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 شكر وحمذَر
هػد زاػج  ز ػؿ ي ػػا  أشػرر   زػز ك ػؿ أف كي إلػم لرهػػاؿ بػذا البحػث ال اهػم ياػػ  الح

إل اه , ثـ الشرر هكصكؿ ألبؿ الف ؿ ازترايان بف اهـ كت د ران ل هدبـ كس  هـ.  كا 

رها  شريإلم أت دـ ب ز ؿ الشرر كال رياف إلج هف راف ل  الف ؿ ب د   يم إخػراج بػذا 
 الحال ة, بصكرتةالبحث ال اهم 

  ح حامد عطية,ممدو كأخص بالذرر هشرؼ بذه الرسالة االستاذ الدرتكر لكاء/ 

( هستشػػار اراد ه ػػة إلاصػػػر ال سػػرر ة ال ا ػػػا), الػػذم ك ػػػدت ي ػػ  أسػػػتاذان يا ػػ ن ه طػػػاء 
زدإلم يػم التك    السا ـ كالػرأم السػد د الػذم سػا ـسخ ان يم زاه  كخا ة, بذؿ ال هد كقد

   زإلم خ ر ال زاء كأهده بدكاـ الصحة كال اي ة.  راهتخطم الرث ر هف الص اب, 

  محمد إبراىيم منصوربالشرر كالت د ر كال رياف لألستاذ الدرتكر/ رها أت دـ 

 اه ة اس كط) , ب بكل  االشتراؾ يم هإلاقشػة رسػالتم  -( رئ س هررز دراسات الهست بؿ
رشػاده كه حظاتػ  ياػ   كالحرػـ زا هػا, كبػذا يخػر زظػ ـ لػم يػم أف اسػتف د هػف إلصػح  كا 

 هإلم رؿ االحتراـ كالت د ر.

, رئ سػػػػة قسػػػػـ احــــالم الســــعدي فرىــــودال ز ػػػػؿ لألسػػػػتاذة الػػػػدرتكرة/ رهػػػػا أت ػػػػدـ بالشػػػػرر 
 اه ة حاكاف), زاج تف اها ب بكؿ هإلاقشة بذه الرسالة كالحرـ  -را ة الت ارة -الس اسة

زا ها, كحرصها الػدائـ زاػج ت ػد ـ هػا  إلفػح البحػث, كبػذا يخػر زظػ ـ لػم يػم أف اسػتف د 
 تراـ كالت د ر.هف إلصحها كارشادبا كه حظتها ياها هإلم رؿ االح

 الباحث
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 مذيتامل
تتهتٌػػػح هإلط ػػػة الخاػػػ ج ال ربػػػم بأبهٌ ػػػة اسػػػترات   ة إلت  ػػػة زكاهػػػؿ هيت ػػػٌددة أبرزبػػػا 

كالغػػػاز الطب  ػػػم, إلػػػج  اإلػػػب هكًق هػػػا  الػػػإلفط ح ػػػـ الإلتػػػاج كاالحت ػػػاطم ال ػػػخـ هػػػف
شػرايها زاػػج ه ػ ؽ "بػاب السػػ ـ/برهز" الػذم  ي ػٌد أحػػد أبػـ طػرؽ اله حػػة ال غرايػم, كا  

 الٌدكل ة.

ك  حػػػػظ أإلػػػػ  يػػػػم أز ػػػػاب تحػػػػٌرر ه ظػػػػـ دكؿ الخاػػػػ ج, كتزا ػػػػد ح ػػػػـ الٌتهد ػػػػدات 
رػػـ الشػػاه يػػم إ ػػراف كهإلػػاداة قائػػد الثػػكرة السػػ ه ة "الهػػاـ الخه إلػػم"  القا هٌ ػػة بسػػ كط حي

الخاػػػػػ ج لشػػػػػ كربا بػػػػػال  ز زػػػػػف تح  ػػػػػؽ أهإلهػػػػػا بتصػػػػػد ر الثػػػػػكرة, ت ػػػػػٌززت هخػػػػػاكؼ دكؿ 
يػم ال ػاـ  كهصالحها ال كه ة؛ كل ؿ ذلؾ هػا دي هػا إلػج تشػر ؿ ه اػس الت ػاكف الخا  ػم

لتإلس ؽ س اساتها الخار ٌ ة بالتزاهف هح ق اهها بت ز ػز إ ػراءات األهػف ال هػازم  1981
, 1982 ػرة يػم ال ػاـ باالزتهاد زاج االتفاق ات األهإل نػة الب إلٌ ػة, كتشػر ؿ قػكات درع ال ز 

 إلج  اإلب بإلاء قدراتها الذات ة تدر   ان.

), زهاػػػػت ب ػػػػض دكؿ 1988-1980ال راإل ػػػػة ( –كهػػػػح تفػػػػاقـ الحػػػػرب ال راق ػػػػة
زاػػج إتبػػاع س اسػػات ت ػػكـ زاػػج هسػػاإلدة ال ػػراؽ خاٌصػػة يػػم الهراحػػؿ األخ ػػرة هػػف  خاػػ جال

ازف ال كل يم  هاف الحرب لإلب اء زاج تكازف ال كل يم هإلط ة الخا ج. إال أف يشؿ تك 
), كبػػػالتزاهف هػػػح اإلتهػػػاء 1990االسػػػت رار القا هػػػم هػػػح اال ت ػػػاح ال راقػػػم لارك ػػػت (آب 
الكال ػػػػات الهتحػػػػدة بال  ػػػػادة  كاإلفػػػػرادالحػػػػرب البػػػػاردة بسػػػػ كط االتحػػػػاد السػػػػكي تم السػػػػابؽ, 

س اسػػات خار  ػػة ت ػػكـ زاػػج الٌتحػػالؼ هػػح الػػدكؿ  خاػػ جاألحاد ػػة لا ػػالـ, اإلته ػػت دكؿ ال
ة, كا زطائهػػػا تسػػػه  ت زسػػػررٌ ة ل ػػػهاف أهإلهػػػا كسػػػ هتها القا هٌ ػػػة يػػػم هكا هػػػة الغرب ػػػ

 التهد دات الخار  ة؛ بالإلظر إلج زدـ ه درتها زاج الٌدياع زف إلفسها ذات ان.

طػػرح تحػػٌد ات أهإلٌ ػػة  هإلاخػػان إقا ه ػػان كدكل ػػان ه ػػطربان  خاػػ جرهػػا كا هػػت دكؿ ال
, ل ػتـ الح ػان ا ت ػاح أيغاإلسػتاف هػف 2001 /سػبتهبرأ اكؿ 11زد دة, تهٌثات يم أحػداث 
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ا ػراؽ أهر رػم ل–األإلغاػك قبؿ الكال ات الهتحدة األهر رٌ ة يم ذات ال اـ, كهف ثـ احػت ؿ 
 تحت ش ار الحرب زاج "الرباب".

ذا هػػا أ ػػ ؼ لهػػا سػػبؽ, تإلػػاهم دكر إ ػػراف يػػم هإلط ػػة الخاػػ ج, كتخػػٌكؼ دكؿ  كا 
 هيه هإلػة يػم حػاؿ اهت رهػا لاسػ ح الإلػككم.اله اس هف إهراإل ػة تحٌكلهػا إلػج قػكة إقا ه ػة 

إلج  اإلب ذلؾ تإلاهم ظابرة ال هازات الهساحة يم رػؿ هػف ال ػراؽ كسػكر ا كا ػطراب 
الك ػػػح األهإلػػػم يػػػم تاػػػؾ الػػػدكؿ كظهػػػكر تهد ػػػدات هػػػا   ػػػرؼ بتإلظػػػ ـ الدكلػػػة السػػػ ه ة 
ده (دازػػش) يػػم ال ػػراؽ كالشػػاـ, إلػػج  اإلػػب زػػدـ االسػػت رار األهإلػػم كال سػػررم الػػذم تشػػه

ال هف هإلذ س طرة  هازػة الحػكثم ( هازػة أإلصػار  ) زاػج هفاصػؿ السػاطة يػم الػ هف 
كهػػا آلػػت إل ػػ  األهػػكر هػػف زػػدـ اسػػت رار  2014يػػم أ اكؿ/سػػبتهبر الها ػػم هػػف ال ػػاـ 

 زصفت بالك ح الداخام يم ال هف كالهكا هات زاج الحدكد الس كد ة ال هإل ة.

ات تهد ػػدان بالإلسػػبة لػػدكؿ اله اػػس يػػ يهرف ال ػػكؿ, بػػأف ه هػػؿ تاػػؾ األحػػداث شػػرٌ 
كدي تهػػا إلػػج اإلتهػػاج س اسػػات هبإلٌ ػػة زاػػج ز ػػادة ح ػػـ إلف اتهػػا ال سػػرر ة باالزتهػػاد زاػػج 
هػػدخرات هكاردبػػا الإلفط ػػة, يػػم سػػب ؿ بإلػػاء قػػدراتها الٌذات ػػة كتح  ػػؽ التٌػػكازف ال سػػررم هػػح 

كتح  ػػػؽ األهػػػػف ال ػػػكل القا هٌ ػػػة, كبهػػػػا  يسػػػهـ يػػػػم هكا هػػػة التحػػػػد ات األهإلٌ ػػػة السػػػػاب ة, 
كاالسػػت رار القا هػػم يػػم هإلط ػػة الخاػػ ج. كبػػك هػػا تػػرؾ آثػػاران كا ػػحة زاػػج سػػاكؾ الػػدكؿ 
القا هٌ ػػة األخػػرل التػػم ازتبػػرت يػػم ذلػػؾ تهد ػػدان ألهإلهػػا ال ػػكهم, ههػػا أدخػػؿ الهإلط ػػة يػػم 

 .سباؽ لاتساح غ ر هإلظكر األهد

  :انذراستأهًُت  -أوالا 
بالٌطب  ة الفك ك ة لبيإل ة الإلظػاـ الػٌدكلم,  ترتبط ق  ة التسٌاح كالإلفاؽ ال سررم

إذ تغ بي زإلها الساطة الهررز ة ال ادرة زاج يرض آرائها زاج  ه ح الفازا ف يم الإلظػاـ 
إلها تيش ر  الدكلم, كالفك ج يم بذا الس اؽ ال ت إلم (ك  ان زشكائ ان) أك زدـ اإلتظاـ, كا 

 ؿ ال كه ة ك ك هها.إلج ك ح ال  يك د ي   ب رؿ ذك س ادة,  تحٌرـ يم الدك 
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اإلط قان هػف ذلػؾ  سػ ج الباحػث إلػج هحاكلػة تفسػ ر ال  قػة هػا بػ ف إلػكز ف هػف 
), هػح االسػت رار االقا هػم), كالهتغ ػر التٌػابح (سػباؽ التسػاحالهتغٌ رات, الهتغ ر الهيسػت ؿ (

الشػارة إلػػج ك ػػكد زػػدد هػػف الهتغٌ ػػرات الثاإلك ػة التػػم تي ػػفم تأث ربػػا زاػػج رػػ  الهتغٌ ػػر ف 
, الس اسػػػػػات (بإل ػػػػػة الإلظػػػػػاـ الػػػػػدكلم, طب  ػػػػػة الإلظػػػػػاـ القا هػػػػػم, ت ابػػػػػات أسػػػػػ ار الػػػػػإلفط.

 ...). الخار  ة

بز ػادة إلف اتهػا ال سػرر ة  , ال ػراؽ)(إ ػرافالهتهثاػة يم(أ)  يفػم حػاؿ شػرزت دكلػة
الهتهثاػة  الػدكؿ (ب) ال سػرر ة الدياز ػة أك اله كه ػة, ت هػؿ ه هكزػة لتطػك ر براه هػا

اكف) زاج ت ز ز أهإلها كاست  ل تها باتٌباع س اسات قد تإلطكم زاج (دكؿ ه اس الت  يم
تطػػػػك ر قػػػػدراتها الٌذات ػػػػة هػػػػف خػػػػ ؿ ز ػػػػد صػػػػف ات التسػػػػاح هػػػػح الػػػػدكؿ الغرب ػػػػة, أك زبػػػػر 
 التحالؼ سكاء ي ها ب إلها, أك هح غ ربا هف الٌدكؿ لتكي ر الحها ة ال زهة لها بها  ت ءـ

   اهػػا  بػػذلؾ ق اههػػا إف زػػدـ ح ػػث كلػػة (أ),كطب  ػة التهد ػػدات التػػم تكا ههػػا هػػف الد
الس اسػػات الهتعب ػػة هػػف قبػػؿ  أف , ال ػػراؽ)الدكلػػة (أ) (إ ػػراف تػػرل لاتهد ػػد, كقػػد زر ػػة

 ه هكزة الدكؿ (ب) (دكؿ ه اس الت اكف) س اسات زدائ ة.

قػػػد   ػػػكد بػػػدكره إلػػػج سػػػباؽ لاتسػػػٌاح طك ػػػؿ   شػػػار يػػػم بػػػذا الٌصػػػدد إلػػػج أف ذلػػػؾ 
هػػػا بػػػ ف األطػػػراؼ الهتإلايسػػػة, هػػػح  ال ػػػداء كهسػػػتكل حػػػدة التػػػكتر داألهػػػد,  يسػػػهـ يػػػم تزا ػػػ

ه ػان, بسػبب غ ػاب أم  رات ههػا أك الهتػكايرة لػد هها األسػاحة ره ة أك إلكز ة يم التص  د
 إلكع هف ال كابط الهتفاكض زا ها لهستك ات ال كة الت ا د ة. 

 ز ػػػادة االإلفػػػاؽ ال سػػػررمكبػػػك هػػػا سػػػ ديح بػػػدكؿ ه اػػػس الت ػػػاكف الخا  ػػػم إلػػػج 
 سػب ؿ  ػهاف هصػالحها اإلط قػان هػف طب  ػة الكاقػح األهإلػم لهإلط ػة الخاػ ج ال ربػم يػم

كأهإلها ال ػكهم. لػذلؾ سػ تـ ال هػؿ يػم بػذا البحػث زاػج  زاج س ادتها, الكطإل ة, كالحفاظ
تك ػػ ح الػػدكايح كاالسػػس التػػم تحػػاكؿ هػػف خ لهػػا دكؿ ك ػػح تصػػٌكر  هرػػف هػػف خ لػػ  
تزا ػدة كهػػدل تأث ربػا زاػػم االسػت رار االقا هػػم سػػابا اك الخاػ ج تبر ػػر إلف اتهػا ال سػػرر ة اله

 إ  ابا.
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 :انذراستأهذاف  -ثاَُاا 
زاػػػج  سػػػباؽ التسػػػاح هػػػدؼ بػػػذا البحػػػث بصػػػفة رئ سػػػ ة إلػػػج تب ػػػاف هػػػدل تػػػأث ر 

 , كذلؾ هف خ ؿ ها  ام:االست رار االقا هم سابا اك ا  ابا

كأسباب  ؽ ال سررم,دراسة الٌدكايح كال كاهؿ التم تسهـ يم تحد د هستكل الإلفا -3
كهػف ثػـ ال هػؿ زاػج ت  ػ ـ بػذا الإلفػاؽ ه ارإلػة بػدكؿ ال ػكار  تزا د سػباؽ التسػاح

القا هم (ال راؽ كا  راف) بازتباربها تهٌث ف التهد د األربر بالإلسبة لدكؿ ه اػس 
الت ػػاكف الخا  ػػػم, هػػػح تك ػػػ ح ز قػػػة ذلػػػؾ بت ابػػػات أسػػػ ار الػػػإلفط يػػػم هإلط ػػػة 

 الخا ج ال ربم. 

