدات فـي   ،م ١٩٧٨لمفاوضات مغلقه على قرار ما جرى في كامب ديفيد      
كان الطرح االمريكي عباره عن تبني      ). كامب ديفيد الثانيه  (م  ٢٠٠٠الحادي عشر من شهر يوليو      

 االمر الذي دفع عرفات في الثالث عشر من الشـهر نفسـه             وهو، كامل للرؤيه االسرائيليه للسالم     
الى التهديد باالنسحاب من القمه ؛ نتيجه تقديم الواليات المتحده مقترحات تقترب كثيراً من الموقف               

، وعندما فشلت اولى جوالت كامب ديفيد انتقد كلينتـون الطـرف الفلسـطيني              ) ٦٤. (االسرائيلي
واعقب ذلك تقديم مقترحات بشان القدس تراوحت بين تاجيـل          ، كيهوهدد بتنفيذ نقل السفاره االمري    

) ٦٥. (وتقسيمها وتدويلها ، التفاوض بشانها  
     اذا الحظنا للمبادرات السلميه التي قامت بها الواليات المتحده نجـدها تسـتجيب للحاجـات               

تؤكده الرسائل الخاصه   وهذا ما   ، فصيغة مدريد تعتبر مثاالً لذلك      ، االسرائيليه في الدرجه االولى     



إننا انشـانا مسـاراً يسـتجيب لمخـاوفكم         : ((من جورج بوش الى اسحاق شامير التي ورد فيها          
وليس منظمـة التحريـر     ، هذا المسار يشمل الدول العربيه والفلسطينيين من المناطق         ، وحاجاتكم  
م إضـطراركم   مسار يتطابق مع كامب ديفيد سيستمر على مراحل بحيث يضمن عـد           ، الفلسطينيه  

وفى سعيها لتلبية الحاجات االسرائيليه نجـد       ) ٦٦)). (الى مواجهة مسائل الوضع النهائي للمناطق     
فقد اثار تقرير امريكي صـادر  . ان الواليات المتحده عملت على إلغاء المقاطعه العربيه السرائيل         

اثـار  ، كيـه   م عن مكتب برامج االعالم الخارجي فـي وزارة الخارجيـه االمري           ٢٠٠٠في عام   
وإعتبره مشكله امريكيه النه يؤدي الـى اضـرار إقتصـاديه           ، موضوع مكتب مقاطعة اسرائيل     
وقد تم إستحداث تشريع امريكي اعتبر إستجابة المؤسسات        ) ٦٧. (وتشويش في قرارات االستثمار   

نجـد ان   بالتـالى   ) ٦٨.(والشركات االمريكيه الحكام المقاطعه بمثابة جريمه يعاقب عليها القانون          
، إلتقاء مصالح الواليات المتحده مع اسرائيل جعل الواليات المتحده تسعى إللغاء المقاطعه العربيه              
.  وتطبيع عالقات الدول العربيه مع اسرائيل  

من كل ماتم  ذكره نالحظ ان العالقات االمريكيه اإلسرائيليه تتحكم بها عـدة إعتبـارات                
.       رات المصلحه اإلستراتيجيه االمريكيـه فـي المنطقـه          وإعتبا، اهمها ضغط اللوبى الصهيونى     

                       
 ٣-٣ النفط العربى:-  

داخل الصحراوي في البلدان العربيه     نتاج في ال  اعده االساسيه لإل  شكل الق قتصاد الرعي يُ  كان إ       
شكل اسـتخراجه    الذي    ،في حين كانت السواحل تضم مجموعات مهمه من تجار وصيادي الؤلؤ           

ضـافه الـى النشـاط      باإل هذا    ، مئات السنين   طيلة – الخليجيه   خاصةً –مورد هام للدول العربيه     
نتقـال الـى المجتمـع      بدات عملية اإل  كتشاف النفط وتسويقه    بعد إ . الزراعي في المناطق السهليه     

 وتتمتـع    ،بتـه قتصاديه ثا وقواعد إ  ، الطبقي تسير بخطوات سريعه بين قوه تمتلك امواالً ضخمه        
 وبين قوه بدويه تتحول بسرعه الى موظفين واجراء وحـرس للصـحراء              ،بقسط وافر من النفوذ   

) ٦٩(  .والنفط  
انظـر  .والتى تكثر بها اإلكتشـافات البتروليـه           ،        العالم العربي من المناطق الغنيه بالنفط     

  :الجدول التالي 
ط فيها نفطيه وتاريخ إكتشاف النفالدول العربيه ال  

 تاريخ بدء االنتاج تاريخ االكتشاف القطر
   -:اقطار المشرق العربي/ أ



 م١٩٣٤ م١٩٠٩ العراق
 م١٩٣٢ م١٩٣٢ البحرين
 م١٩٤٦ م١٩٣٨ الكويت
 م١٩٣٨ م١٩٣٨ السعوديه

 م١٩٤٠ م١٩٤٠ قطر
 م١٩٦٥ م١٩٥٣ االمارات العربيه المتحده

 م١٩٦٨ م١٩٥٦ سوريا
 م١٩٦٧ م١٩٦٢ سلطنه ُعمان

 م١٩٨٧ م١٩٨٢ جمهوريه اليمن الديمقراطيه
 م١٩٨٥ م١٩٨٣ المملكه االردنيه الهاشميه
 م١٩٨٦ م١٩٨٤ الجمهوريه العربيه اليمنيه

ــي  / ب ــه ف ــار العربي االقط
 -:افريقيا

  

 م١٩١٤ م١٩٠٧ مصر
 م١٩٣٢ م١٩٢٨ المملكه المغربيه

 م١٩٥٦ م١٩٥٦ الجزائر
 م١٩٦١ م١٩٥٨ ليبيا
 م١٩٦٦ م١٩٦٤ تونس

، التنقيب عن البترول في الوطن العربـي       ،  منظمة االقطار العربيه المصدره للبترول       -:المصدر 
.  ٢٦٢ص، م ١٩٨٩الطبعه الثانيه ، الكويت   

 
وحجـم   ،  االنتـاج  في كمية يتفوق الجانب اآلسيوي من العالم العربي على مثيله االفريقي          

جمـالي  مـن إ  % ٩١,٣ياطي البتـرول بدولـه      ل احت  فقد شكّ   . وعدد الدول المنتجه    ،حتياطياإل
 بينمـا لـم      ،بلغ عدد الدول العربيه االسيويه المنتجه للبترول عشـر دول         و ، االحتياطي العربي 

 اهم الدول في الجانب اآلسـيوي      )٧٠(  .يتجاوز عدد الدول المنتجه في الجانب االفريقي ست دول        



 كما تحتل المرتبه الرابعه      ،بترول العالمي حتياطي ال في إ هي السعوديه حيث تحتل المرتبه االولى       
 كبيـرة   هنالك مكامن بتروليه في المنطقه العربيـه          )٧١(  .بين الدول المنتجه للبترول في العالم     

-: ستطالع وهي تنتظر المزيد من اإلالشان   
  والغاز الطبيعي تكمن بشكل ، الذي يتضمن مصادركبيره من البترول ، عربي–االقليم االفرو / أ

. وفي الصحراء الغربيه المصريه  ،رئيسي في الصحراء الجزائريه     
  رواد السوريه وشاطيء بيـروت    تقع  بين جنوب جزيرة إ       ،المناطق الشاطئيه اللبنانيه السوريه   /ب

تعاوناً لبنانياً سورياً    وتنتظر    ،م١٩٧٥  عام ستهان بها تم تجديدها في    وتملك مصادر مؤهله ال يُ    
.ا مكانياتهلتقدير إ  

. العراقيه – جنوب الفرات السوريه نطقةم/ج  
. االطلس المغربيه تقع وسط المغرب  منطقة/د  

نتـاج ومنـاطق المكـال        ضع العديد منها قيـد اإل      التي وُ   ،رب والجوف اليمنيه  مناطق سد مأ  /هـ
.وسيحون في جنوب اليمن   

) )٧٢(  . شمال شرقي االردنمنطقة/ و  
 
    ٣-٣-١ خصائص النفط العربي :-

 المناطق االخـرى مـن       فى طالنف تميزه عن     ، خصائص فى المنطقه العربيه يمتاز بعدة         النفط  
   -:العالم وهى

نتاج اآلبار العربيه الى سالمة معظم      وترجع غزارة إ    ،نتاج من اآلبار العربيه   غزارة معدالت اإل  /أ
ذا تتميـز الحقـول العربيـه     ل ، وما يتبعها من تشققات  ،اراضي البترول من الهزات االرضيه      

. بخزنها لكميات كبيره للبترول وعدم تسربها   
نتج عن الخاصيه السابق ذكرها ان اصبح عدد اآلبار في حقول البترول العربيه محدود الى حد                /ب

 فبينما يتراوح عدد اآلبار في كل حقل من حقـول            ، اذا قورنت بالحقول العالميه    خاصةً ، كبير
الف بئر في الواليـات   ٣٠ يصل هذا العدد الى نحو  ، بئر١٠٠ – ٢ه بين  البترول في السعودي  

. المتحده االمريكيه   
 فالبترول في اآلبار العربيه يندفع من بـاطن          ،نتاج في معظم الدول العربيه    إنخفاض تكلفة اإل  /       ج

نسـبي  نخفاض  كما ان هنالك إ     ، وبدون حاجه الى مضخات     ،االرض الى السطح بالدفع الذاتي    
. في اجور االيدي العامله العربيه   



 تطل على مسطحات بحريه تسـخدمها اهـم          ،نتشار معظم الحقول العربيه في نطاقات ساحليه      إ /د
 اذ تتركز مناطق البترول العربي على الجـانبين الشـمالي            ،الطرق المالحيه البحريه في العالم    

 ممـا    ،ب من ساحل البحر المتوسـط      وبالقر  ، وحول خليج السويس    ،والغربي للخليج العربي  
. نتاج بسهوله وبتكاليف معقوله الى مرافيء التصدير ن من نقل اإليمكّ  

قتصـادياً ان اصـبحت     صناعياً وإ نتج عن عدم تطور معظم الدول العربيه المنتجه للبترول          / هـ
نتـاج  مما ادى الـى تخصـيص معظـم اإل         ، الكميات المستهلكه في اسواقها المحليه ضئيله     

من تصدرالمنطقه العربيه مناطق العالم     ت  ان  وهذا ادى بدوره الى     ،لتصدير لالسواق العالميه  ل
  )٧٣(  . البترول الدوليهحيث المساهمه في تجارة

: الجدول التالي انظر .يملك العالم العربي احتياطيات ضخمه من البترول/ و  
 
 
 
  

)يلليون برمب(:حتياطي البترول المؤكد في الوطن العربي إ  
 م٢٠٠٠ م١٩٩٩ م١٩٩٠ البلد

 ٩٧,٨ ٩٧,٨ ٩٨,١ االمارات العربيه المتحده
 ٠,١٥ ٠,١٥ ٠,١ البحرين
 ٠,٣ ٠,٣ ١,٧ تونس

 ٩,٢ ٩,٢ ٩,٢ الجزائر
 ٢٦١,٧ ٢٦٣,٥ ٢٦٠,٠ السعوديه
 ٢،٥ ٢,٥ ١,٧ سوريا
 ١١٢,٥ ١١٢,٥ ١٠٠,٠ العراق
 ٥,٥ ٥,٣ ٤,٣ ُعمان
 ١٣,٢ ٣,٧ ٤,٥ قطر

 ٩٦,٥ ٩٦,٥ ٩٧,٠ الكويت
 ٢٩,٥ ٢٩,٥ ٢٢,٨ ليبيا
 ٢,٩ ٢,٩ ٤,٥ مصر



 ٤,٠ ٤,٠ ٤,٠ اليمن
 %٦٠,٨ %٦٠,٧ %٦٠,٢ نسبه الوطن العربي من العالم

.١٩٥ص،م٢٠٠٢مارس ، ٢٧٧العدد ، مجله المستقبل العربي ،  الملف االحائي -: المصدر  
 

  المملكه العربيه السعوديه   حتياطي نفطي في المنطقه العربيه تملكه     بمالحظة الجدول نجد ان اكبر إ     
 وهذه جميعها دول تطل علـى الخلـيج          ، والكويت  ،مارات العربيه المتحده  ثم اإل   ، تليها العراق 

  . فى المنطقه الخليج العربي من اغنى المناطق النفطيهالي فمنطقة بالت .العربي
 اجـل السـيطره      خصائص النفط العربي السابقة الذكر جعلت الدول الغربيه تتصارع مـن                 

 الـذي   –م  ١٩٢٠ع البريطانيون والفرنسيون اتفاق سان ريمو في عام         عندما وقّ ف.لحصول عليه   وا
 اثار ذلك غضـب الواليـات       –تضمن سته بنود تنظم تقسيم الحصص في بترول الشرق االوسط           

ريكيـه  واخذت تطالب بإعتماد مبدا الباب المفتوح ؛ إلتاحه الفرصه امام الشـركات االم            ، المتحده  
عرض االمريكيون علـى شـركة      . للعمل في االراضي العربيه الواقعه تحت السيطره البريطانيه         

، النفط االنجليزيه الفارسيه إقتراحاً يمنحهم نصيباً من اإلمتياز الذي تستثمره الشركه في العـراق               
طـاني  حينما قّدم وسـيط ارمنـي بري      ، م  ١٩٢٤ن حتى نوفمبر    إستمرت المباحثات حول هذا الشأ    

وبعـد  ، الجنسيه مشروعاً إلعادة توزيع االسهم في شركة البترول التركيه المستثمره في العـراق              
موافقة البريطانيين على هذا المشروع تم إدخال خمس شركات امريكيه في شكل مجموعه للتمثيـل   

كونـه مـن   الم، اُطلق على الشركه الجديده إسم شركة نفط العراق       . في الشركه بتركيبتها الجديده     
وتم إطالق اسم اتفاقية الخط االحمـر علـى         .  هولنديه   – فرنسيه   – امريكيه   –مساهمه بريطانيه   

والخط االحمر إشاره الى المشروع الـذي قدمـه         ، االتفاقيه التي اظهرت الشركه بمظهرها الجديد       
الوسط وقـد   وقد تضمن خارطة االمالك العثمانيه في الشرق ا       ، المندوب الفرنسي اثناء المباحثات     

اعتبر المندوب البلدان المحاطه بهذا الخط مشموله بأحكـام االتفاقيـه           . اُحيطت بخط احمر سميك     
،  االردن   اليمن  ، بما فيها ساحل عمان     الجزيره العربيه   ،تركيا:( وتضم  ، التي يجري البحث فيها     

 بعـد  .م ١٩٢٨ يوليـو    تم التوقيع على تلك االتفاقيه في)٧٤().سوريا والعراق، لبنان ، فلسطين  
ـ    ، ت الشركات في التسابق إلحتكار االسواق       ذلك بدأ  ض اسـعار مبيعـات     فاخذت كل شركه تخفّ

االمـر  ، فنشأت بذلك حرب ساخنه في االسـعار        ، الوقود إلخراج الشركات االخرى من السوق       
سـطس  فـي اغ  الذي قاد الى إجتماع ممثلو الشركات الكبرى الموقعه على إتفاقية الخط االحمـر              

تحاد تحت اسم إ  وتوصل المجتمعون الى إتفاق تضمن بيان المباديء        ، كاري  م في قلعة اكنا   ١٩٢٨



فعقدت ست من الشركات الكبرى     ، ظلت المنافسه مستمره بين الشركات      . الشركات لمنع المنافسه    
رتل وقررت فرض الكا  ، م ؛ إلعادة البحث في إتفاقية اكناكاري        ١٩٣٤إجتماعاً في لندن في ابريل      

 ذلك الكارتل النفطي يتكون من ثمـاني        )٧٥(. النفطي الذي شكلته بكل قوه في جميع انحاء العالم          
، تربطها عالقه تكافليه بالسياسه االمريكيه في المنطقـه العربيـه           ، خمس منها امريكيه    ،شركات  

وقـد  ، لمتحده  فحماية تلك الشركات ُيعتبر من متطلبات حماية المصالح الحيويه بالنسبه للواليات ا           
(صرح بذلك وزير الخارجيه االمريكي آنذاك        Rubtton ن اي سياسه من طرف بلـد منـتج          إ() :

او ،  بترول امريكيه هي اتوماتيكياً مخالفه لمصلحه الواليات المتحـده           مخالفه لمصالح شركة  للنفط  
)٧٦( .).مخالفه للمصلحه الوطنيه  

اذ انه لم يكن من المتوقع ان       ، طانيه في المنطقه     الشركات البري  منافسة سعت الحكومه االمريكيه ل   
وكانت استراتيجيتها تقـوم علـى      ،  نفوذ بريطاني    بالشرق العربي منطقة  تعترف الواليات المتحده    

  ادارت الواليـات المتحـده دفـة       .خاصـه    والنفطيـه  ،عامهتوسيع نطاق مصالحها االقتصاديه     
فكانت هنالك محادثات بـين خبـراء البلـدين         ، يز  المحادثات النفطيه التي جرت بينهم وبين االنجل      

استعرض الطرفان فيهـا المصـالح النفطيـه        ، م  ١٩٤٤ مايو   ٤ – ابريل   ١٣جرت بواشنطن في    
-: مباديء توصال لعدة و البريطانيه واالمريكيه في المنطقه  

جميـع  والترشـيد فـي     ، ستقالل الموارد النفطيه العالميه على اساس المساواه        يجب ان يقوم إ   / أ
 المناطق 

.التي تحتوي على ثروات نفطيه      
طار في إيجب ان يكون من حق الشعوب واالمم الحصول على الموارد النفطيه بسهوله ويسر / ب  

.وضع لضمان االمن الجماعي على ان يخضع ذلك للشروط التي تُ، ميثاق االطلنطي       
سـتغالله  وإفي اعمال التنقيب عن النفط      عتراف جميع االطراف المعنيه بمبداء تكافؤ الفرص        إ /ج

  في
 دون ان يترتب على ذلك تدخل احد الطرفين في نشـاط الطـرف               ،متيازات الحاليه    مناطق اإل 

   اآلخر
  ) ٧٧(  .او وضع قيود سياسيه تحد من الحركه فى هذا المجال   

 وقد تحقـق     ، العربي هكذا نجد ان الواليات المتحده سعت اليجاد موطيء قدم لها في حقول النفط            
 لها 



سـمال االحتكـارات    من جملـة رأ    % ٦٠ ففي السبعينات كانت تمثل الشركات االمريكيه         ،ذلك
 النفطيه 

مـن  % ٩٠و  ،ستخراج النفط في البلدان العربيـه عامـه       عمليات إ  من جملة %  ٦٠ و  ،العالميه
 عمليات 

 علـى  إلحتكارات العالميه    سيطرت ا  )٧٨(  .بينما كانت تكاد تنفرد بنفط السعوديه      ، النفط في ليبيا  
   

  تحتاج الى رؤوس وقد ساعدها على ذلك ان صناعة البترول  ،العربيهالصناعه النفطيه في الدول 
 واجهزه تسويقيه واسعه النطاق ولم يكن فـي مقـدور الـبالد            ، وخبره فنيه عاليه    ،اموال ضخمه 

 العربيه 
  -:تمثلت فيلسيطره آثار سلبيه عديده  وقد كانت لتلك ا.مواجهة هذه المتطلبات 
. ستهالك سريع لالحتياطيات النفطيه العربيه المستثمره  إ/ أ  

.منح الوطن العربي عوائد غير متناسبه مع القيمه الفعليه للثروات النفطيه المستثمره / ب  
)٧٩(  . النفطبعيده عن مختلف مظاهر إدارة صناعةبقاء الدول العربيه المنتجه إ/ج  

 لذا سعت الدول العربيه للسيطره       ،حتكارات النفطيه النفط العربي بصوره سيئه     التالي إستغلت اإل  ب 
 على 

.  تحقق ذلك عن طريق تاميم الشركات االجنبيه وقد  ،صناعتها النفطيه   
 تلـك   سـتمرت وإ  ،حتياطيات النفطيه في الواليات المتحده تـنخفض            في السبعينات بدأت اإل   

 الطاقـه   الطاقـه التابعـه لـوزارة      معلومات   فقد اكدت ادارة    ،نخفاضتسير نحو اإل  اإلحتياطيات  
 وحتى الحادي    ،حتياطيات المثبته من النفط الخام في امريكا تسير نحو االنخفاض         ان اإل االمريكيه  

 لـذلك اصـبحت     )٨٠(  .خالل عام واحـد   % ٦,٧م تراجعت بنسبه    ١٩٩٨والثالثين من ديسمبر    
 الطاقه االمريكيه تتوقـع ان يزيـد صـافي          فإدارة  ،عتمد على النفط المستورد   الواليات المتحده ت  

 ونتيجـةً  )٨١(  .م٢٠١٠مليون برميل في اليوم بحـول عـام         ١٢الواردات ليصل الى اكثر من      
لخصائص النفط العربي التي يمتاز بها فيمكننا القول بان الواليات المتحده تعتمد بصـوره كبيـره                

  ،نتاج النفط سوف يتركز في البلـدان العربيـه        خاصةً اذا علمنا ان إ      ،عربيستيراد النفط ال  على إ 
 تؤكـد ان    –م  ٢٠٢٠ -م١٩٩٦ الفتره الدراسيه من     – معلومات الطاقه االمريكيه     ففي دراسه لهيئة  

 بحيـث    ،نتاج النفط سوف ترتفع في مطلع القرن الحادي والعشرين        التركيز اإلحتكاري في إ   درجة  
مـن الطاقـه    % ٩٠يقع نحـو     ، وبكالا منظمة   ركز في ست دول اعضاء في     ان االنتاج سوف يت   



 ويبلغ نصيب الدول العربيه االربـع نحـو          ،االنتاجيه لهذه الدول الست في منطقه الخليج العربي       
  ، كما ان الواليات المتحده ستظل تعتمد علـى ذلـك الـنفط            )٨٢(  .من تلك االحتياطيات  % ٧٨

مياه خليج المكسيك حيث تتنافس جميـع الشـركات         : احه تتمثل في    فالبدائل للنفط العربي غير مت    
ونفط بحـر    ،  البيئه  التنقيب مشكله اساسيه مع قضية      وجليد االسكا حيث يواجه     ،االنكلوساكسونيه

رتفـاع  ل بسـبب إ   نتاج في بحر الشمال مؤجّ    واإل) ٨٣(  ،قتسامهقزوين حيث تبرز مشكلة كيفية إ     
نزويال الذي يكلف اكثر من خمس مرات بالمقارنه مع نفـط            نفط ف  وهذا ما ينطبق على     ،التكاليف

 اما بالنسبه لروسيا التي من المحتمل ان تخلف السعوديه علـى راس الـدول                ،السعوديه الخفيف 
 – كما يظهر تقرير خاص صدر عن الوكاله الدوليـه للطاقـه             –ال انه   إالمصدره للنفط في العالم     

رات ب مئـات المليـارات مـن الـدوال        إلجتذاير من الفساد    يتعين على موسكو التخلص من الكث     
هذا باإلضافه الى ان إقتصادها المحلي قـد        ) ٨٤(  ،ستثمارات جديده ضروريه لتجديد صناعتها    كإ
 على نفط الدول العربيه     الواليات المتحده  لنا مدى إعتماد      يبين كل ذلك . نتاجها  ستهلك الكثير من إ   ي

 من اهم المصالح التى تسـعى        النفط العربي   جعل الحصول على   االمر الذى ،كمورد رئيسى للنفط    
لذا نجدها تركز إهتمامها على المناطق المرتبطه بتحقيق مصلحتها النفطيـه           ، لتحقيقها فى المنطقه    

. فى المنطقه والتى من اهمها منطقة الخليج العربى ومنطقة البحر االحمر   
 
 ٣-٣-٢ الواليات المتحده ومنطقة البحر االحمر:-

 ويتصـل بـالبحر    ،البحر االحمر مسطح مائي يتغلغل في اليابسه فيفصل آسيا عن افريقيـا                 
 ويربط بـين البحـر االبـيض المتوسـط      ،العربي والمحيط الهندي في الجنوب عبر باب المندب 

البحر االحمر موقعاً هامـاً     تخذ  م إ ١٨٦٩ السويس   بعد فتح قناة  . والمحيط الهندي عبر خليج عدن      
 وحولها عن طريـق      ،ختصار طريق المالحه بعد شق هذه القناه      فقد تم إ    ستراتيجيه الدوليه  اإل في

.راس الرجاء الصالح   
يقع في موقـع     فهو    ،ستراتيجيهزادت اهمية البحر االحمر اإل          بعد اكتشاف النفط في المنطقه      

:  ذات ثروات نفطيه اهمها       وتطل على شواطئه دول     ،نتاج النفط في العالم   وسط بين اكبر مناطق إ    
وقد اصبح البحر االحمر شريان الحيـاه        . )السودان، مصر  ، اليمن  ، المملكه العربيه السعوديه    (

عتبر بديالً آمناً لتصدير    كما يُ  ، لنقل النفط الخام من الدول المنتجه في المنطقه الى الدول المستهلكه          
هذا ما يؤكده نائب الرئيس االمريكي جـورج         و  ،النفط عوضاً عن مياه الخليج في وقت االزمات       

ر في كلمه له عن االهميه المتعاظمه  للبحر االحمر           فقد عبّ   ،م١٩٨٦بوش اثناء زيارته لليمن عام      



  .عتباره بديالً لتصدير النفط عوضاً عن مياه الخليج الملتهبـه         وإ  ،اثناء الحرب العراقيه االيرانيه   
قد سعت الواليات المتحـده      و  ،سات تطويق الوطن العربي    دخل ضمن سيا   لذا نجد ان البحر    )٨٥(

  -:  التي تتمثل في ستراتيجيه لتحقيق اهم اهدافها اال فى منطقة البحر االحمريجاد نفوذ لهاإل
.ستمرار تدفق النفط من الدول المنتجه في الخليج العربي تأمين إ/أ  

.مين طرق المالحه العالميه بالمنطقه لصالح الغرب تأ/ب  
ستفاده من الثروات المعدنيه في المرتبطه باإلقتصاديه المصالح اإلتحقيق /ج  

.دول البحر االحمر      
 . )٨٦( وتمثل في منع التغلغل السوفيتي في المنطقـه           ،نتهاء الحرب البارده  وهو هدف إنتهى بإ   /د

  
 البحـر   طقةعن من فوذ السوفيتي    سعت الواليات المتحده إلبعاد الن      الحرب البارده  فى فترة          
 فهـي تمتـد علـى        ،سـتراتيجيه عتبر ذات اهميه إ    القرن االفريقي التي تُ    خاصةً منطقة   ،االحمر

عتبـر   بالتالي فهي تُ    ، كما تطل على خليج عدن والمحيط الهندي        ،المداخل الجنوبيه للبحر االحمر   
تي فـي تلـك     يي السـوف   تمثل التنافس االمريك   .نقل عبرها النفط    منطقه تتحكم في المداخل التي يُ     

كمـا  . عن طريق دعم طرف ضد الطـرف اآلخـر        ،صراعات اإلقليميه   المنطقه في التدخل في ال    
منـذ الخمسـينيات قامـت      و  ، قواعد وتسهيالت في تلك المنطقـه      سعت الواليات المتحده إلقامة   

يـا مـن     فقـد تلقـت اثيوب      ،الواليات المتحده بتزويد دول المنطقه بالمعدات العسكريه االمريكيه       
  ، مليـون دوالر   ٣٥٠قتصـاديه ب    م معونـه إ   ١٩٧٤ –م  ١٩٥٣  عـام  الواليات المتحـده بـين    
 هذا وقد تالقت مصالح الواليات المتحده مـع         )٨٧(  .مليون دوالر ٢٧٨,٦ومساعدات عسكريه ب  

الذى يسعى دائماً لحصر النفوذ العربى حتى ال يمتد لكل منطقة البحـر              ، اطماع الكيان االسرائيلي  
ستقالل ارتريا عن اثيوبيا حتى ال تنضـم الـى           الواليات المتحده الترغب في إ      فقد كانت  .ر  االحم

تعطل مسـاعي الواليـات     وبذلك ت ،  خالصه    ويصبح البحر االحمر بحيره عربيه      ،المحيط العربي 
ح بذلك وزير الخارجيه االمريكي فـي         وقد صرّ    .يجاد نفوذ لها في ذلك الممر الهام      المتحده في إ  

 الـوطني كبقيـة   سـتقالل   يتري يسـتحق الحريـه واإل     ن الشعب االر  إ(( : م حين قال    ١٩٥٠عام  
 ))تحاد ارتريا مـع اثيوبيـا      للدول الكبرى تجعلنا نوافق على إ      مصالح الحيويه لكن ال  ، المستعمرات

).٨٨(                              
هـذه العالقـه      ،ها مـع اثيوبيـا    سرائيل الراميه لتوثيق عالقات   ت إ دعمت الواليات المتحده سياسا   

 وكان قمتها ذلـك      ،ستمرت من نظام هيالسيالسي االمبراطوري الى نظام هيلي مريام الماركسي         إ



شـراف هيـرمن كـوهين      بإ ، الجسر الجوي الذي تولى نقل يهود الفالشا االثيوبيين الى فلسطين         
التنسـيق االمريكـي      وقـد ظهـر       )٨٩(  .مساعد وزير الخارجيه االمريكي للشؤون االفريقيـه      

 اذ   ،م١٩٨٤  عام   يم البحر االحمر في صيف    د حوادث تلغ   بشكل واضح بع    فى المنطقه  االسرائيلي
  ، تدفق البترول  وضمان ،  البحر االحمر  مهمة حماية عرضت اسرائيل ان تتولى الواليات المتحده       

 لمراقبه البحـر     ؛ يليهكما عرضت التنسيق بين القوات االمريكيه البحريه والقوات البحريه االسرائ         
 بما فيها نـزول قـوات التـدخل          ،ايالت تسهيالت بحريه  ومنحت الواليات المتحده في       ،االحمر

  )٩٠.(نطالق منهاالسريع لإل
تحاد السوفيتي الى جانب اثيوبيا تـدخلت الواليـات المتحـده فـي الصـراع                     بعد وقوف اإل  

سـتعدادها لتزويـد    م إ ١٩٧٧ يوليـو    ٢٦ت فـي    فاعلن ،ومالي االثيوبي حول اقليم اوغادين      الص
نالـت  و، صوماليه علـى الواليـات المتحـده        نفتاح الحكومه ال  وقد تم إ   )٩١.(الصومال باالسلحه 

وكسـمايو  ،  ومقديشـو وسـطاً       ،متيازات عسكريه في ميناء بربره شماالً     بموجب ذلك إ  واشنطن  
  ،م١٩٨٠ات بصوره كبيره فـي عـام        ت الواليات المتحده في توريد االسلحه والمعد      وبدأ ، جنوباً
مـدت   كمـا ع    ،عطاء الصومال تسهيالت عسكريه للواليات المتحده في بعض مطاراتهـا         قب إ ع

وقد تضاءلت اهميـة الصـومال       )٩٢(  .سطولها في المحيط الهندي   الواليات المتحده الى تدعيم إ    
 ومع ذلك كانت حريصه      ،داره االمريكيه بعد خروج السوفيت من اثيوبيا      في نظر اإل  ستراتيجيه  اإل

 وعنـد نشـوب      . القرن االفريقـي   عموم منطقة على البقاء هناك من باب ضمان سيطرتها على         
 وايطاليا   ،وحضت كل من بريطانيا   ،لت بسحب منشآتها العسكريه   الحرب االهليه في الصومال عجّ    

تخـذت  وعندما إ  . طار اهتمامها بامن القرن االفريقي    وذلك في إ   ،  االزمه الصوماليه  لتولي مهمة 
التدخل عسكرياً في الصومال    له الصوماليه ابعاد خطيره قرر الرئيس االمريكي جورج بوش          لمسأا
  ،م١٩٩٢في اصومال في عام     )  االمل االمريكيه  إعادة(فكانت عملية    )٩٣(  ،نقاذ مايمكن انقاذه  إل

نسحاب فـي    اإل  فقررت  ، جندياً من قوات المارينز    ١٧اال انها خرجت سريعاً بعد ان فقدت حوالي         
.م ١٩٩٣مارس   

م ١٩٩١ فـي مـايو    بالنسبه الرتريا كان الموقف االمريكي حتى ايام معدوده من تحريرهـا                
 وتزامنها مع تفسـخ   ، لكن تالحق انتصارات ثوار ارتريا العسكريه ،الل البالداهضاً لفكرة إستق من

 حفاظـاً علـى      ؛ دعم اسـتغالل ارتريـا    داره االمريكيه غير متردده في      جعل اإل الكيان االثيوبي   
 وفـي    ،مصالحها االستراتيجيه الموجوده بصوره اساسيه على شواطيء البحر االحمر من ارتريا          

سـتقالل ارتريـا لـم      بعد إ   )٩٤(  .ستخبارتيهم قاعده إ  ١٩٥٣ عام   هضبتها التي اقامت عليها منذ    



قـد كـان    ف ،م  ١٩٩٥سـمبر   تعارض الواليات المتحده هجومها على جزر حنيش اليمنيه فـي دي          
 فعلى رغم دعوة    .تري اليمني حول هذه الجزر مساند الرتيريا      يالموقف االمريكي من النزاع االر    

دت المقوله االرتريـه نفسـها       رد  ،الواليات المتحده الى اللجوء الى الوسائل السلميه لفض النزاع        
 في السياده والحق اليمنـي       مما يعني طعناً    ،نسحاب المتبادل من جزر ارخبيل حنيش     بضرورة اإل 

م ١٩٩٥ ٢١/١٢ بيريز في    سم الخارجيه االمريكيه نيقوال   بإن تصريح الناطق    إ .في هذا االرخبيل    
 اثـار دهشـة   تري الى حل وسط على الجزر الثالث        ي وصول الجانبين اليمني واالر    حول ضرورة 

ـ   التي اكد عضو مجلس الرئاسه فيها عبد الوهاب االنسي ان بـالده             ،صنعاء تفظ بمطبوعـه    تح
 ويمكـن   )٩٥(  . اليمن على هذا االرخبيل    تظهر سيادة  الدفاع االمريكيه    رسميه صادره عن وزارة   

مكان واشنطن اخذه من    ليس في إ  عتبار ان مايمكن اخذه من ارتريا       بإتبرير هذا الموقف االمريكي     
ناً لن يصبح شأ  ب المندب   ن با فإ، قد تصبح فيه حنيش شأناً ارترياً خالصاً         ففي الوقت الذي      ،اليمن

مكانها  ليس في إ   نطالقاً من حنيش    فما يمكن فرضه إ    بالتالي    ،ناً عربياً بل سيبقى شأ    ،يمنياً خالصاً 
هذا في الوقت الـذي     . لذا جاء الموقف االمريكي المساند الرتريا       ،فرضه انطالقاً من باب المندب    

ثير  فقد اُ   ،واعد في الجزر التي تعود لسيادتها     نجد فيه ان اليمن تمنح الواليات المتحده تسهيالت وق        
 سـقطره عـام     في جزيـرة  كثيراً من الجدل حول منح اليمن تسهيالت عسكريه للواليات المتحده           

 محاوله رد التهم عنهـا بتورطهـا فـي           ؛  وهي االيوم تمنح نفس التسهيالت لالمريكيين       ،م١٩٩٨
   )٩٦(  .قضايا االرهاب

نفراد الواليات المتحده بالنفوذ واصلت الواليات المتحده جهودهـا         وإبعد نهاية الحرب البارده     
كما سعت لضرب نمو المد       ،الراميه لتهميش السياده العربيه على المناطق المتاخمه للبحر االحمر        

اذ ترى واشـنطن ان تبنـى الـنهج           ، السودان كجمهورية ،ي في الدول المشاطئه للبحر      سالماإل
خاصـه وان السـودان     ،ه المشاريع االمريكيه في المنطقه     في وج  عقبه مثل ي هذا البلد اإلسالمى فى 

 إسـتراتيجيه فـي منطقـة      ويتمتع باهميه     ،يشرف على العمق االفريقي من موقع شديد الحساسيه       
 وهو يطل على البحر االحمر بمسـافه تمتـد          )٩٧(  ، وعلى مشارف البحر االحمر     ،حوض النيل 

  فضالً عن محازاته لتسع بلدان عربيه وافريقيه        ،ثين جزيره  ويسود على ست وثال     ،ميال٣٩٠ًالى  
  كانـت الواليـات       . في امن البحر االحمر ودول حوض النيل        يكون له حضور وتاثير     بالتالي .