ز ػػػادة إلف اتهػػػا سػػػباؽ التسػػػاح, ك  إلحػػػك الخاػػػ ج هبػػػٌررات التػػػم دي ػػػت دكؿتحد ػػػد ال -1
ال سرر ة كيؽ الإلظر ة الكاق  ة ال د دة يم ال  قات الٌدكل ة, كذلؾ اسػتإلادان إلػج 

األهػػف  -تكازإلػػات ال ػػكل كالهصػػالح -سػػباؽ التسػػٌاح -هفػػاب ـ (التػػكازف ال سػػررم
 التحالفات). -ال هازم

 ػػهاف األهػػف كاالسػػت رار القا هػػم يػػم هإلط ػػة تك ػػ ح دكر ال ػػكل الغرب ػػة يػػم  -1
الخا ج ال ربم, كها قد  إل ـ زػف ذلػؾ هػف ق ػكد كتب ٌ ػة لهػذه الػدكؿ الهاديػة إلػج 

 ت ز ز ك كدبا ال سررم يم الهإلط ة. 

ال هػػػؿ زاػػػج تحد ػػػد البػػػدائؿ التػػػم قػػػد تسػػػهـ يػػػم خفػػػض ح ػػػـ إلف ػػػات التسػػػٌاح   -5
لػدكؿ  فػاؽ ال سػررم الهتزا ػدهست ب ن, هف خػ ؿ التكصػؿ إلػج األثػر الف اػم لإلإل

 .الخا ج كتأث ره زاج االست رار االقا هم

 :انذراستيشكهت  -ثانثاا 
السػت رار زاػج ا سباؽ التساحترهيف هشراة البحث يم طب  ة التأث ر الذم  ترر  

, إذ تسػػػهـ ز ػػػادة الإلفػػػاؽ ال سػػػررم يػػػم هإلط ػػػة الخاػػػ ج ال ربػػػم, بالػػػديح بػػػدكؿ االقا هػػػم
إلحك اإلتهػاج س اسػات زدائ ػة ت ػاه دكؿ  -كي ان لإلهكذج البحث -ه اس الت اكف الخا  م
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ال كار, له رد ش كربا بأف ها تػيإلف   تاؾ الدكؿ هك    ػدبا بالدر ػة األكلػج. (كال رػس 
 صح ح)

كل ؿ ها  ز د هف احتهاالت تصازد الٌش كر ب دـ األهف بالإلسبة لاػدكؿ, الدراؾ 
ة, كال ػدرات ال سػرر ة هػف  هػة أخػرل, إذ ال الخاطئ لا  قة اله ٌ دة ب ف الإلكا ا هػف  هػ

 هرف التأرد هف بذه الإلكا ا بصكرة    إل ة لتغ ربا الشد د, حسب دكايػح الػدكؿ كتفاز تهػا 
 يم إطار الب ئت ف القا هٌ ة كالٌدكل ة.

بالػدكؿ إلحػك تبإٌلػم س اسػات تهرإٌلهػا  -يم بإل ة الإلظاـ الدكلم -ي د تديح الفك ج
 ة كالدياع زف إلفسها هف أ ؿ الب اء, أك حتج رسـ التحالفات  ػد هف ز ادة قدراتها الذات

التهد د األربر بالإلسبة لها, كبك ها    ؿ الدكؿ األخػرل أقػؿ إحساسػان بػاألهف. كبالتػالم, 
,  بػدك كرأإلػ  زهػؿ  سػتهدؼ الػدكؿ سػباؽ التسػاحيإف الس م لت ز ز األهػف ال ػكهم زبػر 

 األخرل. 

كء "اله  ػػاة األهإل ػػة" التػػم تي ٌبػػر زػػف ك ػػح تاػػؾ األزهػػاؿ تز ػػد هػػف إهراإل ػػة إلشػػ
تؤدم ي   ز ادة قكة دكلة ها إلج خطر  هٌدد الهصاحة ال كه ة لغ ربا هف الدكؿ, كبك هػا 

تىهػدؼ إلػج ردع الطػرؼ ا خػر  تاتبػاع إ ػراءا  دي ها إلحػك ز ػادة إلف اتهػا ال سػرر ة كيػؽ
هثػؿ بػذه الحالػة االإلت ػاؿ زف القداـ زاج أم زدكاف  هٌدد أهإلها, كقد تركف الإلت  ػة يػم 

 ر  الطري ف. أهف إلحك سباؽ لاتساح ال هيبٌرر ل , يم ظؿ ت اؤؿ

 
 

 :حساؤالث انذراست -رابعاا 
 أبرزبا: تتحدد التساؤالت الدراس ة يم زدد هف التساؤالت االساس ة

 لز ادة إلف اتها ال سرر ة ؟ال ربم  الخا ج ها بم دكايح دكؿ -3

ز قػػػة ذلػػػػؾ  كتحد ػػػد هسػػػتكل تاػػػػؾ الإلف ػػػات ال كاهػػػؿ التػػػم تػػػػتحرـ يػػػم  بمهػػػا  -1
 بت ابات أس ار الإلفط؟ 
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 ػػهف  الخاػ جهػا بػم ال كاهػػؿ التػم أثػػرت يػم تحد ػد الس اسػػات الخار  ػة لػػدكؿ  -1
 إطار التإلايس القا هم, كالدكلم ؟

  ؟  الخا جلدكؿ لساكؾ الخار م ر ؼ تفسر الإلظر ة الكاق  ة ال د دة ا -4

 االست رار القا هم ؟كزاج  سباؽ التساح زاج ال كل الٌدكل ة أثر تدخؿها بك  -5

 بؿ سباؽ التساح  ؤثر زام االست رار االقا هم سابا اـ ا  ابا؟ -6

 املُهج املسخخذو يف انذراست: -سادساا 
استإلادان إلم هك كع الدراسة , كطب  ة الهشراة البحث ة, س ستخدـ الباحث لذلؾ 

لػػػدكؿ  داة لتحا ػػػؿ الإلفػػػاؽ ال سػػػررم"الكاق  ػػػة ال د ػػػدة" يػػػم ال  قػػػات الٌدكل ػػػة رػػػأ اقتػػػراب
الهصػػاحة  -, اسػػتإلادان إلػج هفػػاب ـ: "ال ػكة ال سػػرر ةسػػت رار االقا هػمكأثػػره زاػج اال الخاػ ج
ت ػػػػػارب الهصػػػػػالح" بازتباربػػػػػا الهحػػػػػرؾ  -تػػػػػكازف ال ػػػػػكل -األهػػػػػف ال هػػػػػازم -الكطإل ػػػػػة

 "ت الٌدكل ة.األساسم لس اسات الدكؿ ال كه ة التم هازالت تي ٌد الفازؿ الرئ س يم ال  قا
 :نهذراست ٍاإلطار انسيُ -سابعاا 

 :اإلطار الزمني لمدراسة
الػػػذم شػػػًهد تشػػػٌرؿ ه اػػػس  1981 هتػػػد الطػػػار ال ػػػاـ لابحػػػث بػػػدءان هػػػف ال ػػػاـ 

الت اكف لدكؿ الخا ج ال ربم. هح التإلك   الم  ػركرات اتهػاـ البحػث تحػتـ زاػج الباحػث 
ق ػػد الدراسػػة. كبالتػػالم يػػإف الطػػار ال ػػكدة الػػم تػػكار خ سػػاب ة كدلػػؾ لإلحاطػػة بالهك ػػكع 

 .2015لزهإلم لابحث  هتد حتم ال اـا
 انذراساث انسابمت: -ثايُاا 
اإلنفـاق العسـكري عمـى النمـو  تتنـاول أثـرها ست ر أزدبا حاهػد الهط ػرم , رسالة -1

أرػد ي هػا  2002-1791 االقتصادي في المممكة العربية السعودية خالل الفتـرة
اؽ ال سػػررم هػػف خػػ ؿ اتخػػاذ ال ػػراءات التػػم ت ػػهف زاػػج  ػػركرة ترشػػ د الإلفػػ

هكاءهتػػػػ  هػػػػح الحا ػػػػة الف ا ػػػػة, هػػػػح تحسػػػػ ف إإلتا  تػػػػ  لتح  ػػػػؽ األبػػػػداؼ األهإل ػػػػة 
كالتإلهك ػػػة زاػػػج حػػػد سػػػكاء, هػػػح السػػػهاح لا طػػػاع الخػػػاص باالسػػػتثهار يػػػم تػػػكي ر 
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هستازهات ال طاع ال سررم, كدخكل  يم ه ػاؿ إإلتػاج كتطػك ر األسػاحة كاله ػدات 
 (1).ةال سرر 

تإلاكلػػػػت رسػػػػال  حاهػػػػد الهط ػػػػرم الإلفػػػػاؽ ال سػػػػررم هػػػػف ح ػػػػث ز قتػػػػ  بػػػػالإلهك 
 ماالقتصػػػادم ي ػػػط, لرػػػف الهختاػػػؼ يػػػم بػػػذا البحػػػث, بػػػك هحاكلػػػة الػػػربط هػػػا بػػػ ف هتغٌ ػػػر 

(سباؽ التساح, االست رار االقا هم) هح الشػارة إلػج أف الػإلفط (ر اهػؿ اقتصػادم)  ي تبػر 
الكقػػت ذاتػػ   سػػررم  ػػهف الػػدكؿ الهدركسػػة, كيػػم زػػاه ن أساسػػ ان يػػم تهك ػػؿ الإلفػػاؽ ال
 .  سهـ يم ت ز ر هراإلتها ال سرر ة

قّيم فييا تأثير السياسة عمى النمو االقتصادي أزدبا ر اض زطار,  درتكراهرسالة  -2
 69لػػ  زىبر تطك ر كتطب ؽ إلهكذجو لدالة الإلتػاج الهكٌسػح ضمن المجتمعات النامية.
س اسػػ ة: إلػػػكع الإلظػػاـ, الهؤسسػػػات, الحر ػػة الس اسػػػ ة,  باػػدان إلاه ػػان هػػػح زػػدة هتغٌ ػػػرات

 االست رار الس اسم, كال ازدة األ د كلك  ة. 
كقػػػد تح ػػػؽ ال طػػػار هػػػف ر ف ػػػة تػػػأث ر التغ ػػػرات الس اسػػػ ة يػػػم ب اإلػػػات الس سػػػؿ 

, يتكصػػػؿ إلػػػج إلت  ػػػة هفادبػػػا أٌف س اسػػػات الػػػدكؿ 2002ك 1960الزهإل ػػػة بػػػ ف األزػػػكاـ 
ٌف لاهتغٌ ػػػػرات الس اسػػػػ ة التػػػػأث ر إلفسػػػػ  الػػػػذم بػػػػك لا كاهػػػػؿ تػػػػؤثر يػػػػم تإله تهػػػػا كإلهكبػػػػا؛ كأ

االقتصػػاد ة زاػػج الإلهػػك االقتصػػادم, رهػػا أٌف تػػأث ر ال طػػاع غ ػػر ال سػػررم زاػػج الإلهػػك 
 (2)االقتصادم إ  ابم يم أغاب ة الدكؿ هك كع الدراسة.

                                                           

أثــر اإلنفــاق العســكري عمــى النمــو االقتصــادي فــي المممكــة العربيــة الســعودية حاهػػد الهط ػػرم: " )1(
ــرة  رسػػالة ها سػػت ر, (الر ػػاض:  اه ػػة الهاػػؾ سػػ كد, (", 2002-1791)دراســة قياســية لمفت
 .)2005را ة ال اـك الدار ة, 

(
2
)  Riad A. Attar: “The Political Economy of Military Spending, Freedom, 

Conflicts, And Economic Growth in Developing Countries”, Ph.D. 
dissertation College Station: Texas A&M University, 2006). 

ك ػػكدة بػػ ف خػػدهات زكاهػػؿ الإلتػػاج التػػم (*) دالػػة االإلتػػاج الهكسػػح :" تي ػػرؼ باإلهػػا ال  قػػة الره ػػة اله 
 سػتخدهها الهشػػركع كبػػ ف الهإلت ػات التػػم  إلت هػػا بػذا الهشػػركع هػػف السػاح كالخػػدهات خػػ ؿ يتػػرة 
هحدكدة بايتراض ثبات ال كاهؿ االخرل التم  هرػف أف تػؤثر زاػج الإلتػاج (رالطاػب , ال ػرائب 

  ....كغ ربا)".
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ازتهػػدت رسػػال  ال طػػار زاػػج ه ارإلػػة  هاػػة هػػف الهؤشػػرات هػػف  ػػهإلها الإلفػػاؽ 
ة تأث ربػػا زاػػج الإلهػػك االقتصػػادم, إال أف الهختاػػؼ يػػم بػػذا البحػػث بػػك ال سػػررم لدراسػػ

دراسػػة ه هكزػػة هػػف الهحػػٌددات التػػم  تصػػرؼ يػػم إلطاقهػػا صػػاإل كا ال ػػرار, لهػػا لهػػا هػػف 
تػػأث ر يػػػم سػػاكؾ الػػػدكؿ, ك  ٌسػػهها الباحػػػث إلػػج هحػػػددات داخا ػػة هاد ػػػة تشػػهؿ (الهحػػػٌدد 

الهحػػػػٌدد ال سػػػػررم) كهحػػػػددات  -مالهحػػػػٌدد االقتصػػػػاد -الهحػػػػٌدد الػػػػد هغرايم -ال غرايػػػػم
الهشػػػػػػر ت  -التك هػػػػػػات اله ته  ػػػػػػة -داخا ػػػػػػة ه إلك ػػػػػػة تشػػػػػػهؿ (الترػػػػػػك ف اال تهػػػػػػازم

اال تهاز ػػة), أهػػا الهحػػٌددات الخار  ػػة يتت ٌسػػد يػػم رػػؿ هػػف بإل ػػة الإلظػػاـ الػػدكلم كطب  ػػة 
كترر بػة الإلظػاـ القا هػم, كهػا لرػؿ هػف تاػؾ الهحػٌددات هػف تػأث ر يػم الس اسػات الهتب ػػة 

 كؿ الخا ج.لد

مجمـس التعـاون الخميجـي  وتحـديات إنشـا  رسالة درتكراه أزدبا ساهم الهط رم,"  -3
ـــدرات متكاممـــة لجمـــن الجمـــاعي" اتسػػػاـ أداء ه اػػػس الت ػػػاكف أشػػػار ي هػػػا إلػػػج  ق

الخا  ػػػم بال ػػػ ؼ خػػػ ؿ السػػػإلكات الث ثػػػ ف الها ػػػ ة, إذ هػػػا تػػػزاؿ دكؿ ه اػػػس 
شتررة ذات هصداق ة قػادرة زاػج  ػهاف الت اكف غ ر قادرة زاج إإلشاء قكة دياع ه

 األهف ال هازم الذم أإلشئت هف أ ا  يم اله اـ األكؿ. 

رهػػا ازتبػػر الهط ػػرم أف دكؿ اله اػػػس أحػػرزت ت ػػدهان  ػػػئ  ن يػػم ك ػػح آل ػػػات 
تهدؼ إلج تكي ر األهف ال هازم ألز ائها, كبك ها دي ها إلحك التهاس خ ػارات األهػف 

ؿ االتفاقٌ ػػات األهإل ػػة الثإلائ ػػة التػػم أسػػههت يػػم األخػػرل بهشػػاررة قػػكة خار  ػػة هػػف خػػ 
 (1)  ؿ دكؿ اله اس تاب ة أهإل ان لادكؿ الغرب ة.