 فبعـد طـرد      ، في وجه الحكومات االسالميه في ذلك البلد االستراتيجي الهـام          اً دائم  تقف المتحده
 اصبحت الواليات المتحده تمد السودان بمعـدات عسـكريه          م١٩٧٧السوفيت من السودان في عام      

ان اصبح فـي عـداد       وقد طورت الواليات المتحده من موقفها تجاه ذلك البلد الى درجه              ،ضخمه



 كما اصبح السـودان      ، دوله عربيه كانت تتلقى مساعدات اجنبيه من الواليات المتحده         اثنتي عشر 
 ؛ لتسـهيل    ستخدام اراضيها عنـد الحاجـه     إليها االختيار   واحداً من بلدان عده في المنطقه وقع عل       

 اال ان ذلك الموقف االمريكى تغير  وذلك عندما اعلن         ) ٩٨(  . وعمل قوات االنتشار السريع    مهمة
تهمته الواليات المتحده بانه    فإ  ،تطبيق الشريعه االسالميه   -  بقيادة حعفر نميرى   -النظام السوداني 

ختط سياسه جديده ال تتوافق في االطار العام مـع التوجهـات            نه إ ؛وذلك ال دكتاتور ويضطهد شعبه  
، م  ١٩٨٩ الذى ظهرفى عـام    ،  عمر البشير  وهذا ما حدث بالنسبه لنظام     . فى المنطقه    االمريكيه

من  عدة مواقف    واتخذت ضده  ،وإتبع النهج االسالمي فإتهمته الواليات المتحده بانه نظام ارهابي          
-:اهمها  

   وقد فرضت واشنطن حظـراً علـى         ، بهدف الضغط على الحكومه     ؛ قتصاديه فرض عقوبات ا   /أ
.م ١٩٩٠صادراتها من القمح الى السودان منذ عام   

السـيما قضـية الجنـوب            ،التدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون الداخليـه السـودانيه         / ب
سـوى بشـكل     ،ون قرنق  حركه التمرد التي يتزعمها ج     تدخل االمريكي يكمن هنا في مساندة     وال

حركه التمرد ضد اي صيغه او       او قيام واشنطن بتحريض       ،قليميو عبر دول الجوار اإل    مباشر ا 
من ان حركـه التمـرد       ومن ذلك ما اشار اليه الرئيس البشير          ،تفاق لتحقيق السالم مع الحكومه    إ

من واشنطن صـيف     قرنق مباشره     على اتفاق ابوجا للسالم بعد عودة       قرنق رفضت التوقيع   بقيادة
.م ١٩٩٣  

 وحيال النوبه ومـا تسـميه بالمنـاطق         ،ر بالنسبه للجنوب    إثارة موضوع حق تقرير المصي    / ج 
إثـاره موضـوع     وهو الموضوع الذي يتضمن تلميحـاً او تصـريحاً ب           ،المهمشه في السودان  

ه مـابين    وقد بدا ذلك واضحاً خالل الندوه التي احتضنتها واشنطن خالل المد            ،نفصال الجنوب إ
التي  قامـت بتنظـيم مـن        ) ساه المنسيه لمأالسودان ا (م تحت عنوان    ١٩٩٣ عاماكتوبر٢٢-٢٠

.المعهد االمريكي للسالم   
الضغط على بعض المنظمات والمؤسسات الدوليه بقصد التضـييق علـى فـرص المشـاركه               /     د

م ١٩٩٣/ ٨ / ٦لي فـي     ومن ذلك مثالً قرارصندوق النقد الدو       ،السودانيه في نشاطاتها الوظيفيه   
   )٩٩(  . السودان فيهبتعليق عضويةالقاضي 

 وتقـديم مسـاعدات     ،قامتها في الخـارج     وتسهيل إ  ، هذا باالضافه الى دعم المعارضه السودانيه     
 واشنطن بوست عن مسؤولين في االداره االمريكيه ان تجهيـزات         فقد نقلت صحيفة    ،عسكريه لها 

اكـدت هـذا الخبـر مصـادر          وقـد   ، واوغندا  ،ترياي وار  ،وبيانقل الى اثي  عسكريه امريكيه ستُ  



حت ان الواليات المتحده تزود الدول الثالث بمعدات         حيث صرّ   ،دبلوماسيه افريقيه في اديس ابابا    
خصـص لحركـات     وان جزءاً من هـذه المعـدات يُ         ،عاده تاهيل جيوشها   ؛ إل  واجهزه عسكريه 

 لتنفيذ عمليـات     ؛ في الدول الثالثه المتاخمه للسودان     تستخدم اراضي     ،معارضه للنظام السوداني  
 بحسـب   –قدر هذه المساعدات العسكريه      وتُ  ،عسكريه عبر الحدود ضد قوات الحكومه السودانيه      

  )١٠٠(  . مليون دوالر٢٠ بنحو –داره االمريكيه والكونجرس تصريح بعض المسؤولين في اإل
  ؛ لبسط نفوذهـا    دخل في شؤون منطقه البحر االحمر     هكذا نجد ان الواليات المتحده سعت للت           

 وقد اصبح لها وجود عسكري كبير في المنطقه المشاطئه جنوب            .على هذا الممر الهام لنقل النفط     
وقـد تـدعم هـذا       ،  مصالحها في تلك المنطقه      لحراسة  - منطقه القرن االفريقي   -البحر االحمر 

 فـالتحرك    ، الدوليه االخرى  ى القو لمنطقه من منافسة  بعد خلو ا    ، الحرب البارده  الوجود بعد نهاية  
-:اسفر عن الحقائق التاليه االمريكي الجديد في القرن االفريقي    

م ٢٥/٣/٢٠٠١وصول سفينه امريكيه وصلت لميناء بربرا الصومالي في /أ     
. البحريه االمريكيه على متنها عدد كبير من مشاة  

ماونـت  (   ومنها السفينه الحربيـه الضـخمه       ،في المنطقه للواليات المتحده عشرات السفن     /ب  
  ،) ويتني

. من جنود القوات الخاصه ٤٠٠وعلى متنها حوالي        
.جندي امريكي مرابطين بصوره دائمه في السواحل الكينيه ١٠٠٠هنالك حوالي /ج    

 دولـه   ١٦تشـمل   ذكرت مصادر مطلعه بان الواليات المتحده ستجري مناورات عسكريه            /د   
 افريقيه 

/هـ     تخـدم إسـتراتيجية    للقيام بمهام     ؛  القرن االفريقي  منطقةتدريب وحدات خاصه من دول       
.امريكا في المنطقه   

  )١٠١(  . عسكري اثيوبي من الرتب العسكريه المختلفه١٥٠تدريب حوالي  /و   
  الشرق االوسط  طقةفي من من خالل ما تم عرضه نالحظ ان للواليات المتحده مصالح عديده                  

  االولى  ، ومن ضمن هذه المصالح هنالك مصلحتين ثابتتين لم تتغيرا حتى بتغير الظروف الدوليه            
ضعاف الدول العربيه وتعطيل امكانياتهـا      إ توطيد الكيان االسرائيلي في المنطقه كوسيله يتم بها          :

 النفط العربي الـذي      : الثانيه  المصلحه . للسياسات االمريكيه في المنطقه       وكعامل مساند   الوحدويه
 وجعل  ،المنطقه  تعتمد عليه الواليات المتحده بصوره كبيره االمر الذي انعكس على سياستها تجاه             

. رتبطه باعتبارات مصـلحتها النفطيـه       اهتمامها يتركز باهم المناطق االستراتيجيه في المنطقه الم       



      .  تم التعرض لهـا فـى الفصـل القـادم           من بين هذه المناطق منطقة الخليج العربى التى سوف ي         
           
 



 الفصل الرابع
 السياسه االمريكيه تجاه منطقة الخليج العربى
 ٤-١العالقات الخليجيه االمريكيه

 اذ   . الشـرق االوسـط    اطق اإلستراتيجية الهامه في منطقة    عتبر الخليج العربي من المن    ُي          
هميتـه   ا ضـافه الـى   هـذا باإل    ،والقاره االفريقية  اراضي اوراسيا    عتبر منفذ مائي هام بين كتلة     ُي

كمـا ان لـه       ،المتمثله في كونه من اهم المناطق المنتجه والمصدره للنفط في العـالم            االقتصاديه
 وهي جميعها    ، فهو الموقع الذي يضم مكه والحرم الشريف وتقع القدس بالقرب منه            ،اهميه دينيه 

) .  اليهوديه – المسيحية –سالم اإل(  للديانات الثالث مراكز رئيسيه  
 الشرق االوسط   منطقةتجعلها تختلف عن بقية دول       خصائص   تتميز بعدة ار الخليج العربي    اقط    

-:فهي تتميز بما يلي   
.حتوائها على احتياطيات نفطيه ضخمه  إ/أ   

قطار الصناعيه  وخاصةً لال يتم تصديره الى الخارج     نتاجها النفطي   من إ % ٩٠ان مااليقل عن     /ب
. واليابان  ،واوربا الغربيه  ،متحده االمريكيهمتمثله في الواليات ال  ،المتقدمه  

.من صادراتها النفطيه يتجه نحو الواليات المتحده   مهماًان جزءاً  /ج   
 تقصـر طاقـه   فطيه على ايـرادات ضـخمه       من صادراتها الن   تحصل هذه االقطار الخليجيه    / د 

. ستثمارها خارجياًوبالتالي فهي مضطره إل  ،قتصاداتها عن استيعابهاإ  
كانـت سـلع      سـوى   ، بصوره كبيـره   للسلع من الخارج  هذه االقطارمن االقطار المستورده     /هـ

.نتاجيه  اوإ   ستهالكيهإ  
.هذه االقطار مستورده مهمه للتقنيه االجنبيه / و   

وتقنيين مـن   ستعانه بعمال فنيين     بما في ذلك اإل     ،على نطاق واسع  تستخدم ايدي عامله اجنبيه      /ز 
  .)١ (تحده نفسها الواليات الم  

احتيـاطي  اذ يكمن ثلثـا       ،من المالحظ ان اهم مايميز تلك االقطار الخليجية هو غناها بالنفط               
 التي تتميز بكون    –حتياطيات الخليج النفطيه    وستدوم إ   . الخليج العربي  العالم االسالمي في منطقة   

عتبر اطول عمر   وهذا يُ   ،عام١٠٠ – ٥٠ لفتره تتراوح من     –كلفتها االنتاجيه هي االقل في العالم       
نه في الوقت الـذي     وما يزيد من اهمية النفط الخليجي إ       )٢(  .الحتياطيات النفط العالميه المعروفه   

 السنوات االولى من االلفيه الثالثه نجـد فيـه ان           اج العديد من دول العالم في بداية      ينخفض فيه انت  



 ممـا    ،مليار برميل في االلفيـه الثالثـه       ٨٠٠ اجزيتوقع لها ان تكسرح   احتياطيات الخليج العربي    
  الخليجيـه  حتياطيـات اإلف )٣(  .لمده تصل الى مئه عام مقبله     نتاج الحالي   يؤهلها ان تستمر في اإل    

 وامـا    ، %٢٣ ا بقية دول االوبك فقد ارتفعت بنسـبه        ام  ،%٥٧ م بنسبة ١٩٩٩رتفعت فى سنة    إ
زى يزيد من اهمية النفط الخليجى       االمر ال   ،%٢١ الىالدول خارج االوبك فقد انخفض احتياطيها       

 فدول الخلـيج     ؛ من البترول المكتشف فى المكمن    حتياطيات الخليجية الضخمة تمثل جزء       تلك اإل  .
 ومـا    ، فما هو موجود ال يمثل الحقيقـه        نتج جزء منه  نما يُ إنتاج كل ما فى المكمن و     ال تستطيع إ  

 مكـان    او اى   ، او خليج غينيـا     زوينقكتشافات فى بحر    اإلقارن ب  كبير جداً وال يُ    يمكن إستكشافه 
:  مـن دول الخلـيج هـي         في اربعه اقطار عربيه    االحتياطيات   هتتركز هذ  )٤(  .آخر في العالم  

 حتياطياتوتتمتع السعوديه باكبر إحتياطي من تلك اإل      ) . الكويت ،االمارات  ، العراق  ، السعوديه  (
 والنرويج  وكندا  ، وروسيا  ،حتياطي امريكا إحتياطيه  يه يعادل إ  ي السعود  ف واحداً فنجد ان حقالً   ،
ستخراج التي ال تتجـاوز      عما تمتاز به تلك اإلحتياطيات الخليجية من إنخفاض في كلفة اإل           فضالً .
ان هذه المنطقه تمثل واحده من اكبـر منـاطق           النفط الخليجي    وما يزيد من اهمية    )٥(  .دوالر٢

(تاج  االحتياط نسبه الى االن    R/P  وهذا يعني ان احتياطي المنطقه  ،%٨٥ حيث تبلغ هذه النسبه     ،)
اذ تصل هذه النسبه في       ،المناطق االخرى من العالم   ستهالك احتياطي   ستهلك بشكل اقل من بقية إ     ُي

 االمر الذى يجعل دول الخليج العربى مـن اكثـر           )٦(  .%٣٠-%١٥تلك المناطق االخرى الى     
 مـن    الخليج   ئص النفط الخليجي التي تجعل منطقة     خصاكل ماتم ذكره يبين      .الدول تصديراً للنفط    

ـ   ،عتماد عليها بصوره مستمره   والتي يتزايد اإل    ،اهم المناطق النفطيه في العالم     ة معلومـات    فهيئ
% ٧٢لتوفير حـوالي    الطاقه االمريكية تؤكد بان الدول الصناعيه ستعتمد على دول الخليج العربي            

ه عتمدت الواليات المتحـد    وقد إ  )٧(  .م٢٠٢٠عام  % ٧٦ و    ،م٢٠١٠عام   النفط   من وارداتها من  
 بلغت حصة النفط الخليجـي   ،من احتياجياتها النفطيه  % ٦٠ االمريكيه على الواردات لتغطية نسبة    

عتمـاد الواليـات    يبين لنا مدى إ   االمر الذي    )٨(  .جمالي الواردات االمريكية  من إ % ٥٩حوالي  
 استيراد الـنفط     مليار دوالر سنوياً لحماية    ٦٠والي  لذا نجدها تنفق ح     ،فط الخليجي المتحده على الن  
 مليـار دوالر    ٣٠اي حوالي   بنصف ما تنفقه الواليات المتحده      قدر قيمته   والذي تُ   ،من دول الخليج  

ستراتيجيه الهامـه بالنسـبه للواليـات       مناطق اإل  الخليج العربى من ال    بالتالى فمنطقة  )٩( . سنوياً
  الشرق االوسـط   ق النفطيه فى منطقة   انها من اغنى المناط    والتى تنبع اهميتها من إعتبار        ،المتحده

. ره على تلك المنطقه     هتمامها على ايجاد النفوذ والسيط    جد ان الواليات المتحده ينصب كل إ       لذا ن  ،
  



  ،يا في نفط الخلـيج     بريطان لمنافسة الحرب العالميه االولى     نذ نهاية سعت الواليات المتحده م         
 الباب المفتوح لكي تكسب لشركاتها المساهمه فـي نفـط     فقد طالبت الواليات المتحده بإتباع سياسة     

تفـردت اربعـه شـركات      قليم االحساء في السـعوديه       ففي إ   ،المنطقه وقد تمكنت بالفعل من ذلك     
  النفط التركيـه   ركةتمكنت من الحصول على نصيب في ش      وفي العراق   ، امريكيه بنفط ذلك االقليم     

نتاج من إ % ٦٠االمتيازات وقوع اكثر من     وقد نجم عن منح تلك      . وكذلك في البحرين والكويت      ،
متيـازات الممنوحـه     في تلك الفتره كانت معظم اإل       )١٠(  .نفط الخليج العربي في ايدي امريكية     

  وتيكساكو  ،كات سوكال فكانت هنالك شر    ،المملكه العربيه السعوديه  في اراضي   للواليات المتحده   
م ١٩٤٧وفـي عـام       ،م١٩٣٩بدات باالستخراج الصناعي للنفط منذ عام       موبيل  و ،وايكسون   ،

كان بعد الحرب العالميه الثانيه       . اميريكان اويل كومباني المعروفه باسم ارامكو      –آرابيان  تاسست  
مـن  % ٣٠في السعوديه يعادل    متياز االمريكي   النفطيه التي يملكها اإل   حتياطيات  الحجم الحقيقي لإل  

 نفط في العـالم     اكبر شركة  وهذا ما جعل ارامكو       ،حتياطي النفطي الموجود في الشرق االدنى     اإل
ضغطت الواليات المتحده علـى بريطانيـا لكـي تسـاهم الشـركات      . الراسمالي في ذلك الوقت   

 عـن   –يـات المتحـده     وذلك بعد ان تخلصت الوال      ،االيرانيه –االمريكيه في الشركه االنجليزيه     
الذي عمل على تاميم النفط االيرانـي        من حكومه مصدق في ايران       –طريق مخابراتها المركزيه    

 – فـي الشـركه االنجليزيـه        هوقد تمكنت الواليات المتحده من المساهم       .م١٩٥٣وذلك في عام    
من % ٤٠على  حافظت بريتش بتروليوم    حتكار نفطي عالمي    الى إ  فتحولت تلك الشركه      .االيرانيه
  ، موبيـل اويـل    و  ،وايكسـون  ،  وسـوكال   ،%١٩ شل على    –وحصلت رويال داتش      ،اسهمه

 %٥ ومجموعه من شركات النفط االمريكيه الصغيره على          ،%٣٥على   وغالف اويل     ،وتكساكو
هـا فـي نفـط الخلـيج        متيازات الممنوحه ل  ذلك سعت الشركات االمريكيه لزيادة اإل      بعد   )١١( .

. على معظمها  تستحوذستطاعت انوإ  
 بان مفاتيح المصالح اإلقتصاديه االمريكيـه فـي منطقـة         ذكر مسؤول امريكي رفيع المستوى          

-:الخليج العربي تتمثل في االتي  
.مداداته إستقرار اسعار النفط وإالحفاظ على /أ  

. وخطوط انابيب البترول  ،الحفاظ على امن الحقول النفطيه/ب  
 فـي    كبيـراً  تلعـب دوراً   بما ان االخيـره       ؛ والمنتجه للنفط  الدول المستهلكه     التعاون بين  يادةذ/ج

 عمليات 
  )١٢(  .تسويق النفط  



 فـي فتـره     خاصـةً اري بينها وبين دول الخليج      ج حجم التبادل الت    قامت الواليات المتحده بزيادة   
اردات االقطـار   نمـت و  فبشكل عام     ،ذ نما حجم كل من الصادرات والواردات      إ  ،الفوره النفطيه 

ـ        ، %٢٢بمعدل سنوى مقداره    خالل الفتره المذكوره    الخليجيه   نوى فـى    مقابل معـدل نمـو س
مـن  اصبحت دول الخليج تستورد معظم ما تحتاجه        و  )١٣(  .% ١٠,٣صادراتها لم يتجاوز الـ     

 مـن   حتياجاتهامن إ % ٨٢مايقارب من   فعلى سبيل المثال تستورد دول الخليج         ،الواليات المتاحده 
ظلت الواردات الخليجيه متزايده حتى بعد ان بـدات         و )١٤( .القمح من الواليات المتحده االمريكيه    

 فقـد كانـت      .نتيجه للكساد التضخمي في اقطار الغرب الصناعيه       باالنخفاضالصادرات النفطيه   
السـلع   و  ،متمثله في السلع الصناعيه مثل السـيارات      هناك واردات خليجيه من الواليات المتحده       

  ،وقد ادى ذلك الى تقلقـل العـادات االمريكيـه السـلوكيه             ،ضافه للتقنيه االمريكيه  اإلنتاجيه باإل 
  . والماديه في المجتمع الخليجي

التـى تُحظـى     ةً دول مجلس التعاون الخليجى    خاصعتماد دول الخليج على الواليات المتحده       زاد إ 
  مهمـاً  مثل سـوقاً  ا ت وذلك لكونه   ؛ الواليات المتحده في مجال التبادل التجاري مع      ستثنائيه  باهميه إ 

التى بلغ   الخليجيه    االمريكيه زدادت الروابط التجاريه   ففي بداية التسعينات إ    ،للصادرات االمريكيه   
 دول مجلس التعـاون      نسبة حصة  رتفعتإ وقد    ، مليار دوالر  ٢١ نحو   ١٩٩٤حجم مبادالتها عام    

  .١٩٩٢عـام   % ٨٠ثلت نحو  اذ م ، من الواليات المتحده  هالخليجى الى اجمالى الواردات العربي    
فـدول  ،  من النفط فيتالف معظمها    الواليات المتحده    الخليج الى دول  صادرات  ل  اما بالنسبه    )١٥(

  -: انظرالجدول التالى . المتحده عتبر من اهم الدول المصدره للنفط الىالوالياتالخليج العربيه تُ
- :)باالف البراميل (للنفط الخام للواليات المتحدهالدول الرئيسيه المصدره   

 %الحصه م٢٠٠١ %الحصه م٢٠٠٠      الدول
 %١٧,٦٠ ١٦١٠ %١٦,٨٠ ١٥٢٣،١٨ السعوديه
 %٨,٥٠ ٧٧٨ %٦,٨٠ ٦١٩،٩٢ العراق
 %٢,٦٠ ٢٣٣ %٢,٩٠ ٢٦٣،٥٧ الكويت
 %٠,٩٠ ٨٠ %٠,٩٠ ٧٩،٢٩ الجزائر

اجمالى صادرات  
الدول العربيـه   

 فى االوبك

٢٩,٦٠ ٢٧٠١ %٢٧,٤٠ ٢٤٨٦% 



 %١٤,٠٠ ١٢٨١ %١٣,٥٠ ١٢٢٣،٥ فنزويال
 %٨,٩٠ ٨١٣ %٩,٧٠ ٨٧٥،١٣ نيجريا

 %٠,٧٠ ٦٢ %٠,٧٠ ٦١،٥٧ اندونيسيا
اجمالى صادرات  
ــر   ــدول غي ال
ــى   ــه ف العربي

 االوبك

٢٣,٦٠ ٢١٥٦ %٢٣,٨٠ ٢١٦٠% 
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 مـن اكثـر دول      – المملكه العربيه السعوديه      خاصةً – العربيه   نالحظ من الجدول ان دول الخليج     

.  للنفط الى الواليات المتحده االوبك تصديراً  
  ،بين الواليـات المتحـده ودول الخلـيج        حرب الخليج الثانيه زاد التبادل التجاري        ايةبعد نه     

مع دول الخلـيج    لبينيه  االتي تضاعفت معدالت تجارتها     فالواليات المتحده اصبحت الدوله الوحيده      
  فى التسعينات   مليار دوالر  ٢١ مليار دوالر سنوياً فى المتوسط فى الثمانينات الى          ١٣مجتمعه من   

 وقد   . الثانى بعد اليابان وكان هذا التحول على حساب الدول الصناعيه االخرى           حتلت المركز  وإ ،
 فـي   %٢٣ات الدول الصناعيه واردحتلت الواردات االمريكيه فى الخليج اكبر نسبه من مجموع         إ

الى % ٢٥ اليابان من     مقابل إنحسار حصة    ،في الثمانينات % ١٩نت تشكل   ا بعد ما ك    ،التسعينات
  )١٦(  .مع بقاء نسب الدول االخرى ثابته تقريباً  ،%٢٠

 –فهناك مشروعات يديرها او يملكها         ،ستثمارات مباشره في دول الخليج    للواليات المتحده إ       
  ،نشـاء الضـخمه   مثـل عقـود اإل      ، مستثمرون امريكيون في الدول الخليجيـه      –الثنان معاً   اوا

فتتاح فـروع واقسـام للمؤسسـات والبنـوك         كإ واالنشطه المصرفيه     ،ستثماراتوالمقاوالت واإل 
تحـاد  المتمثله في تكـوين إ    وهناك ايضا من المساهمات المختلطه        ،االمريكيه في الدول الخليجيه   

تتمثـل فـي الحسـابات        ،ستثمارات خليجيه داخل الواليات المتحـده      المقابل هنالك إ    وفي .بنوك  
تتمثل فـي شـراء االرض      ستثمارات عربيه مباشره اقل اهميه      وثمه إ   ، والودائع البنكيه   ،الجاريه

  .ستثمارات الخليجيه تكون في شكل ودائع بنكيـه واسـهم      ومن المالحظ ان اغلب اإل      ،والعقارات
 مليار دوالر في اواخر الثمانينات    ٣٠٠٠مارات بـ    والكويت واإل   ،السعوديهستثمارات   إ رتّدفقد قُ 

كما تدعم ميـزان      ،عد مصدراً مهماً للسيوله في االقتصاد االمريكي      اليه تُ تلك التدفقات الم   )١٧( .
. عتبر مبعث لتشغيل آالف المواطنين االمريكان وتُ  ،المدفوعات االمريكي  



صاديه التي تربطها مع دول الخلـيج تتطلـب         ان تلك العالقات اإلقت   ات المتحده   وجدت الوالي      
وذلك كوسيله للتواجـد السياسـي       والقيام بدور فاعل في هذا الصدد ؛       ، المحافظه على امن الخليج   

 سارعت الواليـات المتحـده لملـئ       م١٩٧١ عام   فعند خروج االنجليز من المنطقه      .في المنطقه 
  الـرئيس االمريكـى     لمبـدا  وفقـاً و  .ستقرار في المنطقه  العمل على حفظ اإل   و  ،الفراغ السياسي 

لها فـي المنطقـه     ستراتيجي  على إيجاد حليف إ   ركزت السياسه االمريكيه في تلك الفتره       نيكسون  
فقـد اصـدر      ، وكان التركيز على شـاه ايـران        ، المصالح االمريكيه  عنها بحراسة يقوم بالنيابه   

يـران كميـات    ال الخارجيه وبدات تصـل      ووزارة  ، الدفاع االمريكيه  ةالتوجيهات لوزار سنجر  يك
 ووصلت في عـام      ،مليون دوالر ٢٤٠م  ١٩٧٣في عام   بلغت قيمتها   االمريكيه  كبيره من االسلحه    

م ١٩٧٩  عـام  وعند قيام الثوره االسالميه في ايران فـي         )١٨(  . مليار دوالر  ٢,٥الى  م  ١٩٧٨
 لحراسةعلى دول المنطقه    عتماد  بعدم جدوى اإل  قتنعت  وإ   دعملداره االمريكيه عن ذلك ا    تخلت اإل 
نتشـار الثـوره    فقد تخوفت من إ     .الفعلي في المنطقه   التواجد العسكري     ونشأت فكرة   ،مصالحها

فخشيت من ان تنتهج الدول       ،فوقف ضخ النفط االيراني سبب لها مشاكل       ؛نطقه  سالميه في الم  اإل
 من هنـا جـاء      .وتمنع عنها ضخ النفط   سالميه في ايران    وره اإل رى في المنطقه نفس نهج الث     االخ

  االمريكي كارتر في خطابـه عـن حالـة         اعلن الرئيس فقد   ، كارتر   داره االمريكيه لمبدا  تبني اإل 
ن اي محاولـه مـن      إ( - :على  م مبدائه الذي ينص     ١٩٨٠ يناير   ٢٣ الكونجرس في    متحاد اما اإل

 الخليج سوف تعتبر فـي نظـر الواليـات       في منطقة ى للحصول على مركز مسيطر      اي قو جانب  
 بما فيها القـوه      ،بكل الوسائل وسوف يتم رده      ،على المصالح الحيويه بالنسبه لها    كهجوم  المتحده  
  ريكيـه  المصالح االم  يله للدفاع عن امن المنطقه وحماية     وقد كان هذا المبدا وس    )١٩( ) .العسكريه

مـن وصـول االتحـاد      م خشيت الواليات المتحده     ١٩٧٩ ام ع فبعد التدخل السوفيتي في افغانستان    
حتياطيـه المركزيـه    لذا سعت لتطوير القدرات اإل      ،الى تلك المنطقه الهامه بالنسبه لها     السوفيتي  

كمـا سـعت لتعزيـز        ،والمخصصه للعمل في مسارح التوتر    الموجوده في االراضي االمريكيه     
يلها الى قوات قتاليه تتمتـع      وتحوعمليات في الخليج    في مسرح ال   المركزه مسبقاً القوات االمريكيه   

سعت ولتسهيل عمل تلك القوات       .نتشار السريع عرف بقوات اإل  وذلك ما يُ    ، التحرك السريع  بقدرة
 ففي ذلك الوقت وافقت     . والمناطق المجاوره لها      ، لها في المنطقه   مين قواعد لتأ المتحده االواليا ت 

 قنـا  من طراز اواكـس فـي قاعـدة   ن بتركيز طائرتين يالمريكيعلى السماح لالحكومه المصريه   
كما وافقت    .ج الخلي في مهمات استطالع دوريه فوق منطقة     من هناك    من اجل انطالقهما      ؛ الجويه

 التـي كـان االتحـاد       -  بربـره  ت االمريكيه باستخدام منشآت قاعدة    الصومال على السماح للقوا   



 ، يصل الى حوالي مليار دوالر    المتحده على صرف مبلغ      وعملت الواليات    - وفيتي قد اخالها  سال
 الخليج   لكى تكون مركز إنطالق الى سائر ارجاء منطقة        نشاء هذه القاعده وتحديثها   من اجل اعادة إ   
 فكانت   ،واعد هناك لتعزيز ق  حيط الهندى سعت الواليات المتحده    وفى الم  )٢٠(  .والمحيط الهندي 

المهمات البحريه  ذات االهميه البالغه بالنسبه لقوات      العسكريه  اعده  عد الق التي تُ سيا  غارقاعدة دياغو 
إضـافه لكونهـا      ،تصاالتواإل ، دارينتشره في بحر العرب في مجاالت اإلسناد اإل       المالخاصه  

ـ ايضا   )٢١(  .ستطالع البحريه التي تنطلق منها طائرا ت اإل     ستراتيجيه  القاعده اإل  د ان كينيـا    نج
في ذلـك   ون  وقد خصص البنتاغ   ، للقوات االمريكيه يكيه وقدمت تسهيالت     للمطالب االمر  استجابت

فـي  وتعميق الميناء الحربي   ،دخال تحسينات في مطار نانيوكيإل مليون دوالر ٩٦,٦ مبلغ   وقتال
 ونقـاط    ،منشـآت صـيانه    قيمت في نيروبى     ليستقبل حامالت الطائرات االمريكيه كما اُ       ؛ ممبسا

الحظ ان الواليات المتحده سعت لتأمين قواعـد لهـا    ومن الم)٢٢(  .دى المتوقف للطائرات بعيدة 
  ، ُعمـان  لسـلطنة  اكبر   اهتماماً فورد    فقد ابدت إدارة    ، الخليج  قبل ظهور مبدا كارتر      في منطقة 

لوضع قاعده مصيره تحت تصـرف البحريـه          ؛ م١٩٧٥عام  الى اتفاقيه عسكريه    وتوصلت معها   
نطقـه موجـوده اساسـا فـي        في الم العسكري   التدخل    ان فكرة  مما يدل على   )٢٣(  .االمريكيه

قد ظهرت تلك الفكره بصوره كبيـره       ف،  مصالحها   كوسيله لحماية ستراتيجي االمريكي   التخطيط اإل 
ووصل االمر بـان اصـدر وزيـر الـدفاع            ، اذ هددت باحتالل منابع النفط      ،بعد الحظر النفطي  

بـان تكـون    رؤساء اركان القوات المسلحه االمريكيه       الى   م امراً ١٩٧٨في مطلع يناير    االمريكي  
 فكان ذلك بمثابه اول      )٢٤(  . ونصف حرب في الخليج     ،على استعداد لخوض حرب في اوروبا     

 كـارتر تجـاه الـدول       م ُوجه اول إنذار إلدارة    ١٩٧٨ فبراير   ٢٠وفي    ،تراجع عن مبدا نيكسون   
ن الشرق   لذا فإ   ، اكبر مصدر للنفط في العالم     ن المنطقه هي  إ: (( حيث قال   العربيه المنتجه للنفط    

.  )) وامن حلفائنا في آسيا       ، وكذلك امن الناتو    ،اليمكن فصلهما عن امننا   االوسط والخليج العربي    
 نابع من حوجتها للبتـرول ن الخليج مبا وفي ذلك اشاره واضحه بان اهتمام الواليات المتحده        )٢٥(
 وجعلها تتخذ قرار انشاء قوات التدخل        ،لسياسيه تجاه المنطقه  راتها ا االمر الذي انعكس على قرا     ،

ت ان تلك المنطقـه تتعـرض        وذلك عندما وجد    ، في المنطقه  القواعد العسكريه  وانشاء    ،السريع
نتشار الثوره االسالميه االخطار   

ـ   على عدت قواعد جويـه      تعتمد الواليات المتحده     .والتدخل السوفيتى   ، يرانيه  اال ى للمسـاعده ف
   -: ولردع اى عدوان وهىاىعمليات لحماية الممر المائى الخليجى



( تغطي طائرات     :السعوديهفي   الظهران   قاعدة/ أ  F-16    واغلب ايـران      ،كل مضيق هرمز  ) 
(وتغطي طائرات  F-15 . وكل ايران  ،وجزءاً من بحر العرب  ، من افغانستانجزءاً)   

( طائرات    : الكويت قاعدة/ ب  F-15 حتى البحـر    جزءاً من دول جنوب روسيا الجديده       تغطي  ) 
. وايران  االسود  

( تغطي طائرات     : اسرائيل قاعدة/ ج  F-16   وتركيا  ، وسوريا  ، وجزءاً من السعوديه    ،العراق) 
(بينما تغطي طائرات     F-15  )٢٦(  . والجزء الشمالي من الخليج     ،النصف الغربي من ايران   ) 

   
اصبحت الواليات المتحده هي القوه     نهيار االتحاد السوفيتي    الثانيه وإ بعد نهاية حرب الخليج            

ستراتيجيه الهامـه    بمكانته اإل  محتفظاً وظل الخليج العربي      ،العالميه لوحيده المهيمنه على المنطقه    
تقريـر   االمد   فقد نشرت لجنة اإلستراتيجيه الموحده طويلة     ، تراتيجى االمريكى   سفى التخطيط اإل  

ن الخليج الفارسـي    إ: ( يه  م جاء ف  ٢٠١٠ه للواليات المتحده حتى عام      تراتيجيه الكوني سبعنوان اإل 
اليات المتحده ظلت تعمل علـى       لذا نجد ان الو    )٢٧( .) الواليات المتحده حيويه   مصالحريمثل اكث 
الدول الصديقه المتمثله في اقطـار مجلـس التعـاون          مع  خاصه  مع دول الخليج      عالقاتها تقوية

  ،عقد بين اقطار مجلس التعاون ووزير الخارجيـه االمريكـي         دوريه تُ اجتماعات   فهنا   . الخليجي
ات الجمعيه العامـه لالمـم      اجتماع احداهما على هامش      ،مرتين في العام  عقد هذه االجتماعات    وتُ

ر الخارجيه االمريكـى    كما يقوم وزي  ،ربيع العام التالى  فى سبتمبر من كل عام والثانيه في        المتحده  
ستشفاف آراء الزعماء الخليجيين فيمـا      إل ؛  الخليج العربي   بزيارات دوريه لمنطقة   عزيرالدفاو و ا

ومن المالحظ ان مـن بـين        )٢٨(  . الخليج العربي  بالتهديدات الموجهه لمنطقة  يسميه االمريكان   
باكبر اهتمام مـن قبـل الواليـات        السعوديه  حظى المملكه العربيه    تُدول مجلس التعاون الخليجي     

 الخليج العربى ينبـع مـن االهميـه    مريكى بمنطقةهتمام اال االمر الذى يدل على ان اإل      ،متحدهال
. فالمملكه العربيه السعوديه تملك اكبر احتياطى نفطى فى المنطقه ،النفطيه لتلك المنطقه  

 ٤-١-١العالقات االمريكيه السعوديه :- 
 الجـدول   انظر  ، العربى  الخليج  في منطقة  عوديه اكبر احتياطي نفطي   تملك المملكه العربيه الس      

  -:التالى
)رميل بليون ب(م ٢٠٠٠حتياطيات المؤكده لدول الخليج لعام اإل  

 ١١٢٠٥ العراق                  
 ٩٦٠٥ الكويت                 



 ٥٠٥ سلطنه عمان             
 ١٣٠٥ قطر                 

 ٢٦١٠٧ السعوديه
 ٩٧٠٨ عربيه المتحدهدوله االمارات ال

 ٨٩٠٧ ايران
  www.petrolimintelegnt.comالمصدر:- 

قدرات اي مـن    االمر الذي يجعل      ، ماليين برميل من النفط يومياً     ١٠كما نجد ان السعوديه تنتج      
فـي   واسـعار الـنفط       ، مكنها من تحديد حصـص االنتـاج       مما  ،تبدو ضئيله المحليين  منافسيها  

. االوبك ؤثر في قرارات منظمةجعلها تو )٢٩(،االسواق  
 وذلك بعد ظهـور      ، عالقاتها مع المملكه   زت الواليات المتحده تسعى لتعزي    بدأفى الثالثينات        

قـات  الروابط بين الدولتين فى تلك الفتره فـى شـكل عال  نحصرت  وإ ،النفط بكميات تجاريه فيها   
 ولم تظهر هنالـك اى نـوع         ،السعودىيات المتحده استغالل النفط     ديه كانت تهدف بها الوال    ااقتص

 وذلك عندما تم انشاء اول تمثيل دبلوماسـى          ،م١٩٤٤ الرسميه بين الدولتين حتى عام       من الروابط 
  .للواليات المتحده فى المملكه

 بسـبب    ؛ الزمـه تعرضت العالقات بين الواليات المتحده والمملكه        الحظر النفطي          في فترة 
 مع الحظـر التـام       ،%١٠ بنسبةم خفض انتاجها النفطي     ١٩٧٣كتوبر   ا ١٨في  اعالن السعوديه   
هذا االجراء مـن جانـب        .اذا لم تتخذ تدابير فعاله ضد اسرائيل      للواليات المتحده   لشحن البترول   

ستيراداتها من النفط السعودى فى تلك الفتره       فإ  ؛ تحملهالمملكه لم يكن في مقدور الواليات المتحده        
 لـذا  .جمالي االستهالك االمريكـي    من إ % ٣ اي نحو     ، نفط سعودي يومياً   الف برميل ٥٠٠ بلغت

فـي   الخارجيه االمريكيه    عن طريق اعالن وزارة   مع السعوديه    التوتر    نيكسون تهدئة  حاولت إدارة 
المناقشات حول بيع اسلحه للسـعوديه      م ان الواليات المتحده مستعده الستئناف       ١٩٧٣ نوفمبر   ١٩

 وذلـك  ،م١٩٧٤ ينـاير    ١٧ التحول في    وقد كانت نقطة   )٣٠(.لحظر النفطي دون االنهاء المسبق ل   
بـين   فك االشتباك    من خالل اتفاقية    ،سنجر في تحقيق االتفاق المصري االسرائيلي     يعندما نجح ك  

بان الواليات المتحده تقوم باجراءات فعالـه       هنا شعرت المملكه      ، السويس قواتهما على طول قناة   
كثر وديه تجاه الواليـات      لذا تبنت المملكه موقوفاً ا      ، بين اسرائيل والعرب   في سبيل انهاء الصراع   

الى انه قد حدث تحول هـام فـي السياسـه           وزير النفط السعودي زكي يماني       فقد اشار    .المتحده  
وان السعوديه مستعده اآلن التخاذ خطـوات لخفـض سـعر الـنفط بالقـدر                 ،النفطيه السعوديه 



قنـاع الـدول    إلكما سعت المملكه      )٣١(.وهري لالقتصاد العالمي  لمنع اي ضرر ج     ؛ الضروري
م زادت  ١٩٧٤ وفـي يونيـو      .م  ١٩٧٤ تم بالفعل في مارس      وذلك  ،العربيه بانهاء الحظر النفطي   

  ،بزيـاره واشـنطن   وذلك عندما قام وزير الداخليه السعودي        االمريكيه السعوديه متانةً  العالقات  
والـدفاع وقـع     ، التجـاره والخزانـه     ووزارة  ،سنجريوك  ،كيوبعد اجتماعه مع الرئيس االمري    

احداهما منوط بها توسيع التعاون      :ن   تقضي الى انشاء لجنتي     ، بدعايه حيطتاتفاقيات اُ المشاركون  
  .منوط بها توسيع التعاون الثنائي في المجال العسـكري        والثانيه    ،الثنائي في المجال االقتصادي   

 في المجال االقتصـادي     اد السعوديه عليها  عتمفي زيادة إ  يات المتحده    الوال وكان ذلك لرغبة   )٣٢(
وافـق مـع     تت  نفطيه ذ سياسات مما يجعلها تتخ    ،االمر الذي يزيد تبعيتها للواليات المتحده      واالمني
 الحـرب العراقيـه االيرانيـه زادت        ففي فترة  .  وهذا ما حدث بالفعل     االقتصاد االمريكي  مصلحة

النـاجم   تعويض نقص النفط في السوق العـالمي       ل ؛  ماليين برميل يوميا   ١٠,٥ جها من المملكه انتا 
االشتراك فـي تخفـيض     م  ١٩٨١في مؤتمر االوبك في جنيف في مايو        كما رفضت     .عن الحرب 

اسـعار دول االوبـك      بينما تراوحت     ،دوالر للبرميل ٣٢واحتفظت باسعارها عند مستوى     االنتاج  
 هانفطن المملكه تصدر اكبر نسبه من       كما نالحظ ا   )٣٣(  .ميل دوالر للبر  ٤١ – ٣٦االخرى بين   

-:للواليات المتحده وهذا ما يظهره الجدول التالي   
-: )بالمئه(نصيب الواليات المتحده وحلفاءها من صادرات النفط السعودي  نسبة  

 النسبه الدوله
 %٢٣ الواليات المتحده

 %١٤ اليابان
 %١١ بريطانيا
 %٧ المانيا
 %٥ افرنس

.٣٣ص، م ١٩٩٦ اكتوبر ٢٠-١٤ ، ٣٥٤العدد ،  مجله قضايا دوليه -:المصدر     
واجمـالي    ،يقل دوالرا عن سعر السوق    تبيع للواليات المتحده البترول بسعر      كما نجد ان المملكه     

ات تقدمها المملكه للواليات المتحـده       اذاً هنالك امتياز   )٣٤(  .مليون دوالر في السنه   ٦٥٠ذلك يبلغ   
زاد حجـم   فقد    ، تسعى دائما لربط اقتصاد المملكه باالقتصاد االمريكي       المر الذى يجعل االخيره   ا

لخليجيـه  فاصبحت المملكه من اكبـر االقطـار ا    ،بين المملكه والواليات المتحده التبادل التجاري   



م ١٩٧٠ تجارتها مع االخيره خالل الفتره مـن عـام           اذ بلغت نسبة    ، مع الواليات المتحده   تجارةً
  .من الحجم الكلي للتجاره الخليجيه االمريكيـه      % ٧٠حولي  م  ١٩٨٤حتى النصف االول من عام      

% ٨٠واصبحت السعوديه تستاثر بحـوالي        ،وفي فتره التسعينات زاد حجم التبادل التجاري       )٣٥(
ول انظر الجد   .الخليجي والواليات المتحده  من حجم النشاط التجاري فيما بين دول مجلس التعاون          

  _ :التالي
 
 
 

-) :بماليين الدوالرات(  حجم التبادل التجاري االمريكي مع دول مجلس التعاون الخليجي   
ــادل الدوله التبـــ

 التجاري
 م١٩٩٤ م١٩٩٣ م١٩٩٢

 السعوديه ٥,٧١٩٠٨ ٦,٦٦٥٠٦ ٧,١٦٣٠٣ الصادرات
 ٧,٠٠٩٠٨ ٨,٣٤١٠٥ ١١,٢٨٥٠٧ الواردات

 الكويت ٩٩٧٠٥ ١,٠٠٩٠٥ ١،٣٢٦٠٩ الصادرات
 ١,٦٤٤٠٨ ٢,٠٠٣٠٤ ٣١٠٠٦ الواردات
 االمارات ١,٤٩٧٠٢ ١,٨١١٠٤ ١,٥٥٢٠٤ الصادرات
 ٤٦٢٠٢ ٧٤٤٠٥ ٨٧١٠٩ الواردات
 البحرين ٦٢٥٠٤ ٦٥٣٠١ ٤٨٨٠٧ الصادرات
 ١٤٠٠١ ١٠٩٠٤ ٧١٠٢ الواردات
 عمان ٢٨٦٠٨ ٢٦٥٠٣ ٢٥٧٠٤ الصادرات
 ٣٤٧٠١ ٣٠٥٥٠٥ ٢٠٧٠٣ الواردات

 
 قطر ١٥٥٠٦ ١٦٦٠٣ ١٨٩٠١ الصادرات
 ٨٨٠٦ ٧٢٠٣ ٧٦٠٥ الواردات

ابوظبي ، ايران والخليج  البحث عن استقرار ، جمال سند السويدي  -:المصدر  



.١٥١ص،  م ١٩٩٦، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجيه    
لس بين دول مج  في حجم التبادل التجاري     االكبر  نجد ان المملكه تستاثر بالنسبه       بمالحظة الجدول  

 التسعينات حافظت السعوديه على المركز االول       فخالل فترة   .متحدهوالواليات ال التعاون الخليجي   
مـن مجمـل     % ٤٣,٤الـى    بمعدل وصل     ،بين البلدان العربيه المستورده من الواليات المتحده      

 كما ان الواليـات المتحـده تـاتي فـي            .م١٩٩٣ عام   ٤٠,٩و    ،م١٩٩٢الواردات العربيه عام    
مليـون دوالر عـام     ٦٠٠٠ اجمـاال  حـوالي        ،بين البلدان المصدره الى السعوديه    ركز االول   الم

  )٣٦(  .م١٩٩٤
هنالـك اسـتثمارات    ف ، االقتصاديه بين البلدين فى شكل روابط تجاريه فقـط           لم تنحصر العالقات  

 واكبر   ،ريكيهمودع في البنوك االم   صنف على انها اكبر     تُفالمملكه   ، اقتصاديه متبادله بين البلدين   
كما نجـد ان      .لمتحدهلحكوميه والعقارات في الواليات ا    مستثمر عربي في مجال شراء السندات ا      

بتنفيذ المشـروعات    وتقوم الشركات االمريكيه      ،الواليات المتحده من اكبر المستثمرين في المملكه      
ذات الصـله بتنفيـذ     كانت الشركات االمريكيـه     م  ١٩٨٢فبحلول عام    .الكبيره الهامه في المملكه   

 كانـت    ،في دول مجلس التعاون   مليار دوالر   ٢٤نحو   قدر قيمتها المشروعات الكبيره تنفذ عقوداً تُ    
 التسعينات اضحى   وفي  .من مجمل العقود العربيه مع الشركات االمريكيه      % ٩٠ السعوديه   حصة

وحاليا يوجد حوالي   ، ستثمارات االمريكيه في السعوديه هو المشروعات المشتركه        النمط السائد لإل  
هـذه  بليون دوالر فى    ١١,٥ شركه مشتركه في المملكه استثمرت الشركات االمريكيه حوالي          ٢٠٩

 التي تاسسـت بـين ارامكـو         ،) النجم   شركة( الشركات التي من اهمها شركه استارانتربرايس       
الحكومـه  هذا وقد منحـت      )٣٧(  .في مجال تكرير وتسويق منتجات البترول     السعوديه وتكساكو   

 مشروع  وذلك بهدف اقامة   ؛ للهيئه االمريكيه للهاتف والتلغراف      بليون دوالر ٤السعوديه مبلغ قدره    
الموقع لشراء  في العقد   بليون دوالر   ٦مبلغ   وكذلك    ،تصاالت السعوديه يهدف لتنمية شبكة اإل   كبير  

العربيـه  طـوط    وبوينج  التي تم تغيير اسـمها الـى الخ           ،دونيل دوقالس طائرات مدنيه من ماغ   
 شـجعت   ،  الروابط االقتصاديه بين البلـدين     فى سبيل زيادة  و )٣٨(  .م١٩٩٤السعوديه في يوليو    

فقـد اشـاد      ستثمارات االجنبيـه   وجذب اإل   ، الخصخصه المملكه إلتباع سياسة  الواليات المتحده   
ـ   مجـال  ئيس بوش بالشجاعه السياسيه للملكه العربيـه السـعوديه فـي          الر  وجـذب   ه الخصخص
وجـذب    ،ملي االستمرار في الخصخصـه     المرحله المقبله تُ   نإ(( : فقد قال   ستثمارات االجنبيه   اال

وكل ذلـك     ،وخلق فرص عمل جديده للشباب السعودي       ، وتخفيف القيود الحكوميه    ،االستثمارات
واليات المتحـده للعمـل علـى ربـط         بالتالي تسعى ال   )٣٩(  .)  .) الواليات المتحده  من مصلحة 



 اإلقتصـاد   صـبح مصـلحة    حتـى ت   وذلك  ؛  السبل بكافةقتصاد االمريكي   باإلاد السعودي   قتصاإل
 فتسعى المملكه بذلك للمحافظه على مصالح االقتصـاد          ،قتصاد االمريكي السعودي من مصلحة اإل   

.باالسعارالمناسبه   والتي من بينها الحصول على النفطاالمريكي   
 فقد بلغت قيمة    ،ت لتعزيز الروابط العسكريه مع المملكه     سع نجد ان الواليات المتحده      ايضاً      

 حـوالي   م  ١٩٨٠ –م  ١٩٧١مـابين عـامي     اتفاقيات المبيعات العسكريه االمريكيه الى السعوديه       
ضـافه الـى    باإل  ،مليار اخرى من المبيعات العسكريه التجاريه     ١١ضافه الى   باإلمليار دوالر   ٣٤

تعمل في السعوديه منفـذه لعقـود مهمـه ذات عالقـه            ه  ذلك هنالك العديد من الشركات االمريكي     
وتقوم شركه اخـرى      ،وغيرها  الس دوق –دونيل  مثل شركه لوكهيد وماغ     ،بالمشاريع العسكريه 

تتعلـق بنظـام المـايكروويف المصـممه        بمشاريع غايه في السريه     هي صناعات ليتون    رئيسيه  
االمريكيـه التـي    يتبين من االرقام الرسميه     هذا و   )٤٠(.مليار دوالر ١,٤ بقيمةللمراقبه الداخليه   

المستورد االول في العـالم     م  ١٩٧٩كانت خالل عام    بان السعوديه   م  ١٩٨٠ في مطلع عام     تشرنُ
  ، والتجهيز  ،االنشاءالى اعتمادها على خدمات     باالضافه    االمريكيهلالسلحه والمعدات العسكريه    

االمريكيه السعوديه ذات العالقـه      االتفاقات    قيمة قد بلغت و  ،والتدريب االمريكيه بصوره شبه كليه    
وقد كانت الحرب العراقيـه       )٤١( .مليون دوالر ٦٤٢٠٠بالدفاع خالل العام المذكور مامجموعه      

  تشـكل خطـراً     التوسع العسكري االمريكي في السعوديه باعتبار ان ايران          حجه لزيادة االيرانيه  
علـى  ت االبيض داخل الكونجرس عن عـزم االداره         م اعلن البي  ١٩٨١ ففي ابريل     ،على المملكه 

وذلـك  تحسين امكانيات دفاعاتها المضاده       بغية   الى المملكه دفعه جديده من المعدات الحربيه      بيع  
 العمليات القتاليه الى اراضي البلدان الخليجيـه التـي تقـدم المسـاعده             بنقل  بعد ان هددت ايران     

(من طـراز    وطائرات تزويد بالوقود      ،رات اواكس بخمس طائ مد السعوديه   لذا تم     .للعراق KS-

135 (ضافيه لمقاتالت   وصهاريج وقود إ  )  F-15  واوضح الناطق باسم      ،) جو -جو(وصواريخ    ،)
لتعهدات الواليـات المتحـده فيمـا يتعلـق      متداداًعتبر إاالداره االمريكيه ان ارسال هذه االسلحه يُ 

 ريغـان   ان إدارة ذكرت الصحف االمريكيه    م  ١٩٨٧ وفي اغسطس    )٤٢(  .بضمان امن السعوديه  
ار هذه الصفقه    من المقرر في اط     ،بمبلغ مليار دوالر  من االسلحه للسعوديه    تعتزم بيع دفعه كبيره     

(  مقاتله من طراز ١٤رسال إ F-15 بين العراق والكويت وعند قيام حرب الخليج الثانيه  )٤٣(  .)
فقامـت   ه من المخاطر الرئيسيه التي تهدد امن المملكهي بانصورت الواليات المتحده النظام العراق 

فواردات المملكه من   ، من الواليات المتحده     وارداتها من االسلحه     بزيادةالمملكه العربيه السعوديه    
الى   ،م١٩٨٩ –م  ١٩٨٠  عام منخالل الفتره   % ٥٣من  شهدت زياده ملحوظه    السوق االمريكيه   



عتماد االمني على الواليات المتحـده       ذلك اإل   )٤٤(  .اتفي النصف االول من عقد التسعين     % ٦٥
 ضغط تسـتخدمها الواليـات      ذلك يمكن ان يكون بمثابة ورقة      اذ ان     ؛  االخيره مصلحةيصب في   

 خاصه فـي   ،االمريكيهتباع  السياسات التي تتوافق والمصلحه إلالمتحده لتضغط بها على المملكه     
 الـروابط التـي    ومن المالحظ انه بالرغم من متانة      .وبك داخل منظمه اال   مجال السياسات النفطيه  

  ،تعترضـها بعـض العقبـات     اال اننا نجد ان تلك الروابط         ،تربط بين الواليات المتحده والمملكه    
عـن  اللها  سـتق ره الظهار تعاطفها مع العـرب وإ      في بعض االحيان مضط   فالمملكه قد تجد نفسها     

 قد تتردد في مسـاعدة    لمتحده  الواليات ا و  ،يده السرائيل اسات االمريكيه المؤ   بسبب السي   ؛ واشنطن
ت المتحده تحسـم    اننا نجد ان الواليا   اال   .عتراض اسرائيل على ذلك     نتيجه إل   ؛ السعوديه عسكرياً 

  . عالقاتها مـع المملكـه     فتتخطى جميع العقبات من اجل تقوية       الموقف لصالح مصالحها الحيويه   
 االواكس للسعوديه اال اننا نجد ان تلك الصفقه قـد تمـت             بيعفبالرغم من اعتراض اسرائيل على      

راطيه وحقوق   لموضوع الديمق  – الحرب البارده     بعد نهاية  –بالرغم من تشجيع الواليات المتحده      و.
فهـي    ، عالقاتها مع المملكه   في سبيل تقوية  االنسان اال انها التريد لذلك الموضوع ان يكون عقبه          

النهـا التـامن    وذلك    ؛ راطيه في المملكه  عتبر غير ديمق  التي تُ ات  تغض الطرف عن كل الممارس    
 الغنيه بالنفط   حكومه تعارض مصالحها في تلك الدوله     راطي الذي قد يجلب لها      نتائج التحول الديمق  

ديك تشيني عما اذا كانت الواليات المتحده ترغب        فعندما تم توجيه سؤال لوزير الدفاع االمريكي        ، 
  ،جابه المختصـره هـي ال     اإل((: رد قائال   راطيه   السعوديه لتصير اكثر ديمق    لمؤسساتفي تغيير ا  

 كـان ذلـك علـى حسـاب القـوه           نـاً  واحيا  ،سعينا لحفظ تلـك المؤسسـات     فعلى مر السنين    
  )٤٥(.))راطيهالديمق

عتبـار ان تلـك     تفاظ بعالقات متينه مـع المملكـه بإ       حنجد ان الواليات المتحده تسعى لإل     بالتالى   
        .ت تحقق لها مصالحها المرتبطه بالنفط العالقا

 ٤-٢ الدور االمريكى خالل حربى الخليج االولى والثانيه :- 
،  الخليج العربى من المناطق التى تتولد فيها نزاعات الحدود بين الحـين واآلخـر              منطقة         

لـم تشـارك فـي       ،فالحدود بين دول المنطقه هي حدود موروثه من زمن االستعمار االنجليزي            
 االيراني  -من اهم النزاعات التي قامت في الخليج العربي النزاع العراقي           . وضعها دول المنطقه    

بـل  إنتهى بتحرير الكويت مـن ق      والنزاع العراقي الكويتي الذي       ، ثمانيه سنوات  استمر لمدة الذي  
 تدخلها فـي    ل على زيادة  لنزاعات للعم ستغلت الواليات المتحده هذه ا    وقد إ   .قوات التحالف الغربيه  

  . ؛ كوسيله لبسط نفوذها على منطقة الخليج العربى الغنيه بالنفطالمنطقه



 ٤-٢-١ الحرب العراقيه االيرانيه والتدخالت االمريكيه :- 
 وقـد حاولـت الواليـات        .       شط العرب كان موضوع لخالفات طويله بين ايران والعراق        

اليات المتحده لـن    يهام العراق بان الو   بين العراق وايران وذلك عن طريق إ      المتحده تسعير النزاع    
وجدتها  ف  ،م١٩٨٠ قامت الحرب العراقيه االيرانيه في عام        . العراق بشط العرب     تعارض مطالبة 

 فمنذ قيام الثـوره      ،حتواء القوى االقليميه التي تهدد مصالحها في الخليج       الواليات المتحده وسيله إل   
  بعد ان اصـبحت ايـران       خاصه  ، في ايران شعرت الواليات المتحده بخطر تلك الثوره        االسالميه

 فحسـب   .وتعارض عملية السالم مع اسـرائيل         ،تعارض الوجود العسكري االمريكي في الخليج     
يمكن  (  : الخارجيه فانه  ووزارة ،  وحسب راي البنتاجون    ،راي الممثلين الرسميين للبيت االبيض    

 وخلـق    ، قوه آيه اهللا الخميني الى وضع باقي دول الخليج تحت الخطر المباشر            ان يؤدي انتصار  
 واالمن القومي في منطقـه     ،  وحلفاؤها في الميدان الدبلوماسي     ،صعوبات جديده للواليات المتحده   

 والتـدخل    ، ايران بمحاربة وفي هذا اشاره توضح ان قيام الواليات المتحده          )٤٦( ) .غنيه بالنفط 
.   المصالح النفطيه حرب ضد ايران كان من اجل حماية الفي تلك  

-: الحرب االتي عند بدايةتخذتها الواليات المتحده اهم الخطوات التي إ    
  وطائـرتي ،رسـال اربـع طائـرات اواكس للـرصد واالنـذار للسـعودية إ/أ  

)KS-135                                                   . ( 
 منهـا حاملتـا    ، سفينه٣٢ادة حجم األسطول االمريكى العامل في بحر العرب بحيث يضم           زي/ب 

. حامل للصواريخ وطراد ، طائرات  
/ج      للمسانده للدور االمريكي      ؛  حجم وجودهم العسكري في المنطقه     حث حلفاء امريكا على زيادة     

  ،ى تابعـه لبريطانيـا     سفينه حربيـه اخـر     ٣٠فباالضافه الى السفن االمريكيه هناك حوالي       
.وفرنسا واستراليا   

ستناد الى القواعد فـي عمـان       وتستطيع اإل   ،الف جندي ١٢تحضير قوه للتدخل السريع تضم      /د  
ضافه الى ان اي تحركات عسكريه امريكيه للتدخل المباشر في المنطقـه            باإل ، ومصر وغيرها 
.غارسيا والمحيط الهندي ة دياغوالراسيه في قاعدستناد الى سفن التركيز المسبق تستطيع اإل  

الـى مصـر    ) ٧ -أ( لدعم التكتيكـي     وسرب من طائرات ا     ،جندي امريكي ١٤٠٠رسال  إ / هـ
    جراء إل

.مناورات مشتركه         



 احتمال قيام الواليات المتحده باالشـراف المباشـر علـى نظـام الـدفاع الجـوي                 دراسة/  و  
ريخ هوك المضاده للطائرات حول آبـار الـنفط         بما في ذلك تركيز بطاريات صوا     ،السعودي

  )٤٧(.  الفنيين العسكريين االمريكيين حت إدارةالسعوديه ت
 هـددت ف  ، والناقالت التي تقوم بالشحن منها      ،يرانيهددت العراق بضرب منشآت النفط اإل     ه      

ـ     ايران  بإغالق مضيق هرمز اذا تعرضت منا        وهنـا  . ه  طقها البتروليه لقصف الطائرات العراقي
 الـى اعـالن الـرئيس       االمر الذى ادى  ، وجدت الواليات المتحده ان مصالحها النفطيه فى خطر         

االمريكي رونالد ريغان صراحه بانه ال مفر امام الواليات المتحده ودول اوربـا الغربيـه سـوى                 
ما هددت   وعند )٤٨. (ى لو إستدعى االمر إستعمال القوه        حت  ، تدفق البترول  إعاقةالعمل على منع    

 التـي مـن اهمهـا الكويـت         –ايران بضرب ناقالت البترول التابعه للدول التي تدعم العـراق           
 ستنجرمن طراز إ   صاروخ مضاد طائرات     ٤٠٠ امر الرئيس ريغان بتسليم السعوديه       –والسعوديه  

 كما اكدت المصادر المسؤوله ان الواليـات المتحـده ارسـلت             ، منصه اطالق لها   ٢٠٠ وعدد   ،
( طائرتين من طراز صهاريج الوقود بالفعل K-S 135  لتعزيز ثالث طائرات اخرى من هـذا   ؛)

(النوع موجوده في السعوديه لتزويد الطائرات المقاتله         F-15 هذا باإلضـافه      ،بالوقود في الجو  ) 
تفاق مع احدى   لإلندفعت الكويت   وعندما إ   )٤٩( .   انذار مبكر جديده اكثر تطوراً     الى تسليم طائرة  

 ناقالتها سارعت الواليات المتحده لتكون هي القـوه التـي تحمـي             العظمتين آنذاك لحماية  تين  القو
  . الخلـيج  ع الطريق امام االتحاد السوفيتي من الوصول لمنطقة        وذلك حتى تقط    ؛ الناقالت الكويتيه 

ـ  داره االمريكيه   م ان اإل  ١٩٨٧ مايو   ٢٨في  فقد اعلن وزير الخارجيه االمريكي آنذاك        ى وافقت عل
 ات المتحده تعمل علـى حراسـة وحمايـة         واصبحت الوالي   ،عادة تسجيل ناقالت النفط الكويتيه    إ

  ؛  ايرانيـاً   بترولياً م قصفت القوات االمريكيه رصيفاً    ١٩٨٧ اكتوبر   ١٩ فبتاريخ    ،الناقالت الكويتيه 
 االقليميـه    بترول كويتيه معاد تسجيلها فـي الميـاه        الصاروخي االيراني على ناقلة    للهجوم   انتقاماً
قامت البحريـه   م  ١٩٨٨ ففي ابريل     ،  واصلت الواليات المتحده مواجهتها اليران      )٥٠(  .الكويتيه

 غراق نصف االسطول االيراني باسره في ظرف ست ساعات بدعوى ان لغماً ايرانيـاً  االمريكيه بإ 
بترول المحليـه    هذا وقد هاجمت الزوارق االيرانيه ناقالت ال       )٥١(  .مس احدى البواخر االمريكيه   

 وكانـت نتيجـه لـذلك ان         ، كما تعرضت للسفن البحريه االمريكيه القائمه بالحراسه        ،في الخليج 
م بتدمير رصيفين بتروليين عـائمين تـابعين        ١٩٨٨ابريل  ١٨قامت السفن الحربيه االمريكيه في      

 مرات واصابت  اغرقت البحريه االمريكيه ثالث مد      ،وعندما تعرضت لها السفن االيرانيه    . اليران
 االمارات العربيه المتحده    بترول تابع لدولة   وقد ردت ايران  بقصف رصيف        . اخرتين  تين  اقطقر



  ، كما قصفت ناقله بترول وسفينه انقاذ ترفعان العلـم االمريكـي            ،بحجة ان شركه امريكيه تديره    
ا ادى الى اصـدار     مم ،  االمارات واشعلت فيها النيران جنوبي الخليج      وهاجمت سفينه تابعه لدولة   
 اي السفن التجاريه التابعه لدول ليسـت        )٥٢(  ، السفن المحايده  لحمايةقرار من الواليات المتحده     

لعمـل علـى    اثناء الحرب ل   تدفق النفط سعت الواليات المتحده       ولضمان سالمة .  في الحرب    طرفاً
 بقصـف   وقامـت   ،هوذلك عبرالتنسيق مع عدد من عواصم اوربا الغربي       ،كسح االلغام في الخليج   

 وذلك عندما كات تبث االلغام على بعـد          ،الزوارق االيرانيه البرمائيه في المياه الدوليه في الخليج       
.  كيلو متر من البحرين ٨٠  

اال انها في الوقـت       في تلك الحرب    للعراق الواليات المتحده لرغم من دعم    من المالحظ انه با       
بعـد  –بل كانت تتخوف من ان يصـبح العـراق           ، حد ذاته نفسه لم تكن تريد انتصار العراق في        

 هـذه اول    (( : يسنجر صراحةً  فقد قالها ك   ، قوه تهدد مصالحها فى المنطقه       –انتصاره فى الحرب    
 )) . وانما ان يخرج الطرفان كالهما مهـزوم          ،حرب في التاريخ نتمنى ان ال يخرج فيها منتصر        

 شارف على االنتصار في الحـرب       ا وجدت ان العراق     ه عندم  لذا نجد ان الواليات المتحد     ) ٥٣(
 حمله دعائيه عنيفه ضد العراق باتهامه باستخدام االسلحه الكيميائيـه ضـد             فشنت ،افتعلت ذوبعه   
 ، اتخذ الكونجرس قرارات عقابيه ضد العراق اشتملت على قيود على التجـاره            . مواطنين اكراد 
 تحولت الـى    ا نجد ان الواليات المتحده       كم  ،ليه منحه قروضاً من المنظمات الدو     وعلى معارضة 
م موضوع وجود اتصاالت بين الواليات المتحـده و         ١٩٨٦ثير في نوفمبر     فقد اُ   ،دعم ايران سراً  

 وقد اشتملت المعلومات     ،ايران حول تزويد الواليات المتحده اليران بقطع الغيار وبعض االسلحه         
( وقطع غيـار للطـائرات        ،لدفاع الجوي عن الصفقه على صواريخ مضاده للدبابات ول       F-14 (.  

 ثماني سنوات تكبدت فيها كل من ايران والعـراق          رت الحرب العراقيه االيرانيه لمدة      استم  )٥٤(
متداد الخطر االيراني الـذي روجـت لـه         كما تخوفت دول الخليج االخرى من إ        ،خسائر فادحه 

. واليات المتحده االمريكيه من التطالب بدفعات من السالح  واخذت  ،الواليات المتحده  
تدخلها العسكري في المنطقـه      لزيادةستغلت تلك الحرب    المالحظ ان الواليات المتحده قد إ     من      

 داخـل   حتفظت الواليات المتحده بوجودها العسكري    وحتى بعد إنتهاء الحرب إ     .لحماية مصالحها   
 ان الواليات المتحده لن تسـحب قواتهـا         فقد اعلن مستشار الرئيس ريغان لالمن القومي       ، المنطقه

 وقد اكد ذلك مسـاعد وزيـر الخارجيـه           ، لالهميه الحيويه لتلك المنطقه    البحريه من الخليج نظراً   
ن واشنطن ستحتفظ بوجودها البحري فـي       إ: (( م بقوله   ١٩٨٧د بيرتي في عام     االمريكيه ريتشار 

 بترول الخليج بواقـع ثـالث اضـعاف مـا           حتمال تزايد اعتماد الواليات المتحده على     إل   الخليج



 - هذا وقد اعرب وزيـر الـدفاع كـارلوش         )٥٥( )) .تحتاجه االن خالل االعوام الخمس القادمه     
قطعه بحريـه  ٢٥واشنطن ستبقي  :   بان   -م٧/١٢/١٩٨٨بمؤتمر صحفي عقده في الكويت بتاريخ       

 القـوات   ره اخرى بان مهمة   مكرراً م   ، وانها ال تنوي ان تقلص وجودها اكثر من ذلك          ،بالمنطقه
تساع نطاق الهيمنـه االيرانيـه      دون إ والحيلوله   ،  المالحه الدوليه  بالمنطقه كانت لحماية  االمريكيه  

)  ٥٦(  .على مياه الخليج  
 
 ٤-٢-٢ حرب الخليج الثانيه والسياسه االمريكيه تجاهها :-

بالديون التـي قـدمتها الكويـت       الً  ين العراق وايران اصبح العراق مثق      الحرب ب  بعد نهاية        
ضافه الى االزمه االقتصاديه التي اصبح يعـاني منهـا نتيجـه            هذا باإل   ،والسعوديه اثناء الحرب  

 المعروض في االسواق العالميه مـن       م الناجم عن زيادة   ١٩٩٠في يونيو   النخفاض اسعار البترول    
  . قبل الكويت واالمارات

وبانخفاض اسـعار     ،يه على النفط كمصدر رئيسي للدخل     قتصاد العراقي يعتمد بصوره شبه كل     اإل
 وقد طالبـت    . التى تكبدها اثناء حربه مع ايران        الديوناإليفاء ب  لم يكن في مقدور العراق       البترول

 كما اتهمت كـل مـن الكويـت          ،اء الديون بحل مسألة الحدود مع الكويت وإلغ     الحكومه العراقيه   
  الكويتيه برعايه  - كانت هناك المحادثات العراقيه       . النفط واالمارات بتسببهما في انخفاض اسعار    

 ،  التوتر في العالقات بين العـراق والكويـت        إلزالة  مصريه التي جرت في السعوديه        -سعوديه  
 اغسـطس   ٢عندما فشلت تلك المحادثات انتهى االمر بدخول العراق واحتاللـه للكويـت فـي               و

. م ١٩٩٠  
 قوه اقليميه في المنطقـه      اق ذلك الوقت تتخوف من ان يصبح العر       كانت الواليات المتحده في        

 في خطابه في فبراير      صدام حسين  - العراقى نظامال  رئيس حخاصةً بعد ان صرّ     ،تهدد مصالحها 
 ودعا باستخدام سـالح      ، عن دعوته للعرب بتحمل المسؤوليه من اجل تحرير فلسطين         - م١٩٩٠
ات المتحده بتوجيـه    لذا بدات الوالي  . ي االمريكي في الخليج     نهاء التواجد العسكر  كما دعا إل  ،النفط

فقد  . ووجدت فى احتالل العراق للكويت الوسيله لتحقيق ذلك       ،  واضعافه    العراق سهامها لمحاربة 
  عراقيـاً  فترض غـزواً  بعضها إ   ،جريت اربعه مناورات حربيه على االقل موجهه ضد العراق        اُ

 واول هذه المناورات كان تمريناً على الكمبيوتر تحـت اسـم             ،للكويت قبل ان يحدث الغزو فعالً     
اال   ، بالتالي نالحظ ان الواليات المتحده كانت تتوقع غزو العـراق للكويـت            )٥٧(  .نظره داخليه 

 بل اننـا نجـدها       .يقافه ولو حتى مجرد ردع العراق عن ذلك الغزو        انها لم تقم بفعل اي شيء إل      



ففي لقائهـا    ،  مع الكويت امر الُيعني الواليات المتحده كثيراً       اشعرت العراق بان موضوع خالفها    
  انـا  ((: ريل غالسـبي    ابم قالت السفيره االمريكيه     ١٩٩٠ يوليو ٢٥مع الرئيس صدام حسين في      

 كانت التوجيهات لنا في تلك الفتره ان ال           امريكا في الكويت   خدمت في اواخر الستينات في سفارة     
 وقد ُوجه جيمس بيكر متحدثنا الرسـمي         ،العالقه المريكا بهذه القضيه    و  ،عالقه لكم بهذه القضيه   

 فالواليات المتحده غضت الطـرف عـن االعتـداء          )٥٨( .)) .الن يعيد التاكيد على هذا التوجيه       
 مما   ، حتى يظهر العراق بمظهر المعتدي على دوله ذات سياده          ؛ العراقي للكويت في بدايه االزمه    