هف اله حظ أف رسال  ساهم الهط ػرم ترترػز زاػج يرػرة األهػف ال هػازم, لرػف 
ه ػػػهكف بػػػذا البحػػػث سػػػ تهحكر حػػػكؿ البػػػدائؿ التػػػم اتخػػػذتها دكؿ الخاػػػ ج لات اهػػػؿ هػػػح 

الشػػارة إلػػج أف األهػػف ال هػػازم  ي ػػٌد أحػػد هرترزاتهػػا, رهػػا التحػػد ات التػػم كا هتهػػا, هػػح 

                                                           

(
1
)  Sami F. Al-Motairy: “The Gulf Cooperation Council and the 

Challenges of Establishing an Integrated Capability for Upholding 

Security” (California: Nval Postgraduate  School, 2011). 
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س تطرؽ البحث إلج التحالفػات التػم سػ ت دكؿ اله اػس إلػج بإلائهػا لاحفػاظ زاػج تػكازف 
بػر ز ػادة إلف اتهػا ال سػرر ة  ال كل يم الهإلط ة, إلج  اإلب ق اهها بت ز ز قػدراتها الذات ػة زى

ال كار القا هم الس ها ب د تإلاهم قكة يم سب ؿ خاؽ إلكع هف التكازف ال سررم هح دكؿ 
إ راف, كالخش ة هف تحٌكلها إلج قكة هه هإلة يم حاؿ اهت رها لاس ح الإلككم, إلج  اإلب 

 هحاكلة ال راؽ إزادة بإلاء قدرات  ال سرر ة.

:   ػػدـ بػػذا الرتػػاب ت   هػػا لاتطػػكرات :" التســمو ونــزع الســالح وادمــن الــدولي رتػػاب-4
الػػدكلم, كبػػك   رػػس تحػػد ات الصػػرازات الهسػػاحة داخػػؿ التػػم طػػرأت زاػػم االهػػف 

الػػدكؿ هؤرػػدا زاػػم ابه ػػة زها ػػة السػػ ـ, ك حػػدد ا  ػػا هسػػار االإلفػػاؽ ال سػػررم, 
كاإلتػػاج كإل ػػؿ االسػػاحة الت ا د ػػة, كالتطػػكرات ا  اػػة الػػم الحػػد هػػف اإلتشػػار األسػػاحة 

ة, ا  ػػػا الإلكك ػػة كالر هاك ػػػة كالب كلك  ػػػة لهػػا لهػػػا هػػػف هخػػػاطر هػػدهرة لح ػػػاة البشػػػر 
 هتاز الرتاب بغإلاه بال داكؿ كاله حؽ كاالستإلتا ات التم ت دـ صكرة أك ح زػف 

   .(1)ه اه ف الرتاب

 إلػػاقش بػػدا الرتػػاب سػػ م الكال ػػات  :" الوجــود العســكري االجنبــي فــي الخمــي ",رتػػاب-5
الهتحػدة لحها ػػة هصػػالحها يػم الخاػػ ج ال ربػػم هػػف خػ ؿ ت ز ػػز ك كدبػػا ال سػػررم 

كز ػػادة هب  اتهػػا ال سػػرر ة الػػم دكؿ الخاػػ ج التػػم تػػديح إلف ػػات إقاهػػ  يػػم الهإلط ػػة, 
ال  ش األهر رم زاج أر  ها, يػم حػ ف ت تصػر هب  ػات األسػاحة األهر ر ػة الػم 

 دكؿ الخا ج زاج األساحة غ ر الهت دهة التم ال  هرف أف تهدد اسرائ ؿ.

ار زبػػر الهسػػازم ك  تػػرح الرتػػاب  ػػركرة ق ػػاـ دكؿ الخاػػ ج بحػػؿ هشػػاراها هػػح دكؿ ال ػػك 
الحه دة, كك كد استرات   ة زرب ة ت كـ زاج تح  ػؽ االرتفػاء ال ػكهم اقتصػاد ا كزسػرر ا 

                                                           

ه هػػػد سػػػتكرهكلـ ألبحػػػاث السػػػ ـ الػػػدكلم, تر هػػػ : زهػػػر  ":التسػػػاح كإلػػػزع السػػػ ح كاألهػػػف الػػػدكلم" )1(
 .)2013هررز دراسات الكحدة ال رب ة,األ كبم كآخركف, ب ركت: 
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كتف  ؿ دكر  اه ة الدكؿ ال رب ة كازػادة تإلظػ ـ ال  قػات ال رب ػة الخا   ػة, يػم هكا هػة 
 . (1)اله هإلة األهر ر ة

اقش بػػذا الرتػػاب اب ػػاد  إلػػ :" أزمــة البرنــام  النــووي اال يرانــي وأمــن الخمــي  ",رتػػاب-6
البرإلػػػاهج الإلػػػككم االو راإلػػػم كهػػػا  شػػػرا  هػػػف تهد ػػػد لهإلط ػػػة الخاػػػ ج ال ربػػػم كتهد ػػػده 
لاػػدكؿ ال رب ػػة كبػػؿ بػػك هك ػػة  ػػد الػػدكؿ الهتربصػػة بػػإ راف اـ أإلػػ  "ردع إقا هػػم" 
لاس طرة زاج هإلط ة الخا ج كالهإلط ػة ال رب ػة. كهإلاقشػت  ا  ػا" لا ػدرات ال سػرر ة 

 د ػػة هإلهػا كغ ػػر الت ا د ػة كح ػػـ ال اػؽ الػػذم تب تػ  لػػدكؿ الهإلط ػة هػػف ال راإل ػة الت ا
بػػذا التسػػاح الػػذم  إلػػذر بتف ػػر صػػرازات هسػػت با ة ال تحهػػد ز بابػػا كبهػػا  ؤرػػد اف 
هإلط ػػػة الخاػػػ ج ستسػػػتهر بػػػؤرة لاصػػػراع كالتػػػكتر لفتػػػرات زد ػػػدة قادهػػػة طالهػػػا ظاػػػت 

رػػؿ ال ػػكم االقا ه ػػػة  الهػػكارد االساسػػ ة لابتػػركؿ كالطاقػػة الػػذم   تبػػر هحػػط اإلظػػار
 .(2)كالدكل ة

 
 
 

 يفاهُى انذراست: -حاسعاا 
 سباق التسمو: -2

  صد ب  استهرار التإلايس ب ف الباداف الهتإلاززة يم تحس ف رفاءاتهػا, كاسػاحتها 
ال تال ة ,كطاقاتها الإلتا  ة, ي   زػف طاقاتهػا الدياز ػة كاله كه ػة, هػف خػ ؿ تطػك ر 

 ا, كاإلتا ها بره ات رب ػرة ,كترر سػها كاسػتبدالها بكسػائؿ األساحة, كاله دات الحرب ة إلكز
                                                           

 اسػػػ ف سػػػك د, ب ػػػركت: هررػػػز دراسػػػات الكحػػػدة ال رب ػػػة,  ",الك ػػػكد ال سػػػررم اال إلبػػػم يػػػم الخاػػػ ج")1(
2004(. 

( لػػػكاء. د. ههػػػدكح حاهػػػد زط ػػػة, لػػػكاء. د.  هػػػاؿ ", أزهػػػة البرإلػػػاهج الإلػػػككم االو راإلػػػم كأهػػػف الخاػػػ ج")2(
 ,  .)2011, 1ال  زة: الهرتبة األراد ه ة, ط -هظاـك
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تتإلاسػػب هػػح سػػبؿ التطػػكر الت إلػػم, كبإلػػاء قػػكات هسػػاح  هتأببػػة باسػػتهرار لخػػكض ال تػػاؿ, 
ه تهػػدة يػػم ذألػػؾ زاػػم التطػػكرات الترإلكلك  ػػة الهائاػػة, كاتسػػاع ال ازػػدة االقتصػػاد ة لرػػؿ 

 االطراؼ الهتإلاززة. 
 اإلنفاق العسكري: -3

 الإلفػػاؽ ال سػػررم ألهػػة, أك لدكلػػة هػػا, بأإلػػ  اله زاإل ػػة أك الهػػكارد هرػػف ت ر ػػؼ 
الهال ػػة الهخٌصصػػة لت ز ػػز ال ػػكات الهسػػٌاحة لهػػذه الدكلػػة أك األهػػة كصػػ اإلتها كد هكهتهػػا, 

الكسػائؿ  كت رس بذه اله زاإل ة ر ف ة تدارؾ التهد دات كالهخاطر التػم تكا ههػا, أك ح ػـ
التػم تإلػكم  هػا أإلهػا ت طػم يرػرة حػكؿ ره ػة الإلف ػاتكال كل التم تإلكم استخداهها لذلؾ, ر

 صريها يم السإلكات ال ادهة, لشراء الس ح, أك ز ادة قكتها. 
 مجمس التعاون لدول الخمي  العربي: -4

هإلظهػػة اقا ه ػػة زرب ػػة هركإلػػة هػػف سػػت دكؿ أز ػػاء تطػػؿ زاػػج الخاػػ ج ال ربػػم 
رك ػػػت, ههارػػػة البحػػػر ف, بػػػم (الههارػػػة ال رب ػػػة السػػػ كد ة, االهػػػارات ال ر ػػػة الهتحػػػدة, ال

ساطإلة زهاف, قطر) ك  د تشاب  أإلظهة الحرـ الهار ػة كالكراث ػة ال اهػؿ األبػـ يػم اإلشػاء 
 اله اس لهكا هة التحد ات الهشتررة بالإلسبة لدكلة.

ك  ػػد رػػؿ هػػف الػػ هف كال ػػراؽ بحرػػـ هكق ػػ  ال غرايػػم دكال هرشػػح  لإل ػػؿ ز ػػك ة 
اؽ ز ػػػػك ة ب ػػػػض ل ػػػػاف اله اػػػػس اله اػػػس راهاػػػػ  ح ػػػػث  هتاػػػػؾ رػػػػؿ هػػػػف الػػػػ هف كال ػػػػر 

 رالر ا ة كالصحة كالث اية.

يػػػم إطػػػار صػػػ غة ت اكإل ػػػة ت ػػػـ الػػػدكؿ  1981هػػػا ك 25تأسػػػس اله اػػػس يػػػم 
الست, كقػد زهاػت دكؿ اله اػس زاػج إإلشػاء هإلظهػة لات ػارة الحػرة بػ ف الػدكؿ األز ػاء 

ازػ ف , ك 2001ل تـ الح ا االإلت اؿ لقاهة االتحػاد ال هررػم يػم ال ػاـ  1983يم ال اـ 
, يػػػم حػػػ ف تتكاصػػػؿ ال هػػػكد لقاهػػػ  2008ق ػػػاـ السػػػكؽ الخا   ػػػة الهشػػػتررة يػػػم  إلػػػا ر 

االتحػػػاد الإل ػػػدم كاصػػػدار ال هاػػػة الخا   ػػػة يػػػم هسػػػ ج لتح  ػػػؽ التراهػػػؿ هػػػا بػػػ ف الػػػدكؿ 
 األز اء يم اله اس. 
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 دول الجوار اإلقميمي )العراق, إيران(: -5

أإلػ  قػد تػـ اسػتب ادبها هػف  إالزاج الخا ج ال ربػم )العراق, إيران( تطؿ رؿ هف 
سػ  هؿ الباحػث زاػج إ ػراء ال د ػد هػف  ز ك ة اله اس بهك ػب زكاهػؿ س اسػ ة, لػذلؾ

ال ػػػراؽ كا  ػػػراف), اله اربػػػات كاله ارإلػػػات هػػػا بػػػ ف دكؿ اله اػػػس, كدكؿ ال ػػػكار القا هػػػم (
  بإلاءان زاج ازتبارات تار خ ة. بازتباربها تهث ف التهد د األربر بالإلسبة لدكؿ اله اس,

 الخمي  العربي: -5

  تبر الإلظاـ االقا هم الخا  م بػك إلظػاـ يرزػم زػف الإلظػاه ف القا هػم ال ربػم 
كالشػػرؽ اكسػػطم, ك  ػػكد تشػػر ا  بػػاله إلم الإلظػػاهم لاهصػػطاح, الػػم هطاػػح ال  ػػد السػػابح 
هػػف ال ػػرف ال شػػر ف, حػػ ف غػػدت رايػػة كحداتػػ  دكال" هسػػت ا , كبإلػػاؾ ثهػػاإلم دكؿ تشػػاطئ 

قطػػاب ه اػػس الت ػػاكف لػػدكؿ الخاػػ ج ال ربػػم السػػت, الػػم  اإلػػب الخاػػ ج ال ربػػم, كبػػم ا
 ال راؽ, كا راف.

 االستقرار االقميمي: -7

ك  صػػد بػػ  ال هػػؿ زاػػم خاػػؽ ب ئػػة هػػف االسػػت رار هػػح هرازػػاه هصػػالح رػػؿ طػػرؼ 
كيؽ رؤ ت  لهذه الهصالح, ح ث إل داف راها رػاف بإلػاؾ تكايػؽ زاػج الهصػالح الهشػتررة 

 صراع اقؿ, ك هرف بدالؾ تح  ؽ االست رار االقا هم.ب ف  ه ح االطراؼ, راإلت حدة ال
 ميزان القوي اال قميمي: -8

قا هػػم ل إلاصػػر قكتهػػا  بػػك هحصػػاة تفازػػؿ اسػػتخداـ ال ػػكم الفازاػػة يػػم الإلظػػاـ االو
(كال كة)اله صػػكدة بإلػػا بػػم ال ػػكة الذر ػػة التػػم ت هػػح بػػ ف اسػػتخداـ ال ػػكت ف الصػػابة( ال ػػكة 

 .)ل كة ال اه ة كالترإلكلك  ة, كالث اي ة, كالدزائ ة ال سرر ة كاالقتصاد ة), كالإلازهة (ا
 حمسًُاث انذراست:  -عاشراا 

األساسػ ة إلػج ه دهػة كأرب ػة  اكزإلاصػرب اكي ان لهك ػكزاتهالدراسة تـ ت س ـ بذا 
 يصكؿ كخاتهة
 الخمي  العربي منطقةفي  واقع سباق التسمو   فيركز عمى الفصل ادول:
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 كتـ ت س هة إلج هبحث ف:
 كهحددات .  سباؽ التساحاألكؿ: تهه د إلظرم حكؿ هفهـك  الهبحث

 الخا ج. يم دكؿ  (سباؽ التساح)الهبحث الثاإلم: ت   ـ الإلفاؽ ال سررم
 و محدداتيا الخمي  العربيأدوات السياسة الخارجية في دول  يدرس الثاني: الفصل

 كتـ ت س هة إلج هبحث ف:
 الخار  ة.ة الهبحث األكؿ: تأص ؿ هفاب هم كهإله م لاس اس
 دكؿ الخا ج ال ربم.الهبحث الثاإلم: هحددات الس اسة الخار  ة ل

وفـق النظريـة الواقعيـة  الخمـي لـدول  سـباق التسـمودوافـع  جا  بعنوان الفصل الثالث:
 كتـ ت س هة إلج هبحث ف:, الجديدة

  ة.الهبحث األكؿ: تح  ؽ التكازف ال سررم هح ال كل القا ه
 .ت ال كل كالهصالح القا هٌ ة يم هإلط ة الخا ج ال ربمالهبحث الثاإلم: تكازإلا

 التدخل العسكري الدولي واثرة عمى التوازن اإلقميمي في الخمي  . الفصل الرابع:
 كتـ ت س هة إلج ث ثة هباحث:

 .الهبحث األكؿ: االست اإلة ب كات التحالؼ الدكلم لاحفاظ زاج حالة الٌردع
  .كل ة كأثربا زاج االست رار القا همالهبحث الثاإلم: تفاز ت ال كل الدٌ 

 الهبحث الثالث: هست بؿ هكاز ف ال كل يم الخا ج يم إطار التدخؿ الخار م.