  ، النظـام العراقـي     القيـام بمعاقبـة    – عن طريق مجلس االمن الدولي       –ه  يتيح للواليات المتحد  
. ضعافه اقتصاديا وعسكريا وإ  

ت الواليات المتحده بتكثيف تواجدها العسكري فـي        أحتالل الكويت بد       عندما استطاع العراق إ   
عن اهداف الوجـود    -م  ١٩٩٠ سبتمبر   ١٢ في خطاب له في      - وقد كشف الرئيس بوش     ،المنطقه

ان العـراق يسـيطر علـى       (( : ستراتيجي الجديد جاء فيه     ليج وفق التصور اإل   العسكري في الخ  
ـ    ، ويسيطر مع الكويت على ضعف هـذه النسـبه          ،حتياطي النفط العالمي  من إ % ١٠ مح  واذا ُس

الـذين  طرسه لتهديد جيرانـه     والغ  ،للعراق بابتالع الكويت ستكون له القوه االقتصاديه والعسكريه       
 وال نستطيع ولن نسمح لشخص بالسـيطره علـى       ، االسد من النفط العالمي     على حصة  يسيطرون

 وفي هذا اشاره واضحه الى ان التدخل االمريكي في حرب الخلـيج             )٥٩( .)) .مورد حيوي كهذا  
 الخارجيـه    وزيرة -برايتئلت مادلين اول   سُ فعندما   ،  مصلحتها النفطيه  كان من اجل حماية   الثانيه  
  ، والهيرسـك قارنه بين مشكله كوسوفو والبوسنه والكيل بمكيالين م ، النظره واجيةعن إزد -آنذاك  

له العراق فهـي مرتبطـه      اما مسأ ،ن تلك مشكله عرقيه   أ(( :والموقف من العراق اجابت بوضوح      
)٦٠)) . ( .بالنفط الذي هو شريان الحضاره الغربيه  

-:ط  نقااالمريكيه في بداية االزمه في عدةتمثلت التكتيكات   
 واستخدام هذا    ، ويحاصره يحول دون تمادي النظام العراقي    جماع دولي   إمين  لتحرك السريع لتأ  ا/أ

 لقرار دولـي     واستعداداً  استباقاً  ،االجماع غطاء لعمل ميداني في اطار القوات المتعدده الجنسيات        
.جيز لها الخيار العسكري تخاذه ُيتسعى االداره االمريكيه إل  

 التدخل االمريكي العسـكري فـي       – في خطاب متقلب المضامين      –الميه تبرر   عقيادة حمله إ  /ب
 عبر كيل استفزازي من االتهامـات والنعـوت الـال            ، وتحرض ضد النظام العراقي     ،الخليج

 وقـد تنوعـت     .اخالقيه التي تدينه كنظام غير مرغوب فيه داخل الحقـل الـدولي والعربـي               
 التـدخل فـي     ضرورةتحده القناع الراي العام العالمي ب     التبريرات التي هدفت بها الواليات الم     



 بالمصالح االمنيه للواليـات      بما يشكل تهديداً    ،ان خطراً داهماً يهدد السعوديه    : ( الخليج منها   
اننا نتحرك بمقتضى   ،  حقوقها المشـروعه     الواليات المتحده تتحرك في دائرة     ان( ، ) المتحده  

 تحمل سـيطرة   المجموعه الدوليه    اليمكننا نحن وبقية   . )  ( لم منا قانوننا واستجابه لما طلبه العا    
  .)٦١( )  . الخليجعلى إمدادات الطاقه في منطقةدكتاتور واحد 

 لكـي تعطـي    ؛اقدمت الواليات المتحده للتحرك تجاه االزمه من خالل مجلس االمن الـدولي          
 اداه طيعه لالوامـر     كان بمثابة المن   ومن المالحظ ان مجلس ا      . الشرعيه الدوليه  صفةلتصرفاتها  
 ومما يدل على ذلك ان رد فعله تجاه االحتالل العراقي للكويـت يختلـف عـن ردود                   ،االمريكيه

 فـي    فقد اصدر مجلس االمن اثني عشـر قـراراً         ،افعاله تجاه االعتداءات الصهيونيه على العرب     
نسـحاب   يطالب العراق باإل    الذي ٦٦٠ر رقم    تضمنت القرا   ،م١٩٩٠ / ٢٩/١١- ٢/٨الفتره من   

 قـرار    اى  في الوقت الذي نجد فيه ان مجلس االمن يعجز عن اتخاذ            ،غير المشروط من الكويت   
تم فرض نظـام عقوبـات االمـم        . االنسحاب الفورى من االراضي العربيه      بيطالب فيه اسرائيل    
تخذه من قبل المنظمـه     فى تفعيل القرارات الم    وقد اسهمت الواليات المتحده      ،المتحده على العراق    
 بضـائع   ذى منع جميع الدول من اسـتيراد اي        ال ٦٦١ كان هناك القرار رقم      .الدوليه ضد العراق    

 وكان االستثناء الوحيد الـذى اورده القـرار يخـص            ، مواد الى العراق   او تصدير اي   ، عراقيه
 السـماح    وعند ظهور ظروف انسانيه تتطلـب       ،التجهيزات المخصصه حصراً لالغراض الطبيه    

 ان المجلس قد حصـر لنفسـه او للجنـة            هذا االستثناء هو   ومما قلل من اهمية     .بالمواد الغذائيه 
كما اضاف المجلس شـرطاً     ،  تحديد ما اذا كانت هناك ظروف انسانيه قد ظهرت           العقوبات سلطة 

الصـليب   ومنظمة  ،جديداً للسماح بتصدير االغذيه واالدويه وهو ان يتم عن طريق االمم المتحده           
س االمن على فرض حصـار       كما وافق مجل   )٦٢(  .٦٦٦  رقم االحمر كما نص على ذلك القرار     

 وبعد   .٦٦٥  رقم  اغسطس القرار  ٢٥ وذلك عندما اُعتمد في       ، نظام العقوبات  بحرى لتقوية فاعلية  
 بموجبـه   والـذي قـرر     ،٦٧٠شهر واحد من ذلك شدد المجلس من الحظر بموجب القرار رقم            

 وقد لعبت الواليات المتحـده       . على جميع وسائط النقل بما فيها الطائرات       ٦٦١رار رقم   تطبيق الق 
لتفعيـل  كما سعت    )٦٣(،تجاه تطبيق  الحظر البحري وتوسيعه الى الجو        في الضغط بإ    كبيراً دوراً

ره إلغالق ثغ  بوش في الضغط على االردن       فقد استمرت ادارة    .قرار الحظر والعمل على انجاحه    
فقد تقرر اطالق قـرض مـن       ،  كسب جانب تركيا في ذلك        وتم ايضاً   ، الحظر التجاري  مهمه في 

 طائره مقاتله قاذفه من طراز      ٤٠ وتقرر تجهيز تركيا بذهاء       ،مليار دوالر ١,٤البنك الدولي بمبلغ    



)F-4   .كسيمبانك لالستثمار العسـكري التركـي     لتقديم قرض من إ    وكان هناك ايضا عرض       ،)
)٦٤(  

 وسعت القناع دولـه بـان النظـام     ،ت الواليات المتحده بارسال قوات امريكيه للخليج     سارع     
  ، ذلك النظـام   لها الدخول معها في تحالف لمحاربة     من االفضل   و يشكل خطراً على امنها   العراقي  

م كان هناك اكثر    ١٩٩٠في مطلع اكتوبر    . ستخدام اراضيها لضرب العراق     وطالبت تلك الدول بإ   
 وقـد اعلـن      ، والخليج يتقاضون اجور انتشار قتـالي       ،قاتل امريكي في السعوديه   الف م ٢٠٠من  

 بعد تعرضها اثنـاء الحـرب       خاصةً )٦٥(  ،بوش ان هذا االنتشار ضروري للدفاع عن السعوديه       
  ،للـدفاع عـن المنطقـه     ) درع الصحراء ( عمليه    هنالك  كانت  .للهجوم الصاروخي  من العراق    

 النظـام   وتم تشكيل قوات عسكريه لمحاربة      ،يج مع الواليات المتحده   شاركت فيها معظم دول الخل    
كان حجم وتشكيل القوات االمريكيه يرقى الى مستوى الفعـل          و  ، والدفاع عن السعوديه    ،العراقي

 االزمه غير متحمسه للحـل   كانت الواليات المتحده منذ بداية فقد .العسكري الهجومي ضد العراق     
تجاه اتخاذ القرار رقـم     لذا ضغطت بإ    ،ها مصلحتها في ضرب قوه العراق     السلمي النه ال يحقق ل    

  ، الذي يخول للدول االعضاء باستعمال الوسائل الضروريه كافه الخراج العراق من الكويت            ٦٧٨
جبـاره للمثـول    إلبالتالي اعطى ذلك القرار للواليات المتحده الحق في استخدام القوه ضد العراق             

 للوصـول الـى ذلـك       اً وقد لعبت الواليات المتحده دوراً غير نزيه       .المتحده  لجميع قرارات االمم    
 بدالً من الفيتو الصـيني الـذي        –) طواعيًه( فلغرض تامين امتناع الصين عن التصويت         ،القرار

 مليـون دوالر الـى      ١١٤,٣ وافقت الواليات المتحده على دعم قرض بقيمـه          –هددت به الصين    
وقد تمت االشاره الى ذلك االسلوب غير النزيه الذي اتبعتـه الواليـات             . الصين من البنك الدولي     

التـي ضـمنها عرضـاً تفصـيلياً     - وزير الخارجيه االمريكي -المتحده في مذكرات جيمس بيكر   
 وفي العمل في الفتره المتبقيه علـى        ((: للمساعي االمريكيه لتكوين التحالف ضد العراق حيث قال       

في عمليه معقده مـن      ،  مع كل نظرائي في مجلس االمن      ت شخصياً جتمعم إ ١٩٩٠ انتهاء نوفمبر 
 . الدبلوماسـيه  وهذه هي سياسة   ،  وشراء االصوات في بعض االحيان      ، والتهديد  ،قناعالتملق واإل 

(. ( )٦٦(  
  ، العـراق  للتجهيز لمحاربـة  وضعت الواليات المتحده معظم قدراتها االقتصاديه والعسكريه             

( م اصدر الكونجرس القرار ١٩٩٠ سبتمبر ٣٠ففي  101- 403 وفيه خصص الكونجرس مبلغ ) 
ومنح وزارة الـدفاع      ،م١٩٩٠ دوالر لنفقات درع الصحراء في السنه الماليه         ٢,٠١٨,٦٦٤،٠٠٠

ع الـى    الدفا من الحسابات االخرى لوزارة    دوالر   ٧٥,٠٣٧,٠٠٠ تحويل مبلغ اضافي قدره      سلطة



 وقد كانت عملية درع الصـحراء هـذه          )٦٧(  .لصحراء درع ا  حسابات تُستخدم من اجل عملية    
 التي قادتها الواليات المتحده بصوره جماعيـه         ،) الصحراء   عاصفة( لعملية   حجر الزاويه    بمثابة

 ينـاير   ١٥ فـي     الممنوح للعراق لتطبيق قرار االمم المتحده      مع حلفائها بعد تجاوز الموعد المحدد     
متحده استخدمت القوه دون ان تقوم باستنفاد جميع الوسائل         من المالحظ ان الواليات ال    و. م  ١٩٩١

يتعـين  : (  من ميثاق االمم المتحده التي تنص على انـه           ٣٣السلميه المنصوص عليها في الماده      
ستمراره الى تهديد للسالم واالمن العالميين ان يهـدفوا         ان يؤدي إ  على اطراف نزاع من المرجح      

  ، والتوفيـق   ، والتوسـط   ،ستقصاءواإل  ، عبر المفاوضات  قبل اي شيء الى التوصل الى تسويه      
 واي وسائل سـلميه      ، واللجوء الى الوكاالت والمؤسسات االقليميه        والتسويه القضائيه   ،والتحكيم

 ؛ وذلك الن الواليات المتحده لم تكن         هذه الوسائل لم يتم استخدامها     )٦٨(  . ).اخرى من خياراتهم  
 شنت الواليات المتحده وحلفائها الحـرب       .وإنما هدفت الستخدام القوه     ، تريد الحل السلمى لالزمه     

م وقد تحركت الواليات المتحده في تلك الحرب بصوره جماعيـه           ١٩٩١ يناير   ١٧ضد العراق في    
 لتوفير غطاء الشرعيه الدوليه لتحركها واذا نظرنا السهامها في تلك الحرب نجـدها               ؛ مع حلفائها 

 مـا  حسب-غاره ١٠٩٨٧٦رب بصوره شبه كليه فقد شن طيران التحالف    الح هي التي قامت بتلك   
 قام سالح الطيران    –كوبف عن سير العمليات في الخليج       للجنرال شوارتز  التقرير النهائي    ذُكر فى 
 كما نجد ان االسـهام      )٦٩ (  .اراتمن مجموع الغ  % ٥٩اي   ، غاره٦٤٨٢٦ وحده بـ    االمريكي
نهـا هـي المعنيـه مباشـره        مختلف عن اسهام حلفائها وكأ    تحده   والعسكري للواليات الم    ،المادي

: ذلك  الجدول التالي يوضح ،باالزمه  
 
 
 
 
 
      

م على العراق واسهامات الدول المتحالفه ١٩٩١هجوم عام   
ــه طائره البلد     قطعــ

 بحريه
ــه مدفع ناقلــ

ــخاص اش
 مدرعه

 مقاتل دبابه



ــات  اواليــ
ــده  المتحــ

 االمريكيه

٥٤١٠٠٠ ٢٩٥٠ ٣٦٥٠ ١٠٧٩ ١١١ ١٩٤٠ 

 ٤٢٠٠٠ ٦٠٠ ـــــ ـــــ ٢٢ ٨٥ بريطانيا
 ٢٠٠٠٠ ٣٥٠ ـــــ ـــــ ١٩ ٦٠ فرنسا
 ٤٠٠٠٠ ٣٥٨ ـــــ ـــــــــــ ـــــ مصر
 ١٤٣٠٠ ٩ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ سوريا

 ٦٠٦٠٠ ٢٦٧ ـــــ ـــــ ١٥ ٢١٦ السعوديه
 ٤٠٠٠٠ ١٤ ـــــ ـــــــــــ ٧٨ االمارات
 ٢٥٥٠٠ ٧٥ ـــــ ـــــ ١٢ ٥٠٠ ُعمان
 ٧٠٠٠ ٢٤ ـــــ ـــــ ٩ ١٩ قطر

 ٧٠٠٠ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ٣٥ الكويت
 ٣٥٠٠ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ البحرين

 ١٧٠٠ ـــــ ـــــ ـــــ ٢ ٣٠ كندا
مليون ٦,٦ المانيا

 دوالر
 ٢٠٠ ـــــ ٧١ ـــــ ٥

ارســلت ٨ ايطاليا
 الى تركيا

 ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ٤

 ١٠٠٠٠ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الباكستان
 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ٣ ـــــ اسبانيا
ــداد  تركيا اعـ

 مختلفه
 ١٢٠٠٠٠ ـــــ ـــــ ـــــ ٢

 ٢٠٠ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ افغانستان
 ٢٠٠ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ المغرب

 ٤٥٠ ـــــ ـــــ ـــــ ٢ ـــــ االرجنتين



 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ٣ ـــــ استراليا
 ٢٠٠٠ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ بنقالدش
ــرب  بلجيكا سـ

واحـــد 
ــل  ارسـ

 لتركيا

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ٢

ارســلت  هولندا
١٨-٨ 

 الى تركيا

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ٢

 ٥٠٠ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ السينغال
 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ١ ـــــ الدنمارك
 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ١ ـــــ اليونان

 ١٥٠ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ هندوراس
 ٤٨٠ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ناجيريا
 ١٥٠٠ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ وسلوفاكياتشيك

شــــخص 
شخص ٢٠٠و

 فريق طبي
 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ٢ ـــــ النرويج
 فريق طبي ـــــ ـــــ ـــــ ٢ ـــــ بولندا

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ١ ـــــ البرتغال
 شــخص ٣٠ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ سنغافوره

 فريق طبي
ــا  كوريـــ

 الجنوبيه
 فريق طبي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ١



 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ٢ نيوزيلندا
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 فـى   عسكريكبر نسبه فى اإلسهام ال     الجدول نجد ان الواليات المتحده االمريكيه تساهم با        بمالحظة
:اما بالنسبه السهامها المادى فيمكن معرفته من الجدول التالى .الحرب   

-:نيهإلسهام المادي للحلفاء في حرب الخليج الثا   
 



،  حرب ضـد بلـد عربـي مسـلم        –حرب العالمين االولى    ، نوام تشومسكي وآخرون    : المصدر

.٢٠٦ص ، م ١٩٩١، دمشق شركه االرض للنشر المحدوده ، ترجمه  صبحي حديدي   
.المعلومه غير متوفره (*)   

الحصه في االنتـاج القـومي       الدوله
م١٩٨٩االجمالي  لعام   

 االسهام

 * ١,٤ سويسرا
 ٦٣٤ ٢,٦ اليابان
 * ٠,٨ فنلندا
 سفينه خفر سواحل ٠,٧ النرويج
 * ١,٣ السويد
)مليار يومياً+ ( مليون ٥٠٠ ٣٧ الواليات المتحده االمريكيه  
 ٢٧٢ ٩ المانيا
 * ٠,٧ الدنمارك
ن وطائرات وعناصر دعمسف ٣,٥ كندا  
 سفن وطائرات وقوات ٧,١ فرنسا
  مليون٥٥٠ ٠,٢ االمارات العربيه المتحده
 سفن وطائرات نقل ١,١ بلجيكا
  مليار٢,٥ ٠,٢ الكويت
 قرقاطتان ١,٧ هولندا
 قرقاطتان وطائرات مقاتله ٦,٢ ايطاليا
مليون يوميا٥٥ ٥,٩ بريطانيا  
 سفن ١,٧ استراليا
مليون يوميا٤٠+  مليون٧٦٠ ٠,٦ السعوديه  
مليون ٥٠ ١,٥ كوريا الجنوبيه  



  .يات المتحده تساهم باكبر نسبه في االسهام المادي في الحـرب           نالحظ من الجدول ان الوال     ايضاً
ومن المؤكد انه اليمكن ان تتكبد الواليات المتحده جميع تلك التكاليف في الحـرب دون ان يكـون      

م فقـد قالهـا بـوش       ١٩٩٠/نوفمبر/١٩ لما نشرته النيوزويك بتاريخ       فوفقاً  ،لها مصلحه في ذلك   
 ان االمـن     ،لسماح لصدام حسين بان يفرض علينا ابتزازاً اقتصادياً        اننا ال نستطيع ا    (( : صراحةً

لذا سعت   )٧٠( .)) . وعلينا ان نتهيأ للتصرف على هذا االساس          ،الطاقي جزء من االمن القومي    
م وتـم   ١٩٩١ ينـاير    ١٧فـي   ) عاصفه الصحراء  (الواليات المتحد لمحاربة العراق فكانت عملية     

   .تحرير الكويت
 عبـر قبولـه    ،من ان العراق اعلن موافقته على االنسحاب غير المشروط من الكويت       بالرغم      
هجـوم   ل  تعرضت القوات العراقيه المنسحبه من الكويت       ،م المبادره السوفيتيه  ١٩٩١فبراير  ٢٢في  

ـ            ،وحشي من قبل قوات التحالف      فـي   داء كما تعرضت العراق للهجوم البري للتحـالف الـذي ب
 ووقـف    ، وقد تم االنسحاب العراقي الكامـل       ،م١٩٩١ فبراير   ٢٨هى في   م وانت ١٩٩١فبراير  ٢٤

 بعد ذلك تم استصدار ثالثه قـرارات مـن مجلـس             .م١٩٩١/ ١٠/٤اطالق النار في الخليج في      
 بتـاريخ   ٦٨٧  رقـم   فتم اصـدار القـرار      ،نهاء الحرب م تتعلق بإ  ١٩٩١/ ٩/٤-٢/٣المن بين   ا
  ،لتفصيليه على العراق لوقـف العمليـات القتاليـه         متضمناً شروط مجلس االمن ا      ،م٣/٤/١٩٩١

 بما فيهـا القـرار       ، ابقى القرار على جميع القرارات السابقه المتخذه ضد العراق          ،وانهاء الحرب 
 )٧١(  .الذي اجاز استعمال كل الوسائل الالزمه لضمان تنفيذ العراق لقرارات المجلس           ٦٧٨رقم  

 لنفسها بالحق في استعمال     – خالل قرار مجلس االمن هذا        من –بالتالي احتفظت الواليات المتحده     
 الـدمار   الجديده هي تجريد العراق مـن اسـلحة        وكانت حجتها     ،القوه مره اخرى متى ما ارادت     

  الدمار الشامل   على تدمير مخزون العراق من اسلحة       النص ٦٨٧  رقم  فقد تضمن القرار    .الشامل
  ، دولي تدمير االسـلحه الكيميائيـه والبيولوجيـه         وقرر المجلس ان يقبل العراق تحت اشراف       ،

 خاصه تقوم على الفور باعمال تفتيش في الموقـع علـى قـدرات العـراق               لجنةواوصى بتشكيل   
ذلـك   بتدمير جميع قدراته المتعلقه بالقذائف بمـا فـي            العراق قيام على   فن تشر  وا  ،البيولوجيه
 نتاج اسـلحه  إ او ،حيازة  لعراق على عدم     كما اوصى المجلس ان يوافق ا      )٧٢(  .طالقهامنصات إ 

 كما قرر المجلس ان تواصـل جميـع الـدول            ، او مواد يمكن استعمالها لالسلحه النوويه       ،نوويه
. الحيلوله دون قيام رعاياها بيع او توريد اسلحه للعراق   

  الكويت      يمكننا القول ان تدخل الواليات المتحده في حرب الخليج هذه لم يكن من اجل تحرير              
 في محاربـة   فمن المالحظ انه بعد خروج العراق من الكويت استمرت الواليات المتحده             ،فحسب  



وقد اتخـذت     ،النظام العراقي وذلك من خالل القرارات التي تستصدرها من مجلس االمن الدولي           
  اي ان . ذلـك النظـام  اربـة زريعه تمكنها من االستمرار في مح ك الدمار الشامل    موضوع اسلحة 

 والعمل على اضعافه حتى اليصبح قوه تهدد مصـالحها فـي             ،هدفها االساسي هواحتواء العراق   
.المنطقه    

إذ   ،ذاد الوجود العسكري االمريكي في المنطقه بصوره كبيره نتيجه لغزو العـراق للكويـت             
% ٤٠ الى عقد صفقات تسليحيه ضخمه التهمت اكثر مـن           – نتيجه للغزو    –ت الدول الخليجيه    لجأ

وصـلت فيهـا     السعوديه    العربيه  فالمملكه  .م١٩٩٣ –م  ١٩٩٠من عائداتها النفطيه للسنوات من      
، اصبحت دول الخليج اكبر سوق للسـالح االمريكـي          ) ٧٣(  .%٣٤ االنفاق العسكري الى     نسبة

م  باعت الواليات المتحده اسلحه ومعدات الـى جميـع دول            ١٩٩١ -م  ١٩٩٠  عام ففي الفتره من  
  بليـون دوالر   ٣,٢-٣,١ كان نصيب دول الخليج       ، بليون دوالر على التوالي    ١٣,٥-٩,٦العالم ب 

 فعلى سبيل المثال اصـبحت       ،عتماد دول الخليج العربيه على السالح االمريكى      وقد زاد إ   )٧٤( .
 وارداتها مـن السـوق      بلغت نسبة  ١٩٩٠ ففى عام     ،البحرين معتمده تماماً على السالح االمريكى     

 في حقبه الثمانينـات    % ٣٠,٧ و    ،فى حقبه السبعينات   % ٧,٧٤ مقارنه مع     ،%٩٨,٦االمريكيه  
 الكويت تحوالً مشابهاً نحو السوق االمريكيه في اعقاب تحريرها مـن االحـتالل              وشهدت دولة  .

وبينما كانت دول الخليج العربيه تستورد اكثر من نصف مخزونها الحربي من اوروبـا              . العراقي  
 من مجموع مشترياتها الحربيـه     % ٦٥,٨م اصبح السالح االمريكي يشكل      ١٩٧٠الغربيه منذ عام    

 مضـاعفاً    سنوياً  حيث اخذت الصادرات االمريكيه للدول الخليجيه العربيه تسجل متوسطاً         ) ٧٥( ،
وقد اصبح هناك وجود عسكري امريكي دائم في الخليج يقتـرب حجمـه مـن            . لمثيالتها االوربيه 

 وتشترك فـي     ،ى التسهيالت والقوات البريه المتمركزه في السعوديه      ضافه ال باإل  ، جندي ٢٥٠٠٠
 كـل مـن الواليـات    –مليون دوالر سـنوياً  ٧٠ التي تزيد على  –تكاليف التمركز االمريكي هذه     

) ٧٦(  .المتحده والنظم الملكيه الخليجيه  
عـت   فقد وقّ   ،متحدهتوقيع اتفاقات تعاون عسكريه دفاعيه بين دول الخليج العربيه والواليات ال           تم  

عت البحـرين    بينما وقّ   ،م١٩٩١ عشر سنوات في الخامس من سبتمبر        إتفاقيه دفاعيه لمدة  الكويت  
 تم توقيع عقود طويله     كما )٧٧(   .م١٩٩١ حاكمها واشنطن في سبتمبر      إتفاقيه مشابه اثناء زيارة   

 وبنـاء    ،شراء االسـلحه   ل  ؛ وقصيره االجل مع شركات االسلحه االمريكيه والمقاولين االمريكيين       
 الدفاع االمريكيه فان مشتريات دول      وزارة فطبقاً لمعلومات     ، والتدريب عليها   ،قواعد ومرافق لها  

نشاءات العسكريه في الفتـره الممتـده مـن         واإل والمعدات    ،مجلس التعاون الخليجي من االسلحه    



 تلك الصفقه المعروفـه      ومن اكبر هذه الصفقات     ،مليار دوالر ٧٢,٥م قد بلغت    ١٩٩٥ –م  ١٩٩٠
 )٧٨(  .مليـار دوالر  ٥,٦ لشراء اسلحه امريكيه بقيمـة    التي عقدتها السعوديه    ) درع السالم (باسم  
م اشتملت القوات االمريكيه في الخليج على مكون بحـري مـنظم فـي شـكل                ١٩٩٦  عام بنهاية

ه وحـده حاملـه      تضم هذه القو    ، القوات البحريه ومقرها البحرين    تحت قيادة   ،االسطول الخامس 
 وعلبه اعتراض بحري لتنفيذ نظـام عقوبـات االمـم             ووحدات بحريه اخرى    ،لطيران الحرس 

 والغراض الردع قامت الواليات المتحده بنشر متقدم لبطاريات صـواريخ            ،المتحده على العراق  
 ويليامم زار وزير الدفاع االمريكي      ٢٠٠٠ في ربيع عام     )٧٩(  . وفرق تشغيل خاص    ،باترويوت

 اقناع دول مجلس التعاون الخليجي بالمبادره االمريكيه الهادفه الى           ؛ لمحاولة   الخليج كوهين منطقة 
 كما حاول اقناع عدد      ، مضاده لالسلحه الكيميائيه والبيولوجيه     ،انشاء شبكه دفاعيه لالنزار المبكر    
كما ناقش مع قطر      ، صفقات السالح من الواليات المتحده     لزيادةمن دول مجلس التعاون الخليجي      

  كـرر    )٨٠(  .ضافيه للقوات االمريكيه اثناء االزمـات     منح تسهيالت إ  وُعمان والبحرين امكانيه    
 الـى معلومـات     سـتناداً فإ  ،م١٩٩٩ترويجه عام   ماكان قد سعى ل   الوزير كوهين في هذه الزياره      

ئيـه وبيولوجيـه     التي تفيد بان دوالً شرق اوسطيه تملـك اسـلحه كيميا            ،االستخبارات االمريكيه 
يرى كوهين   ،  الخليج خاصه  ومنطقة ، االمن واالستقرار في الشرق االوسط عامةً     تهدد   ، متطوره

 وذلك بربط دول الخليج العربيـه   ،ان على دول الخليج ان تتخذ اجراءات وقائيه ضد هذه االسلحه   
 )٨١(  .يون دوالر مل٨٥٠ تكلف المرحله االولى من المشروع مبلغ         . لالنذار المبكر  هالست بشبك 

ع وجود مناورات عسكريه مشتركه بين دول الخليج العربيـه والقـوات            ايضا نجد ان الوزير شجّ    
اقـتحم علـى      ،م٢٠٠٠جريت مناورات تدريبيه مشتركه في مـايو         ففي ذلك الوقت اُ     ،االمريكيه

نـوب مـن     البحريه االمريكيه شواطيء كويتيه بمدرعات ثقيله الى الج        من مشاة ١٤٠٠اثرها نحو   
 وصواريخ مضـاده     ، اُستخدمت فيها دبابات    ، استمرت ثالث اسابيع    ، العراقيه –الحدود الكويتيه   

 ساعدت الواليات المتحده في زيادة     هكذا نجد ان حرب الخليج الثانيه        ) ٨٢(  .للدبابات والطائرات 
تلك المنطقه الغنيه    على    والنفوذ  الخليج العربي كبدايه لتحقيق السيطره      منطقة تدخلها العسكري في  

. بالنفط   
 خصـائص   يتميز بعدة  ان بترول الخليج العربي      وجدنامن خالل ماتم عرضه في هذا الفصل        

 كما وجدنا ان الدول الخليجيه هـي مـن           . الخليج من اهم المناطق النفطيه في العالم       جعلت منطقة 
عتبر تلك الـدول     نفس الوقت تُ    وفي  ، االوبك في منظمة اكثر الدول تصديراً للنفط للواليات المتحده       

 باهميه خاصه في    لذا تتمتع منطقة الخليج العربى     . من اكبر الدول المستورده للمنتجات االمريكيه     



 وذلك يظهر في تصريحات كبار المسؤولين االمريكيين الـذين           ،التخطيط االستراتيجي االمريكي  
 تهتم الواليـات المتحـده        . االمريكي يؤكدون دائماً ان امن الخليج العربي جزء من االمن القومي         

 تسـعى   التعاون االقتصادي  ومن خالل زيادة    ، عالقاتها االقتصاديه مع دول الخليج العربيه      بتنمية
 اعتمـاد تلـك     وزيادة  ،قتصاد الدول الخليجيه في االقتصاد االمريكي     ت المتحده الى إذابة إ    الواليا

ل على الواليـات المتحـده      سّه االمر الذي يُ    ،سبه لها  حتى تصبح تابعه اقتصاديا بالن      ؛ الدول عليها 
 نجد ان الواليات المتحده تهتم بتعزيز       ايضاً.مالء شروطها السياسيه واالقتصاديه على تلك الدول        إ

 وتوثيـق    ، صادراتها من السالح لتلـك الـدول       مجال االمني  فقد عملت على زيادة      التعاون في ال  
 عليها فى هـذا     بصوره شبه كليه   معتمدهدول الخليج العربيه    حتى اصبحت     ،تعاونها االمني معها  

 من بين دول الخلـيج العربيـه        ومن المالحظ ان  .  االمر الذي يزيد من تبعيه تلك الدول         ،المجال  
 المملكـه   واليات المتحده بصوره كبيره على توثيق الروابط االقتصاديه والعسـكريه مـع            ال تركز

حتياطيات هائله من النفط مما يدل على ان اعتبـارات المصـلحه             تمتلك ا   التي  ،العربيه السعوديه 
.النفطيه هى التى تتحكم فى سياستها تجاه الخليج العربى   

 ففـي   . لحماية مصالحها فى المنطقـه        في حربي الخليج االولى والثانيه      تدخلت الواليات المتحده  
 بعـد ان وجـدت ان       اصـةً خحرب الخليج االولى زادت الواليات المتحده من تدخلها العسـكري           

نـاقالت الـنفط الكويتيـه    مهدده وذلك بعد اعالن ايران عزمها علـى ضـرب        مصالحها النفطيه 
 كان لحمايـة   تدخل الواليات المتحده العسكري اثناء تلك الحرب         زيادة وهذا يعني ان     ،والسعوديه  

ان  تلك االزمه نجـد      فمنذ بداية   ، وذلك ما حدث ايضا في حرب الخليج الثانيه         .المصالح النفطيه 
  تدخلها العسكري في المنطقه خاصه في المملكه العربيه السعوديه         الواليات المتحده سارعت بزيادة   

 كما نجد ان الواليات المتحده قادت الحرب مع حلفائها ضد العراق وساهمت باكبر حصـه فـي                  ،
ام العراقى قـوه تعرقـل      فهي لم تكن تريد ان يصبح النظ        ،المساهمات الماديه والعسكريه للحلفاء   

 بعد ان وجدت نفسها هي القـوه العظمـى          خاصةً  ، تلك المنطقه الغنيه بالنفط    تحقيق مصالحها فى  
. نهيار االتحاد السوفيتي د إالوحيده التي يمكن ان تسيطر على المنطقه وذلك بع  

 



 الفصل الخامس
اإلستراتيجيات األمريكيه  تجاه الم  نطقه فـي فتـرة مابعـد الحـرب         
 البارده .
 
 ٥-١ الترويج للمشروع الشرق اوسطي الجديد .

 بعد ان كانت تحكمها عالقـات بـين         –  اصبحت الساحه الدوليه   اد السوفيتي تحبعد إنهيار اإل       
  .هو الواليات المتحده   قطب عالمي واحد      صارت مفتوحه امام   -قطبين عالميين متكافئين عسكرياً   

وبذلك اصبحت الواليات المتحده تشعر بانها هي القوه الوحيده التي تملك مـن عناصـر القـوى                 
 وقد ساعدها على ذلـك قـوة       .يعطيها اي قانون هذا الحق     من دون ان    ،  العالم مايمكنها من قيادة  

تكون واصبحت تنادي بنظام عالمي جديد       . وسيطرتها على المنظمه الدوليه ومجلس االمن     تاثيرها  
. هي المتزعمه لهذا النظام   

ببيان ارسى الخطوط العريضه      ،م١٩٩٢ يناير   ٣١س االمن المنعقده بتاريخ     ل مج خرجت قمة     
رسـم  يتيح لها     ،االمريكي لمفهوم نظام عالمي جديد    لمباديء عامه تتماشى مع التصور والمعيار       

-:هم هذه المباديء امعالم السياسه الدوليه   
كما هو منصـوص    ان مفهوم السياده الوطنيه وعدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول االعضاء            /أ

شـؤون  الن التدخل في وعليه فإ  .لم تعد مفاهيم تواكب العصر الحديثفي ميثاق المنظمه   عليه 
  مشروعاًيصبح امراً  ،ا اقليمهلموضوع سيادتها الوطنيه وسالمةدون مراعاه  لدوله ما الداخليه 

.     رهـاب   المخـدرات واإل ومكافحـة ، وتقديم المساعدات واإلغاثه    ، وق االنسان    حق ة حماية بحج
                                                   

سواء إستدعى االمر    ، رهاب والنظم المسانده   العمل الجماعى الدولى ضد اإل     التأكيد على أهمية  /ب
او  ، و بالحصار اإلقتصادى والتجارى   أ ، او دبلوماسيه  ، اوعسكريه ، ات إقتصاديه فرض عقوب 

.جؤ إلستعمال القوه العسكريه لال  

/ج  دور الجمعيه العامه حيث      دون التعرض لمسألة تقوية    ،  دور مجلس األمن والتركيز عليه     تقوية 
)١( . األغلبيه من دول العالم الثالث  

 



الخليج توضح المعـالم     لجة أزمة  بها واشنطن دورها القيادى فى معا      إن الصيغه التى مارست        
 االولى ان التحرك االمريكي جرى في       :والتي تتلخص في نقتطتين    ، دالرئيسيه للنظام الدولي الجدي   

تخذت في مجلس االمن لمعالجة االزمـه كانـت         والثانيه ان القرارات التي اُ     ،اطار االمم المتحده    
 االمن  سمى بنظام  وبذلك تكّرس مايُ    )٢(.س الدائمه العضويه في مجلس االمن        الدول الخم  بموافقة

تخدمه الواليـات   اصبحت تس ذلك النظام الذي      . حلفائها ومعاونة الواليات المتحده    بقيادةالجماعي  
الهادفه للسـيطره علـى      الشرق االوسط    لتنفيذ سياستها في منطقة    الحرب البارده    المتحده بعد نهاية  

لذا   .طقهتلك المن  
 التي تقف فى وجه المصالح األمريكيه والتى تصفها بالدول اإلرهابيـه           دول المنطقه    سعت لمحاربة 

 هنـاك تقريـر     .ستها الهجوميه على تلك الدول      وبذلك تبرر سيا   ،  التى ترعى اإلرهاب الدولى    ٥
صدر فـي   ير يُ رذلك التق  ، االرهاب في العالم   الخارجيه االمريكيه عن انماط      سنوي تصدره وزارة  

 م منطقـة  ١٩٩٤ الذي صدر في عام      وقد اظهر التقرير  . م  ١٩٧٩ منذ عام     وذلك  شهر ابريل  نهاية
عظـم الـدول    دخل م كما ان التقرير يُ    ،جلت فيها حوادث االرهاب     الشرق االوسط كاكبر منطقه سُ    

 وضـعتها وزارة فهنـاك سـبع دول     . الدول التي ترعى االرهـاب       الشرق اوسطيه ضمن قائمة   
 ،  سـوريا    (:عربيه وهي   اربع منها   ، الدول التي ترعى االرهاب      على قائمة لخارجيه االمريكيه   ا

 حـرب    بعد نهايـة    )٣(.  الى ايران وكوريا الشماليه وكوبا     إضافةً ، ) السودان ، ليبيا   ، العراق  
تمثلت فـي  ه  ما تسميه بالدول االرهابي    عت االداره االمريكيه للقيام بعدة إجراءات لمحاربة      سالخليج  

 :-  
.ضبط التسلح لوقف استفحال سباق التسلح الذي اسهم في حرب الخليج /أ   

فالواليـات المتحـده     ، لفرض اجراءات وعقوبات صارمه ضد االرهاب     وضع برنامج دولي    /ب 
يـه قاسـيه بمـا فيهـا العمـل          ديبالدول الراعيه لالرهاب بعقوبات تأ     مواجهة       بضرورة    ترى  

بحت الواليات المتحده تتحرك في المنطقه بصوره جماعيه بالتضـامن مـع            وقد اص  )٤(.العسكري
 المصـالح   تحمل الحلفاء جزء من تكاليف حماية      وذلك لرغبتها في ان ي      خاصه بريطانيا  ، حلفائها

. القائد لتلك التحركاتولكننا نجدها في نفس الوقت تسعى لكي تكون هي المسيطر و . الغربيه  
داره االمريكيه في عهد كلينتـون لوضـع اطـار          ا اإل لبارده سارع منظرو   الحرب ا  بعد نهاية      

فقد اعلن انتوني ليك في خطاب لـه         ،  الشرق االوسط    كيه في منطقة  نظري يحكم السياسه االمري   
                                                 
5  بواسطه مجموعات داخل رتكب ضد اهداف غير مقاتلهمصطلح ارهاب يعني العنف ذو الدوافع السياسيه الذي ُي 
.البلد او عمالء سريين يهدف في العاده الى التاثير على الراي العام   

 



 يرتكز علـى    ء الذي سيكون هو التوسع في المنطقه ذلك المبدا        ءان المبدا  ،م  ١٩٩٣ديسمبر  ٢١في  
 :-  

.طيات اقتصاد السوق  ديمقراتقوية مجموعة/أ  
.تعزيز الديمقراطيات الجديده القائمه على اقتصاد السوق /ب  

اي المعاديه للمباديء السياسيه  ، التصدي لعدوان الدول المعاديه للديمقراطيه واقتصاد السوق/ج  
  .)٥(واالقتصاديه الغربيه  

سواء كان في مجال االقتصاد      ، عن طريق تلك الخطوات يتم تعميم المفاهيم االمريكيه التي تريدها         
 التي يمكن تحقيقهـا     و ، وذلك كوسيله لتعميم السيطره االمريكيه الكامله على المنطقه        ؛ اوالسياسه

تـؤدي  ،في شبكه من التفاعالت االمنيه واالقتصـاديه       دول المنطقه    عن طريق إذابة  بصوره شامله   
 نفس الوقت تعطل الجهـود الراميـه        وفي،بين تلك الدول والواليات المتحده      الى نوع من الترابط     

 الكيان  مع مصلحة من هنا تالقت المصلحه االمريكيه       .الوحده بين الدول العربيه     من  نوع  لتحقيق  
بعـد حـرب    الذي تم طرحـه      ، الجديد المشروع الشرق االوسطي     في الترويج لفكرة  الصهيوني  

باالقتصـاد الراسـمالي    ائيلي  خالل الكيان االسـر    لربط الدول العربيه من   والذي يسعى    ، الخليج
. التي من ضمنها البترول خيرات االقتصاديه لتلك البالد ال ستفاده منوبالتالي اإل  .الغربي  

عـن   المشروع الشرق اوسطي هي فكره قديمه تم طرحها مجدداً في سياق الحـديث               فكرة       
ثيـودور  حركه الصـهيونيه    حلم مؤسس ال  هذه الفكره هي محاوله الحياء      . النظام العالمي الجديد    

 تكون فيه قطب منطقـة     ، تلعب اسرائيل فيه دورا فاعالً      كومنولث شرق اوسطي    نشاء  بإ ،هرتزل
  وساهمت في وضع وصـياغة     ، المشروع هذه    فكرةالواليات المتحده   عت  وقد شجّ . الشرق االسط   

فبعـد  .  طريقه   زاله العراقيل التي تعترض   وسعت إل  ، بعض المقترحات الكفيله بتحقيق المشروع    
من بين التحديات التـي     ان   وجدت الواليات المتحده      ،نهيار االتحاد السوفيتي  نهاية حرب الخليج وإ   

عتبر عقبـه   الذي يهدد امن المنطقه كما يُ      ، الصراع العربي االسرائيلي  تقف في وجهها في المنطقه      
تحقيـق السـالم بـين      له  لذا سعت الواليات المتحد     .رئيسيه امام تحقيق المشروع الشرق اوسطي     

فكـان مـؤتمر      . الدول العربيه واسرائيل كخطوه اوليه نحو تحقيق النظام الشرق اوسطي الجديد          
الذي كان بدايـه لتـوفير      و ، م١٩٩١ نوفمبر   ٢–اكتوبر ٣٠قد في الفتره من     لسالم الذي عُ  مدريد ل 

االطـراف التـي     متعـددة نبثقت منه المفاوضات ال   فالمؤتمر ا . بيئه مالئمه للنظام الشرق اوسطي      
لتعزيز التعاون بين إسـرائيل والـدول     ؛م١٩٩٢  يناير٢٩- ٢٨ فى الفتره من في موسكو قدت  ُع

والتعـاون   ، والمياه ، واالجئون ، والبيئه، مثل األمن والحد من التسلح    ،العربيه فى مجاالت عديده     



ده إلحداث إختراقات جزئيـه      عملت الواليات المتح    السالم  وفى سعيها إلنجاح عملية    . اإلقتصادى
ولـيس   ،للتفاوض مع كل دوله عربيـه علـى حـده           طار المفاوضات على الجانب العربي      في إ 

وقـد تمـت      . في مركز تفاوضـي اقـوى      ها يجعل االمر الذى  ، التفاوض معها بصوره جماعيه   
عبر  ، نيختراق االول على الجانب الفلسطي    ه في إطار تلك المفاوضات فكان اإل      ختراقات الجزئي اإل
  سـبتمبر  ١٣الموقعـه فـي     والكيان الصهيوني    التحرير الفلسطينيه    بين منظمة تفاق غزه اريحا    إ

 في القاهره في الرابع من مايو      قعالذي وُ عالن المباديء بين الجانبين     واالتفاق التنفيذي إل  ،م  ١٩٩٣
ـ          كذلك اإل   .م١٩٩٤ رائيل واالردن  ختراق الذي تحقق بالتوصل الى توقيع اعالن المباديء بين اس

 ٢٦م بين الجانبين في      سال وتوقيع معاهدة   ، الحرب بينهما  الذي تضمن انهاء حالة    ، يوليو ٢٥في  
عالقـات    الى إقامـة   م  ١٩٩٤  تم التوصل خالل شهري سبتمبر واكتوبر      ايضاً  .م١٩٩٤ اكتوبر

نعقـاد  إل هضـاف هذا باإل   .حيث تم تبادل مكاتب االتصال     ، رسميه بين المغرب وتونس واسرائيل    
 ، الدوحـه    ، القـاهره    ، تونس   ، الرباط  : اجتماعات لجان مفاوضات في خمس عواصم هي        

)٦( . مسقط  

 عنـه    يتحدث ىالذ ، يدالجدكاكثر المتحمسين للمشروع الشرق اوسطي      برز شيمون بيريز           
ـ ي  .الذي برزت فيه افكاره عن هذا المشروع،) الشرق االوسط الجديد (في كتابه      المشـروع ونتك
التـي   –سالميه في المنطقه     إسرائيل الحركات اإل    تعتبر  .قتصادي   وآخر إ   ، شق امني  :من شقين 

لـذا تـدعو الـى        ؛ التي تهدد السالم في المنطقه     من اهم المخاطر     – تسميها االصوليه االسالميه  
ـ     يت  . ما تسميه باالصوليه االسالميه    لمحاربةتعاون دول المنطقه     ي لمشـروع    ضمن الشـق االمن

 ،تفاقات الحد من التسلح  وخلق مناطق منزوعه السالح بين اسرائيل وجيرانهـا العـرب                إبيريز  
فإسـرائيل تعمـل علـى ان         .هو استمرار التفوق العسكري االسرائيلي    والهدف الحقيقي من ذلك     

م بـين    السال وما تم في عملية    ، غير متكافئه تكون المناطق المنزوعه السالح على جانبي الحدود        
علـى الجانـب     كيلـو متـر      ٢٥٠م نزع سالح منطقه عمقها    اذ ت مصر واسرائيل مثال على ذلك      

كيلومترات فقط على الجانب االسرائيلي     ٣عمقها  نزع سالح منطقه    بينما تم    ، المصري من الحدود  
للمشـروع  فيما يختص بالجانب االمنـي      سرائيليه  وفي سعيها إلنجاح الرؤيا اإل     )٧( . من الحدود 

مشروعه م  ١٩٩١ مارس   ٦في  في خطابه الشهير    اعلن الرئيس االمريكي بوش       ،شرق اوسطي ال
  -:يشمل المشروع على  ،الذي دعا اليه في هذا الخطاب للنظام الشرق اوسطي 

نشاء ترتيبات امنيه في الخليج العربـي تسـاعد الواليـات المتحـده فـي اجـراء تـدريبات                   إ/أ
وتسمح ،عسكريه  



. في المنطقه ي  امريكيبوجود بحر   
  .)٨( الدمار الشامل وضع ضوابط السلحة/ب

 ،  التسلح في الشـرق االوسـط      لضبط عملية  الرئيس االمريكي جورج بوش       كانت هنالك مبادرة  
 الرئيس االمريكي جورج    ايضا هنالك مبادرة  . م  ١٩٩١ اطلقها عقب انتهاء حرب الخليج في        والتى
التي طرحها فـي    ،في العالم بما في ذلك الشرق االوسط         الشامل   اسلحة الدمار نتشار  لوقف إ بوش  
حـول  للدول الخمس الدائمه العضويه لمجلس االمـن    كما كان هنالك بيان باريس      . م  ١٩٩٢يوليو  

 تصـدير االسـلحه     وحول إعتماد إجراءات محدده لضبط عملية      ، تزويد الشرق االوسط باالسلحه   
وتقوم االداره   . تكنلوجيا الصواريخ   نظام مراقبة  والعمل على فرض   ،التقليديه الى الشرق االوسط     

: التاليـه  مع التركيز على الـدول     فيه  كد من تطبيق اإللتزامات الوارده      للتأبجهود حثيثه   االمريكيه  
 تحـريم االسـلحه     ايضاً كانـت هنالـك معاهـدة      ) . العراق وكوريا الشماليه   ، سوريا   ، ايران  (

اليـات المتحـده     ومن المالحظ ان الو    )٩(. م١٩٩٢سي باري الكيميائيه التي جرى التوقيع عليها ف     
 الدمار الشامل فى المنطقه كمبرر لسياستها الراميه إلحتواء          إنتشار اسلحة  إتخذت موضوع محاربة  

  .الدول التى تهدد مصالحها
والتعامل مع المنطقـه     ،يسعى مشروع بيريز الى فصل المشرق العربي عن المغرب العربي               

مثل االرض   ، في شكل تكتالت اقليميه   مستقله ترتبط بعالقات مركزيه مع اسرائيل       ضمن وحدات   
ودول مجلس التعاون الخليجي واسرائيل في تكتل آخر         ،واالردن واسرائيل كتكتل مستقل     المحتله  

دخالها في هويـه   إلتمهيداً دول الوطن العربي عن بعضها  فى فصلواضحهال رغبهال وهنا نجد   .
اي  ،  يوجد بينها اى جامع وطني او قـومي        متجاوره ال بحيث تكون دوالً     ، ديدهشرق اوسطيه ج  

 وضـمن هـذا   .وهو ما تريده الواليات المتحده االمريكيه   ضعاف الجهود الراميه للوحده العربيه      إ
القلب صطفاء كل من دول     هو إ االول  :تم طرح مشروع امريكي يتكون من شقين اساسيين         طار  اإل

) دول الخليج العربي باستثناء ايـران        ، دول المشرق العربي باستثناء العراق        ،مصر  ( العربيه  
الشق الثاني هو االحتواء المـزدوج لكـل مـن        .ستراتيجيه باسرائيل وتركيا  القات إ مع ربطها بع  

  )١٠(.العراق وايران 
لهـا  حـده   سواء من اسرائيل او الواليات المت     من المالحظ ان المشاريع الشرق اوسطيه المقترحه        

-:راد تحقيقها تتمثل في االتي ابعاد استراتيجيه ُي  
ووضـع عوائـق امـام       ،  الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بين الدول العربيه       تجميد معاهدة /أ

.العربي المشترك    الدفاع   



. من االمن القومي العربي بدالًقليمي جديد إقامة أمن إ/ب  
لتحقيـق   ؛   نوعاً وعـدداً     لى الدول العربيه المجاوره  لها     عضمان التفوق العسكري السرائيل     /ج

 الردع 
.للدول العربيه    

وهذا يتحقق لعجز الدول العريبـه عـن         ، الوجود العسكري االمريكي البحري والجوي الكثيف     /د 
 تحقيق 

.دفاع عربي مشترك    
. الضروره  لتسهيل وصول القوات عند؛ التخزين المسبق لالسلحه والمعدات االمريكيه/هـ  

التطبيع بين لتحقيق  ؛ واجنبيهوقوات اسرائيليه جراء مناورات مشتركه بين قوات دول عربيه إ/و   
.الدول العربيه واسرائيل في المجال االمني    

بمـا يعنـي انفـراد       ، خارج الدول النوويه  نتشار االسلحه النوويه والصواريخ البالستيه      منع إ /ز 
 اسرائيل 

.بامتالكها     
  )١١(. الشامل لباقي اسلحة الدمارالحظر الكامل /ح 

 ،  الشرق االوسـط   مشاهدتها على ارض الواقع في منطقة     من المالحظ ان معظم هذه االبعاد يمكن        
ـ       الدفاع المشترك    توقف العمل بمعاهدة   حرب الخليج    فبعد نهاية  دول والتعاون االقتصـادي بـين ال
 في عالقات عسكريه قويـه مـع الواليـات          –الحرب   تلك    بنهاية –دخلت الدول العربيه    و العربيه
شتركت بعض الدول   وقد إ   .وتدريب عسكري  ، ومناورات مشتركه  ، من استيراد سالح   ، المتحده
بـين القـوات البحريـه      مشتركه  جريت مناورات   فقد اُ ،في مناورات مشتركه مع اسرائيل      العربيه  

كمـا ان القـوات المسـلحه        ، البحـري  التلوث   في مجال مكافحة  اسرائيل  وقوة بحرية   المصريه  
واُتفـق علـى    ، خاصه في قوات المظـالت اجرت تدريبات مشتركه مع قوات اسرائيليه      االردنيه  

  )١٢(.عمليات جويه اردنيه اسرائيليه مشتركه اقامه غرفه 
 ،  السوق الشرق اوسـطيه    في فكرة قتصادي للمشروع الشرق اوسطي الجديد      تمثل الشق اإل        

وربـط اقتصـاديات دول المنطقـه        ،ف الى تعزيز التعاون االقتصادي بين دول المنطقه         التي تهد 
 السـوق   طرح شيمون بيريز فكـرة     . باالقتصاديات الغربيه كبدايه لربطها    ،باالقتصاد االسرائيلي   

س يتمثل فـي رأ    ، في الشرق االوسط  طار شكل للتعاون االقتصادي االقليمي      في إ الشرق اوسطيه   
وتكنلوجيـا   ، وعماله مصريه وسوريه وفلسـطينيه واردنيـه       ، س التعاون الخليجي  مجلمال دول   



 ، ومن المالحظ ان تلك الفكره تحقق مصلحه للواليات المتحـده          )١٣( .داره اسرائيليه وإ ، امريكيه
 االستفاده من   – من خالل اسرائيل     –فعن طريق ذلك التعاون االقتصادي تستطيع الواليات المتحده         

لـذا    .كما تستطيع الحصول على النفط الخليجي بالطريقه التي تريدها           ، وال الخليجيه رؤوس االم 
غة المشاريع المقترحه لتحقيـق      ساهمت فى صيا   –عبرمعاهدها العلميه   –نجد ان الواليات المتحده     

وتتكون مـن   ارفارد االمريكيه    ه التى اعدتها جامعة  فهناك الدراسه    ،  السوق الشرق اوسطيه     فكرة
واقتصاد الشـرق     ،قتصاد فلسطين  اإلنتقاليه إل  قتصاديه الرئيسيه حول المرحله   المشاريع اإل بعض  

ضافه الى مشاريع المعهد الدولي لبحـوث وسياسـات الغـذاء فـي              إ ، السالم   في مرحلة االوسط  
السيناريوهات التي تحدد معالم النظام االقتصادي      وضع   ساهمت هذه الدراسات في    )١٤(.واشنطن  
تتفق هذه السيناريوهات مع    . ) االقتصاد السياسي للسالم    ( سمى  في ظل مايُ  سطي الجديد   الشرق او 

عبـر  سوف يتحدد   التي ترى بان النظام االقتصادي الشرق اوسطي        و ،تلك التي وضعتها اسرائيل     
إقامه تجمع إقتصادى ثالثى يجمع بين االردن و الكيـان          : المستوى االول : ثالث مستويات رئيسيه    

بلجيكا ( الثالث  االوربيه  رار االتحاد القائم بين دول البينيكولس       قعلى  ينى الوليد و إسرائيل     الفلسط
تضـم كـالً مـن       منطقه للتبادل التجاري الحر      إقامة: المستوى الثاني   .) لكسمبورج ، هولندا   ، 

بـات  علـى ان تنتهـي الترتي      ولبنان    ، وسوريا  ، والكيان الفلسطيني واالردن    ، واسرائيل  ،مصر
 منطقه موسعه للتعـاون االقتصـادي   إقامةالمستوى الثالث   .م ٢٠١٠الخاصه بها في حدود العام    

 تـتم فـي     ،بلدان مجلس التعاون الخليجـي       - التبادل التجاري الحر    باإلضافه الى منطقة   -تشمل
  )١٥( .نتقال رؤوس االموال إإطارها حرية

رائيل ومن ورائها الواليات المتحده الى عقد       سعت اس  السوق الشرق اوسطيه     وفي اطار تنفيذ فكرة   
ـ  مثل   ، قدت جميعها في عواصم عربيه    ُعمؤتمرات للتعاون االقتصادي        عّمـان   ، اء  الدار البيض

  فى عام   الدار البيضاء  وسّوقه في قمة   هندس بيريز مشروع التعاون االقليمي       . الدوحه   ، القاهره  
حـددت   وقـد    )١٦(. الى حيز الوجـود     ن االقليمي    التعاو فكرةفخرجت من هذه القمه      ،م  ١٩٩٤

تتركز تلـك    ،وارين كريستوفر   اهدافها من تلك القمه في خطاب وزير الخارجيه         الواليات المتحده   
 وتـدعو   ،للنشاط االقتصـادي للقطـاع الخـاص        وشمال افريقيا   االهداف في فتح الشرق االوسط      

-:الى ما يلي االطراف الواليات المتحده كافة  
   .والسلع واالفكار إنتقال العمل وراس المال  دعم حريةهميةا/أ 

.تنميه للشرق االوسط وشمال افريقيا نشاء بنك إ/ب  
.نشاء هيئه اقليميه للسياحه إ/ج  



.نشاء مجلس اقليمي لرجال االعمال إ/د   
  . )١٧(م ١٩٩٥تابعه في عمان عام عقد مؤتمر جديد للم/هـ

التعاون المالي  ليكون وسيله لتحقيق     بنك التنميه    جت منها فكرة  التي خر  عمان   قمةوبالفعل تم عقد    
 الواليـات   – لبنوده التنظيميـه      وفقاً –يعطي هذا البنك      .واالقتصادي وتشجيع االستثمار االجنبي   

ـ    اهم البنود التنظيميه للبنك     ف ، المتحده صالحيات واسعه   ربط صـالحيات الـدول     تلك المتعلقـه ب
ان اكبر المساهمين سيكون لـه القـرار        بمعنى   ، جم هذه المساهمات  بحس المال   المساهمه في رأ  

حق الفيتو وقتمـا تشـاء      ن الواليات المتحده من إستخدام      االخير في اي موضوع االمر الذي يمكّ      
جهودهـا إلنجـاح    ضاعفت الواليات المتحده  )١٨( .لصالح اسرائيل وعلى حساب الدول العربيه  

 عت واشـنطن  شّجبشيء  م  ١٩٩٦  عام  لم يخرج مؤتمر القاهره    فعندما، السوق الشرق اوسطيه   فكرة
  ،فإستقبل الرئيس االمريكى كلينتون امير قطر الشيخ حمد بن خليفـه آل ثـانى              .لعقد قمه اخرى    

ولمقاومـة حمـالت     ،  الدوحه االقتصاديه  لعقد قمة عن تشجيعه لكل خطوه تقوم بها قطر        واعرب  
 خالل زيارتها المنطقه    –لبرايت  واالمريكيه ا  الخارجيه   رةوكذلك اعتبرت وزي    .جيلهااو تأ لقائها  إ

  )١٩(. ان هذا المؤتمر هو ابرز اولويات التحرك االمريكـي           –قبل ايام من انعقاد مؤتمر الدوحه       
نعقـاد  وقد تم إ  .  السوق الشرق اوسطيه     للمساعي االمريكيه النجاح فكرة   وفي هذا اشاره واضحه     

كانت اكبر الوفود الرسميه المشاركه فيـه       ،م  ١٩٩٧  نوفمبر ١٨-١٦ في الفتره من     مؤتمر الدوحه 
. االمريكيين والبريطانيين واالسرائيليين   

منها الزراعه  التعاون في مجاالت عديده     السيناريوهات الصهيونيه لمشاريع التعاون تتضمن             
سعى بان يتحول   تكانت الدوائر الصهيونيه    وفي مجال تصدير النفط      .وتصدير النفط   والمواصالت  

المسـؤول   وقد قّدر   . انابيب تمر عبر حدودها    ليتم نقله بواسطة   السويس   عن طريق قناة  نقل النفط   
طن واحد من نفـط     ان رسوم تصدير      ،أبيب  تل في جامعة ) هامر  آرموند  ( في صندوق   العلمي  

بينما اذا تـم      ،دوالر امريكي ١٨تبلغ نحو    السويس   الى غرب اوربا عن طريق قناة     الخليج العربي   
 فـان    ،غـزه  ، اشدود   ، تصب في موانيء حيفا     عبر شبه الجزيره العربيه      انابيب   النقل بواسطة 
وهنا  )٢٠(  . دوالرات للطن الواحد   ٦-٣ في حدود    سوف ينتج منه وفورات     الجديد  هذا الترتيب   

ريوهات ايضا نجـد ان هنـاك سـينا       .  على تصدير النفط     لالستحواذ الكيان الصهيوني    نجد رغبة 
في توزيـع  فشيمون بيريز يدعو الى تحقيق عداله وشراكه          اسرائيليه للتعاون في مجال حقل المياه     

تزود عبرهـا تركيـا     الممكن استعماله كوسيله    ،عبر ما تم طرحه في مشروع انابيب السالم         المياه  
واالردن من  الخليج العربي من جهه والى  كل من سوريا ولبنان واسرائيل            فائض مياهها الى دول     



طار المشروع الشـرق     فعاالً في إ   من المالحظ ان هذا المشروع يعطي تركيا دوراً         .جهه اخرى   
فـي  وهو ما تريده الواليات المتحده اذ انها تسعى الى تقليـل النفـوذ االيرانـي                ، اوسطي الجديد 

فنظـراً   ، السـالم متحده مشروع انابيب    عت الواليات ال  لذا شجّ  . النفوذ التركي     عبر زيادة  المنطقه
عـن  م  ١٩٩٩فـي مـايو     اعلنت الواليات المتحده االمريكيه     الى االهميه االستراتيجيه للمشروع     

  . السالم العمـالق    بمشروع انبوب  نماء االمريكيه  اإل الذي اسمته وكالة  عزمها لتبني هذا المشروع     
)٢١(  

ـ     تمن المالحظ ان مصالح الواليات المتحده               ان الصـهيوني إلقامـة    لتقي مع مصـالح الكي
 ، في المنطقـه     يحقق نوع من االستقرار    فالمشروع عند اقامته     ؛ المشروع الشرق اوسطي الجديد   

الـى المراكـز    كما ان المشروع يؤمن تدفق النفط         ، الصراع العربي االسرائيلي   وذلك عبر تهدئة  
ايضا   ،يه في مجال النفط   وذلك عبر تعزيز التعاون بين اسرائيل والدول العرب         ماليه الغربيه سالرأ

 – االمريكيه خاصـه  –سماليه يع نفوذ المراكز الرألتوسنجد ان هذا المشروع يخلق مجاالت كبيره    
مـن هنـا     .ستثمارات خارجيه كبيره  بر ما سيتطلبه المشروع من قروض وإ      وذلك ع  ، في المنطقه 

  الشرق االوسط وفقاً   قةفهي تريد تغيير خارطة منط      ،النجاح المشروع جاءت المساعي االمريكيه    
 تسعى لزيـادة  كما   ، وتعمل على الحفاظ على توازن قوى في المنطقه يميل لصالحها          ، لمصالحها

يتحقق عـن طريـق      ذلككل   و  . في المنطقه   فاعالً لتلعب دوراً لدول غير عربيه    النفوز السياسي   
  ،لم يتحقق حتـى اآلن    إال اننا نجد ان هذا المشروع       . المشروع الشرق اوسطى الجديد    تطبيق فكرة 

   .نفيذهوهو فى إنتظار إنهاء الصراع بين الدول العربيه وإسرائيل كخطوه اوليه نحو ت

 ٥-٢ سياسة اإلحتواء المزدوج :-
 .حتواء ابان الحرب البارده بين الواليات المتحده واالتحـاد السـوفيتي           اإل ظهرت سياسة           

 القـوه الدوليـه االخـرى       ه ضمن إطار مساعيها لمنافسة    السياستبعت الواليات المتحده تلك     إوقد  
ستراتيجيه بالنسـبه  اطق التي لها اهميه إ    خاصه المن ،لمنعها من بسط نفوذها في أى مكان في العالم          

بعد انهيار االتحـاد السـوفيتي      .  الشرق االوسط    ده االمريكيه التي من اهمها منطقة     للواليات المتح 
 ، الشرق االوسط الغنيـه بـالنفط        لمتحده في منطقة  ت ا الواليانافس  زالت بذلك العقبه التى كانت ت     

وبما انه لم تظهـر     ،  اخرى تنافسها في المنطقه    واصبحت الواليات المتحده تتخوف من ظهور قوه      
 لذا نجد ان الواليات     ،قوه دوليه تستطيع الوقوف في وجه الواليات المتحده ومنافستها في المنطقه            

. قوه اقليميه في المنطقه تهدد مصالحها  المتحده تخشى من بروز   



تهمت الواليات المتحده دول المنطقه التي تهدد المصالح االمريكيه بانها دوالً ارهابيه تجـب                  إ 
مثـل سـوريا    ،  دول في المنطقه    وقد وجهت هذا االتهام لعدة     ،محاربتها من  قبل المجتمع الدولي       

وليبيا التي عـارض نظامهـا الوجـود        ،   مع اسرائيل     جهود التسويه السلميه   التي تعارض دائماً  
ـ وإ) عمر الشـير  ( والسودان بعد مجيء حكومة      ،العسكري االمريكي في المنطقه       للـنهج   اتباعه

 البحر االحمر التـي لهـا اهميـه         يات المتحده من انتشاره في منطقة     االسالمي الذي تتخوف الوال   
م وتبنيهـا لـنهج يهـدد المصـالح         ١٩٧٩ه فـي    وايران بعد مجيء الثوره االسالمي     ،استراتيجيه  

والعراق الذي تتخوف الواليات المتحده من ان يصبح نظامها قوه اقليميـه            ، االمريكيه في المنطقه    
 كـل   لمحاربةركزت الواليات المتحده معظم جهودها      . تقف ضد المصالح االمريكيه في المنطقه       

عان في اهم منطقه نفطيه في العالم وهي الخلـيج          من النظام العراقي وااليراني؛ فهاتين الدولتين تق      
 بفضل ما تملك مـن      –لذا تخشى الواليات المتحده من ان تصبح اي من هاتين الدولتين             ،العربي  

 قوه اقليميه تقف ضد المصالح االمريكيه فـي         –حتياطيات نفطيه هائله وقدرات عسكريه متطوره       إ
. على تلك المنطقه الغنيه بالنفط  للسيطرهاالمريكيه الراميهوتعرقل المساعي  ،المنطقه   

 ونفوذ كل من ايران  والعراق فـي آن          قوةاتبعت الواليات المتحده سياسه تهدف الضعاف              
 الشرق االوسط فـي مجلـس االمـن         رئيس وحدة تلك السياسه التي عرضها مارتين انديك        واحد  

ـ ين   فقد اظهر مارت   .القومي االمريكي في عهد كلينتون       وب السياسـه التـي تبناهـا الـرئيس         عي
يقاف خطرهـا   ن إل وذلك بدعم العراق ضد ايرا    ،  االمريكي ريغان خالل الحرب العراقيه االيرانيه     

بمعنى تطويق   ،حتواء البلدين   وعرض سياسه بديله تقوم على إ       .المحتمل على جميع دول المنطقه    
جـدد انتـوني ليـك      . ه في المنطقـه     قدراتهما والحد منها واعتبارهما عدويين للمصالح االمريكي      

رفـت   الدعوة الى التمسك بتلك السياسـه التـي عُ         –م  ١٩٩٤ في فبراير    –مستشار االمن القومي    
 وفرض قيود تجاريه علـى       ، الحصار على العراق   خالل إدامة من  ،) حتواء المزدوج   اإل( بسياسة  

  )٢٢(.  ووضع البلدين تحت المراقبه الدوليه ،ايران
 الدمار الشامل كوسيله الحتواء كـل مـن ايـران            الواليات المتحده موضوع اسلحة    خذتت  إ    

 لوقف انتشـار اسـلحة     الرئيس االمريكي جورج بوش      فقد كانت هناك مبادرة    .  والعراق عسكرياً 
هـذا  ،م  ١٩٩٢رحـت فـي يوليـو       التدمير الشامل في العالم بما في ذلك الشرق االوسط التي طُ          

 التسلح في الشرق االوسط التى اطلقها عقـب حـرب الخلـيج    مليةبط ع ضافه الى مبادرته لض   باإل
 الـرئيس االمريكـي     مبـادرة ولكن بالرغم من ذلك لم يكد يمضي يوم واحد على اعالن            . الثانيه  

 حتـى تعاقـدت الواليـات        ،م لضبط التسلح في الشرق االوسط     ١٩٩١ مايو   ٢٩جورج بوش في    



صصت لشراء عشر طـائرات      مليون دوالر خُ   ٧٠٠لغ  المتحده على صفقه جديديه مع اسرائيل بمب      
)F-15 كما  ،  ارض   - من تكاليف صاروخ اسرائيلي مضاد للصواريخ ارض      % ٧٠وتمويل  ،  )

 طائرة٢٨حتى اعلنت الواليات المتحده عن إعتزامها بيع         اشهر على هذا التاريخ      لم تمضي بضعة  
ستقطبت  إ  وعلى الجمله   .ه والبحرين  االمارات العريبه المتحد   لكل من دولة  ) ٦٤ -أهـ(هليكوبتر  

والتـي رصـدت بعـض      ،  دول الخليج القسط االعظم من مبيعات السالح االمريكي الى المنطقه         
 كما نجد ان اسـرائيل      )٢٣(.م١٩٩٣-م١٩٩٠مليار دوالر في الفتره بين      ٥٠المصادر قيمتها بـ    
 عن وسائل حملها واطالقهـا فضال   الدمار الشامل بمختلف انواعها من اسلحة تملك منظومه كامله    

 بان اسرائيل قد توصـلت الـى معرفـة          فقد تحدث رئيس الوزراء االسرائيلي لفي اشكول معلناً       . 
 وقد ادركت الواليات المتحده ان اسرائيل تعمل على صـنع القنبلـه             .طريقة صنع القنابل النوويه     

، ه كامله لالسلحه الكيميائيـه    هذا باالضافه الى علمها بان اسرائيل تملك ما يشكل منظوم         ،  الذريه
 وبالرغم من ذلـك     )٢٤(  .فهي قادره على انتاج غازات االعصاب في منطقه محظوره في النقب          

فلـم  ، عدم انتشار االسـلحه النوويـه     لالنضمام لمعاهدة   لم تضغط الواليات المتحده على اسرائيل       
النووي وحتـى ماقبـل انعقـاد       ت فيها اسرائيل نشاطها      على امتداد الفتره التي بدأ     –يحدث مطلقا   

بمطالبـة اسـرائيل باالنضـمام       ان قامت اي اداره امريكيـه        –م  ١٩٩٥مؤتمر التجديد في ابريل     
كما ان اياً من تلك االدارات لم تطالـب اسـرائيل مـن ان              ،   عدم انتشار االسلحه النوويه    لمعاهدة

دارات االمريكيه والـى     بل على العكس من ذلك كانت كل اال        )٢٥(. تتخلص من االسلحه النوويه   
يومنا هذا تختلق االعذار السرائيل مبرره امتالكها للسالح النووي باعتبار ان دول المنطقه تمتلـك               

  وهي تريد بذلك ان يكون السالح النـووي االسـرائيلي سـيفاً             .ذلك السالح مثل ايران والعراق    
بالتالي و. حده ردع دول المنطقه      عل العرب تستطيع به اسرائيل ومن ورائها الواليات المت         متسلطاً

 الـدمار   ومحاربـة اسـلحة   لمنطقه  في سعيها لضبط تدفقات االسلحه ل     نالحظ ان الواليات المتحده     
وتغض الطرف عن الـدول االخـرى        ، بعينها مثل العراق وايران      الشامل نجدها تقصد بذلك دوالً    

ا ان تصـبح قـادره علـى        يه له تريد للدول المعاد  فهي ال .  التي ال تعارض مصالحها في المنطقه     
 التحدي للسـيطره االمريكيـه      تلك الدول قوة  ؛ الن حدوث ذلك يمنح        الشامل إمتالك اسلحة الدمار  

 مـن   - الدمار الشامل    لمحاربة اسلحة   الحمله الهادفه   الواليات المتحده   كما ان قيادة   ،على المنطقه   
. ول المعاديه لها ومحاربتها  يمنحها الفرصه للتدخل في شؤون الد–خالل االمم المتحده   

سالميه في ايران رأت الواليات المتحده ان النهج الذي تتبعه ايران الثوره            يام الثوره اإل  منذ ق       
التي تقع علـى     الدول   ت ايران ان امن الخليج من مسؤولية      عتبراذ إ   .يهدد مصالحها في المنطقه   



 لذا سعت الواليات المتحده لتغيير ذلـك        . وتعارض اي تواجد عسكري اجنبي في المنطقه      شواطئه  
عتبر ثاني اكبر منـتج للـنفط       فهي تُ ، ثقلها االستراتيجي   السلوك االيراني تجاهها فايران دوله لها         

% ٩اي ما يعادل    مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكده       ٩٠ االوبك وتسيطر على     ةداخل منظم 
 )٢٦(.ك ثاني اكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم         كما تمل  ،حتياطيات العالميه المؤكده    من اإل 

تبـاع الـنهج     االيرانـى بإ   وذلك لكىال يقوم النظام     ايران الثوره ؛   محاربةقامت الواليات المتحده ب   
 وقد كانت الحرب العراقيه االيرانيه وسيله لذلك عنـدما          .المعادى للمصالح االمريكيه فى المنطقه      

 وحتى بعـد انتهـاء تلـك الحـرب           .دعم العراق في مواجهته اليران    اصبحت الواليات المتحده ت   
قـدم جوزيـف   . استمرت الجهود المبزوله لمحاربه ايران عن طريق احتوائها اقتصاديا وعسكريا   

 لخطـر ايـران      مساعد وزير الدفاع لشؤون االمن الدولي في عهد كلينتـون وصـفاً            –ناي  .إس
تشير مشـترياتها   ،   ايران العسكريه التقليديه محدوده    قدرةبينما تظل   : ((  إذ قال  العسكري التقليدي 

  .االخيره الى رغبتها في تطوير قدره هجوميه في نواحي معينه تهدد مصالح الواليـات المتحـده               
) كيلو  ( واصات من طراز     على غ  وقد اثار اهتمامنا بشكل خاص حصول الحكومه االيرانيه حديثاً        

 وذلـك فـي      .افه الى صواريخ من الصين وكوريا الشماليه      باالض،  وطائرات تكتيكيه من روسيا   
،   المالحه في الخليج العربـي     إخفاء رغبتها في الهيمنه على حركة     الوقت الذي التحاول فيه ايران      

تنـازع عليهـا    وفي هذا الصدد نراقب عن كثب الحشود العسكريه االيرانيه في عدد من الجزر المُ             
وبغض النظر عن السبب المحدد الذي دفع ايران الى بنـاء           ، حدهبين ايران واالمارات العربيه المت    

تجاه قوه معاديه الى بناء قواعد في مواقـع مجـاوره للمـداخل      فإن إ   ،تحصينات على هذه الجزر   
وعلـى    المالحـه التجاريـه      على حركة عد بال شك امراً شديد الخطوره       الغربيه لمضيق هرمز يُ   

 نجد اشاره توضح ان سـعي واشـنطن          وهنا )٢٧( .) .)وامن اصدقاءنا العرب  ، وجودنا البحري 
،   تدفق النفط اليهـا     لحماية ؛  المالحه عبر مضيق هرمز    نابع من رغبتها في حماية    حتواء ايران   إل

.  فهي ال تريد اليران ان تكون  مسيطره على طرق نقل النفط   
وكوريـا الشـماليه لوقـف       على كل من الصين وروسيا       مارست الواليات المتحده ضغوطاً         

فوصلت في ذلك الى حد تهديدها الصين بحرمانها مـن وضـع الدولـه              ،  تصدير السالح للمنطقه  
.  على استمرارها في بناء المفاعل النووي االيراني بالتعاون مـع روسـيا             احتجاجاً  االكثر رعايه 

 د ايران باالسلحه التقليديه   مت الحمله الداعيه الى منع تزوي      كما نجد ان الواليات المتحده تزعّ      )٢٨(
شخصيه امريكيه بارزه من تيارات فكريه مختلفه بتوقيع بيان لالحتجاج على مبيعات            ٤٩وقامت  ، 

ايضا نجد ان الواليات المتحده سعت للحيلولـه دون حصـول           . السالح والتقانه االلمانيه الى ايران    



م انشـاء   ١٩٩٢ ايران في عـام      خاصه بعد ان استطاعت    ،ايران على القدرات النوويه العسكريه      
وكانـت   . عن مفاعالتها التي تعرضت للضرب ابان الحرب العراقيه االيرانيهمفاعل نووي عوضاً 

وهذا ما اكدتـه الوكالـه الدوليـه        ،ستخدم لالغراض السلميه  ان هذه المفاعالت تُ   ايران تردد دائماً    
 منـع انتشـار     لتزام ايران بمعاهدة  اذ اكدت ا  ،م  ١٩٩٢للطاقه الذريه عندما قامت بالتفتيش في عام        

م عندما قامت روسيا بتسليم مفـاعلين اليـران ادى الضـغط            ١٩٩٥ وفي يناير     .االسلحه النوويه 
االمريكي المتكرر الى قيام الوكاله الدوليه لطاقه الذريه بارسال مفتشين للتاكد من التـزام ايـران                

ارير المفتشين عن التزام الجانب االيرانـي       واكدت تق  ،م المفاعلين   عقب تسل  عدم االنتشار    بمعاهدة
 هذا وقد تمكنت الواليات المتحده بافشال الجهود لنقل المواد النوويه وتكنلوجيا المفـاعالت              )٢٩(.