 

 
 

 انفصم االول

 يف يُطمت اخلهُج والع سباق انخسهخ
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 الفصؿ األكؿ

 الخا ج هإلط ةيم   كاقح سباؽ التساح 

فهػػػـك سػػػباؽ التسػػػاح   تإلػػػاكؿ الهبحػػػث األكؿ هػػػف بػػػذا الفصػػػؿ الطػػػار الإلظػػػرم له
بازتباره  يهثؿ "اله زاإل ة أك الهكارد الهال ة التم ت كـ الدكؿ بتخص صها ر زء هػف إإلفاقهػا 
ال ػػاـ لزػػداد ال ػػكات الهسػػٌاحة كت ه زبػػا بالكسػػائؿ الرف اػػة بالػػٌدياع زػػف إلفسػػها, كبهػػدؼ 

ػها؛ سػكاء أراإلػت د اخا ػة أـ هكا هة التحد ات كالتهد دات الف ا ة كالهفتر ػة التػم ت تر ي
 خار  ة. 

إذ  ي تبػػر األهػػف الػػكطإلم ك ػػهاف االسػػت رار الػػداخام كاألهػػف القا هػػم هػػف أبػػـ 
الػػدكايح التػػم ت ػػؼي كراء الإلفػػاؽ زاػػم التسػػاح, يػػم حػػ ف  ػػرتبط هسػػتكل الإلفػػاؽ ال سػػررم 
ارتباطػػػػػان كث  ػػػػػان ب هاػػػػػة هػػػػػف ال كاهػػػػػؿ التػػػػػم تسػػػػػهـ يػػػػػم تحد ػػػػػد هسػػػػػتكاه, أبرزبػػػػػا ال كاهػػػػػؿ 

هت ا ػػة بالزػػداد كالت ه ػػز لاحػػركب, كال كاهػػؿ الس اسػػ ة الهت ا ػػة بطب  ػػة االسػػترات   ة ال
 إلظاـ الحرـ, كال كاهؿ االقتصاد ة الهرتبطة بالكاقح االقتصادم لادكلة.
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 ذداثاحملواملفهىو سباق انخسهخ   :املبذث األول
 ال إلصػر الحاسػـ بػم التػار خ هػدار كزاػج راإلػت ال سػرر ة ال ػكة الشػؾ يػم أف

قا ههػا أثإلػاء الحػرب كالسػاـ, إذ  إلظػر الرث ػركف إلػج  يم كالهاـ تػأه ف الػدكؿ لهصػالحها كا 
 األهـ بها زإل ت ي د در ة التطكر ال سررم زاج أإلها الهظهر الرئ سم ل كة الدكلة, لذلؾ

 الهبراطكر ػات كاله كهػات, ح ػث قاهػت ال إلاصػر هػف غ ربػا أرثػر هػف يائ ػة زإلا ػة
 هػف الهػكارد زاػج كسػ طرت كاحتاػت األرض ظ هػةال  ال ػرارة ال  ػكش ببإلػاء كالههالػؾ
له ػدراتها  الدكلػة حها ػة ل هاف كاألبـ األبرز التم شرات ال إلصر ال سرر ة ال كة خ ؿ

 (1)ال كهم. ال غراي ة كأهإلها حدكدبا كحها ة كالبشر ة االقتصاد ة

 الػرئ س الهصػدر -رأحػد هركإلػات ال ػكة ال سػرر ة -زاػج التسػاح   ػد الإلفػاؽ
كالإلفػاؽ  الهسػاحة ال كات ساحة كاله دات ال سرر ة, ي  ن زف تطك ر كتدر بلشراء األ

إلػ  لهػف ال ػد ر الت كالػدكؿ الإلاه ػة هػف  هت دهػةهػا بػ ف الػدكؿ ال فرقػةزاج ال اها ف ي ها, كا 
ح ػث طب  ػػة الإلفػػاؽ ال سػررم لرػػؿ هإلهػػا, إذ تسػ ج الػػدكؿ الصػػإلاز ة هػف خػػ ؿ إلف اتهػػا 

السػ ح التػم تسػهـ يػم تكظ ػؼ  تصاد ة لصالح شػرراتال سرر ة إلج تح  ؽ هراسب اق
زدد رب ر هف أبإلائها, كز ادة إ هػالم الإلػاتج ال ػكهم, ك رػكف ذلػؾ غالبػان زػف طر ػؽ شػف 

إزػػػادة « طابػػػات»الحػػػركب, أك إهػػػداد أطرايهػػػا باله ػػػدات الحرب ػػػة, كهػػػا  احػػػؽ بػػػذلؾ هػػػف 
 الزهار ب د اإلتهاء الحركب.

 إلات هػا الهحاػجتخصػ ص هبػال و طائاػة هػف يم ح ف ت كـ ه ظػـ الػدكؿ الإلاه ػة ب
ألغراض الدياع كشراء األساحة, يم ظؿ ز زبا زف تصإل ًح األساحة كالذخائر بإلفسػها, 
كبك ها    اها تاب ةن دائهان لسكؽ الس ح ال اله ة الهترٌرزة يم الدكؿ الصػإلاز ة الربػرل, 

ب الإلزازػػػػات الداخا ػػػػة ك ػػػػتـ ذلػػػػؾ لػػػػدكاعو تت اػػػػؽ غالبػػػػان بحها ػػػػة الحػػػػدكد كالهػػػػكارد, أك بسػػػػب
ػػػػػاطة كالإلػػػػػزاع ال رقػػػػػم كالػػػػػد إلم, أك بسػػػػػبب  كالحػػػػػركب األبا ػػػػػة السػػػػػ ها الإلػػػػػزاع زاػػػػػج السي

                                                           

أبك غزل : ال كة تحرػـ ال ػالـ: ب رػؿ الإلظػاـ الس اسػم الػدكلم: التراهػؿ االقتصػادم كاالزتهػاد د هحه )1(
 57), ص1997, 1إلظر ة كتحا ؿ (زهاف: د.ف, ط -الهتبادؿ
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الٌصػػػرازات القا ه ػػػة لتػػػردم ال  قػػػات هػػػح دكؿ ال ػػػكار. يالإلفػػػاؽ زاػػػج التسػػػاح   تزا ػػػد 
زإلدها تسهىح األحػكاؿ االقتصػاد ة ال اهػة بػذلؾ, أك زإلػد ك ػكد أك تكقػح ك ػكد تهد ػدو هػا, 

 إلد اإلدالع األزهاؿ الحرب ة بالف ؿ. أك ز
 تعرٌف اإلنفاق العسكري ودوافعهاوالً: 

ثهػػػة ت ر فػػػات هختافػػػة لهفهػػػـك الإلفػػػاؽ ال سػػػررم, ب  ػػػها  تإلاكلػػػ  هػػػف هإلظػػػكر 
 ػػ ًٌؽ ح ػػػث  ختصػػرهي يػػػم "ح ػػـ الإلف ػػػات التػػم تإلػػػكم الػػدكؿ صػػػريها لشػػراء السػػػ ح يػػػم 

اـ لادكلػػة  خصػػص لتػػدارؾ التهد ػػػدات السػػإلكات ال ادهػػة", أك بأإلػػ  " ػػزءه هػػف الإلفػػاؽ ال ػػ
صػها الػدكؿ لاػدياع  كالهخاطر التم قد تكا هها", أك بأإل   هثؿ "الهبال  الهال ػة التػم تخصًٌ
زػػف إلفسػػها يػػم حػػاؿ ت رد ػػها الزتػػداء ي اػػم زاػػج كحػػدة كسػػ هة أرا ػػ ها, أك لتسػػخ ر 

تها ال سرر ة هف أ ؿ تح  ؽ أبداؼ هحددة تخدـ هصالحها الس اس ة".   )1(قكع

ػذ يػم الحسػباف هختاػؼ أك ػ  الإلفػاؽ الهيػرتبط  لرف ه هؿ بػذه الت ر فػات ال تأخي
إلها تررًٌز زاج الإلفاؽ الكارد يم الهكازإلة ال اهة لادكلة, رها أإلها  باألغراض ال سرر ة, كا 
ال تت ػػهعف األإلشػػطة الهدإل عػػة التػػم ت ػػح  ػػهف هكازإلػػة الػػدياع, رهشػػار ح األبإل ػػة األساسػػ ة 

ذا هػػػا تػػػـ األخػػػذ بهػػػذه الهفػػػاب ـ لإلإلفػػػاؽ ال سػػػررم يػػػإف ذلػػػؾ سػػػ ركف كأزهػػػاؿ الغاثػػػ ة. كا 
ه ػػاًٌ ن كال  ي ٌبػػر زػػف ح   ػػة بػػذا الإلفػػاؽ, ألإلػػ  سػػ ركف يػػم الغالػػب أدإلػػج ههػػا بػػك يػػم 

 الكاقح, كس   ؿي ه ارإلت  هح الإلفاؽ زاج التساح يم الدكؿ األخرل غ ر دق  ة.

ة تإلػاكؿ هفهػـك الإلفػاؽ ال سػررم لذلؾ حاكؿ ب ض الباحث ف يم ال  قات الدكل 
 بهإلظكر أشهؿ, ه تبر ف أإل    ـ ر ن هف البإلكد ا ت ة:

 الإلف ات الرا ة لكزارة الدياع لألغراض ال سرر ة. -

الإلف ات التػم تػدزـ بشػرؿ هباشػر البػراهج الدياز ػة, بصػرؼ الإلظػر زػف الدارة التػم  -
 ت كـ بها.

                                                           

(ب ػػػػركت: هررػػػػز دراسػػػػات الكحػػػػدة  1990 –1965طػػػػ ؿ رػػػػداكم: الإلفػػػػاؽ ال سػػػػررم السػػػػرائ ام ) 1(
 39-38), ص1997, 1ال رب ة, ط
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رة زاج أر  ة األ -  هف ال كهم.إلف ات البراهج األخرل الهبرع

 )1(ه هؿ الهديكزات لاحركب أك البراهج ال سرر ة الساب ة. -

  ػػرؼ حاػػؼ شػػهاؿ األطاسػػم الإلفػػاؽ ال سػػررم بأإلػػ  "إلف ػػات كيػػم بػػذا الطػػار, 
كزارة الػػػدياع كالػػػكزارات األخػػػرل ذات ال  قػػػة بػػػالإلكاحم ال سػػػرر ة بهػػػا يػػػم ذلػػػؾ الت إل ػػػد 

  )2(كالتدر ب الهاإلحة".

ػهكل ة ي هػا  ت اػؽ بالإلفػاؽ ال سػررم بػك الت ر ؼ األ   ديم ح ف  رثر تػداكالن كشي
 )*(الٌت ر ػػػػػػؼ التٌػػػػػػك  هم الػػػػػػذم  سػػػػػػتخده  ه هػػػػػػد اسػػػػػػتكرهكلـ ألبحػػػػػػاث السػػػػػػ ـ الػػػػػػدكلم

(SIPRI),  ح ػػث  ت ػػهعف الإلفػػػاؽ ال سػػررم كي ػػػان لهػػذا الت ر ػػؼ الإلفػػػاؽ زاػػج ال هػػػات
 :الفازاة كاألإلشطة ا ت ة

 فظ الس ـ.ال كات الهساحة, بها يم ذلؾ قكات ح -

 .كزارات الدياع كب ئات حركه ة أخرل هيشتررة يم هشار ح دياز ة -

 ال كات شب  ال سرر ة, زإلدها  حسب أإلها هدٌربة كه ٌهزة ل ها ات زسرر ة. -

 الإلشاطات الف ائ ة ال سرر ة. -

األيراد ال سرر  ف كالهػدإل  ف "كبك  شهؿ  ه ح الإلفاؽ ال ارم كالرأسهالم زاج: 
ال ها ػػػػات  -ب ت ازػػػػد ال سػػػػرر  ف كالخػػػػدهات اال تهاز ػػػػة لأليػػػػراد//بهػػػػا يػػػػم ذلػػػػؾ ركاتػػػػ

. ك سػتثإلج "الهسػازدات ال سػرر ة -البحػث كالتطػك ر ال سػرر  ف -الهشػتر ات -كالص اإلة
                                                           

)
1
 ( Ansel M. Sharp & Kent W. Olson: Public Finance the Economics of 

Government Revenues and Expenditures, (St. Paul, Minn: West 

Publishing Company- College & School Division, 1978), p.65-66 

)
2
( "World Military Expenditures", an Overview: Coordination Office for the 

Decade to Overcome Violence 

(Geneva: World Council of Churches, 2005), p.5 
التسػػاح كإلػػزع السػػ ح كاألهػػف الػػدكلم, تػػـ إإلشػػائ  يػػم هسػػائؿ ه هػػد دكلػػم هسػػت ؿ هرػػرس لابحػػث يػػم  (*)

بػاحث ف , بهدؼ تكي ر الب اإلات كالتكص ات لكا ػ م الس اسػات, ككسػائؿ الزػ ـ, كال1966ال اـ 
 كال ههكر الههتـ.
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هف إ هالم ذلؾ إلف ات الدياع الهدإلم كالإلفاؽ الحالم زاج أإلشطة زسرر ة ساب ة, هثؿ 
لتعسػر ح هػف الخدهػة كتبػد ؿ السػ ح الزاإلات الهخصصػة لاهحػارب ف ال ػدهاء كا  ػراءات ا

كهح أف بذا الت ر ػؼ  صػاح رخػط تػك  هم, يإإلػ   ىصػ يب زها ػان التهسػؾ بػ   )1(كتده ره.
 بسبب حدكد الب اإلات الهت ا ة بالهكثكق ة كالصحة كقابا ة اله ارإلة.

 تخطػط التػم األهػكاؿ " كبػم تشػهؿالـدفاع ميزانيـة" بػ ف كبإلػا البػد هػف الته  ػز
العسـكري عمـى التسـمو  اإلنفـاق" زػاـ, كبػ ف خػ ؿ الهسػاحة قكاتهػا زاػج الدكلة لصريها

كاله ػػدات ذات الطػػابح  شػػراء األسػػاحة ال سػػرر ة بهػػا  شػػهؿ  ال ػػكات زاػػج "الفعمــي
صػة هػف قبػؿ الهخصع  باله زاإل ػة االلتػزاـ  ػتـ ال كغالبػان  ال ػاـ, إلفػس خػ ؿ ال سػررم

 اله زاإل ػة الف اػم, م زاػج التسػاحال سػرر  الإلفػاؽ  فػكؽ ه ظػـ األحػكاؿ الحركهات, كيم
 كالركاتب, الص اإلة كترال ؼ األساحة كاله دات, أس ار الرتفاع إها لادياع, الهخصصة

 ه زاإل ة يم الهحددة الإلفاؽ زف تاؾ األرقاـ يم الز ادة تستدزم طارئة أحداث لك كد أك
 )2(الدياع.