. وبولنـدا ، وايطاليا، وتشيكوسلوفاكيا والهند ، النوويه الى ايران من عدد من الدول منها االرجنتين        
)٣٠ (  

يوليـو  ١٩مريكيـه فـي     قامت وزارة الـدفاع اال     ،  ايران عسكرياً  حتواءوفي مساعيها الراميه إل   
اء المساعده التي تقدمها الدولتان الـى برنـامج         إز عن قلقها    بالغ روسيا والصين رسمياً   بإم  ٢٠٠٠

وقد وصل االمر في حاالت عديده الى قيام الكونجرس االمريكـي بالتهديـد             . الصاروخ االيراني   
 ايـران فـي برامجهـا       بمساعدة في حال ثبوت قيامها       ،ول معينه بقطع المساعدات االقتصاديه لد   

 السـتطالع امكانيـة    وعندما اشارت التقارير الى زيارة وفود ايرانيه لكازخستان؛          )٣١(.النوويه  
عندها قامت الواليـات  ،   قنبله نوويه  ٢٠الحصول على كميه من اليورانيوم المخصب كافيه لصنع         

 ونالحظ انه بالرغم من اعالن      )٣٢(. للحيلوله دون نقلها الى ايران       المتحده لشراء هذه الكميه سراً    
ننـا  اال إ ، شراف الوكاله الدوليه للطاقه الذريهتحت إايران عن استعدادها لوضع برنامجها النووي  

وذلـك  ،  الدمار الشـامل   اسلحةنجد ان الواليات المتحده استمرت في اتهام ايران بسعيها المتالك           
. ويق مراحل االحتواء االمريكي اليران كغطاء يتم به تس  

قامت الواليات المتحده باصدار التقارير التي تدين ايران بانتهاك حقوق االنسـان وتضـييق                    
كمـا  . م  ١٩٩٥ وقد فرضت حظر اقتصادي شامل على ايران في مـايو            )٣٣(.الحريات  الدينيه    

،  افق عليهـا الكـونجرس االمريكـي      م عن اجراءات و   ١٩٩٦داره االمريكيه في يونيو     اعلنت اإل 
او الحصول علـى     ،تتضمن حرمان الشركات التي تتعاون مع ايران من دخول السوق االمريكيه            

 عن  فضالً،  ماليين دوالر في السنه من بنك االستيراد والتصدير االمريكي        ١٠ضمانات تزيد على    
ن المتوقع ان تكـون مـن       وم. امكان منع مسؤولي هذه الشركات من دخول االراضي االمريكيه          

اوائل الشركات التي تتاثر بالعقوبات الجديده شركات البترول االوربيه الراغبه في االستثمار فـي              



ـ  ١٩٩٦  عـام    االجراءات التي تم اتخاذها فـي       )٣٤(. قطاع الطاقه في ايران    ن الواليـات   م تمكّ
مليون دوالر فـي قطـاع   ٢٠المتحده اتخاذ اجراءات قاسيه ضد اي شركه اجنبيه تستثمر اكثر من       

هذا الحصار االقتصادي تم وضعه في شكل صيغه قانونيه تحـت اسـم قـانون                ،النفط االيراني   
) . داماتو(  

؛  وقد واجهت الواليات المتحده صعوبات عديده في تطبيق حظر اقتصادي شـامل علـى ايـران               
دول التي تسعى للحصول    تلك ال ،  فايران تربطها عالقات اقتصاديه قويه مع دول االتحاد االوربي        

فتم توقيـع   ،  فرغم الحصار تعاونت الدول االوربيه مع ايران في مجال النفط         . على النفط االيراني  
اج النفط من    البريطانيه الستخر  – شل الهولنديه    مع شركة  النفط الوطنيه االيرانيه     بين شركة اتفاق  
( الستخراج الغاز فـي حقـل        استثمار ضخمه    صفقةم  ١٩٩٨  عام عت ايران في  ووقّ. زوينبحر ق 

وتوتـال  ،  بروم الروسيه بمشاركة شركة غاز  بلغت قيمتها ملياري دوالر     ،  جنوب ايران ) ارس  پ
 وقد  )٣٥(. ت هذه الصفقه جدار الحصار االقتصادي االمريكي      هّز،ناس الماليزيه    وبترو ،الفرنسيه

تباع نهج دبلوماسي   وإ،  اليراناحست الواليات المتحده بانه من االفضل لها تغيير وسائل احتوائها           
مـارس  ١٧برايت فـي     فقد بادرت وزيرة الخارجيه االمريكيه مادلين اول       . من الحصار    مرن بدالً 
 امريكا الخاطئـه     تتضمن شبه اعتزار عن سياسة      باعالن مبادره انفتاحيه نحو طهران        ،م٢٠٠٠

ستيراد عدد مـن    ر إ  كما تقضي برفع حظ     دعم العراق ضدها     تجاه طهران في الماضي خصوصاً    
. وخفض القيود على دخول االيرانيين الى امريكـا       ، والفسدق والكافيار ، السلع االيرانيه مثل السجاد   

وقد اكد ويليام كـوهين     . هذه االجراءات ارادت بها الواليات المتحده فتح حوار مع ايران             )٣٦(
 على ان لكل دوله في الخلـيج        م٢٠٠٠وزير الدفاع االمريكي اثناء زيارته لدول الخليج في ابريل          

 ان الواليات المتحده ترغـب فـي ان تكـون لهـا             موضحاً،  قرارها في مجال التعاون مع ايران     
 هـذا وقـد تضـمنت       )٣٧(.   رؤية سياسـتها الخارجيـه     شرط ان تغير  عالقات طيبه مع ايران     

  -:تصريحات كلينتون واولبرايت شروط الحوار مع ايران التي تنحصر في 
ايصالها المتمثله في صـواريخ     ووسائل  ،   الدمار الشامل  وقف ايران جهودها لحيازة اسلحة    ان ت / أ

  طويلة
.  المدى     

وبعض الجماعات االرهابيـه  ،  وحماس،  ان تنهى إيران دعمها ورعايتها لجماعات حزب اهللا  / ب
.االخرى        

. السالم في الشرق االوسط ف ايران معارضتها لعمليةان توق/ ج   



وفـق  ، وآسيا الوسطى وافغانستان  ، اال تتدخل في الشؤون الداخليه للدول المجاوره في الخليج        / د  
    

.مفهوم تصدير الثوره االسالميه        
)٣٨(. وازاله اسباب العداء، وقف الدعايه المعاديه للواليات المتحده/ هـ  

 مالم تستطع تحقيقه عن طريق       ارادت الواليات المتحده عن طريق فتح الحوار مع ايران ان تحقق          
اال اننا نجد ان ايـران      . مع مصالحها في المنطقه      الحصار؛ لتغيير السلوك االيراني ليصبح مالئماً     

، لم تقبل شروط الحوار باعتبارها وسيله المالء الشروط السياسيه االمريكيه التي تريـد تحقيقهـا                
م ٢٠٠٠جهها الى الكونجرس في ابريـل       كان الرد على ذلك ان اعلن الرئيس كلينتون في رساله و          

وواصلت الواليات المتحده مسـاعيها الراميـه الحتـواء         .  تمديد العقوبات المفروضه على ايران    
فقد كشف مسؤول امني امريكي عـن قيـام         ، ايران وصل بها االمر للسعي لتغيير النظام الحاكم         

(  االستخبارات االمريكيه    وكالة CIA عـن   ، لنظام االسالمي االيرانـي   طاحه با بمخطط جديد لإل  ) 
( وقد تحـدث    . طريق بعض العمالء السريين لها بشكل لم يسبق له مثيل منذ انتهاء الحرب البارده             

ان هناك خطـه شـامله اسـتراتيجيه        (( : - االستخبارات المريكيه  مسؤول بوكالة  -)كنت تيرمن   
وتشكيل كتلـه   ، ر الديمقراطيه تهدف الى احداث فجوه بين الشعب االيراني والنظام واستغالل انصا         

  )٣٩ (.)) معارضه للنظام 
مثل دول  ،سعت الواليات المتحده للعمل على تطويق ايران عن طريق  الدول التي تحيط بها                    

االمر الذي زاد من االهتمام االمريكـي  ،آسيا الوسطى خاصه بعد ان تمت فيها االكتشافات النفطيه    
ا لحصر النفوذ االيراني في تلك المنطقه خاصه في مجـال نقـل              فسعت للتعاون معه    ،بتلك الدول 

 انابيـب   لمـد شـبكة   حيث سعت الواليات المتحده الى توقيع اتفاقات استراتيجيه         .  وتصدير النفط 
وذلك ما صرح بـه السـفير       ، زوين الى االسواق العالميه عبر تركيا     من بحر ق  نفطيه لنقل البترول    

ن الواليـات المتحـده     إ(( : م حيث قال    ١٩٩٥يناير  ٣١ن في   االمريكي في انقره مارك اوروسما    
  ولعل هذا مايفسـر  )٤٠( )) ..زوين النفطي من باكو الى جيجان في االناضول          خط ق  تؤيد مرور 

فـي الحصـه    % ١٠رضوخ الرئيس االزري حيضر علييف للضغط االمريكي وتراجعه عن بيع           
الى شركت اكسـون االمريكيـه      % ٥الى بيع    من ذلك    وعمد بدالً ، االزريه في نفط قزوين اليران    

وبذلك نجحت الواليات المتحده بعـض الشـيء         . والخمسه االخرى الى الشركه التركيه الحكوميه     ،
 بسـبب المسـاعى     في مساعيها الراميه الى ابعاد النفوذ االيراني ولكن ذلك لم يتم بصوره كليه ؛             

فبعد ايام معدوده من توقيع     .  ناطق المحيطه بها   فى المجال النفطى فىالم    االيرانيه لزيادة إستثمارها  



 الوطنيه االيرانيه للحفريـات عـن        اعلنت الشركه   ، شل مع شركة اتفاق الشركه الوطنيه االيرانيه     
ت بـذلك   وبـدأ ،   تركمانسـتان  الحقول النفطيه في جمهورية   تمام عملها فى مشروع حفر بإحدى       إ

   )٤١(.انستان منافسة الشركات االمريكيه في اعمالها في تركم
زت الواليات المتحده على التعاون مع الجمهوريات السوفيتيه السابقه في محاوالتهـا لتطويـق              ركّ

رات الخارجيه والدفاع   بكستان لتنشيط التعاون معها في اطار وزا      ووقع اختيارها على اوز   ،  ايران
قرغيزسـتان  :  هـي     كما قامت مادلين اولبرايت بزياره لثالثه دول في آسـيا          )٤٢(.والمخابرات
هدفها االساسي التحريض ضد الصحوه االسالميه في هذه الـدول          كان  ،  وازبكستان، وكازخستان

ففـي اثنـاء زيارتهـا      . ؛ حتى ال تنتهج نهج الثـوره االيرانيـه         التي تضم غالبيه سكانيه اسالميه    
حت مسـاعدات   ومن،   الصحوه االسالميه المتناميه في هذه الدول      عت على مواجهة  لكازخستان شجّ 

 االنباء الفرنسيه في تقرير حول الزياره ان اولبرايت قدمت لكازخسـتان            فقد ذكرت وكالة  ،  اجنبيه
 هذا وقد اصبحت    )٤٣(. مليون دوالر كدعم امني؛ لمساعدتها في وقف انتشار االسالم السياسي         ٣٠

كستان ذهبت الى    فبا ، معظم دول الجوار الجغرافي اليران تستضيف قواعد عسكريه امريكيه ثابته         
وازربيجـان وافقـت    ،  تقاقيات عسكريه لشرعنة استعمال الجيش االمريكي لقواعدها      توقيع عدة إ  

جير اهـم   عملـت علـى تـأ     وتركمانستان  ،  على التعاون االمني والعسكري مع الواليات المتحده      
طـار  إفـى    )٤٤(. عامـاً    ٢٥ لمدةقواعدها العسكريه للواليات المتحده في عاصمتها عشق اباد         

مساعيها الراميه الحتواء ايران حرصت الواليات المتحده على تمويل الجماعات السنيه االصـوليه             
 سـبتمبر   ٢٧ طالبان التي تمكنت فـي       حركةومن هذه الجماعات    ،  االكثر معاداه للشيعه االيرانيه   

تحـده  لماال ان الواليـات ا     .م من احتالل الجزء االكبر من العاصمه كابول في افغانستان           ١٩٩٦
تهمـت  وذلك عندما إ  ،   طالبان خطراً يهدد مصالحها    تحولت عن هذا الدعم عندما رأت في حركة       

. الحركه بايوائها السامه بن الدن العدو االكبر للواليات المتحده   
 فقد  . النفوذ االيراني  كوسيله لمنافسة ؛    التركي في المنطقه       سعت الواليات المتحده لزيادة النفوذ    

 دور تركيـا    باهميةيس االمريكي بيل كلينتون في تصريحات كبار المسؤولين االمريكيين          اكد الرئ 
وتعتبر ثالث اكبـر االسـواق للتجـاره        ،   الدول التي تخدم السياسه االمريكيه     في كونها في مقدمة   
 كما ان الواليات المتحده تعتمد عليها في تنفيذ سياستها من اجل الحفاظ علـى                الخارجيه االمريكيه 

فالسماح للطائرات االمريكيه والبريطانيه باسـتخدام      ، مصالحها في الشرق االوسط واسيا الوسطى     
؛ بحجه توفير المنطقه اآلمنه لحمايه االكراد في كردسـتان    قاعده انجرليك الجويه في جنوب تركيا     

ي تركيـا    ترى ف  فالواليات المتحده  )٤٥(.  الدور المناط بتركيا   لهو خير دليل على حقيقة     ، العراق



كما انها دوله محيطه بالعالم العربي االمـر        ، دوله يمكن لها ان تقوم بنشاط كبير في أسيا الوسطى         
لـذا نجـد ان     . الذي يسّهل عمليه احتواء الدول العربيه المعاديه للمصالح االمريكيه في المنطقـه           

 اذ  م ؛ ١٩٩٦يـل     الواليات المتحده شجعت التحالف العسكري التركي االسرائيلي الذي تم في ابر          
:هداف انه يحقق لها عدة أ  

 االيرانـي عقـب     –سرائيل ترى في المحور السوري      فإ، زعت التحالف االيراني السوري     زع/ أ
 تدمير 

.وامام المصالح االمريكيه في المنطقه ، العراق التحدي العسكري الوحيد الباقي امامها     
  الوقوف الى جانب العرب في صراعهم ضد سالميه في آسيا الوسطى منمنع الجمهوريات اإل/ ب

.او الوقوف الى جانب ايران ،اسرائيل       
 هو منع وصول االسلحه النوويه من آسيا الوسطى الـى           – على االرجح    –اهم تلك االهداف    / ج 

 ايران 
  االمر الذي يحقق مصلحه للواليات المتحده ويجعل اسرائيل متفرده )٤٦(، او الدول العربيه     

.بامتالك السالح النووي        
ـ    ، ايران لمحاربةبالرغم من جميع تلك الجهود االمريكيه               ا نجـد ان تلـك الجهـود         اال انن

 فمن المالحظ انه اليوجد اجماع دولي يساند الواليات المتحـده فـي             .الصعوباتتعترضها بعض   
 عـن اسـتعدادها لوضـع       خاصه بعد ان اعلنت ايـران     ،  محاربتها للخطر االيراني في المنطقه    

كما اننا نجد ان    . برامجها النووي ذا االغراض المدنيه تحت اشراف الوكاله الدوليه للطاقه الذريه          
فهنالـك  ،  الدول االوربيه تعارض المحاوالت االمريكيه لفرض حصار اقتصادي علـى ايـران           

د الذي طرأ بين الدول     هذا باالضافه الى التحسن الجدي    .  تعاون اوربي مع شركات النفط االيرانيه     
   وبموجب احتاللهـا للكويـت      – اصبحت    بالنسبه لحاله العراق فقد    اما. الخليجيه العربيه وايران  

 ها ممـا   ضـد  الحرب معظم الدول تساند الواليات المتحده في        – الدمار الشامل    وامتالكها السلحة 
منصـبه  ريكيه في المنطقه  ويجعل جهود السياسه االم   اهتل على الواليات المتحده مهمة محارب     يسّه

  على إحتوائها
 ٥-٢-١ محاربة الواليات المتحده للعراق :-

 الـذي    ،٦٨٧تخاذ القرار رقم    وإ  ،         بعد ان تم وقف اطالق النار في حرب الخليج الثانيه         
 اتخذت   ،وانهاء الحرب  تضمن شروط مجلس االمن التفصيليه على العراق لوقف العمليات القتاليه         

 يفرض علـى    ٦٨٧  رقم  فالقرار  . حصارها للعراق  لمواصلةيات المتحده ذلك القرار كوسيله      الوال



وطلب مـن امـين عـام االمـم         ،  دمار شامل    جميع ما بحوزته من اسلحة    العراق ان يقبل تدمير     
 لالشـراف   ؛)يونيسكوم( رفت بـ   المتحده تطوير خطط لتشكيل لجنه خاصه تابعه لالمم المتحده عُ         

-: اللجنه الخاصه على النحو التالي والية من القرار "ج" حدد الفرع .عراق السلحتهعلى تدمير ال  
  ومـا   ، والكيميائيـه  ،القيام على الفور باعمال تفتيش في الموقع على قدرات العراق البيولوجيه          /  أ

 يتعلق 
.ائف     منها بالقذ  

 وجميـع   ، المـواد الكيميائيـه     وجميع مخزونات  ، والبيولوجيه ،حيازة جميع االسلحه الكيميائيه   / ب
               مايتصل 

 ؛   والدعم والتصـنيع   ،والتطوير، وجميع مرافق البحث      ،  ومكونات ،بها من منظومات فرعيه   
 وذلك          

. الضرر لتدميرها او جعلها عديمة  
اها عـن    التي يزيد مـد    ،ائف التسياريه جميع قدراته المتعلقه بالقذ   شراف على تدمير العراق     اإل/ ج

١٥٠  
. والقطع الرئيسيه المتصله بها ،كيلومتراً      

 قـدرات   في مجـال ازالـة     والتعاون معه    ، المدير العام للوكاله الدوليه للطاقه الذريه      مساعدة/ د 
 العراق 

. ورصد االنشطه النوويه غير المحظوره الحقاً ،المتصله باالسلحه النوويه      
 جميـع    ؛ لكفالـة ازالـة     تيش تعتبرها اللجنه الخاصه ضروريه    تعيين اي مواقع اضافيه للتف    / هـ

            قدرات 
  )٤٧( . وغير النوويه،العراق المحظوره النوويه     

عتبـر انتهـاك     وقد اعتبرت الواليات المتحده ان عدم التعاون مع الجنه الخاصه لنزع السـالح يُ             
 استئناف االعمال الحربيه مـن قبـل قـوات           وبالتالي يفتح المجال امام    ،الحكام وقف اطالق النار   

م قصـفت قـوات امريكيـه       ١٩٩٣ ففي ينـاير      ، هجمات  تعرض العراق لعدة    وبالفعل. التحالف
م شـنت طـائرات     ١٩٩٣ يوليو   ٢٥ وفي    .  وفرنسيه اهدافاً فى جنوب العراق     ،بمساعده بريطانيه 

 ١٩ وفـي   .لعـراق امريكيه غارات على موقع عراقي زعمت انه بطاريه للصـواريخ جنـوب ا          
ثم كان ان     .م اقدمت القوات االمريكيه على قصف مواقع عسكريه شمال العراق         ١٩٩٣اغسطس  

دعت الواليات المتحده ان بعض العمالء العراقيين حاولوا االعتداء على حيـاة الـرئيس السـابق     إ



 بوابل مـن     وقبل ان تثبت الواليات المتحده ذلك امطرت بغداد        ،جورج بوش اثناء زيارته للكويت    
  عراقيه عسكريه باتجاه الكويت    م وعندما تحركت حشود   ١٩٩٤في عام    و )٤٨(  .صواريخ كروز 

 ٩٤٩ وتم استصدار القـرار       ، اعلنت واشنطن بانها قد تشن هجوماً عسكرياً وقائياً على العراق          ،
ذكـرت   وقد   .م الذي ادان الحشود العسكريه العراقيه باتجاه الكويت       ١٩٩٤ اكتوبر   ١٥الصادر في   

 ٣٢مادلين اولبرايت في برنامج تلفزيوني انها تعلن بصراحه ان العراق جنـوبي خـط العـرض                 
سـوف نتصـرف    ((ات المتحده مستعده للعمـل منفـرده           وان الوالي  ،حيوي للمصالح االمريكيه  

 قد خول شن    "٩٤٩" ان كان القرار      لم يكن مهماً   ،كمجموعه عندما نستطيع وانفرادياً عندما يجب       
 المجتمـع   غارات قصف سوى بموافقة    تشن واشنطن متى ارادت      ، عسكريه على العراق     غارات

   )٤٩( )) .الدولي او من دونها
ـ   ، العراق مواصلتها في محاربة   اصبحت الواليات المتحده تختلق االزمات لتبرير              الرغم  فب
 ق مجلس قيـادة   عندما صدّ  ، م١٩٩٤ نوفمبر   ١٠ وذلك في     ، اعتراف العراق بالكويت كدوله    من

 على قرار االعتراف الرسمي بالكويت وسيادتها علـى الحـدود           ىالثوره والمجلس الوطني العراق   
 بالرغم من ذلك رفض مجلس االمن تخفيض العقوبات ورفـع            ،الجديده التي حددتها االمم المتحده    

 في   ،العراقي القصور الجديده التي بناها الرئيس       وقد اثارت واشنطن قضية   . الحظر على العراق    
بالرغم من ان بناء القصور لم يرد       ،محاوله واضحه لتعطيل مساعي تخفيف العقوبات على العراق         
اصلت الواليات المتحـده     و )٥٠( .في اي قرار لمجلس االمن يتعلق بفرض العقوبات على العراق         

  .عراقم قصفت قوات امريكيه اهداف عراقيه جنوب ال       ١٩٩٦في سبتمبر   ف، هجومها على العراق    
م كانت الواليات المتحده قد دبرت بالتعاون مـع لجـان التفتـيش بـاالمم     ١٩٩٧  وفي عام     )٥١(

 الدمار الشـامل فـي القصـور        بتخزين اسلحة تهام النظام العراقي    تتعلق بإ  ، هازمه جديد المتحده  
بالرغم مـن رفـض    و. وهددت بخوض حرب جديده اذا لم يسمح صدام بتفتيش القصور      ،الرئاسيه
ولم تحصـل لجـان     ،  االمر اال انه في النهايه سمح بتفتيش المواقع الرئاسيه           م لذلك في بداية   صدا

م افتعلت امريكا عن طريـق      ١٩٩٨ في منتصف    ) ٥٢ . (التفتيش بداخلها على اي شيء محظور     
(ه بادعاءات عن وجود غاز      ازمه جديد  الدمار الشامل    على اسلحة لجان االمم المتحده للتفتيش      V-

X  ولما لم تجد له اثراً في طول البالد وعرضها وجدت انه              ،تل بكميات كبيره داخل العراق    القا) 
 ! فامرت بالبحـث عنـه بـاثر رجعـي          ،من الممكن ان يكون هذا الغاز قد استخدم في الماضي         

، سـتخدمت فـي حـرب الخلـيج         فاصرت واشنطن على اختبار بقايا الصواريخ العراقيه التي اُ        
 الصواريخ العراقيه الـى فرنسـا وسويسـرا         ه في ذلك وامرت بشحن رفاة     م المتحد وتوسطت االم 



م ١٩٩٨ وفي اغسـطس     )٥٣.(فاعلنت الدولتان ان الصواريخ كانت خاليه من اي اثر للغاز السام            
توقف العراق عن التعاون مع يونسكوم بعد ان رفض رئيسها ريتشارد بتلر ان يشهد بان العـراق                 

م جميع تعامالتها مـع     ١٩٩٨د قطعت الحكومه العراقيه في اكتوبر        وق  ،ر اسلحته المحظوره  قد دمّ 
 اال حين يقوم مجلس االمن ببحث رفع العقوبـات علـى        ،يونسكوم مصره على عدم التعاون معها     

وتم سحب مفتشو يونيسكوم من العراق باصرار من الواليات المتحـده فـي نـوفمبر                . نحو جاد   
 وبالفعل تم ذلك فقد شُنت ضـربات        .كري ضد العراق  جراء عس ما اشار الى تخطيط إل     ، م١٩٩٨

 فـي   ،م١٩٩٨ ديسـمبر    ١٩ و   ١٦جويه امريكيه وبريطانيه استمرت اربعه ايام على العراق بين          
   )٥٤. (طلق عليها اسم ثعلب الصحراء حمله اُ

التي اعاد بنائهـا     العراق   قوةحرصت الواليات المتحده في تلك العمليه التخلص من جميع مصادر           
 العمليه الى حـوالي     ات االمريكيه في الخليج عند بداية     جمالي القو وصل إ .  الصحراء   عد عاصفة ب

 الطائرات انتربرايز التي    وحاملة ، طائره قتاليه ٢٠٠باالضافه الى مااليقل عن     ،  سفينه حربيه    ٢٢
ـ         كما إ   ، طائره قتاليه  ٥٠تحمل   يط نضمت اليها حاملة الطائرات كارلفينسون الموجوده فـي المح
  . طائره قتاليـه   ٢٠١ضافه الى ان الواليات المتحده كانت تحتفظ في الخليج بحولي           باإل ، الهندي

 . النظام العراقى والتخلص منه    علىحرص االداره االمريكيه لمحاربة    هذه القوات الهائله تدل      )٥٥(
 ٢٠اح  وقد حدد الرئيس كلينتون في كلمته التي اعلن فيها وقف اطالق النار فـي الواحـده صـب                 

 التي ارتكزت على عدة     ،راءح الواليات المتحده في مابعد ثعلب الص      إستراتيجية ،م١٩٩٨ديسمبر  
اكد الـرئيس كلينتـون     ، النظام العراقي    محاربة مواصلةنقاط من خاللها تستطيع الواليات المتحده       

-:على االتي   
 خطراً علـى شـعبه       حيث يشكل   ،انه طالما بقي صدام حسين فى السلطه فسيكون مصدرتهديد        /أ

  وعلى 
.المنطقه بالكامل   

وقـد كثفـت الواليـات      .  المعارضه   كما يجب التعاون مع    ، ال بد من وجود حكومه جديده       / ب
كل بديالً ديمقراطياً لنظام    مساعداتها ودعمها للمؤتمر الوطني العراقي على اعتبار انه يش          المتحده  
 اجتماعاً مع زعماء المؤتمر     – كريستوفر   –ذاك  حسين وعقد وزير الخارجيه االمريكي آن       صدام  
لمتحده اطلقت حمله تهدف الى إدانة الرئيس        وقد كشف مصدر صحفي ان الواليات ا       )٥٦.(الوطني

تضطلع بمحاكمـة صـدام     نشاء محكمه دوليه    وتسعى إل  ، دام حسين بتهم ارتكاب جرائم حرب     ص
 داره االمريكيـه  طانيـه ان اإل   بري  ال  ) صن دي تايمز     (قد ذكرت صحيفه    و. وولديه قصي وعدي    



، نفاقهـا علـى هـذه الحملـه     إل مليون جنيه استرليني ١,٣ مليوني دوالر اي ما يعادل     خصصت
 تلقـت   كما) ٥٧ . ( صدام  ماليين دوالر لصالح حملة محاكمة     ٤ تخصيص   وطلبت من الكونجرس  

التي اقرها الكـونجرس     مليون دوالر    ٩٣المعارضه العراقيه الدفعه االولى من المساعدات البالغه        
. النفاقها على تدريب المعارضه العراقيه وشراء اسلحه لها ؛ م ١٩٩٨في   

لردع صدام في الوقت المناسـب ومنعـه مـن          ؛  العمل على ايجاد قوات عسكريه في المنطقه        /ج
   توجيه

.قواته الجويه ضد جيرانه او ضد االكراد     
 مع االسـتمرار    ، مليار دوالر  ١٢٠صدام حسين    الحصار االقتصادي الذي كلف      يجب استمرار / د

 في 
. من اجل شعب العراق  ، مليار دوالر سنويا١٠ًبرنامج النفط مقابل الغذاء في حدود    

)٥٨( .لن يسمح المجتمع الدولي للعراق بان يهدد جيرانه في اي وقت/ هـ   
 وذلك حتـى تضـمن    ؛نه فالواليات المتحده كانت تروج دائماً بان العراق يشكل خطراً على جيرا       

 التـي لجـات     ، وعالقات عسكريه قويه مع دول الخلـيج       ،لنفسها وجود عسكري دائم في المنطقه     
.لطلب السالح بصوره كبيره من الواليات المتحده خوفاً من امتداد الخطر العراقي اليهم   

 فـي   ١٢٨٤  وبعد ان تم تبني القرار رقم       ، العراق ستمرت الجهود االمريكيه في محاصرة    ا      
 المراقبه والتحقيق والتفتيش التابعـه لالمـم        الذي تضمن استبدال يونيسكوم بهيئة    م  ١٩٩٩ديسمبر  
ظلـت  ، ي يمكن ان تؤدي الـى رفـع العقوبـات            التي تحدد االجراءات الت    ،)يونموفيك(المتحده  

ت اليهـا  تلك السيطره التى سع .  االمم المتحده على اموال العراق    العقوبات مستمره وظلت سيطرة   
 للسيطره على عائدات النفط العراقي باعتبـار ان تلـك            ؛ من خالل مجلس االمن   الواليات المتحده   

/ ١٤/٤ فبتـاريخ   . بناء القـوه العسـكريه العراقيـه     تمثل العقبه الحاسمه في وجه إعادة     السيطره  
 دوالر   مليار ٢ الذي يقضي بالسماح للعراق ببيع ما قيمته         ٩٨٦م صدر قرار مجلس االمن      ١٩٩٥

ن تشـرف   الذي يقضي بـأ   ،  وهو المعروف باسم النفط مقابل الغذاء        ، اشهر ٦من البترول خالل    
من خـالل    فاالمم المتحده     . تطبيق العقوبات الدوليه على العراق على تصدير النفط العراقي         لجنة
الرسم التوضيحي التـالي يوضـح      .   مبيعات النفط  سيطرت بصوره فعاله على عملية     ٦٦١ لجنة

-: مبيعات النفط العراقي ليةمع  
              
 
 
 

  الموافقه٦٦١تطلب الدوله من لجنه  التفاوض بين سومو وشرآات النفط
 على  شراء التفط



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 .سومو : الشركه العامه لتسويق النفط  •
 ) .OIP: (مكتب االمم المتحده لبرنامج العراق  •

 .سيبوليت : الشركه التي تتولى مهمه التحقق من كميه النفط المصدرمن العراق  •

اعاده هيكله سياسه االمم المتحـده فـي        ، فيد كوترايت والستير ميالر وآخرون      دي: المصدر  * 
  .٧٨ص  ، ٢٠٠١ يونيو ٢٦٨العراق المستقبل العربي العدد 

 
  ؛  بيع النفط العراقـي    عملية االمم المتحده هي التي تشرف على        ان، نالحظ من الرسم التوضيحى     

ستخدم بالطريقـه التـي     تلك العائدات ان تُ    وتضمن ل   ،حتى تستطيع ان تسيطر على عائدات النفط      

 تؤيد سومو الطلب

الجه يقوم مكتب االمم المتحده لبرنامج العراق بمع
 االعمال الورقيه والعقود

  او ترفض بيع النفط٦٦١تقر لجنه 

يفتح مصرف المشتري النفطي خطاب اعتماد يدفع 
حساب (الى الحساب الخاص باشراف االمم المتحده 

)العراق  

ترسل سومو تقارير شهريه الى االمم المتحده عن 
 حجم النفط المنتج ونوعيته

هم االمم المتحده بيع يتابع مراقبو النفط الذين عينت
وتراقب ) االصل ، سعر الشراء ، الكميه (النفط 

 سيبوليت نوعيه النفط وآميته وتمنح التخويل

 والمكتب تقارير المرلقبين النفطيين ٦٦١تعالج لجنه 
وسيبوليت وسومو وتنظم العمليه العامه لمبيعات 

النفط



 وبعضها يذهب كتعويضات     ، فمعظم تلك العائدات نجدها تذهب في شكل تعويضات للكويت         .تريد
.       لالمم المتحده  

 ، استمرار الحصاراالقتصادى كوسيله الضـعاف الشـعب العراقـى              ارادت الواليات المتحده  
 تصـدير    فمن المالحظ ان الحظر علـى       . الحاكم ويسقطه  وتضيق الخناق عليه ليثور على النظام     

وبـالرغم  ،   ابقى الحظر على تصدير السلع المدنيه         ٦٨٧فالقرار رقم   ، السلع المدنيه ظل مستمرا ً    
 ٦٠ الذى يقضى بقيام المجلس باعاده النظر فى كـل           ٢١من االجراء الجديد الذى ورد فى الفقره        
 اال انه وعلى الرغم مـن جلسـات          ،او تخفيفه ، الحظر  يوماً بشأن الحظر المفروض بهدف رفع       

 واصبحت اجتماعات المجلـس بهـذا        ،النظر التى تمت فلم يجد المجلس مايبرر اي تقرير بشانه         
   )٥٩( .الصدد شكليه

م بان يقوم العراق بوقـف القمـع للسـكان          ١٩٩١ المتخذ في ابريل     ٦٨٨طالب القرار رقم         
  ،وعلى الرغم من عدم وجود اي عقوبه مخول بهـا فـي القـرار              ، المدنيين في مناطق االكراد   

 :همـا ،  منطقتي حظر طيران فـي العـراق    المتحده هذا القرار كقاعده إلقامة    استخدمت الواليات   
  ،منع فيها الطلعات الجويه العراقيـه      وتُ ،٣٦المنطقه الشماليه وتشمل االراضي فوق خط العرض        

علنـت فـي    اُ ،٣٢ الثانيه تغطي االراضي جنوب خط العرض  المنطقه.م١٩٩١علنت في يونيو   اُ
.م ١٩٩٢اغسطس  تخذت الواليات المتحده مناطق حظر الطيران هذه كوسيله لـردع  وقد إ) ٦٠( 

اليحق للنظـام  و  ، االمم المتحدهمناطق موضوعه تحت حمايةعتبار ان تلك البإ ، النظام العراقي
.االنتقال بقواته اليها   

   النظام العراقـي   لواليات المتحده إستخدمت ورقة االكراد كوسيله تمكنها من إحتواء        ان ا ايضاً نجد   
 او بحق االكـراد فـي تقريـر         ، القضيه الكرديه  ها الى االكراد لم يكن يستند لإلقتناع بعدالة       فدعم

 كردسـتان   وإقامة دولـة   ، الل الكردي اإلستقمعارضتها الي نوع من     وذلك يظهر في    . مصيرهم  
 ومن المعـروف ان     )٦١( . انقره يشكلون ورقة ضغط على حكومة    كراد تركيا الذين    وخصوصاً ال 

 لذا فقد اعتبـرت الواليـات        ، العراق كوسيله النجاح محاصرة  الواليات المتحده تحالفت مع تركيا      
م طلبـت الواليـات     ١٩٩٨ وفي شهر نوفمبر     .المتحده المقاومه الكرديه المسلحه في تركيا ارهاباً      

ن زعيم حزب العمال الكردستاني واصفه اياه بانه ارهـابي        تسليم عبد اهللا اوجال   طاليا  المتحده من اي  
داره ذاتيه لالكـراد فـي      هذا فىالوقت الذى نجدها فيه تشجع إقامة سلطة إ        )  ٦٢( .تجب محاكمته 

 وتسـعى لحـل الخالفـات بـين          ،وتعمل على دعم اكراد العراق    ، المنطقه الشماليه في العراق     
 الخارجيه االمريكيـه ان مسـعود       اعلنت وزارة م  ١٩٩٨ ففي منتصف سبتمبر     .ديينالحزبين الكر 



 وجالل طالبـاني زعـيم االتحـاد الـديمقراطي          ،البرزاني زعيم الحزب الديمغراطي الكردستاني    
 وقد  .برايتل الخارجيه االمريكيه مادلين او    يان بواشنطن حيث التقت بهما وزيرة      سيلتق ،الكردستاني

ـ      وتكريس الكيان المسمى شمال العـراق       ، للضغط على العراق   جاء اتفاق واشنطن   ع  حيـث وقّ
 االداره الكرديه الـى شـمال        الى عودة  –فذ  اذا نُ -م اتفاقاً يؤدي      ١٩٩٨ سبتمبر   ١٧الزعيمان في   

  )٦٣.(العراق 
 فـي    فالعراق  . السبل للتخلص من النظام العراقي     د ان الواليات المتحده عملت بكافة     هكذا نج      

ان الى آسيا   منتشره من البلق   فراغ ضمن حزام القواعد العسكريه  ال       حسابات االمريكيه يبقى نقطة   ال
فلم يبقى سوى العراق وايران وسط هذه التركيبه يقاومـان النظـام            . الوسطى وصوالً الى الخليج     

عراقـي تحقـق     كما انها تعلم جيداً انه بتخلصها من النظام ال          . االمم المتحده  بقيادةالعالمي الجديد   
 فالعراق تختزن ثاني احتياطي في العالم بعد السعوديه          ،بذلك السيطره على احتياطي نفطي ضخم     

 ضغط اضافيه على الدول االوربيـه       واإلمساك بورقة  ،  وبذلك تستطيع التحكم بنفط الخليج     )٦٤.(
.  وترسيخ النفوذ االمريكي في المنطقه  ،واليابان  

زت االواليات المتحده جهودها لكي تكون هي القـوه الوحيـده           ج ركّ  حرب الخلي         بعد نهاية 
 جميع العراقيـل التـي تعتـرض طريقهـا          وسعت إلزالة   ، الشرق االوسط  طره على منطقة  المسي

شـكل مـن    لجهود الراميه لربط دول المنطقـه فـى          فقد شجعت الواليات المتحده ا      .لتحقيق ذلك 
الذي ،طار المشروع الشرق اوسطي الجديد      الصهيوني في إ  االقتصاديه بالكيان    و ،العالقات االمنيه 

 وبالتالي يقف في وجه محاوالت الوحده العربيه      ، يهدف لتقليل عالقات التعاون بين الدول العربيه        
كمـا   .  حتى ال تصبح تلك الدول العربيه في موقع  قوى تتحدى المصالح االمريكيه في المنطقه               ؛

وركّـزت فـى إطـار       ، لدول التىتعرقل مصالحها فى المنطقه     ا سعت الواليات المتحده لمحاربة   
 باعتبارهما من اكثـر   ، كل من النظامين العراقى واإليرانى  سياسة اإلحتواء المزدوج على محاربة    

ضافه الى ان تمكن الواليـات المتحـده          هذا باإل   الدول خطراً على المصالح االمريكيه فى المنطقه      
وادخالهما ضمن الحظيره االمريكيه يحقـق للواليـات المتحـده          ،من السيطره على هذين البلدين      
ومنهـا تنطلـق الواليـات المتحـده        ، فى منطقة الخليج العربى     السيطره على اهم الدول النفطيه      

  .للسيطره على عموم المنطقه 
 
 
 

     



 
 
 
 
 
 

 
 الخاتمة

        
    

 والتي كانت والزالـت     ،م  اطق االستراتيجة الهامة في العال    منطقة الشرق االوسط من المن              
 والخيرات   ،هللموقع االستراتيجي الهام للمنطق    فنتيجة    . الكبري هلقوي الدولي امحط انظار واطماع    

  .ه الغربيهوي االستعماريبحت مركز لصراع الق التي تتمتع بها اصهاالقتصادية العديد
 اال انـه     ،ه محدود ه وعالقات تجاري   ،ه في شكل بعثات تبشيرية وتعليمي     هت الروابط االمريكية بدول المنطق    بدأ     

تـزاحم   واصـبحت     ،ادت الواليات المتحدة من اهتمامها بتلك المنطقة      ز هائلة   هتشاف النفط بكميات تجاري   وبعد اك 
ـ   هيا امتيازاتها النفطي   بريطان  فقد قاسمت   .هطي في ممتلكاتها النف   ه االوربي هالدول االستعماري   واصـبح    ،ه في المنطق
  .ه في المنطقه امتيازات واسعهمريكي االهللشركات النفطي

 فقامـت    . وحرصت علي عرقلة وصوله اليهـا       ،هيتي في المنطق  ف إلحتواء النفوذ السو   هيات المتحد سعت الوال      
 للتدخل في ادارة النـزاع      هي عرقلة الجهود السوقيتية الرامي     كما عملت عل    ،ه في المنطق  تدعيم تواجدها العسكري  ب

 ولـو كـان تواجـداً        ،هيتي اي نوع من التواجد في المنطق       وذلك حتي اليكون لإلتحاد السوف      ؛ العربي اإلسرائيلي 
   .دبلوماسياً

ـ   بإعتبار ان تلك الوحدة ؛ ت الوحدة العربيةكانت الواليات المتحدة والزالت ضد محاوال          هتمنح الـدول العربي
  ،يهال ع ه والسيطر ه العربي هالل الموارد االقتصادي  غإلست ه الرامي هجه المحاوالت االمريكي   للوقوف في و   ه الكافي هالقو

 لفصـل  ه كوسـيل  ؛يان الصـهيونى نشاء الكإعت  لذا نجد ان الواليات المتحدة شّج . والتى من اهمها النفط العربى    
 فوجـود   .   وعسـكرياً   ، ودبلوماسـياً   ، وحرصت على دعم ذلك الكيان مادياً       ، عن بعضها البعض   هول العربي الد

 كمـا يمكـن      ،ه وتعطيل الجهود الوحدوي    ، الضعاف الدول العربية   ه يساند السياسة االمريكية الرامي    هاسرائيل قوي 
  . ه فى المنطقهمريكياعتبارذلك الكيان عامل مساعد للتدخالت اال

فـالبحر    لى منطقـة البحـر االحمـر       ع هصالح الكيان االسرائيلى فىالسيطر    مع م  همتحدالتقت مصالح الواليات ال   
ها السياسـى   مين تواجد أ على ت   المتحده  لذا عملت الواليات    ،نقل عبرها النفط  ات التى يُ  عتبر من اهم الممر   االحمر يُ 

ـ كما ان ذلك التواجد ، النفط اليها لحماية وصوله مباشره الهام كوسيل  والعسكرى فى ذلك الممر     مـن  ه يجعلها قريب



ـ      كما يمكن اعتبار ذ     ،ه السعودي ه العربي ه وهى المملك  ه فى المنطق  هاهم الدول البترولي   ـ  هلـك التواجـد بداي ه  للهيمن
  .هيحقق لها السيطرة على النفط ونقل مما ،تيجىاستر على ذلك الممر االهمريكي االهوالسيطر

 م ؛ ١٩٧٣ على الواليات المتحدة فىعـام       نفطياً اًك حظر ابة االو م من خالل منظ   هلدول العربي  ا عندما فرضت       
سرائيلى عنـدها قامـت الواليـات       لنزاع العربى اال   فى ادارتها ل   ه الحقوق العربي  كى تراعى لضغط عليها ل  لهدف  ي

 كما تبنـت عـدة    ،رفع الخطرتمكن من  يمكن عن طريقها ان تهل كوسي ؛ ذلك النزاعةيل دورها لتسوي  عالمتحدة بتف 
ستخدام النفط كسالح فـي     اخري إل ه   مر ه من العود  ه ومنع الدول العربي    ،رحظنهاء ال إت اخري هدفت بها     استراجيا
ة علي الحصول علي النفط      وهذا يدل علي حرص الواليات المتحد       ،ه من اهمها التهديد باستخدام القو      كانت هالمعرك

 تتناسب مع الضجة الكبيرة التي اثارتها الواليات المتحـدة          ر ال حظتي تسبب فيها ال    ال هكانت أزمة الطاق   . العربي  
تحـدة ال تريـد سـيطرة        وفي حقيقة االمر كانت الواليات الم       . وتأثيرها علي االقتصاد العالمي     ،هحول تلك االزم  

 التى اصبحت    ، االوبك ةظمالل من  تحققت للدول النفطيه من خ     تلك السيطره   ،ه النفطي  علي السياسات  هالدول العربي 
 لمواجهـة    تسعى دائمـاً   هالواليات المتحد  لذا نجد ان     ،تتخذ عدة سياسات انتاجيه تسبب ضرراً للمصالح االمريكيه         

 وذلك عن طريق اختراق تلـك   ،ضعاف وحدة تماسك اعضائهاإ تعمل على  كما  ، وعرقلة انجازاتها   ،هك المنظم تل
   .ثرين فى قراراتهاؤعضاء الم من خالل بعض االهالمنظم

 فمعظـم    ،هتمـام االمريكـى بمنطقـة الشـرق االوسـط         منطقة الخليج العربى على معظـم اإل       ذتستحو        
 من اهم واغنـى  ه وبما ان تلك المنطق . لمنطقة الخليج العربى همريكية نجدها موجه   والسياسات اال   ،تيجياتااالستر

لمنـا   اذا ع  خاصةً ، القول ان االهتمام االمريكي نابع من تلك الحقيقة        فيمكننا    ، فى الشرق االوسط   هالمناطق النفطي 
ـ  هبى وهى المملك   فى الخليج العر   ههتمامها على اهم الدول النفطي    إان الواليات المتحدة تركز ب       ،ه السـعودي  هالعربي

 . معها هعسكريال وهقتصاديلتوثيق عالقاتها اإلوتسعى 
 وذلـك     بان يكون لها تواجد عسكري ضخم في منطقة الخلـيج العربـي            اً الواليات المتحدة تسعي دائم     ان  نالحظ
 وقد تدخلت الواليات المتحده عسـكرياً خـالل حربـى           . ه علي مصالحها فى تلك المنطق     ه للمحافظ ه مباشر هلكوسي

ت  تـدخلت الواليـا      الخليج االولـى   حرب ففي   . مصلحتها المرتبطه بالنفط      من اجل حماية   ولى والثانيه الخليج اال 
ما ظهر النظام العراقـي كنظـام       دعنو  . للخطر ه معرض هعندما وجدت ان مصالحها النفطي    ه   كبير هالمتحدة بصور 

 ذلك عبر دعوة رئيس النظام صدام حسين في خطابه المعلن           –منطقة الخليج العربي    فى هصالح االمريكي ممعادي لل 
فط في المعركـة الحاسـمة       الن ج واستخدام سالح  نهاء التواجد العسكرى االمريكى فى الخلي     إم الى   ١٩٩٠ فبراير   في

 ان ذلك النظام يشكل خطراً على مصالحها فى المنطقـه           عندها وجدت الواليات المتحدة    – فلسطين   من اجل تحرير  
 وتـدخلت بقواتهـا      ،اقـي  الواليات المتحدة مع حلفائها الحملة الهادفة لمحاربة واحتـواء النظـام العر            تقاد لذا ،
حاربـة  م ل ه المحاوالت االمريكي   وقد استمرت  .م  ١٩٩٠ التى إحتلها العراق فى اغسطس        الكويت  لتحرير هلعسكريا

 فقد اصبحت من اهم اولويات السياسة االمريكية في منطقـة            ،النظام حتي بعد اعالن وقف اطالق النار في الخليج        
 والتي من اهمهـا      هها في المنطق  ول التي تعرقل مصالح    محاربة الد  - بعد انهيار االتحاد السوفيتي    -الشرق االوسط 
 فـي   ه لربط دول المنطق    الجديد ؛   المشروع الشرق اوسطي   ةنجاح فكر  الي سعيها إل   هضافهذا باإل   ،العراق وايران 

 الواليات المتحـدة تعلـن       واليوم نجد ان    .كوسيله للسيطره  ، مع اسرائيل  ه واالقتصادي همن العالقات العسكري   هشبك



 كوسـيله تمكنهـا مـن        وذلك  ؛  مع منطقة الشرق االوسط خالل عشر سنوات       ه حر هارنشاء منطقة تج  إا  هعن عزم 
  .ه مواردها االقتصادي منهواالستفاد هاختراق المنطق

عنـدما   خاصـه     وحرصها الدائم على التدخل فى شئونها      ،يتضح مما تقدم مدى االهتمام االمريكى بالمنطقه           
 بما يبقي وجـودهم غيـر محـدد      ن يصرحون دائماً  يون االمريك والمسؤولف  .يتعلق الحدث بتهديد مصلحتها النفطيه    

 التي تشير معظم االحصاءات المستقبلية فـي   ، منطقة الخليج العربي   وباالخص  ،منطقة الشرق االوسط    بزمن في   
ماالت حتإطور   بالتالي يصبح الخليج العربي وبموجب ت       .ه كبير ه تركيز االنتاج النفطي فيها بصور     سوق النفط الي  
ـ     ، واليابان  ، ودول اوروبا   ، اليه من قبل الواليات المتحدة     همتزايد ال ه والحاج  ،سوق البترول   االكثـر   ه هـو البقع

ن لهـا التـأثير االكبـر  فـي           التي سيكو  ه وان الدول   ،عالملا وقد يكون البقعه االكثر اهميه فى       ، المنطقه  في هاهمي
 . عظمي بال منازع يكافؤها في قدراتها هستحافظ علي تفوقها كدول -  من خالل الخليج العربي وبتروله-هالمنطق
صول علـى  حل له او غير مباشره مباشرهتهدف بطريق ه في المنطقهتدخالت االمريكيمعظم ال   ان من المالحظ       

ال زالـت    كانت و  تلك المصلحه ف . على فائده  وتحقق لها أ   ، تناسب الواليات المتحده     بالطريقه التى و  ،النفط العربى 
  ، في الحصـول علـي الـنفط العربـي         ه االمريكي هالرغبف  .هالمنطق تجاهرك االساسي للسياسات االمريكية     المح
 وهي في سبيل تحقيـق ذلـك         . والتحتاج لدالئل عليها   ه واضح ه بالنفط هي رغب   ه الغني ه علي دول المنطق   هنوالهيم
بالتالي يمكن ان ياتي يـوم        .ى الدول  والقانون هية الدولي  حدود الشرع   ال تراعى فيها    ه سياسات في المنطق   ةعدتقوم ب 

ـ  وهي المتحكم االول بالسياس ،هل العربينفط الدو المسيطر الحقيقي علي نجد فيه الواليات المتحدة هي     هات االنتاجي
 مـن  تمكن حتي ال تهقطع الطريق امام الواليات المتحد لذا يجب العمل ضمن آليات محدده ل       . لهذا النفط  هوالتسعيري

 .الوصول الي ما تصبو اليه 
 الـذين    ظمة االوبك من خالل بعـض اعضـاءها       ما ان الواليات المتحدة تعمل علي التاثير علي قرارات من         ب     

  بالتالي يجب العمل علي ذيادة تماسك دول االوبـك          ،ه االمريكي ه تالئم المصلح  هتباع سياسات نفطي  إل تضغط عليهم 
 ايضـاً نجـد ان   .جميع الـدول االعضـاء فيهـا     لهمي تتخذها المنظمه هي قرارت ملزكون القرارات الت   وان ت  ،

التى -الل موارد تلك الدول   غستإ تقوم ب  -هبطها االقتصادية مع الدول العربي     ومن خالل ذيادة روا    - هالواليات المتحد 
 ه وربح للواليات المتحـد  ،هبي للدول العر  هن مردود تلك الروابط دائماً خسار      فيكو ،الل  غستإ ابشع   -من اهمها النفط  

رسـم  ى يُ  النفط لك  لالغ واست  ،هقتصادي بين الدول العربي    لذا يجب تقليل تلك الروابط من خالل ذيادة التعاونى اال          .
ـ    كما يجب    .ه   المشترك ه والمصالح االقليمي   ،هعلي ضوئه الخطط االقتصادي    ـ  هتطوير االقتصاديات العربي  ه مجتمع

علي  ه وان تكون قادر    ،ي التفاعل مع تطورات االقتصاد الدولي بما يتناسب مع مصالحها          عل هلتكون قادر  وتقويتها
 الثـروة   ستفاده مـن   اإل  من هل العربي  الدو مكنت ت  عندما وذلك يتحقق  . ه بوسائل عقالني  همعاصر التحديات ال  ةمواجه

 فـي    النفط  تصدير  من هوارد المتأتي بدد الم يجب ان ال تُ    ف ،كتشاف النفط لتطوير اقتصادياتها   المالية التي تولدت عن ا    
 بل يجـب     ،ينهميو او  ، لمواجهة اعداء حقيقين   ه واستيراد االسلح   ،هء الجيوش والمصانع العسكري   فاق علي بنا  ناإل

ـ    ،هتنويع مصادر المداخيل غير النفطي     وفي    ه في مشاريع التنمي    تلك الموارد  ستخدمان تُ   البديلـة   ه ومصادر الطاق
ـ       . نفطمحلي استعداداً لمرحلة ما بعد ال     لإلستهالك العربي ال    بإسـتثمار االمـوال     ه كما يجب ان تقوم الدول العربي

ـ        . للخارج   ه المال العربي من الهجر    سأ ومنع ر   ، في الداخل  هالنفطي  بترشـيد   ه ايضاً يجب ان تقوم الـدول العربي
 لزيادة انتاجهـا مـن      هالدول العربي  التي تدفع    ه تلك الحاج   ، الي االموال  ه بحيث تتقلص الحاج   نفاق واالستهالك اإل



وفى سبيل تقليـل الـروابط       .هتها للدول الغربي  ي تبع  من يدزا ي  مم  ،ه الغربي ه من المؤسسات المالي   هدان واالست  النفط
عـن    ، فى مجال الصناعه النفطيـه  التعاون معها تقليلهالدول العربي يجب على  ،االقتصاديه مع الواليات المتحده 

ـ   إ تكلفـة    ط العربي  فالنف  ،ه االمريكي هساحة التي تمنحها للشركات النفطي     الم  رقعة قي تضي طريق  ،ه  نتاجـه رخيص
ـ  ه الصـناع   مجال ى ف هن الدول العربي  كما ويمكن التعاون بي    .  تذكر هجيولوجيويمكن انتاجه دون مخاطر       ه النفطي

  . ه للشركات االجنبيهحتي ال تكون بحاج
 التي تمكنها مـن     ه الكافي ه االقتصادي ه يمنح تلك الدول القو    ه بين الدول العربي   عاون االقتصادي نجد ان تعزيز الت        

 يجب ان يمتد ليشمل التعاون في المجال االمني          ذلك التعاون  . ه مع الواليات المتحد   هط االقتصادي التخلي عن الرواب  
ـ    هعي تلك التب   ،ا لها تهيع وتنتهي تب   ، للواليات المتحدة  هربي وبهذا فقط تقل حوجة الدول الع       ،والعسكري ن  التـي تمكّ

 بـأن تحقيـق      بالتالي يمكننا القول    .هالل مواردها االقتصادي  غستإ و  ،علي تلك الدول  هيمنه  الواليات المتحدة من ال   
ن طريق الوحـده    عو  ،ه االمريكي هالسيطر و هلي للوقوف في وجه محاوالت الهيمن      المث ه هي الطريق  ه العربي هالوحد

ــق ال   ــن ان يتحقـ ــط يمكـ ــاح فقـ ــي   نجـ ــنفط فـ ــالح الـ ــتخدام سـ ــه   السـ  . المعركـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قائمة المراجع
 

  :الكتب باللغة العربية 
السيد يسين وآخرون ، العرب والعولمة ، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعـة االولـي ،                   -١

١٩٩٨.  
، الجزء  " موارد الطاقة المعدنية  " انور عبد الغني عبد العقاد ، محمد عبد الحميد ، الجقرافية االقتصادية              -٢

 .الثاني ، الرياض دار المريخ للنشر ، بدون تاريخ 



 بيروت مركـز دراسـات الوحـدة        ،تحديات النظام العالمي  عيل صبري عبد اهللا وآخرون العرب و      اسما -٣
 .م ١٩٩٩العربية ، الطبعة االولي 

م وما بعده ودور االوبـك ، ابـو         ٢٠٠٠ابراهيم عبد الحميد اسماعيل ، توقعات اسعار النفط خالل عام            -٤
 .م ٢٠٠٠ظبي مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ، الطبعة االولي 

 سيمور ، االوبك اداه تفيد ، ترجمة عبد الوهاب االمنيـة الكويـت ، منظمـة االقطـار العربيـة                     ايان -٥
 .م ١٩٨٣المصادرة للبترول ، 

طرابلس ، جامعة قـار يـونس مطـابع         ،بل منظمة االوبك    الطاهر الهادي الجهيني ، ازمة النفط ومستق       -٦
 .م ١٩٨٥الثورة العربية ، 

فط الشرق االوسط واالحتكارات الدولية ، ترجمة بسام خليل ، بيروت ، الـف              الكسندر بريما كوف ، ن     -٧
 .م ١٩٨٤باء للطباعة والنسر والتوزيع ، 

 .م ١٩٧٥اسات الفلسطينية ، ابراهيم شحاتة ، حظر تصدير النفط العربي ، بيروت مؤسسة الدر -٨

 .م ١٩٨٨اناتولي اجاريستف ، التآمر ضد العرب ترجمة فهد كم نقش ،موسكو دار التقدم  -٩

أ وسيبوف ، الواليات المتحدة االمريكية والدول العربية ، ترجمة محمـود شـفيق ، دمشـق ،                  . إ  . أ   -١٠
 .م ١٩٨٥الطبعة االولي 

 .م ١٩٨٩ترجمة موفق الدليمي ، موسكو دار القدم ريس ، التوسع االمريكي في الخليج ، ارد إدو -١١

م ٢٠٠٢م ، بيروت مركذ دراسالت الوحدة العربية ،         ٢٠٠١المؤتمر القومي العربي الحادي عشر مايو        -١٢
. 

دروس من القرن العشرين وافكار للقرن الحادي       ن ، الوطن العربي بين قرنين       احمد زكي يماني وآخرو    -١٣
 .م ٢٠٠٠دة العربية الطبعة االولي  بيروت مركذ دراسات الوح،والعشرين

اوي ، الشرق اوسطية مخطط امريكي صهيوني ، القاهرة مكتبة مدبولي           ابراهيم سعد الدين ، سيد البحر      -١٤
 .م ١٩٩٨

امين محمود عطايا ، النظام االقليمي الشرق اوسطي الجديد ، بيروت دار المنـارة ، الطبعـة االولـي                    -١٥
 . م ١٩٩٥

 الحمالت الصلبية حتي ايامنا ترجمة الياس شـاهين ،           من عالم االسالمي بوندار يفسكي ، الغرب ضد ال      -١٦
 .م ١٩٨٥موسكو دار التقدم 

بوب و ود وارد ، الحروب السرية للمخابرات المركذية االمريكية ، ترجمة سامي الـرزاز ، القـاهرة                   -١٧
 . م ١٩٩٠الطبعة االولي ،الفجر للطباعة والنشر 

 .م ١٩٩٥وبيك ، بيروت دار الحداثة ، الطبعة االولي بيار ترزيان ، المدهش في تاريخ اال -١٨

 .م ١٩٩٢تمام البرازي ، امريكا والعرب شاهد عيان ، بيروت دار الجيل الطبعة االولي  -١٩

توفيق الشيخ ، البترول والسياسة في المملكة العربية السعودية ، لندن دار الصـفا لنشـر والتوزيـع ،                    -٢٠
 .م ١٩٨٨

 .م ١٩٨٨كالت دولية معاصرة ، العين بدون مكان للنشر ، توفيق حصو زآخرون ، قضايا ومش -٢١



وزون في الشرق االوسط ، بيروت مركذ دراسات الوحدة العربية ، الطبعـة             تيم تيلوك العقوبات والمنب    -٢٢
 .م ٢٠٠١االولي 

جميل مطر ، علي الدين هالل ، النظام االقليمي العربي بيروت مركذ دراسات الوحدة العربية ، الطبعة                  -٢٣
 .م ١٩٩٩ة السادس

آلموند ، جي بنجهام باويل ، السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر نظرة عالمية ، ترجمـة       . يل إيه   جابر -٢٤
 .م ١٩٩٨هشام عبد اهللا ، بيروت الداراالهلية للنشر والتوزيع ، الطبعة االولي 

طباعـة  س هيدسون ، سياسات وافكار ، ترجمة صالح الدين الشريف ، القـاهرة دار الـوزان لل                . ج   -٢٥
 .م ١٩٨٧والنشر ، 

ترجمة احمد امين الجمل ومجـدي      " نظرية والتاريخ   لمقدمة ا " اي ، المنازعات الدولية     ن. جوزيف س    -٢٦
 .م ١٩٩٧كامل ، القاهرة الجمعية المصرية للنشر والمعرفة والثقافة العالمية ، 

اسـات السياسـية    ة القوة ثمـن االمبراطوريـة ، القـاهرة مركـذ الدر           برايت ، قطرس  ويليام فول . ج   -٢٧
 .م ١٩٩٤واالستراتيجية باالهرام ، 

 دراسات الوحدة العربية ،     مركزبيروت  " العقوبات والقانون والعدالة    " كيل بالعراق   جيف سيمونز ، التن    -٢٨
 .م ١٩٩٨

جواد احمد ، توجهات امريكية تجاه الشرق االوسط ، عمان مركز دراسات الشرق االوسط ، الطبعـة                  -٢٩
 .م ١٩٩٥االولي ، 

ل سند السويدي ، ايران الخليج البحث عن استقرار ، ابوظبي مركز االمارات للدراسات والبحـوث                جما -٣٠
 .م ١٩٩٦االستراتيجية ،

 .م ١٩٨٦حسين فوزي النجار ، امريكيا العالم ، القاهرة مطبعة االطلسي ،  -٣١

لعالمية الثانيـة   حسين شريف ، السياسة الخارجية االمريكية اتجاهاتها وتطبيقاتها وتحدياتها من الحرب ا            -٣٢
 .م ١٩٩٤الي النظام الدولي الجديد ، الجزء الثاني ، القاهرة مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب 

دمشق دار طالس للدراسات والترجمة والنشر      " م١٩٨٥ – ١٩٦٠"حسين علي الشرع ، منظمة االوبك        -٣٣
 .م ١٩٧٨، 

 .م ١٩٩١ية العراقية للعلوم السياسية ، حسن البزاز وآخرون ، ازمة الخليج ، العراق منشورات الجمع -٣٤

حسين آغا وآخرون ، شؤون عربية ، بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشـر ، الطبعـة االولـي                   -٣٥
 .م ١٩٨٢

حيدر حسن حاج الصديق ، دور منظمة االمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديـد ، الخرطـوم دار                    -٣٦
 .م ١٩٩٦مي ، الطبعة االولي االصالة للصحافة والنشر واالنتاج االعال

 االمـارات للدراسـات والبحـوث        تحديدات وتهديدات ، ابو ظبي مركز      خليل حماد ، الطاقة في الخليج      -٣٧
 .م ١٩٩٧االستراتيجية ، الطبعة االولي 

 دراسات الوحدة العربيـة الطبعـة       ية االمريكية والعرب ، بيروت مركز     خيرية قاسمة وآخرون ، السيا     -٣٨
 .م ١٩٨٢االولي 



 .م ١٩٨٦مل ، الطبعة الثانية عمان دار الكر،قراءة نقدية لثالث مبادرات ،" ابو السعيد"الد الحسن خ -٣٩

دان تيشيرجي ، امريكيا والسالم والشرق االوسط ، ترجمة محمد مصطفي غنيم ، القاهرة دار الشروق                 -٤٠
 .م ١٩٩٣، الطبعة االولي 

ة ذهدي الشامي ، بيروت دار المستقبل العربي         ترجم ،اندجيكان ، االوبك في االقتصاد العالمي     . و  . ر   -٤١
 .م ١٩٨٥، 

الطبعـة االولـي    . رضا هالل ، الصراع علي الكويت مسألة االمن والثروة ، القاهرة سـيناء للنشـر                 -٤٢
 .م ١٩٩١

 ، التبدل الدولي والمشروع العربي ، بيروت مؤسسة الرؤي للطباعة والنشر والتوزيـع ،   رشيد شقير -٤٣
 . م ١٩٩٦

اء العربـي الطبعـة     بيروت معهد االنم  " مبدأ كارثر "بي  السياسة االمريكية في الخليج العر    زهيد شكر ،     -٤٤
 . م ١٩٨٢االولي ، 

زيفنيو بريجنسكي ، رقعة الشطرنج الكبري االولوية االمريكية ومتطلباتها الجوستراتيجية ، ترجمة امل              -٤٥
 .م ١٩٩٩الشرقي ، عمان االهلية للنشر ، الطبعة االولي 

تي ، وسائل االعالم والسياسة الخارجية ، ترجمة محمد مصطفي غنيم ، القاهرة الجمعيـة         فاسيمون سير  -٤٦
 .م ١٩٩٥المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ، الطبعة االولي 

 .م ١٩٩٧سيد فتحي احمد الخولي ، اقتصاد والنفط ، جده دار زهرات للنشر والتوزيع الطبعة الخامسة  -٤٧

التحكم في عقود البترول ، القاهرة دار النهضة العربية ، الطبعـة االولـي              سراج حسن محمد ابوزيد ،       -٤٨
 .م ٢٠٠٠

 .م ١٩٨٥اء العربي ، الطبعة االولي بيروت معهد االنم،" ٢٤٢" فلسفة القرار ،سعد محيو -٤٩

 م ١٩٨٩سعيد الجزائري ، المخابرات والعالم ، بيروت دار الجيل ،  -٥٠

بيروت مكتبة بيسان ،    ،" ة جدلية في تناقضات االزمة      دراس" سامي عصامة ، هل انتهت حرب الخليج         -٥١
 . م ١٩٩٤الطبعة االولي 

يد ، القاهرة مركذ االهرام للترجمة والنشر ،        ، الشرق اوسطية هل هي الخيار الوح      سالمة احمد سالمة     -٥٢
 .م ١٩٩٥الطبعة االولي 

شر والتوزيـع ،الطبعـة     عمان االهلية للن  ،" اسرار ما بعد حرب الخليج      " سعد البزاز ، رماد الحروب       -٥٣
 .م ١٩٩٥الثانية 

ل عيسوي ، التاريخ االقتصادي للشرق االوسط وشمال افريقيا ، ترجمة سعد رحمي ، بيروت دار                شار -٥٤
 .م ١٩٨٥الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة االولي 

ربية ، بغـداد    شفيق السامرائي وآخرون ، فصول من تاريخ العدوان االمريكي الصهيوني علي االمة الع             -٥٥
 م ١٩٩٠دار الشئوون الثقافية العامة 

العالقات السرية االسرائيلية االيرانية االمريكية ، ترجمة غـازي         : شمويئل سيجيف ، المثلث االيراني       -٥٦
 .م ١٩٨٣عمان دار الجليل اانشر ، الطبعة االولي ،السعدي 



 .م ١٩٨٣تبة االنجلو المصرية ،  القاهرة مك،صالح العقاد ، التيارات السياسية في الخليج العربي -٥٧

طه المجدوب ، حرب اكتوبر طريق السالم ، القاهرة وزارة االعالم الهيئة العامة للستعالمات ، الطبعة                 -٥٨
 .م ١٩٩٣الثانية 

باغ ، مستقبل السياسات الدولية تجاه الشرق االوسط ، عمان مركذ دراسـات             صعماد يوسف ، اروي ال     -٥٩
 م ١٩٩٣، الشرق االوسط ، الطبعة االولي 

م ، بيروت مركذ دراسات الوحدة العربية ، الطبعـة االولـي            لعلي الدين هالل وآخرون ، العرب والعا       -٦٠
 .م ١٩٨٨

عبد المنعم عمارة ، االستراتيجية االمريكية في الشرق االوسط بعد الحرب العالمية الثانية ، القـاهرة ،                  -٦١
 . م ١٩٩٧مركذ المحروسة للبحوث والتدريب والنشر ، الطبعة االولي 

 عبد المنعم عبد الوهاب ، النفط بين السياسة واالقتصاد ، الكويت مؤسسة الوحدة للنشـر والتوزيـع ،                   -٦٢
 م١٩٧٧

 . م ١٩٩١ علي فهمي ، الجغرافية السياسية للنفط تقرير الكونجرس االمريكي  القاهرة سينا للنشر ،  -٦٣

ـ      ،المنتجة للنفط   عبد القادر سيد احمد ، االستثمارات الخارجية للدول العربية           -٦٤ اء بيـروت ، معهـد االنم
 .م ١٩٧٧العربي ، 

 .م ١٩٨٩علي الدين هالل ، امريكا والوحدة العربية ، بيروت ، مركذ دراسات الوحدة العريبة ،  -٦٥

ون العربي وأداه للتكامل االقتصادي ، الكويـت منظمـة          اعبد القادر معاشو ، االوبك منظمة اقليمية للتع        -٦٦
 .م ١٩٨٢ه للنفط ، االقطار العربية المصدر

عبد الوهاب الكيالي ، موسوعة السياسة الجزء االول ، بيروت المؤسسة العربيـة للدراسـات والنشـر                  -٦٧
 .م ١٩٨٦

 .م ١٩٨٤عبد العظيم رمضان ، حرب اكتوبر في محكمة التاريخ ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ،  -٦٨

ـ ليوت ، دار الط   نا المصيرية بيـر   عاطف سليمان ، النفط العربي سالح في خدمة قضايا         -٦٩ ة ، الطبعـة    ع
 .م ١٩٧٣االولي 

 .م ١٩٨٠اء العربي الطبعة االولي  مبادئ الطاقة ،بيروت ، معهد االنمعدنان مصطفي ، -٧٠

 بيروت مركـذ دراسـات      ،عبد اهللا عبد المحسن السلطان ، البحر االحمر والصراع العربي االسرائيلي           -٧١
 .م ١٩٨٨ الطبعة الثالثة ،الوحدة العربية

ي سري الدين ، جزر جنيش وامن البحر االحمر ، بيروت بدون دار النشر ، الطبعة االولـي                  عايدة العل  -٧٢
 .م ١٩٩٦

 الواليات المتحدة وعالقاتها االقتصادية مع اقطار الخليج        "عبد المنعم السيد علي ، الخليج العربي والعالم        -٧٣
 .م ١٩٨٧، البصرة ، مركذ دراسات الخليج العربي "العربي 

نة ، دبلوماسية الدول العظمي في ظل النظام الدولي تجاه العالم العربي ، ابـو ظبـي            عدنان محمد هيجا   -٧٤
 .م ١٩٩٩مركذ االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ، 



م ١٩٩٤عبد الرحمن النعيمي ، الصراع علي الخليج العربي ، بيروت دار الكنوز االدبية الطبعة الثانية                 -٧٥
 . 