تسػػاح يإإلهػػا تت سػػد أهػػا ي هػػا  ت اػػؽ بػػدكايح الز ػػادة يػػم الإلفػػاؽ ال سػػررم زاػػج ال
 ي ها  ام:

بػػػػر الحفػػػػاظ زاػػػػج  حمايــــة الــــذات )ادمــــن الــــوطني(: -1 سػػػػ ادة الػػػػدكؿ كاسػػػػت  لها زى
حها ة الس اسم, كص اإلة ساطتها يم اتخاذ ال رار, كهشركز تها الدكل ة بها  شهؿ 

كبذا هرتبط بب اء الدكلػة السراف كق ههـ كإليظًههـ الس اس ة كاال تهاز ة األساس ة, 
 .ر أساسم يم ب اء الدكؿ كاستهرارباياألهف زإلص

                                                           

هحػػػػرر يػػػػم: التسػػػػاح كإلػػػػزع , 2008-1999ب اإلػػػػات الإلفػػػػاؽ ال سػػػػررم : ) ب تػػػػر سػػػػتالإلها ـ كآخػػػػركف1(
السػػ ح كاألهػػف الػػدكلم, تر هػػة: زهػػر األ ػػكبم كآخػػركف (ب ػػركت: هررػػز دراسػػات الكحػػدة ال رب ػػة, 

 308-307, ص)2009, 1ط
السػػرائ ام",  –ه زاػػج التػػكازف االسػػترات  م ال ربػػمإبػػراب ـ راخ ػػا: " ػػبط التسػػاح يػػم الهإلط ػػة كأثػػر ) 2(

 86), ص2004, 1(دهشؽ: اتحاد الرتاب ال رب, ط ه اة الفرر الس اسم
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هػػػف خػػػ ؿ االسػػػت داد ال سػػػررم لهكا هػػػة األخطػػػار  ضـــمان االســـتقرار الـــداخمي: -2
اإل ػػ ب أك  دكثكالتهد ػدات التػم قػد تػأتم هػف داخػؿ الدكلػػة إلفسػها بهػا يػم ذلػؾ حػ

لتغ  ػػر الإلًٌظػػاـ الحػػارـ هػػف الػػداخؿ أك الت ػػرض ألزهػػاؿ  ثػػكرة شػػ ب ة يػػم هحاكلػػة
  د ر اف كساطة الدكلة.إرباب ة تيهد  

هحاكلة خاؽ إطار إقا هم  تهٌ ػز بأقػؿ قػدر هػف التهد ػد الخػار م  ادمن اإلقميمي: -3
لادكلػػػػة, إذ غالبػػػػان هػػػػا تػػػػؤدم الهػػػػكا س الهرتبطػػػػة بسػػػػباؽ التسػػػػاح إلػػػػج تزا ػػػػًد حػػػػدًة 
اله  ػػاة األهإل ػػة يػػم ظػػػؿ تإلػػاهم ًقػػكل دكؿ ال ػػكار, كقػػػد زاد التعطػػكر الهائػػؿ يػػػم 

كاالتصاؿ هف ترال ؼ بذا السباؽ, إذ أصبحى هف الههرف تهد ػدي  ترإلكلك  ا الس ح
بػػر الصػػكار خ هػػف هكاقػػح تب ػػد ألػػكؼى األه ػػاؿ زػػف حػػدكدبا, أك هػػف  أهػػف الػػدكؿ زى

خ ًؿ اهت ؾ األساحة الهيحرعهة دكل ان كآل ات إ صالها لدكؿ ال كار.
)1( 

ر الإلفػاؽ ال سػررم إذ  ي تبػ تعزيز السياسة الخارجية والحفاظ عمى الييبة الدوليـة: -4
زاػػج التسػػاح إحػػدل األدكات التػػم تسػػتخدهها الػػددكؿ لاتخف ػػًؼ هػػف حػػدًة االإلت ػػادات 
هػػة لشػػؤكإلها الداخا ػػة (ال ها ػػة الد ه راط ػػة), كلاحصػػكؿ زاػػج هراإلػػةو  الٌدكل ػػة الهك ع
هته ػػزة يػػم الإلسػػؽ الػػدكلم هػػف خػػ ًؿ ت ز ػػز اسػػترات   تها ال سػػرر ة, ك  تهػػد ذلػػؾ 

اتهػػا كتحالفاتهػػا هػػح الػػدكؿ الربػػرل يػػم هحاكلػػة لاز ػػادة هػػف ح ػػـ زاػػج تكط ػػد ز ق
إلفكذبػػا لػػدل تاػػؾ الػػدكؿ, أك هػػف خػػ ؿ دزػػـ الػػدكؿ الصػػغرل زػػف طر ػػؽ إهػػدادبا 

 )2(بب ض اله كإلات الهال ة يم هحاكلة لرسب كالئها.

: تتهثػػؿ يػػم حها ػػة االقتصػػاد الػػكطإلم بشػػرؿ زػػاـ, كهػػا حمايــة االقتصــاد الــوطني -5
هػػػف ثػػركات طب   ػػػة ذات صػػبغةو اسػػػترات   ة, إلػػج  اإلػػػب تػػػأه ف  تتهتعػػح بػػػ  الدكلػػة

البيإل ة التحت ة كاله ارؿ االرتراز ة الصإلاز ة زاػج ك ػ  التحد ػد ألإلهػا تيهثػؿ الحا ػة 
 الت إل ة الهت دهة التم تي د هف الحا ات الهههة لتإلف ذ الخطط كالبراهج التإلهك ة.

                                                           

اٌػػػػػك: "الإلفػػػػػاؽ ال سػػػػػررم يػػػػػم ال ػػػػػالـ", هكقػػػػػح الرتركإلػػػػػم: ) 1( , 304, ال ػػػػػدد ه اػػػػػة ال ػػػػػ شأحهػػػػػد زى
 2010, /أرتكبراألكؿ تشر ف

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=26100 

 46-44), ص1998, 2ال  ؿ, ط (ب ركت: دار الخار  ة الس اسة تحا ؿ سا ـ: الس د هحهد) 2(

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=26100
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 فاق العسكريالعوامل التً تسهم فً تحدٌد مستوى اإلنثانٌاً: 

 ال زهػة كاله ػدات باألسػاحة هػدل تزك ػدبا الهسػاحة زاػج ال ػكات بإلػاء  ى تهػد
 هتراهاػة س اسػة كيػؽ التسػا ح تػتـ الهحتهػؿ, لػذلؾ يػإف زها ػة الهسػاح الصػراع لخػكض
 كالس اسػة, االقتصػاد كر ػاؿ كالصػإلاز ٌ ف ال سػرر ٌ ف هػف زا ػا ب ئػة إزدادبا يم  شارؾ
هراإل ة سا ح,التع  حا ات دراسة هههتها  أك الشػراء, كك ػح التصإل ح طر ؽ زف تاب تها كا 
 الهتاحػة الهراإلٌ ػات كبػ ف  هػة, هػف كالهسػت با ة ا إل ػة الحا ػة ب فهػاـ ءتػكا خطػةو 

كبالتالم يإف تحد د الإلفاؽ ال سررم  خ ح لتػأث ر زكاهػؿ ) 1(أخرل.  هةو  كالهتكقع ة هف
 هختافة تتفازؿ يم ها ب إلها, كتشهؿ:

 ل االستراتيجية:العوام -1

إف تكقػػػح حػػػدكث الحػػػرب    ػػػؿ ال  ػػػادة الس اسػػػ ة كهػػػف ثػػػـ ق ػػػادة ال ػػػكات الهسػػػاحة 
ػػػػػػز ابتهاههػػػػػػا زاػػػػػػج الت بئػػػػػػة السػػػػػػر  ة كالت ه ػػػػػػز األي ػػػػػػؿ لا ػػػػػػكات الهسػػػػػػاحة, إذ ال  تيررًٌ

لتػكي ر هتطابػات  الإلتا  ػةزاج الصػإلازات الحرب ػة هههػا باغػت طاقاتيهػا  االزتهاد  يهرف
ف الهإلاسػب ف, لهػذا ال كات الهساحة يم أكقات اإلدالع الحركب هباشرة كيػم الزهػاف كالهرػا

راف ال بيدع هف ال هًؿ زاج تطك ر األبحاث ال سرر ة, ككسائؿ الإل ؿ كالتعخز ف كالص اإلة, 
قإلػاع  هها   ت م ز ادة هتكاصاة لاإلف ات تراي ها دزا ػة إلشػ طة لتسػك ً  األزبػاء الرب ػرة كا 

  )2(داي م ال رائب بذلؾ.

م خطػػر إلشػػكب الحػػركب, كهػػف  اإلػػب آخػػر, يػػإف ال كاهػػؿ االسػػترات   ة تت سػػد يػػ
ح ث أف الإلفاؽ ال سررم  تزا د يػم الهإلػاطؽ التػم تاػكح يػم أي هػا احتهػاالت الحػرب أك 
تشػػهد اإلػػدالزان يػػم األزهػػاؿ الحرب ػػة, السػػ ها يػػم ظػػؿ ك ػػكد تهد ػػدات إقا ه ػػة أك دكل ػػة 

إذ تػـ رسػـ الحػدكد بػ ف الػدكؿ الهسػت اة بطر  ػة   اػت هإلهػا قإلابػؿ هكقكتػة  هرػف هسب ة. 
ربػػػا زإلػػػد ال ػػػركرة؛ سػػػكاء أرػػػاف ذلػػػؾ يػػػم هإلػػػاطؽ تػػػداخؿ الحػػػدكد كهػػػا تف ػػػ   هػػػف تف  

                                                           

السػػػرائ ام",  –" ػػػبط التسػػاح يػػم الهإلط ػػػة كأثػػره زاػػج التػػػكازف االسػػترات  م ال ربػػم إبػػراب ـ راخ ػػا:)1(
 85ر ح سابؽ, صه

 56 -48, هر ح سابؽ, ص1990 –1965ط ؿ رداكم, الإلفاؽ ال سررم السرائ ام  )2(

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=331&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=514&vid=34
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ألسػػباب داخا ػػة يػػم الهإلػػاطؽ التػػم تشػػهد حركبػػان أبا ػػة أك إلزازػػان إلزازػػات بػػ ف الػػدكؿ, أك 
زاػػػج السػػػاطة, بح ػػػث ت ػػػكد هثػػػؿ بػػػذه األزهػػػاؿ إلػػػج سػػػباؽ لاتسػػػادح كاسػػػح الإلطػػػاؽ بػػػ ف 

  )1(األطراؼ الهتإلاززة.
  سية:العوامل السيا -2

تػػػرتبط زها ػػػة التك ػػػ  إلحػػػك الإلفػػػاؽ ال سػػػررم كالتسػػػٌاح ارتباطػػػان كث  ػػػان بال كاهػػػؿ 
قػػرار س اسػػم, ك ت اػػؽ ذلػػؾ بطب  ػػة  الس اسػػ ة يػػم الدكلػػة, إذ   ػػد قػػرار الإلفػػاؽ ال سػػررم

إلظػػاـ الحرػػـ, كدر ػػة االسػػت رار الس اسػػم داخػػؿ الدكلػػة هػػف   هػػة, كزاػػج صػػ  د الإلطػػاؽ 
أخػػرل, إذ  تكقػػػح ز ػػػادة الإلفػػػاؽ ال سػػررم يػػػم حالػػػة زػػػدـ  القا هػػم أك الػػػدكلم هػػػف  هػػػة

االسػػت رار الس اسػػم كاألهإلػػم, ك تكقػػؼ ذلػػؾ زاػػج ح ػػـ كإلػػكع التهد ػػد الػػذم  ت ػػرض لػػ  
هف  هة, كزاج طب  ة الإلدظـ الس اس ة الهح طة ب  كدر ة است راربا كز قاتهػا هػح  الباد

ة التػم ت  ػدبا الػدكؿ هػح رهػا ت  ػؿ التحالفػات ال سػرر  هف  هػة أخػرل. ب  ها الب ض
ب  ها الب ض أك  هف الهإلظكهة القا ه ة أك الدكل ة الإلعف ات ال سرر ة زإلد هستك ات 

  )2(.زال ة يم حاؿ إزهاؿ هبدأ األهف ال هازم بهك ب ه ثاؽ الحاؼ

ك برزي يم ذلؾ دكربا الكا ح يم ال هًؿ زاج تكت ر بؤًر الإلزاع, هف خ ؿ تأث ربػا 
ل  ػد  زاج ب ض صاإل م ال رار الفػازا ف يػم أإلظهػة بػذه الػدكؿ, سػكاءالهادم كاله إلكم 

 الصػف ات الهربحػة, أـ لتػأ  ج الخ يػػات هػا بػ ف الػػدكؿ, أك بػ ف يئػات الشػػ ب الكاحػد,
ف ز ادة هب  اتها, كأرباحها.  )3(كبذا ها  ؤهًٌ

                                                           

:"دراسػػػة الحالػػػة االقتصػػػاد ة كاال تهاز ػػػة يػػػم  األهػػػـ الهتحػػػدة: اله اػػػس االقتصػػػادم كاال تهػػػازم) 1(
 , ص1995 / كل ػكتهكز 28 -/ كإل كحز راف 26,  إل ؼ 1995ال الـ", الدكرة الهك كز ة ل اـ 

328- 339. 
أكس زباس: "الإلفاؽ ال سررم كت اظـ االقتصاد ال الهم", هكقح الرتركإلػم: ه حػؽ  ر ػدة الهػدل ) 2(

 13/6/2011 ,الهاحؽ االقتصادم -ال كه ة
http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=2370 

ٌاك: "الإلفاؽ ال سررم يم ال الـ", هكقح الرتركإلم:  )3(  هر ح سابؽ, ه اة ال  ش.أحهد زى

http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=2370
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  العوامل االقتصادية: -3

ال  قػات  زاػج قتصاد ةاال ال كاهؿ زف تأث ر الحد ث التم أغفات إفع الإلظر ات
 شرؿ يم تحد د ال إلصر بذا كأبه ة بدكر كالتسا ـ التًٌغ  ر إلحك ته ؿ ال كـ بدأت الدكل ة
 سػببها رػاف هيػؤخران ال ػالـ  التػم شػهدبا كالحػكادث الحػركب الدكل ػة؛ ألفع ه ظػـ ال  قػات
 ال د دة سكاؽاألكل ة كاأل كالهكاد اله ادف هف الهائاة يالثركات األكلج بالدر ة اقتصادم
هػات كغ ربػا االسػترات  م كالهكقػح بالهسػت هر ف  ديػح الػذم األٌكؿ السػبب راإلػت هػف اله كًٌ
 الدكؿ كالسع طرة زا ها.  غزك إلج

كهػػف بإلػػا, يػػإف ال كاهػػؿ االقتصػػاد ة باتػػت تتهثعػػؿ يػػم  هاػػة هػػف الإل ػػاط,  هرػػف 
 :اختصاربا يم ا تم

الحربػم لادكلػة, رهػا تسػتخدـ رػأداة  يهػم تػدزـ اله هػكدتكاير الهكارد االقتصاد ة,  -1
يرياهػػا راإلػػت الدكلػػة غإل ػػة  يػػم الس اسػػة الخار  ػػة, كتشػػرؿ أحػػد زكاهػػؿ قػػكة الدكلػػة,

بػػالهكارد االقتصػػاد ة, راإلػػت أرثػػر قػػدرة هػػف غ ربػػا زاػػج الإلفػػاؽ زاػػج األغػػراض 
 ال سرر ة, كال رس صح ح.

ات يػم هتكسػط إلصػ ب هستكل التإله ة االقتصاد ة, كالػذم  ي بعػر زإلػ  زػادة بػالتغ در  -2
الفرد هف إ هالم الإلاتج الكطإلم, ح ػث أف هسػتكل التإله ػة االقتصػاد ة  ػؤدم دكران 
هػػؤثران يػػم تحد ػػد هسػػتك ات الإلفػػاؽ ال سػػررم كالتسػػاح, يهػػح تزا ػػد كت ػػرة الإلهػػك قػػد 

  ه ؿ الإلفاؽ ال سررم إلج االرتفاع.
لدكلػػػة زاػػػج تاب ػػػة األ إلبػػػم يػػػم ا إل ػػػداأل إلبػػػم, إذ  هرػػػف أف  سػػػازد تػػػكاير الالإل ػػػد  -3

حا اتهػػػػػا هػػػػػف اله ػػػػػدات ال سػػػػػرر ة الهتطػػػػػكرة, هػػػػػا  ػػػػػديح الإلف ػػػػػات ال سػػػػػرر ة إلػػػػػج 
 االرتفاع, كال رس صح ح.

الٌتصػػػإل ح ال سػػػررم, أم هػػػدل ك ػػػكد صػػػإلازة زسػػػرر ة هحا ػػػة, يفػػػم الػػػدكؿ التػػػم  -4
تتػػػكاير ي هػػػا صػػػإلازات زسػػػػرر ة, ت ػػػد الهؤسسػػػة ال سػػػػرر ة إلفسػػػها تحػػػت  ػػػػغط 
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ج بػػػذه الصػػػإلازات, األهػػػر الػػػذم    ػػػؿ الإلفػػػاؽ  ػػػهاف طاػػػب هسػػػتهر زاػػػج إإلتػػػا
   )1( .ةال سررم زإلد هستك ات هرتف 

                                                           

ه اػػة هحهػػد د ػػاب: " دل ػػة ال  قػػة بػػ ف الإلفػػاؽ ال سػػررم كالتإله ػػة االقتصػػاد ة", هكقػػح الرتركإلػػم:  )1(
 1/1/2011, الدياع الكطإلم

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=27068 

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=27068
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 )سباق انخسهخ( يف دول اخلهُج إلَفاق انعسكرٌحمُُى ا : املبذث انثاٍَ
التػػم تشػػهؿ  ال رب ػػة الخاػػ ج لػػدكؿ الت ػػاكف ه اػػس ق ػػاـ زػػف الزػػ ف ت ػػرر

 )1(.3983 أ ار/هػػا ك 15 ميػػ (السػػ كد ة, البحػػر ف, قىطػػر, زهػػاف, الهػػارات, الرك ػػت)

 يػم األز ػاء الػدكؿ بػ ف التإلسػ ؽ كالتراهػؿ  ػركرة زاػج لاه اػس األساسػم ك ؤرػد الإلظػاـ

 ال رب ة, الخا ج دكؿ ش كب ب ف الت اكف ال ائهة كز قات الركابط اله االت, كتكث ؽ راية

ر ػة االقتصػاد ة كالت ا(كف ؤ ك ح أإلظهة هتهاثاة يم هختاؼ اله ػاد ف بهػا يػم ذلػؾ الشػك 
إقاهة هشار ح هشتررة كتش  ح ), إلج  اإلب كالث اي ة كاال تهاز ة كالز ه ة كالتشر   ة

 ه اػس ق ػاـ أسػباب أبػـ ا, كهػفت ػاكف ال طػاع الخػاص بهػا   ػكد بػالخ ر زاػج شػ كبه

 : ام ها الخا  م الت اكف

 دزـ الإل ص الحاصؿ يم ه الم األهف كالدياع. -3
 الكال ػات الهتحػدة بػ ف البػاردة الحػرب إلػاءأث كخصكصػان  الدكل ػة هكاربػة التطػكرات -1

السػكي تم/ سػاب ان, إلػج  اإلػب ق ػاـ الثػكرة السػ ه ة ال راإل ػة  كاالتحػاد األهر ر ػة
), 3979), كغػػػػزك االتحػػػػاد السػػػػكي تم السػػػػابؽ أليغاإلسػػػػتاف زػػػػاـ (3979زػػػػاـ (

), كهػػػػف ثػػػػـ 3988-3980ال راإل ػػػػة زػػػػاـ ( -كرػػػػذلؾ اإلػػػػدالع الحػػػػرب ال راق ػػػػة
 ).3990راقم لارك ت زاـ (اال ت اح ال 

 .ه تهد زاج ت ارة الإلفطالقتصادم االت دـ التح  ؽ  -1

التم تشهؿ  الهشتررة التار خ ة كالسهات الركابط اال تهاز ة, أف شؾ ي   كهها ال
كحػػػدة الاغػػػة كالػػػد ف كتشػػػاب  ال ػػػادات كالتػػػراث كالت ال ػػػد, إلػػػج  اإلػػػب تشػػػاب  أإلظهػػػة الحرػػػـ 

                                                           

) "اتفاق ة الإلظاـ األساسم له اس الت ػاكف لػدكؿ الخاػ ج ال رب ػة", هكقػح الرتركإلػم: شػبرة اله اكهػات 1(
 ال اإلكإل ة لدكؿ ه اس الت اكف الخا  م

http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/TreatyDetails.aspx?id=77 
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بػك هػا ديػح ال شؾ أإلػ   )1(الت اكف الخا  م, ه اس إلشاءإ يم ال كاهؿ الهار ة راإلت أبرز
بهذه الدكؿ إلج استب اد ال راؽ كا  ػراف رغػـ إطػ ؿ الػدكلت ف زاػج الخاػ ج ال ربػم, كدزػكة 

) 3122رػػػػػؿ هػػػػػف األردف كالهغػػػػػرب ذات األإلظهػػػػػة الهار ػػػػػة يػػػػػم أ ار/هػػػػػا ك هػػػػػف ال ػػػػػاـ (
 ل إل هاـ إلج اله اس. 

ال كاهػػػػؿ التػػػػم تسػػػػهـ يػػػػم ديػػػػح دكؿ ه اػػػػس هػػػػف الكا ػػػػح ك ػػػػكد ه هكزػػػػة هػػػػف 
تشهؿ االزتبارات األهإل ة الهرتبطة بهإلط ة  الت اكف الخا  م إلحك ز ادة إإلفاقها ال سررم,

هػػػػف هػػػػكردم الخار  ػػػػة  ػػػػغكط الخاػػػػ ج ال ربػػػػم, كاالزتبػػػػارات الس اسػػػػ ة الإلا هػػػػة زػػػػف ال
لػػػػدزـ  إلػػػػج در ػػػػة أف الػػػػب ض   تبػػػػر الإلفػػػػاؽ ال سػػػػررم بهثابػػػػة إتػػػػاكة س اسػػػػ ة األسػػػػاحة

اقتصػػػػاد ات الػػػػدكؿ الهصػػػػإل ة, هػػػػدلا ف يػػػػم ذلػػػػؾ زاػػػػج أف شػػػػراء السػػػػ ح كترد سػػػػ  يػػػػم 
كيػػم  )2(ك سػػهـ يػػم تبد ػػد الثػػركة الكطإل ػػة. حصػػ لصػػ اإلة كالالهخػػازف  ز ػػد هػػف ترافػػة ا

فػػم ه ابػػؿ ذلػػؾ قػػد تػػديح الرشػػاكل كال هػػكالت لا اإلػػب الهشػػترم لتهػػاـ ب ػػض الصػػف ات ي
األه ػػر إلصػ ب  ) باػ ها ػار دكالر أهر رػم 86تهػا إلحػػك ق هالتػم باغػت  )*(ال هاهػة (صػف ة

 (3)رإلسبة زهكلة زاج الصف ة. ها ارم دكالر بإلدر بف ساطاف إلحك

                                                           

س د إله رم كس د يتح  : " دكل التراهؿ االقتصادم لدكؿ ه اػس الت ػاكف الخا  ػم يػم  ػكء االتحػاد ) 1(
ال هررػػػػػػػم كالإلظر ػػػػػػػة الحد ثػػػػػػػة لاتراهػػػػػػػؿ", هكقػػػػػػػح الرتركإلػػػػػػػم: الػػػػػػػدل ؿ االلرتركإلػػػػػػػم لا ػػػػػػػاإلكف ال ربػػػػػػػم, 

 15, ص12/2/2001
http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/257.pdf 

أحهد الس د الإل ػار: "الطفػرة الإلفط ػة ال رب ػة الثالثػة.. دراسػة لاه هػح كاألسػباب كآل ػات التكظ ػؼ", ) 2(
بػػػاألبراـ, ال ػػػػدد  كاالسػػػػترات   ة الس اسػػػ ة الدراسػػػػات (ال ػػػػابرة: هررػػػز اسػػػترات   ةساسػػػاة رراسػػػػات 

 19-17), ص2006, تهكز 165
إلشػاء قازػدة زسػرر ة  ػخهة ك , فالحرب ت ائرات تكرإل دك كبكؾ طلشراء  هح بر طاإل اس كد ة صف ة  (*) ا 

 لهذه الطائرات.
 10/4/2008هراحؿ صف ة ال هاهة", هكقح الرتركإلم: بم. بم. سم ال رب ة, ) "3(

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_6729000/6729699.stm 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_6729000/6729699.stm
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إلف ػػػات الػػػدياع كهشػػػتر ات   ػػػزء هػػػفاسػػػتثهار كباله ابػػػؿ  ػػػرل آخػػػركف أإلػػػ   هرػػػف 
 Offsetالسػػػ ح الخا   ػػػة يػػػم زها ػػػة التإله ػػػة هػػػف خػػػ ؿ بػػػراهج الهبادلػػػة 'األكيسػػػت 

Programsبإزادة استثهار  زء هف هبال  بذه الصف ات يم هشار ح  إلظاـ  سهح ' كبك
 ) 1(لتطك ر الصإلازات كإل ؿ الترإلكلك  ا إلج داخؿ بذه الدكؿ. هدإل ة هشتررة

الػػدزـ يػػم هسػػائؿ السػػ ها ال سػػرر ة  هػف  اإلػػب آخػػر  ػػؤدم الػػإل ص يػػم الخبػرات
إلج س م دكؿ   داإل ةالتحرـ ب ف هختاؼ صإلكؼ ال كات الهك    ادة كالتإلس ؽكال الاك ستم

لػػج  اله اػػس إلحػػك تر ػػؼ قكاتهػػا هػػح هههػػات الك ػػكد ال سػػررم األ إلبػػم زاػػج أرا ػػ ها, كا 
خبػػراء كهستشػػار ف كهػدرب ف ككايػػد ف هػػح األسػػاحة  هػػف ة إلب ػال إلاصػػر األاالزتهػاد زاػػج 

كالتػدر ب  ص اإلةالتشغ ؿ ك زها ات الكاله دات ال د دة هف الدكؿ التم أإلت تها, هف أ ؿ 
يازا ػة كقػدرة    ػؿ  هػاإلػج الخدهػة الف ا ػة, كبػك  إدخالهػااألساحة ب د أف  تـ بذه زاج 

 ك  اؼ إلج ذلؾ: بذه ال كات هربكإلة إلج حد رب ر بال كف األ إلبم.

إذ غالبػػػان هػػػا ت ػػػكـ  ,زسػػػرر ة شػػػاهاة اسػػػترات   ةس اسػػػة تسػػػاح كا ػػػحة كيػػػؽ غ ػػػاب  -
برإلػاهج  إلج كدة شرؿ هفا ئ دكف الب األساحة  د صف ات ب دكؿ اله اس حركهات
الػػذم تر ػػد شػػراءه قػػاب ن لاػػدهج  رػػاف الإلظػػاـ إذايػػم االزتبػػار هػػا  أخػػذ  ه اػػف تسػػاح

أك الهك ػػػػكدة يػػػػم ب  ػػػػة دكؿ  التػػػػم تهتارهػػػػا األخػػػػرل األإلظهػػػػةكال هػػػػؿ باإلسػػػػ اـ هػػػػح 
  كبك ها    ؼ ه هكدات التراهؿ القا هم., اله اس

ر ر ة أك غرب ة باله ظـ ههػا االزتهاد زاج هصادر هحددة لاتساح غالبان ها تركف أه -
   ػػؿ ز ػػػكد التسػػا ح هبإل ػػػة زاػػج  هاػػػة هػػف الهخػػػاطر ر  ػػاـ الدكلػػػة الهػػكردة بإلغػػػاء 

 )2.(ال  د, أك بتكق ؼ تكر د قطح الغ ار أك الذخائر, أك ز ادة ثهإلها
                                                           

خالػػػػػػد حإلفػػػػػػم: "بػػػػػػؿ  هرػػػػػػف تػػػػػػدك ر ها ػػػػػػارات السػػػػػػ ح لاتإله ػػػػػػة؟", هكقػػػػػػح الرتركإلػػػػػػم: أكف إسػػػػػػ ـ, ) 1(
13/5/2007 

http://www.onislam.net/arabic/nama/news/94624-2007-05-13%2022-13-

11.html 

هارؾ ثم: التساح كإلػزع السػ ح يػم ال صػر الإلػككم, تر هػة: هحهػكد ي حػة (دهشػؽ: هطػابح كزارة ) 2(
 321-320), ص1983, 1الث اية كالرشاد ال كهم, ط

http://www.onislam.net/arabic/nama/news/94624-2007-05-13%2022-13-11.html
http://www.onislam.net/arabic/nama/news/94624-2007-05-13%2022-13-11.html
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تخصػػػػ ص هكاردبػػػػا الهال ػػػػة  ػػػػهف ه زاإل اتهػػػػا ال سػػػػرر ة يػػػػم ه ػػػػاالت الإلشػػػػاءات  -
كالص اإلة, ه تهدة زاج است راد رؿ ها تحتاج إل ػ  هػف ال سرر ة كهشتر ات األساحة 

 -بالتصػػإل ح الحربػػم أسػػاحة, ك  ػػكد السػػبب يػػم ذلػػؾ إلػػج غ ػػاب ال ػػدرات الهت ا ػػة
رغػػـ  -باسػتثإلاء ب ػض الصػإلازات الت ه   ػة كصػػإلازة الػذخائر كب ػض قطػح الغ ػار

ة,  خاهة كاتساع ال ازدة االقتصاد ة لهذه الدكؿ, كذلػؾ زاػج زرػس الػدكؿ الهت دهػ
التم تشرعؿ ي ها صػإلازة األسػاحة كهب  اتهػا لاخػارج بإلػدان أساسػ ان هػف بإلػكد صػادراتها 
كهصػػػدران هههػػػان هػػػف هصػػػادر ال ػػػايات إلػػػج الػػػدخؿ الػػػكطإلم, كتغذ ػػػة الصػػػإلازات 

 الهدإل ة بالترإلكلك  ا الهت دهة.