 االيرانية االتجاهات الراهنـة وآفـاق المسـتقبل ،          –لعالقات العربية   عبد العزيز الدوري وآخرون ، ا      -٧٦
 .م ١٩٩٦بيروت مركذ دراسات الوحدة العربية ، الطبعة االولي 

التقييم االستراتيجي االمريكي لتطـورات الخلـيج ،   :، محمد عبد السالم ، بؤرة توتر       ي  علي احمد الغفل   -٧٧
 .م ١٩٩٨ دمشق ، المركز العربي للدرسات االستراتيجية ،

جس ، السياسة االمريكية تجاه العرب كيف تصنع ومن يصنعها بيـروت ، مركـز دراسـات                 فواز جر  -٧٨
 .م ١٩٩٨الوحدة العربية ، الطبعة االولي 

 .فؤاد خليل ، حلمي سالم ، نظام التكاليف في قطاع البترول ، القاهرة جامعة القاهرة ، بدون تاريخ  -٧٩

 ترجمـة عبـد اهللا      ،"تحدي الشرق االوسط بعد الحرب الباردة       " ر  فيبي مار ، وليم لويس ، امتطاء النم        -٨٠
 .م ١٩٩٦جمعة الحاج ، ابوظبي مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ، 

 .م ١٩٨٣فؤاد مرسي ، االقتصاد السياسي االسرائيلي ، بيروت دار الوحدة ،  -٨١

 ، ترجمة رضوان قضـماني  حسـان        إ ياكوفليق ، الخليج العربي في خطط الغرب       .  أ   ، ماشين ف. ف -٨٢
 .م ١٩٨٨ميخائيل ، دمشق الناشر محمد سليمان قولي الطبعة االولي 

طبعـة  اكستان ، معهد الدراسـات العليـا ال       كمال الهلباوي ، السياسة االمريكية في الشرق االوسط ، ب          -٨٣
 .م ١٩٩٢االولي 

جابر سعيد عوض ، القاهرة الجمعية       نظام الحكم في الواليات المتحدة االمريكية ، ترجمة          ،الري إلوثيز  -٨٤
 .م ١٩٩٦المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ، الطبعة االولي 

ممدوح محمود مصطفي ، الصراع االمريكي السوفيتي في الشرق االوسط ، االسكندرية مكتبة مدبولي               -٨٥
١٩٩٥ 

اد النهضـه   ت دار روّ  ،بيـرو " الجزء الحادى عشـر     "مسعود الخوند ، الموسوعه التاريخيه الجغرافيه        -٨٦
 ١٩٩٨للطباعه والنشر ،

 .م ١٩٩٦يازجي ، الطبعة الثانية ي الشرق اوسطي ، دمشق ، مطبعة الماجد شدود ، النظام االقليم -٨٧

ان مركذ الدراسـات االسـتراتيجية الجامعـة    ّمرب في االستراتيجية العالمية ، ع    مصطفي حمارنة ، الع    -٨٨
 .م ١٩٩٤االردنية 

جزء الثالث ، بيروت المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر ، الطبعـة االولـي               موسوعة السياسة ، ال    -٨٩
 .م ١٩٨٣

مور ، مارشال كارثروانك ، كيف تحكم امريكا ترجمة نظمي لوقـا ، القـاهرة الـدار               ج سكيد . ماكس   -٩٠
 .م ١٩٩٦الدولية للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية 

 .م ١٩٨٩ البحوث والدراسات السياسية ة مركز السياسة الخارجية ، القاهرمحمد سيد سليم ، تحليل -٩١

منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول ، التنقيب عن البترول في الوطن العربي ، الكويـت منظمـة                  -٩٢
 . م ١٩٨٩االقطار العربية المصدرة للبترول ، الطبعة الثانية 



الكويت منظمة االقطار   ،ية  منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول ، دراسات في صناعة النفط العرب           -٩٣
 م ١٩٨١العربية المصدرة للبترول ، 

 ترجمة جمال عون ، بيروت دار الحقيقة ،         ،ميشيل تانذر ، االقتصاد السياسي العالمي والبلدات المختلفة        -٩٤
 .م ١٩٧٤الطبعة االولي 

 . تاريخ محمود عبد الفضيل ، النفط الوحدة العربية ، بيروت مركذ دراسات الوحدة العربية ، بدون -٩٥

مركذ الدراسات والبحوث ، مخططات تفتيت الوطن العربي وسبل مواجهتهـا ، بغـداد دار الشـؤون                  -٩٦
 .م ١٩٨٧الثقافية العامة 

مسعود ضاهر ، المشرق العربي المعاصر من البداوه الي الدولة الحديثـة ، بيـروت معهـد االنحـاء                    -٩٧
 .م ١٩٨٦العربي ، الطبعة االولي 

 .م ١٩٩٧ االسكندرية دار المعرفة الجامعية ،  ،فيا العالم العربيمحمد خميس الزولي ، جغرا -٩٨

مسعود الخوند ، الموسوعة التاريخية الجغرافيا ، الجزء الثامن ، بيروت دار رواد النهضـة للطباعـة                  -٩٩
 .م ١٩٩٧والنشر 

     الموسوعة التاريخية الجغرافية الجزء الثاني ، بيروت دار رواد ،مسعود الخوند- ١٠٠
 .م ١٩٩٤نهضة للطباعة والنشر ال    

محمد حسنين هيكل ، حرب الخليج اوهام القوة والنصر ، القاهرة مركذ االهرام للترجمـة والنشـر ،                   -١٠٠
 .م ١٩٩٢الطبعة االولي 

الكويت ، العربـي للنشـر      ،ي وآخرون ، الخليج العربي وآفاق القرن الواحد والعشرين          محمود الدميح  -١٠١
 .م ١٩٩٧

الخليج العربي ، بيروت المؤسسة العربيـة للدراسـات والنشـر ، الطبعـة     مجموعة باحثين ، قضايا    -١٠٢
 .م ١٩٨٢االولي 

السياسة االمريكية في الشرق االوسط ، ترجمـة        :  زيونس ، مستقبل الهيمنة      مايكل هادسون ، استيفن    -١٠٣
 .م ١٩٩٧السيد امين شلبي ، دمشق المركز العربي للدراسات االستراتيجية ، 

، الخيار النووي في الشرق االوسط ، بيروت مركز دراسات الوحدة العربيـة             محمد العناني وآخرون     -١٠٤
 .م ٢٠٠١، الطبعة االولي 

والنزاع بين العراق والكويت ، نيويورك االمم المتحـدة ادارة          االمم المتحده   ،منشورات االمم المتحدة     -١٠٥
 .م ١٩٩٦شئون االعالم 

 .م ١٩٩٠والنشر ، يس للكتب والعرب ، لندن رياض الر امريكا ،نظام شرابي -١٠٦

ناصيف يوسف حتي ، القوي الخمس الكبري والوطن العربي ، بيـروت مركـز دراسـات الوحـدة                   -١٠٧
 .م ١٩٨٧العربية 

 العصر االسرائيلي من قناة السويس الي باب المندب بيروت دار اقراء ، الطبعة االولى               ،نجيب صالح  -١٠٨
١٩٨٣ 



رؤية " االمريكية علي نفط الخليج العربي      يمنة  لهناظم محمد نوري الشمري ، محمد احمد الدوري ، ا          -١٠٩
 .م ١٩٩٧ ، بغداد بيت الحكمة "اقتصادية لالسباب واآلثار

، يسون ، العالقات السعودية االمريكية في البدء كان النفط ، ترجمـة سـعد هجـرس                 نيسون لي جر   -١١٠
 . م ١٩٩١، الطبعة االولي القاهرة ، سيناء للنشر 

ترجمـة صـبحي    ،" حرب ضد بلد عربي مسلم      " ين االملي   كي وآخرون ، حرب العالم    س نوام تشوم  -١١١
 .م ١٩٩١حديدي ، دمشق شركة االراضي للنشر المحدودة ، الطبعة االولي 

هالة سعودي وآخرون ، الوطن العربي والواليات المتحدة االمريكية ، بغداد المنظمة العربية للتربيـة                -١١٢
 .م ١٩٩٦والثقافة والعلوم ، 

مكان نشر دار قرطبة للنشر والتوثيـق       بدون  ،ري ، ترجمة محمد مخلوف      ي لورنس ، اللعبة الكب    هنر -١١٣
 .م ١٩٩٢واالبحاث 

انج امير احمدي ، النفط في مطلع القرن الحادي والعشرين ، ابوظبي مركز االمرات للدراسـات                هوش -١١٤
 .م ١٩٩٦والبحوث االستراتيجية ، الطبعة االولي 

 .بدون معلومات وليد خدوري ، النفط العربي والسياسة الدولية ،  -١١٥

 .م ١٩٩٩بيروت مركز دراسات الوحدة العربية " االعمال الكاملة " وليد خدوري ، عبد اهللا الطريفي  -١١٦

المناقشة البرلمانية االمريكية المستمرة حول اهتمامـات الواليـات         "وديع مخائيل حنا ، الخليج العربي        -١١٧
اسات الخليج العربي بجماعـة البصـرة ،   بغداد مركز در ،" المتحدة وسياساتها في منطقة الخليج العربي     

 .م ١٩٨٣

ندرية مؤسسة شباب   ت العالمية ، الجزء االول ، االسك      يسري الجوهري ، الجغرافيا السياسية والمشكال      -١١٨
 .م ١٩٩٣الجامعة 

ي هـورو ، بيـروت دار       لنزاع العربي االسرائيلي ترجمو ع    يماكوف ، الواليات المتحدة وال    يغفيني بر  -١١٩
 .م ١٩٨٠الفارابي ، 

دراسة في العالقة الخاصة بين الواليات المتحدة واسرائيل في ضوء اتفـاق            : يوسف الحسن ، اندماج      -١٢٠
 .م ١٩٨٦ العربي ، الطبعة االولي التعاون االستراتيجي والتجارة الحرة ، القاهرة دار المستقبل

اع للطباعـة   جغرافيا السياسية والمشكالت العالمية ، االسكندرية مكتبـة االشـع         اليسري الجوهري ،     -١٢١
 .م ١٩٩٧والنشر والتوزيع ، 

القاهرة ، مركز المحروسـة     ،من الخليج في ضوء المستغيرات االقليمية والعالمية        ا، يحي حلمي رجب   -١٢٢
 .م ١٩٩٧للبحوث والتدريب والنشر ، الجزء االول 

 -:الصحف والمجالت
ابريـل  " ٦١"عـدد   مجلة شـؤون االوسـط ، ال      "  دراسة جييوبوليتيكية    –الشرق االوسط   "معين حداد    -١٢٣

 .م ١٩٩٧

 .م ١٩٩٣ ربيع ٢,٣قراءات سياسية " قراءة جديدة للشرق االوسط " اردلويس ، برن -١٢٤



مجلة المسـتقبل   ،" تطور السياسة االمريكية في الوطن العربي الحرب العالمية الثانية           "،رؤوف عباس  -١٢٥
 .م ١٩٨١يوليو " ٢٩"العربي ، العدد 

 ، المجلة العربية للدراسات الدوليـة ، السـنة          "ارجية االمريكية  السياسة الخ  "محمد عبد العزيز ربيع ،     -١٢٦
 .م ١٩٩٠" ١"الثالثة  ، العدد

 .م ٢٠٠٠ابريل " ٣"مجلة النهضة  العدد  -١٢٧

" ٢٦١"المستقبل العربي ، العـدد      " الديمقراطبة اللبرالية والسياسة الخارجية االمريكية      "،عامر فياض    -١٢٨
 .م ٢٠٠٠نوفمبر 

 المسـتقبل العربـي     "لعولمة وآثارها السياسية في النظام االقليمي العربي      ا"،حمدي عبد الرحمن حسن      -١٢٩
 .م ٢٠٠اغسطس " ٢٥٨"العدد 

م ١٩٩٩سـبتمبر  " ٢٤٧"  المستقبل العربي العدد    ،"سيناريو ابستمولجي حول العولمة     "هشام البهاج ،     -١٣٠
. 

" ٦٩"العربـي العـدد    ، مجلة المسـتقبل      "النفط والعالقات الدولية وجهة نظر عربية     "،محمد الرميحي    -١٣١
 .م ١٩٨٤نوفمبر 

 م١٩٩٩مارس " ٢٤١"، العدد " مستقبل النفط العربي "حسين عبد اهللا ، -١٣٢
 .م ١٩٩٨ديسمبر " ٣٥"مجلة البترول والغاز الطبيعي ، العدد  -١٣٣

مجلـة  ، " سياسات اوبيك اذاء انتاج وتسعير الـنفط       " ،االمانة العامة لمنظمة االقطار المصدرة للنفط      -١٣٤
 .م ١٩٨٨" ٥٢"ون العربي ، العدد النفط والتعا

مجلة الـنفط والتعهـاون     " السوق النفطية دروس الماضي تحديات المستقبل       "  ،ماجد عبد اهللا المنيف    -١٣٥
 .م ١٩٩٤" ٦٩"العربي العدد 

، مجلة النفط والتعاون العربـي ،       ") م  ١٩٧٤ – ١٩٧٣(الثورة اسعار النفط في     "في ،   صالح الصير  -١٣٦
 .م ١٩٧٩" ٢"العدد 

 ، مجلة السياسة الدولية ، العدد       "اسلوب القوة في مواجهة سالح البترول العربي      "، وسف احمد   احمد ي  -١٣٧
 .م ١٩٧٥يوليو " ٤١"

 .م ٢٠٠٠مارس " ٣٧"مجلة البترول والغاز الطبيعي ، العدد  -١٣٨

، مجلـة اخبـار الـنفط       "ار الـنفط    وبك من المحافظة علي استقرار اسع     هل تتمكن اال  "اغي ،   حسن ي  -١٣٩
 .م ٢٠٠١يوليو " ٣٧٠"عدد الصناعة ، الو

م ١٩٩٥اكتـوبر   " ١٠"  ، مجلة البترول العدد       "االوبيك االمر الواقع وتحديات جديدة    "، ليلي ابو العطا     -١٤٠
. 

 .م ١٩٨٩يوليو " ٩٦" ، مجلة السياسة الدولية العدد "االوبك وسوق النفط العالمي"وليد خدوري ،  -١٤١

 .م ١٩٩٩ اكتوبر" ٣٦"مجلة البترول والغاز الطبيعي ، العدد  -١٤٢

، مجلة الـنفط    "اثر التحول الي مصادر الطاقة غير النفطية علي االقطار العربية           "علي احمد عتيقة ،      -١٤٣
 .م ١٩٨٠"  ٣"والتعاون العربي ، العدد 



 .م ١٩٩١، "٣" االول العدد ، المجلدكراسات استراتيجية  -١٤٤

يوليـو  " ٤١"سة الدولية العـدد      ، مجلة السيا   "ازمة الطاقة والمتغيرات الدولية   "عبد العزيز العجيزي ،      -١٤٥
 .م ١٩٧٥

" ٢٤١" ، مجلة المستقبل العربـي ، العـدد          "النفط العربي علي مشارف القرن الجديد     "، وليد خدوري    -١٤٦
 .م ١٩٩٩مارس 

 .م ١٩٩٥نوفمبر " ١٠٧"العالم ، العدد ا ومجلة ديارن -١٤٧

 .م ٢٠٠٢ ابريل ٩ مجلة نيوزويك ، ،"  مستقبل النفط"كريستوفرديكي ، -١٤٨

 .م ١٩٩٥فبراير " ٢"بترول ، العدد مجلة ال -١٤٩

 .م ١٩٨٥ اكتوبر ٢٢" ٦٣٣٠"جريدة الرياض ، العدد  -١٥٠

 فبرايـر   ١٤ -٨،  " ١٦٣" ، مجلة قضايا دولية العـدد        "السياسة النفطية تحت الضغوط   "نبيل شبيب ،     -١٥١
 .م ١٩٩٣

مجلة النفط   ،" دة االسعار   لخفض صادرات النفط ومسان     التعاون بين االوبيك وأيبيك   "حسين عبد اهللا ،      -١٥٢
 .م ١٩٩٤"  ٦٩"والتعاون العربي العدد 

 .م ١٩٩٩ابريل " ٤" ، العدد ، مجلة البترول"  نهاية الحقبة النفطية"محمود عبد الفضيل ، -١٥٣

 .م ٢٠٠٠سبتمبر " ٣٧"مجلة البترول والغاز الطبيعي العدد  -١٥٤

ابريـل  " ٤٣"لعـدد   ، مجلة الوحـدة ا    "النفط والعمل االقتصادي العربي المشترك      "علي احمد عتيقة ،      -١٥٥
 .م ١٩٨٨

 مجلة النفط والتعاون العربـي ،       "وتعاون دول مجلس التعاون الخليجي    النفط  "، انور يوسف العبد اهللا      -١٥٦
 .م ٢٠٠٠" ٩٤"العدد 

 .م ٢٠٠١ابريل " ٦"مركز دراسات الشرق االوسط وافرقيا ، الملف الدوري رقم  -١٥٧

 ، مجلة النفط والتعاون العربـي ،        " النفط الغاز  التعاون العربي في مجال   " ،   االدارة االقتصادية الوابك   -١٥٨
 .م ١٩٩٨، " ٨٦"العدد 

 ،  "التعاون االقليمي في مجال االستثمارات في الصناعات النفطية الالحقة لالنتـاج          "علي احمد عتيقة ،      -١٥٩
 .م ١٩٧٨" ١١"مجلة النفط والتعاون العربي العدد 

ابريـل  " ٤٣" ، مجلة الوحـدة العـدد        " اسرائيل النفط العربي  في المواجهة مع     "ابراهيم عبد الكريم ،      -١٦٠
 .م ١٩٨٨

يوليـو  " ٤١" ، مجلة السياسة الدوليـة ، العـدد          "االستراتيجة الدولية وسالح البترول   "، بطرس غالي    -١٦١
 .م ١٩٧٥

مجلـة دراسـات    ، " النظام االقليمي العربي في مواجهـة التحـديات الجديـدة           "حسن سيد سليمان ،      -١٦٢
 . م٢٠٠١يسمبر د" ٢٣"استراتيجية ، العدد 

المريكية في الشرق   المهددات االمنية للمصالح ا   " لمجلس الشيوخ ،     ةتقرير المنطقة العسكرية االمريكي    -١٦٣
 .٢٠٠١ ابريل ٢٢-٢١ ، مجلة دراسات استرايجية العدد "االوسط والقرن االفريقي



 مجلـة    "عربيفي الشرق االوسط بين اقتسام االسواق وتهديد االمن ال        تحديد التسلح   "محمود عزمي ،     -١٦٤
 .م ١٩٩١شؤون االوسط العدد التجريبي الثالث ، سبتمبر 

 .م ٢٠٠٠اكتوبر " ٢٦٠" مجلة المستقبل العربي العدد ، " االعالم االمريكي والعرب"إدمون غريب ،  -١٦٥

 ،"دور جماعات الضغط في تشكيل سياسة الواليات المتحدة فـي الشـرق االوسـط               "جانيس تيري ،     -١٦٦
 .م ٢٠٠٠نوفمبر " ٢٦١"دد المستقبل العربي ، الع

 "تحالف اسرائيل مع الغرب   ل السياسي   –البعد االقتصادي   :  اسرائيل في الفلك االمريكي      "،دجورج العب  -١٦٧
 .م ١٩٨٧يناير " ٩٥" مجلة المستقبل العربي ، العدد ،

، مجلة المسـتقبل    "ان  ة في الوطن العربي من كارثر الي ريغ        تطور السياسة االمريكي   "كميل منصور ،   -١٦٨
 . ١٩٨١يوليو " ٢٩"لعربي ، العدد ا

 .١٩٩٥ ، "٤"المجلد الخامس العدد ، راسات استراتيجية ، ك"التفوق العسكري النوعي "،  احمد فخر -١٧٠
فبرايـر   ، "٢٦٤"مجلة المستقبل العربي العدد      ، " الخلفية واالداء  ٢٠٠٠ اسرائيل في العام     "، ابراهيم الدقاق    -١٧١

 م ٢٠٠١
العـدد    مجلة السياسـة الدوليـة ،        ، "آثار التحالف االمريكي االسرائيلي علي عملية التسوية       " عماد جاد ،   -١٧٢

 . م ١٩٩٦يوليو  ، "١٢٥"
 . م ١٩٨٢ابريل  ، "٣٨" مجلة المستقبل العربي العدد ،"الشرق االوسط بعد نيسان "،  محمد سيد احمد -١٧٣
العـدد  ،مجلـه شـؤون االوسـط       ،"صـعبة لخيـارات   وسـلو مبـادئ     اتفـاق ا  " السيد حسـين ،      ن عدنا -١٧٤

 .١٩٩٥نوفمبر،"٤٦"
 ، "١٣٣"العـدد   ، مجلة السياسـة الدوليـة       ، " االمريكية واالمن االسرائيلي   رهالمباد" اشرف محمد ياسين ،      -١٧٥

 .م ١٩٩٨يوليو 
مجلـه السياسـه الدوليـه      ،"  اسـرائيلية  –اتفاق واي بالنتيشن محصلة مفاوضات امريكيـة        "،  عماد جاد    -١٧٦

 .م ١٩٩٩يناير " ١٣٥"العدد،
م ٢٠٠اكتوبر  ، ) ١٤٢(مجلة السياسة الدولية ، العدد       ، "البيت االبيض خطاب مزدوج   " منار الشوربجي ،     -١٧٧

 . 
  ، ٤٥ مجلة شـؤون االوسـط ، العـدد          ،" الي التطبيع  العبورة مدريد محددات صيغ " عدنان السيد حسن ،      -١٧٨

 . م ١٩٩٥اكتوبر 
العـدد  ، لة المستقبل العربي مج ، " استراتيجية وخطة عمل للصراع العربي الصهيوني نحو"، مجدي حماد  -١٧٩

 . م ١٩٩٩مايو ،" ٢٤٣"
ـ مجلة المسـتقبل العر   ، "  حول مصادر الطاقة العربية    "، عدنان مصطفي    -١٨٠ اغسـطس  ، " ٢٤٦" العـدد    ىب

 . م ١٩٩٩
 . م ٢٠٠٠فبراير   ، ٣٧ مجلة النفط والغاز الطبيعي ، العدد -١٨١
، " ٤"العـدد ، مجلة البتـرول    ، مستورد   ماجدة زغلول ، الواليات المتحدة وزيادة االعتماد علي البترول ال          -١٨٢

 .م ١٩٩٥ابريل 



ت اسـتراتيجية  امجلة دراس، "االستراتيجية االسرائيلية في البحر االحمر " عبد الباقي عبد الكبير االفغاني ،     -١٨٣
  م ٢٠٠٠يناير   ، ٢٠-١٩العدد ، 

مجلـة  ، " )١٩٩٥ -١٩٨٩ ن السياسة االمريكية المعاصرة اتجـاه السـودا       "، عبد السالم ابراهيم بغدادي      -١٨٤
 .م ١٩٩٦ابريل ، " ٢٠٦ "العدد، المستقبل العربي 

م ١٩٩٧ابريل  ، ) ٢١٨(مجلة المستقبل العربي العدد     ، ارة  القرن االفريقي اهم القضايا المث    ، ت   اجالل راف  -١٨٥
 . 
مجلـة المسـتقبل    ، ليج العربي   العالقات العالمية لمجلس التعاون لدول الخ     ، ع  بد الرحمن المان   صالح بن ع   -١٨٦

 . م ٢٠٠١يونيو ، ) ٢٦٨(العدد  ، ىبالعر
، ع الـنفط  محاوالت الهيمنة العالمية علي منابالخليج و "، عبد اهللا يوسف سعد     ،  حسن عبد اهللا احمد جوهر       -١٨٧

 . م ١٩٩٨يوليو ، ) ٣٣(العدد . مجلة السياسة الدولية 
اكتـوبر  ، ٧٦العدد  ، مجلة السياسة الدولية    ، العالقات االمريكية السعودية واقعها ومستقبلها      ، هالة سعودي    -١٨٨

 . م١٩٨٥
العدد ، مجلة السياسة الدولية    ، ابعاد حرب الناقالت البترولية في منطقة الخليج العربي         ،  خضر الدهرواي    -١٨٩
 . م ١٩٨٤) . ٧٨(
، ) ٢١٥(مجلة المستقبل العربي العـدد      ، نظام عقوبات االمم المتحدة حالة العراق       ،  عبد االمير االنباري     -١٩٠

 . م ١٩٩٧يناير 
 مجلـة  مع االمم المتحدة في حـرب الخلـيج         القانون الدولي االنساني وتجربة العراق      ، ي   رياض القيس  -١٩١

 . ٢٠٠٠يناير ، ) ٢٥١(العدد ، المستقبل العربي 
مجلـة دراسـات    ، حرب الخليج الثانية التكاليف والمساهمات المالية للحلفاء        ، ي  جاري ج ،  استيفن داجت    -١٩٢

 . بدون تاريخ ، ) ٤(العدد . عالمية 
العـدد  ، مجلة المسـتقبل العربـي      ، ازمة الخليج جزورها والسياسة االمريكية تجاهها       ،  محمد االطرش    - ١٩٣

 . م ١٩٩٢يناير ، ) ١٠٠(
راسـات  مجلة ك ، تقليدي في الشرق االوسط     ضبط التسلح ال  ، احمد ابراهيم محمود    ،  المنعم سعيد احمد    عبد -١٩٤

 . م ١٩٩٥المجلد الخامس  ، استراتيجية 
 .  م ٢٠٠٠مايو ) . ٢٣٨(العدد ،  مجلة الوحدة -١٩٥
العـدد  ، ل العربـي    مجلـة المسـتقب   ، النظام الدولي الجديد بين الوهم والخديعة       ،  محمد زكريا  اسماعيل      -١٩٦
 . م ١٩٩١يناير ) . ١٤٣(
، مجلة دراسات استراتيجية    ، السياسة الخارجية االمريكية اجندة ما بعد الحرب الباردة         ،  حسن حاج علي     -١٩٧

 . م ١٩٩٥اغسطس ، ) ٤(العدد 
عـدد  ال،  مجلة المستقبل العربـي      ،وسطي  والمتوسطي والوطن العربي      االالمشروعان  ، ش   محمد االطر  -١٩٨

 . م ١٩٩٦اغسطس ، ) ٢١٠(



م ١٩٩٥ينـاير   ، ) ١١٩(مجلة السياسة الدولية العدد     ، قمة الدار البيضاء االقتصادية     ،  عبد المنعم المشاط     -١٩٩
 . 

العـدد  ، مجلـة السياسـة الدوليـة       ، االبعاد الثالثة لمشروع بنك تنمية الشرق االوسط        ،  نيرمين السعدي    -٢٠٠
 م ١٩٩٦اكتوبر ، ) ١٢٦(
مجلـة السياسـة    ، بين السالح النووي االسرائيلي ومعاهدة عدم االنتشار النووي         ، هيم الدسوقي   ا ابر  مراد -٢٠١

 . م ١٩٩٥ابريل ، )  ١٢٠(العدد ، الدولية 
، ) ١٤٨(العـدد   ، مجلة السياسة الدوليـة     ، ايران والواليات المتحدة ومحور الشر      ،  احمد سليم البرصان     -٢٠٢

 . م ٢٠٠٢ابريل 
 . بدون تاريخ ، ) ٦(مجلة دراسات عالمية العدد ، القدرات العسكرية االيرانية ، انتوني كوردزمان  -٢٠٣
)  ١٤٢(العـدد   مجلة السياسة الدولية    ، قليمي  القدرات النووية االيرانية المنظور الدولي واال     ،  هاني خالف    -٢٠٤

 . م ٢٠٠٢اكتوبر . 
، ) ١٢٧( العدد    مجلة السياسة الدولية    ، ليمية والتحوالت الدولية     التكالت االق  ايران بين ،  احمد طه محمد     -٢٠٥

 . م ١٩٩٧يناير 
 . م ١٩٩٩يناير ، ) ٢٢٢(العدد ،  مجلة الوحدة -٢٠٦
يوليـو  ، ) ١٤١(العدد  ، مجلة السياسة الدولية    ، واقع العالقات السعودية االيرانية     ،  محمد سعد ابو عامود      -٢٠٧

 .  م ٢٠٠٠
العـدد  ، مجلة السياسـة الدوليـة       ، االيرانية االمريكية بين الممكن والمستحيل    العالقات  ، ين   احد بهي الد   -٢٠٨

 . م ١٩٩٨اكتوبر ، ) ١٣٤(
العـدد  ، مجلة شـؤن االوسـط      ، واشنطن تعدل االهداف    : التوغل التركي في العراق     ،  جنكيز تشاندار      -٢٠٩

 . م١٩٩٥ابريل ، )٤٠(
 مجلة السياسة ، لسياسة االمريكية تجاه ايران وتركيا وروسيا تحوالت ا ، محمد سعد ابوعامود-٢١٠
 .م٢٠٠٢يناير ، )  ١٤٧(العدد ، الدولية      
   –اكتوبر ،"١٨٠"العدد ، جريدة البيان ، طرة حرب الخليج وتداعياتها الخ، عبد العزيز كامل -٢١١
 . م ٢٠٠٢نوفمبر      
 مجلة المستقبل ،  السياسة االمريكية تتجاهالب الصحراء واثع،  عبد الجليل زيد مرهون -٢١٢
 .م ١٩٩٩ابريل ، ) ٢٤٢(العدد ، العربي      
   ،عملية ثعلب الصحراء تطورات ونتائج المواجهة العسكرية في الخليج،  احمد ابراهيم محمود -٢١٣

 . م ١٩٩٩يناير ، ) ١٣٥(العدد ، مجلة السياسة الدولية       
 مجلة السياسة ، الضربات العسكرية االمريكية البريطانية ضد العراق ، و  عبد المنعم سعيد كاط-٢١٤
 .م ١٩٩٩اكتوبر ، ) ١٣٨(العدد ، الدولية      
 .م ١٩٩٥ابريل ، "٤٠"العدد ،مجله شؤون االوسط،العراق الخاسر االكبر ،  سالم مشكور -٢١٥
 ، ) ١٣٥(العدد ، ية ياسة الدولمجلة الس،  اسامة مخيمر ، عالقة االكراد بالواليات المتحدة -٢١٦



 .، م ١٩٩٩يناير      
 .م ١٩٩٦ اكتوبر ٢٠ – ١٤ ، ٣٥٤العدد ،  مجله قضايا دوليه -٢١٧
   في العراق مجله الستقبل العربي اعاده هيكلت سياسه االمم المتحده،  ديفيد كوترايت وآخرون -٢١٨
 .م ٢٠٠١يونيو ،  " ٢٦٨" العدد     

 -:التقارير
راتيجية القاهرة مركز الدراسات السياسـية واالسـت       ، ١٩٨٦رير االستراتيجي العربي     التق -٢١٩

 .م ١٩٨٧   باالهرام 
  تقرير االمين للعام السنوي الرابع والعشرون ، الكويت منظمة االقطار العربية المصدرة -٢٢٠
 .م ١٩٩٧، للبترول     
 – ١٩٩٩ / ٢٦/٧يكـا بتـاريخ     ملـف امر  ، وكالة السـودان لالنبـاء      ، سم المعلومات   ق -٢٢١

 م ٢٠/١/٢٠٠١
الكويت منظمة االقطار العربية المصدرة للـنفط ،        ،  تقرير االمين العام السابع والعشرون       -٢٢٢
٢٠٠٠ 
  .١٩٩٦يوليو ) ٧(العدد ، النشرة الشهرية ،  منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول -٢٢٣
 -م    ٢/٣/١٩٩٩ملـف امريكـا بتـاريخ        ، وكالـة السـودان لالنبـاء     ،  قسم المعلومات    -٢٢٤
 . م٧/٧/١٩٩٩

 – ٢٦/١٠/١٩٩٣ملف منوعات عالمية بتـاريخ  ، وكالة السودان لالنباء ،  قسم المعلومات   -٢٢٥
 .م ١٩/٦/٢٠٠١
القاهرة مركز الدراسـات االسـتراتيجية بـاالهرام         ، ١٩٩٣ التقرير االستراتيجي العربي     -٢٢٦

 م ١٩٩٤،
القاهرة مركز الدراسـات السياسـية االسـتراتيجية         ، ١٩٨٦ي العربي    التقرير االستراتيج  -٢٢٧

 .م ١٩٨٧باالهرام  
سـية االسـتراتيجية    القاهرة مركـز الدراسـات السيا     ، ١٩٨٨ التقرير االستراتيجي العربي     -٢٢٨

 .١٩٨٩، باالهرام 
ية القاهرة مركز الدراسـات السياسـية االسـتراتيج       ، ١٩٩٣ التقرير االستراتيجي العربي     -٢٢٩

  . ١٩٩٤، باالهرام 
الكويت منظمة االقطار العربية المصدرة للـنفط       ،  تقرير االمين العام السنوي الخامس عشر        -٢٣٠
 ،١٩٨٨. 



 ، التقرير االقتصادي العربي الموحد    ، االمانه العامه لجامعه الدول العربيه وجهات اخرى       -٢٣١
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