 اوالً: حجم النفقات العسكرٌة مقارنة بدول الجوار 

قازػػػدة ب اإلػػػات ه هػػػد اسػػػتكرهكلـ ألبحػػػاث  تػػػـ االزتهػػػاد يػػػم بػػػذا الهطاػػػب زاػػػج
ح ػػػػـ الإلفػػػػاؽ ال سػػػػررم, هػػػػح الشػػػػارة إلػػػػج أف بػػػػذه ت ػػػػد ر ل, )(SIPRIالسػػػػ ـ الػػػػدكلم 

الت ػػد رات قػػد  شػػكبها غ ػػاب الشػػفاي ة حػػكؿ ب ػػض الباػػداف, إذ  ػػتـ إلشػػر الػػرقـ ال هػػالم 
 ػػػة له زاإل ػػػة الػػػدياع دكف تفاصػػػ ؿ, ك ػػػتـ تصػػػإل ؼ بػػػاقم الإلف ػػػات  ػػػهف بإلػػػد أإلشػػػطة كظ ف

 هختافة. 
تإلفػػػؽ هإلط ػػػة الخاػػػ ج ال ربػػػم هبػػػال  طائاػػػة زاػػػج التسػػػاح, إلظػػػران لركإلهػػػا هػػػف الإلاح ػػػة 

 هػػف أرثػػر هإلػػاطؽ ال ػػالـ تػػكتران د  ػػس اسػػ ة  ػػزءان هػػف هإلط ػػة الشػػرؽ األكسػػط التػػم ت -ال  ػػك
 -كالحػرب ال راق ػة, السػرائ ا ة -الحػركب ال رب ػةزػددان هػف الحػركب هػف ب إلهػا  تح ث شػهد
 )1(,ا ػػػػػػػػػػراؽأهر رػػػػػػػػػػم ل -إلغاػػػػػػػػػػكاالحػػػػػػػػػػت ؿ األم لارك ػػػػػػػػػػت, ك ال راقػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػاحاالك  ,ال راإل ػػػػػػػػػػة

                                                           

 "الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط", هكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح الرتركإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم: ك ر ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا, الهكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزة الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة )1(
 /wiki/ http://ar.wikipedia.orgالشرق_األوسط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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  زاله ػان. (اإلظػر ال ػدكؿ كلذلؾ يهف الههـ  دان إ راء ه ارإلػة بسػ طة هػاب ف إلسػبة الإلفػاؽ ال سػررم يػم الشػرؽ األكسػط إلػج هػا  ػتـ إإلفاقػ
 )1الرقـ 

 (1جدول )
 .1999-1988خالل الفترة  )مميار(بالدوالر ادمريكي اً اإلنفاق العسكري في العالم والشرق ادوسط مقوم

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 العام

 1014 994 1003 992 1013 1069 1101 1140 . . 1450 1473 1511 العالم اإلجمالً

 65.5 66.0 61.4 55.7 56.0 60.7 61.1 65.8 83.2 74.6 52.6 56.1 الشرق األوسط

 المصدر: قاعدة بيانات معيد استوكيولم دبحاث السالم الدولي.
2012.xlsx-ary+expenditure+database+1988http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+milit 

, ب د س كط  دار برل ف كالتغ ػرات الهههػة 3988هف اله حظ أف الإلفاؽ ال سررم ال الهم اإلخفض بشرؿ ق اسم بدءان هف ال اـ 
باإلتهػاء الحػرب البػاردة كاإلخفػاض  يم أكركبا الشرق ة إ ذاإلان باإلتهاء الحرب الباردة كتفرؾ التحاد السػكي تم السػابؽ, رهػا تػأثر ال ػالـ إ  اب ػان 

, ب د اال ت اح ال راقم لارك ػت, 3993أس ار البتركؿ. هح الشارة إلج زدـ تكاير ب اإلات زف ح ـ الإلفاؽ ال سررم ال الهم خ ؿ ال اـ 
اد لاتذبػذب بػدءان هػف لرإلػ  زػ 3996ل صؿ إلج أدإلج هستك ات  يم ال ػاـ  3991ك  حظ االإلخفاض الرب ر يم ح ـ بذا الإلفاؽ هإلذ ال اـ 

تزاهإلان هح التطكرات الدكل ة الهختافة. أها زاج هستكل الشرؽ األكسط يهػف الكا ػح أف الإلفػاؽ ال سػررم  3999كحتج ال اـ  3997ال اـ 

http://www.sipri.org/databases/milex
http://www.sipri.org/databases/milex


10 
 

هػح  3993-3990لرإلػ  تزا ػد بشػرؿ رب ػر خػ ؿ األزػكاـ  3988ال راإل ة يػم ال ػاـ  -بدأ باالإلخفاض التدر  م ب د اإلتهاء الحرب ال راق ة
 )1(اإلظر ال دكؿ الرقـ  .ك  كد ه ددان ل رتفاع 3996اال ت اح ال راقم لارك ت, ل شهد حالة هف االإلخفاض التدر  م حتج ال اـ 

 (2جدول )
 .2211-2222خالل الفترة  )مميار(بالدوالر ادمريكي اً اإلنفاق العسكري في العالم والشرق ادوسط مقوم 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 العام

 1625 1623 1607 1507 1431 1380 1336 1283 1214 1142 1078 1053 العالم اإلجمالً

 106 105 103 99 103 97.7 90.5 83.2 78.3 74.9 79.2 75.4 الشرق األوسط

 المصدر: قاعدة بيانات معيد استوكيولم دبحاث السالم الدولي.
2012.xlsx-http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+military+expenditure+database+1988 

, ك  حظ تزا د ح ـ الإلفاؽ ال سررم 1033ال سررم ال الهم بشرؿ هتكاتر كصكالن إلج ال اـ  ؽتزا د الإلفا 1000هإلذ بدء ال اـ 
إلت  ػة ز ػادة إلف ػات األهػف, كالغػزك األهر رػم أليغاإلسػتاف, كهػف ثػـ احػت ؿ ال ػراؽ  1003 /سػبتهبرأ اكؿ 33ب ػد أحػداث  1001 هإلذ ال ػاـ
 تحت هسه ات هرايحة الرباب الدكلم كهحاربة تإلظ ـ ال ازدة, 1001زاـ 

http://www.sipri.org/databases/milex
http://www.sipri.org/databases/milex


13 
 

, هػػح 1033كبػػذلؾ اسػػتهر الإلفػػاؽ ال سػػررم يػػم التزا ػػد التػػدر  م حتػػج ال ػػاـ  
ب د األزهػة الهال ػة ال اله ػة التػم  1009حالة هف االزد اد الكا ح يم ال اـ  الشارة إلج

 . 1008أل ت بظ لها زاج ه االت الإلفاؽ الهدإل ة يم الرث ر هف الدكؿ هإلذ ال اـ 

باله ارإلػػة هػػح الشػػرؽ األكسػػط ي اػػج الػػرغـ هػػف كقػػكع أحػػداث الحػػادم زشػػر هػػف 
كقػػد زريػػت الفتػػرة  1001ؿ ال ػػاـ اإلخفػػض الإلفػػاؽ ال سػػررم خػػ  1002أ اكؿ/سػػبتهبر 
أزاػػػػػج ه ػػػػػدالت الز ػػػػػادة بالهإلط ػػػػػة, بح ػػػػػث تإلػػػػػاقص الإلفػػػػػاؽ  1002ك 1001هػػػػػا بػػػػػ ف 

 .1022كزاد ه ددان لاز ادة الطف فة حتج ال اـ  1002ال سررم هح حاكؿ ال اـ 

هتاب ػػػة ال ػػػدكل ف السػػػاب  ف  بػػػدك كا ػػػحان أف الإلفػػػاؽ ال سػػػررم يػػػم هػػػف خػػػ ؿ 
تطػٌكر  ال ػكؿ بػأف أساسػ ان هػف ح ػـ الإلفػاؽ ال ػالهم, ك هرػف الشرؽ األكسط  شرؿ  زءان 

الإلفػػػػاؽ ال سػػػػررم غالبػػػػان هػػػػا  ي ٌبػػػػر زػػػػف تػػػػكترات راهإلػػػػة أك غ ػػػػر ظػػػػابرة, إلت  ػػػػة غ ػػػػاب 
, كبػػك هػػا الهسػػت ر التفابهػػات الثإلائ ػػة كالهت ػػددة بػػ ف دكؿ الهإلط ػػة يػػم ظػػؿ غ ػػاب الػػردع

كا  ػػراف, إذ ت تبػػر األخ ػػرة أف   ز ػػد هػػف حػػدة التسػػاح كاسػػح الإلطػػاؽ هػػا بػػ ف دكؿ اله اػػس
ك كد ال كات ال سرر ة األ إلب ة يم هإلط ة الخا ج  سهـ يم ت ز ز حالة زدـ االست رار, 
كلذلؾ تس ج إلج إزادة تأر د دكربا الت ا دم يم الهإلط ػة هػف خػ ؿ الهإلػاكرات ال سػرر ة 

طػػػػػػة الدكر ػػػػػة, كال هػػػػػؿ زاػػػػػػج تخصػػػػػ ب ال كراإل ػػػػػػكـ, إلػػػػػج  اإلػػػػػب ت ز ػػػػػػز ال ػػػػػدرات الهرتب
 بالصإلازات ال سرر ة الهحا ة.

كيػم حػاؿ ق ػػاـ الكال ػات الهتحػػدة أك إسػرائ ؿ بتك  ػ   ػػربة زسػرر ة لاهفػػاز ت 
الإلكك ػػة ال راإل ػػة يػػإف ذلػػؾ سػػ  كد بػػدكره إلػػج زكاقػػب كخ هػػة, قػػد تػػديح بػػإ راف إلػػج  ػػرب 

" ل طػػح بــاب الســالم/ىرمزح ػػكؿ أك حػػاه ت الػػإلفط يػػم الخاػػ ج, أك إلػػج إغػػ ؽ ه ػػ ؽ "
كلػػذلؾ تسػػ ج دكؿ اله اػػس لا هػػؿ زاػػج إ  ػػاد إلػػكع هػػف الترت بػػات  )1(دات الطاقػػة.إهػػدا

دياز ػػة  تبإلػم اسػترات   ة هػػف خػ ؿ ل ػهاف أهإلهػا كاسػت راربااألهإل ػة يػم هإلط ػة الخاػػ ج 
                                                           

سػػػػاهر ال ػػػػاس: "ه اػػػػس الت ػػػػاكف الخا  ػػػػم يػػػػم هكا هػػػػة سػػػػ إلار ك إغػػػػ ؽ ه ػػػػ ؽ برهػػػػز", هكقػػػػح ) 1(
 ,  16/7/2012الرتركإلم: ركس ا ال ـك

http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68981/ 

http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68981/
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(اإلظػػر الشػػرؿ  .سػػترات   ان ا  ك  بالت ػػاكف هػػح الػػدكؿ الهتطػػكرة زسػػرر ان  كأب إلهػػا  ي هػػا هشػػتررة
 )3الرقـ 

 اً مقوم ادوسط الشرقمقارنة ب العالم في العسكري اإلنفاقم (: حج1بياني )شكل 
مع اإلشارة إلى عدم توافر بيانات عن  2211-1988خالل الفترة  ادمريكي بالدوالر

 1991حجم اإلنفاق العسكري العالمي خالل العام 

 
  المحلٌة بالعملة الدولة حسب العسكري اإلنفاق: أ

 ػػدة حػػكؿ دقػػة الب اإلػػات الهت ا ػػة بال ػػدرات  ث ػػر ال د ػػد هػػف الخبػػراء تحفظػػات زد
كالإلف ػػػات ال سػػػرر ة اله اإلػػػة, يال د ػػػد هػػػف دكؿ الخاػػػ ج تفػػػرض ق ػػػكدان شػػػد دة زاػػػج ح   ػػػة 
إإلفاقها ال سررم إلظػران إلػج ازتبػار الإلفػاؽ ال سػررم سػران هػف أسػرار الدكلػة ال سػرر ة يػم 

احة شػػب  إلظاه ػػة أغاػػب األح ػػاف, إلػػج  اإلػػب ق ػػاـ ب ػػض الػػدكؿ بالإلفػػاؽ زاػػج قػػكات هسػػ
كبالتالم إف ها  ػرد يػم  (1)الحرس الهارم الس كدم....). -(هثؿ الحرس الثكرم ال راإلم

                                                           

ب اإلػػػػات بال ػػػػدرات ال سػػػػرر ة ال رب ػػػػة ه ارإلػػػػة بػػػػإ راف كترر ػػػػا  -لهاػػػػؼ الحصػػػػائمرػػػػابم خػػػػكرم: "ا) 1(
سػػػػػرائ ؿ",   -355 ال ػػػػػدد ال رب ػػػػػة, دراسػػػػػات الكحػػػػػدة (ب ػػػػػركت: هررػػػػػز ه اػػػػػة الهسػػػػػت بؿ ال ربػػػػػمكا 

 216), ص2008أ اكؿ
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الت ػػػار ر االسػػػترات   ة الهختافػػػة زػػػف الإلفػػػاؽ ال سػػػررم ال  هثػػػؿ الح   ػػػة راهاػػػة لركإلهػػػا 
 )1(اإلظر ال دكؿ الرقـ  ت د رات ايترا  ة.

-1988خالل الفترة  تيا المحميةوفقًا لعمم لمدول العسكري قانفاإل (: 3دول )ج
2212. 

 المصدر: قاعدة بيانات معيد استوكيولم دبحاث السالم الدولي.
enditure+http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+military+exp

2012.xlsx-database+1988 
لدول مجمس  العسكري اإلنفاق مؤشر تطور(: يوضو الشكل أدناه 2) بياني شكل

مقارنة  المالية لكل بمد لمسنة فقاً و و  مقارنة بدول الجوار, ,التعاون بالعممة المحمية
  2212-1988مع دول الجوار اإلقميمي خالل الفترة 

http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+military+expenditure+database+1988-2012.xlsx
http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+military+expenditure+database+1988-2012.xlsx
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ــوافر ب ــى عــدم ت ــرة مــع اإلشــارة إل ــات حــول قخطــر خــالل الفت ــرة  3112-2:99يان والفت
-:::2والفتـرة  7::2-2:99, وكذلك ادمر بالنسبة لإلمارات لمفتـرة 3123-:311
, والعــراق لمفتــرة 3123-:311, وأيضــًا ال تتــوافر معمومــات حــول إيــران لمفتــرة 3123
  من تصميم الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدول( أدناه. )الشكل 2:99-3114

) أف الإلفػاؽ 1) كهػف خػ ؿ الشػرؿ الػرقـ (3 تب ف هػف ه حظػة ال ػدكؿ الػرقـ (

ال سػػػػررم يػػػػم هإلط ػػػػة الخاػػػػ ج  أخػػػػذ هإلحػػػػان تصػػػػازد ان, هػػػػا  ػػػػدؿ زاػػػػج أف دكؿ الهإلط ػػػػة 
تخصػص هبػال  هتزا ػدة هػف هكازإلاتهػا, كبػك هػػا  شػ ر إلػج ك ػكد سػباؽ لاتسػاح هتصػػازد 

 الكت رة.
 :الثابتة ألسعاربا الدولة حسب العسكري اإلنفاق -ب

إف تفػػاكت ق هػػة ال هاػػة الهحا ػػة هػػا بػػ ف دكلػػة كأخػػرل  ػػديح إلػػج االزتهػػاد زاػػج 
حساب األرقاـ كي ان ألس ار الصرؼ السػائدة يػم السػكؽ هػف خػ ؿ تحك ػؿ أرقػاـ الإلفػاؽ 
ال سررم يم هختاؼ الباداف كالهحدعدة بال ه ت الهحا عة إلج دكالرات أهر ر ة, ح ػث إف 
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ه  ػػار األسػػهؿ لا  ػػاس الػػذم  هرػػف أف  ػػتـ بكاسػػطت  ز ػػد اله ارإلػػات الدكل ػػة ذلػػؾ  ػػكير ال
  (1)لإلإلفاؽ ال سررم.

رسػػإلة أسػػاس (سػػإلة  ػػتـ الت ب ػػر زػػف الب اإلػػات يػػم  1020كقػػد تػػـ ازتهػػاد سػػإلة 
أسػػ اربا) هػػف أ ػػؿ دقػػة اله ارإلػػات بػػ ف ب اإلػػات الإلفػػاؽ, ألف ال هػػ ت الكطإل ػػة تختاػػؼ 

فػػاض الػػدكالر ه ابػػؿ زػػدد هػػف ال هػػ ت الرئ سػػ ة يػػم ال ػػاـ ه ابػػؿ الػػدكالر, إذ   حػػظ اإلخ
 أدإلاه) 4(اإلظر ال دكؿ الرقـ  (2).1002, إلت  ة لات خـ هإلذ زاـ 1020
مقومًا بالدوالر ادمريكي )مميون$( وفق ادسعار  العسكري لمدول قانفاإل (: 4جدول )

 .2212-1988خالل الفترة  2212الثابتة لمعام 

 معيد استوكيولم دبحاث السالم الدولي.  المصدر: قاعدة بيانات
http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+military+expenditure+

2012.xlsx-database+1988 

                                                           

هحػػرر يػػم: التسػػاح كإلػػزع السػػ ح كاألهػػف الػػدكلم, تر هػػة:  الإلفػػاؽ ال سػػررم,: ) سػػاـ ب رلػػك كآخػػركف1(
 266, ص)2009, 1ر األ كبم كآخركف (ب ركت: هررز دراسات الكحدة ال رب ة, طزه

)
2
 ( Sources and methods for SIPRI military expenditure data  http:// www 

sipri. org/research/armaments/milex/resultoutput/sources_methods 

http://www.sipri.org/databases/milex
http://www.sipri.org/databases/milex
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لدول المجمس مقومًا بالدوالر  العسكري اإلنفاق مؤشر تطور(: 3) بياني شكل
مقارنة مع دول الجوار  2212يكي )مميون دوالر( وفق ادسعار الثابتة لمعام ادمر 

  2212-1988اإلقميمي خالل الفترة 
والعققام  1996-1988مققا اإلشققارة علققى عققدم تققوافر بٌانققات حققول اإلمققارات للفتققرة 

-2009والفتققرة  2001-1988, وكققذلك األمققر بالنسققبة لقلطققر خققالل الفتققرة 2012
, وعٌران للفترة 2003-1988وافر معلومات حول العراق للفترة , وأٌضاً ال تت2012
 . )الشكل من تصمٌم الباحث اعتماداً على بٌانات الجدول(1999-2012

 بدك  ا ان بأف الإلفاؽ ال سررم لػدكؿ الخاػ ج  خ ػح لتػأث ر الب ئػة القا ه ػة, إذ 
 ػـ ال ػداء بالإلسػبة لػدكؿ ح أإلف ػت  ػزءان رب ػران هػف هكاردبػا بإلػاءان زاػج دكايػح أهإل ػة أبرزبػا

ال ػػػػكار, كقػػػػد تػػػػـ ذلػػػػؾ بشػػػػرؿ أساسػػػػم خػػػػ ؿ هراحػػػػؿ كا ػػػػحة اله ػػػػالـ بالإلسػػػػبة لهإلط ػػػػة 
ال راإل ػة, كالخػكؼ  الس ه ةب د س كط إلظاـ الشاه كتأس س ال ههكر ة الس ها  -الخا ج

) 3988-3980هف تصد ر الثكرة إلج أرا  ها, كهف ثػـ اإلػدالع حربػم الخاػ ج األكلػج (
  ػػاؼ إلػػج ذلػػؾ هحاكلػػة ال ػػراؽ  -)1001), كالغػػزك األهر رػػم لا ػػراؽ(3990(كالثاإل ػػة 

إقا ه ة ذات قػدرات هال ػة كبشػر ة كزسػرر ة  ةبركز إ راف ر ك إزادة بإلاء قكت  ال سرر ة, ك 
ال  سػػػتهاف بهػػػا, هػػػا   ػػػؿ دكؿ الخاػػػ ج السػػػت بثركاتهػػػا الإلفط ػػػة الرب ػػػرة كزػػػدد هكاطإل هػػػا 

بحساسػػػ ة ك ػػػ ها يػػػم ه ابػػػؿ ح ػػػـ التحػػػد ات  ال ا ػػػؿ كهحدكد ػػػة زػػػدد   كشػػػها, تشػػػ ر
هإلط ػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط زاهػػػة كهإلط ػػػة الخاػػػ ج  شػػػهؿ األهإل ػػػة يػػػم هحػػػ ط غ ػػػر هسػػػت ر 

 .خاصشرؿ ال ربم ب
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 ثانٌاً: عالقة اإلنفاق العسكري بتقلبات أسعار النفط

% هف إ هالم 35.7أم ها   ادؿ  )ها ار بره ؿ 486.8تهتاؾ دكؿ ه اس الت اكف أربر احت اطم إلفطم يم ال الـ ( ي در بإلحك 
, يػػم حػػ ف هإلظهػػة الػػدكؿ الهصػػدرة لابتػػركؿ (أكبػػؾ)لالإلفط ػػة  االحت اط ػػات% هػػف إ هػػالم 52, كإلحػػك االحت ػػاطم ال ػػالهم هػػف الػػإلفط الخػػاـ

ان هػػف % ت ر بػػ73% هػػف إ هػػالم إإلتػػاج أكبػػؾ هػػف الػػإلفط الخػػاـ. رهػػا تهثػػؿ صػػادراتها هػػف الػػإلفط كالغػػاز إلسػػبة 49 هػػا   ػػاربإإلتا هػػا  باػػ  
% هػػف إلات هػػا 41% هػػف ال ػػرادات الحركه ػػة لتاػػؾ الػػدكؿ كهػػا إلسػػبت  63الػػإلفط كالغػػاز حػػكالم  قطازػػاإ هػػالم زكائػػد الصػػادرات. ك يشػػرؿ 

 )5(اإلظر ال دكؿ الرقـ ( 1).ال هالم مالهحا
 / مميار دوالر. 2229في العام  الخمي (: إنتاج واحتياطي النفط والغاز الطبيعي لدول 5)جدول 

 المجموب العراق عٌران الكوٌت قطر عمان السعودٌة البحرٌن اراتاإلم 

 ً  19902.6 1198.0 4231.0 2261.6 792.0 812.5 8184.0 182.2 2241.6 عنتاج النفط ألف برمٌل ٌومٌا

 --- 115 154 --- --- 4.82 264.59 0.3 97.8 كل عام نهاٌة احتٌاطً النفط ملٌار برمٌل

ً  3ن قدمعنتاج الغاز الطبٌعً ملٌو  38804 24000.0 111.9 1130.8 1959.8 --- 8670.0 1207.0 1724.5 ٌومٌا

ً  3احتٌاطً الغاز الطبٌعً ملٌار قدم  --- 3.434 26.850 --- --- 18.66 279.67 8.2 215.1 ٌومٌا

األهاإلػة ال اهػة,  -ال رب ػة إدارة الحصػاء (الر ػاض: ه اػس الت ػاكف لػدكؿ الخاػ ج -: هررػز اله اكهػات2011الهصدر: الإلشػرة الحصػائ ة
 153-151, 149), ص2011, 19ال دد

                                                           

 هكقح الرتركإلم:  اؼ ب س الخا  م, د.ت", ) "إلبذة اقتصاد ة زف دكؿ ه اس الت اكف الخا  م1(
http://www.gulfbase.com/AR/GCC/AboutGCC?pageID=93 

http://www.gulfbase.com/AR/GCC/AboutGCC?pageID=93
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ال  ػػاـ بحها ػػة  1960لػػـ تسػػتطح هإلظهػػة األكبػػؾ التػػم تأسسػػت يػػم أ اػػكؿ زػػاـ 
أسػػ ار الػػإلفط, بسػػبب ق ػػاـ الشػػررات الإلفط ػػة الربػػرل بػػالتحرـ بأسػػ ار الػػإلفط, كيػػد اسػػتهر 

فػػػة يػػػم األسػػػ ار , إذ كاي ػػػت شػػػررات الػػػإلفط زاػػػج ت ػػػد  ت طف 1970ذلػػػؾ حتػػػج ال ػػػاـ 
, قبػػؿ أف ت ػػـك األكبػػؾ 1972دكالر زػػاـ  2.8ك 1971دكالر لابره ػػؿ زػػاـ  2.6باغػػت 

دكالر لابره ػػػؿ,  10.4كتري ػػػ  إلػػػج  1974هإلفػػػردة بت ػػػد ؿ سػػػ ر إلفطهػػػا ألكؿ هػػػرة زػػػاـ 
 1973كقد تـ ذلؾ ب د حرب أرتكبر  % ي ها زرؼ بالطفرة الإلفط ة األكلج,400بإلسبة 

  )1(تاتها. كاله اط ة الإلفط ة التم
أدت ز ادة إإلتاج كأس ار الإلفط الهصدعر هف الدكؿ ال رب ة األز اء يم (أكبػؾ) 

ها ػػػار دكالر زػػػاـ  11.7إ ػػػاية إلػػػج البحػػػر ف كزهػػػاف إلػػػج ز ػػػادة زائػػػداتها الإلفط ػػػة هػػػف 
, كبػػػػك هػػػػا أدل بػػػػدكره إلػػػػج الشػػػػركع يػػػػم 3980ها ػػػػار دكالر زػػػػاـ  108.1إلػػػػج  3971

إذ ت ػػازؼ الإلفػػاؽ ال سػػررم زاػػج  ,ال سػػررم ل تػػادكا زها ػػات شػػراء كاسػػ ة لألسػػاحة
 17.9ل صػؿ إلػج  3981ك 3971هرة بػ ف زػاهم  31التساح يم الدكؿ ال رب ة الإلفط ة 

   )2(ها ارات دكالر يم بدا ة الفترة. 1.4ها ار دكالر ه ارإلة ب  هة 
), كهػػف ثػػـ اإلػػدالع الحػػرب 3979رهػػا أف ق ػػاـ (الثػػكرة السػػ ه ة يػػم إ ػػراف زػػاـ 

تزا ػد  , أدل إلج3980الباد ف زاـ  يم الإلفطم الإلتاج أثرت زاج ال راإل ة التم -اق ةال ر 
 31ارتفاع س ر بره ؿ الإلفط هف  يم هإلط ة الخا ج ال ربم الس ها ب د الإلفاؽ ال سررم
لػػػػج  3980دكالران يػػػػم ال ػػػػاـ  10إلػػػػج  3979دكالران يػػػػم  إلػػػػا ر  دكالران يػػػػم  إلػػػػا ر  15.5كا 

ػػػػػ 3979 هػػػػا زػػػػرؼ بػػػػالطفرة الإلفط ػػػػة الثاإل ػػػػة هػػػػا بػػػػ ف زػػػػاهم %, ي 350بإلسػػػػبة  3983

                                                           

) هإلظهػػة األقطػػار ال رب ػػة الهصػػدرة لابتػػركؿ (أكابػػؾ), ت ر ػػر األهػػ ف ال ػػاـ السػػإلكم الرابػػح كالث ثػػكف, 1(
 58), ص2008ك ت, أكابؾ, (الر 2007

) "تػػػػأث ر صػػػػإلازة البتػػػػركؿ زاػػػػج اقتصػػػػاد ات دكؿ الهإلط ػػػػة ال رب ػػػػة", هكقػػػػح الرتركإلػػػػم: ه اتػػػػؿ هػػػػف 2(
 الصحراء, د.ت 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Petrol/sec04.doc_cvt.ht

m 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Petrol/sec04.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Petrol/sec04.doc_cvt.htm
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كقػػد زهاػػت رػػؿ هػػف السػػ كد ة كالرك ػػت خػػ ؿ الحػػرب زاػػج دزػػـ ال ػػراؽ يػػم  )1(.3983
 )6(اإلظر ال دكؿ الرقـ هكا هة إ راف خكيان هف تصد ر الثكرة ال راإل ة إلج أرا  ها. 

ية )اإلنتاج: مميون (: العالقة بين نمو الطمب عمى النفط والطفرات النفط6جدول )
 برميل يوميًا(.

 إنتاج العالم العام
 إنتاج األوبك

 مالحظات السعر بالدوالر
 النسبة المئوٌة الكمٌة

 فترة هٌمنة شركات النفط $ 1.90 26 6 23 1961

 استمرار هٌمنة شركات النفط $ 2.00 36 18 50 1970

  $ 3أقل من  --- --- --- 1972

  $ 5.80 --- --- 57 1973بداٌة 

1974 58 27 46.5 10.41 $ 
 

 الطفرة النفطٌة األولى
 

1975 55 24 43.6 11.60 $ 

1977 62 28 44.4 13.00$ 

1978 63 28 44.4 18.00 $ 

 الطفرة النفطٌة الثانٌة $ 35.69 38.7 24 62 1980

 الضغط على صادرات األوبك $ 27.53 26.3 15 57 1985
 $ 12.10 39.7 29 73 1998 ة الثانٌةانكسار الطفرة النفطٌ

2002 74 30 40.3 23.74 $ 
 

 الطفرة النفطٌة الثالثة
2005 81 34 41.9 49.35 $ 

2007 84 35 43.2 68.19 $ 

 لهصدر:  ا
  BP Statistical Review of World Energy (London: British 

Petroleum Co,2008), p.16 
ـ اله اصػػر كالصػػرازات الدكل ػػة (الرك ػػت: اله اػػس الػػكطإلم زبػػد الخػػالؽ زبػػد  : ال ػػال

 380-371ص), 3989, 3لاث اية كالفإلكف, ط
 السػ كد ة أف كا ػحان  ), أصبح3988-3980ال راإل ة ( -خ ؿ الحرب ال راق ة

 السػ كد ة زهات 3985كحتج ال اـ  3981يهإلذ ال اـ  ,أخذت يم التحرـ بأس ار الإلفط

 األكبػؾ, ههػا أدل إلػج سػ ر هػف بأقػؿ بب ػح إلفطهػا األسػ ار ت ه ػدك  الإلتػاج ز ػادة زاػج

ياإلخف ػت صػادرات  % 45 حتػج تصػؿ إلسػبة إلج األكبؾ باداف الإلفط لب ض إإلتاج خفض

                                                           

 ) الهر ح السابؽ إلفس . 1(
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 18ها ػػػكف بره ػػػؿ ب ػػػد أف راإلػػػت  35إلػػػج الإلصػػػؼ ت ر بػػػان, أم إلػػػج  3985الػػػإلفط زػػػاـ 
إلػج  1ا هػا هػف زادت السػ كد ة إإلت 3986كهح بدا ة ال اـ ) 1(.3978ها كف بره ؿ زاـ 

دكالرات يػػم  9ها ػػكف بره ػػؿ  كه ػػان, هػػا أسػػهـ يػػم اإله ػػار أسػػ ار الػػإلفط إلػػج أقػػؿ هػػف  5
هػػح  3988ك 3987. يػػم حػػ ف شػػهدت أسػػ ار الػػإلفط تحسػػإلان إلسػػب ان زػػاهم 3986 كل ػػك 

, إلت  ػػػػة تطػػػػكر ت إل ػػػػات الحفػػػػر كالإلتػػػػاج يػػػػم دكؿ 3989ز ػػػػادة هاحكظػػػػة خػػػػ ؿ ال ػػػػاـ 
 )7(اإلظر ال دكؿ الرقـ اله اس. 

وحجم اإلنفاق العسكري لدول المجمس  (: مقارنة بين تطور أسعار النفط7جدول )
 2211-1988خالل الفترة 

 العام
 متوسط سعر
 البرمٌل/دوالر

اإلنفاق العسكري لدول مجلس التعاون 
مقوماً بالدوالر األمرٌكً )ملٌار$( وفق 

 2010األسعار الثابتة للعام 

مالحظات حول اإلنفاق 
 العسكري

 باستثناء قَطر واإلمارات 25.74 14.87 1988

 باستثناء قَطر واإلمارات 25.49 18.33 1989

 باستثناء قَطر واإلمارات 42.52 23.19 1990

 باستثناء قَطر واإلمارات 45.88 20.19 1991

 باستثناء قَطر واإلمارات 34.65 19.25 1992

 باستثناء قَطر واإلمارات 30.25 16.74 1993

 باستثناء قَطر واإلمارات 27.67 15.66 1994

 باستثناء قَطر واإلمارات 25.95 16.75 1995

 باستثناء قَطر واإلمارات 24.9 20.46 1996

 باستثناء قَطر 37.08 18.97 1997

 باستثناء قَطر 41.18 11.91 1998

 باستثناء قَطر 38.48 16.55 1999

 باستثناء قَطر 44.53 27.4 2000

 باستثناء قَطر 46.25 23 2001

2002 22.81 43.77 --- 

2003 27.69 45.02 --- 

                                                           

, 1الدكل ة (الرك ت: اله اػس الػكطإلم لاث ايػة كالفإلػكف كا داب, ط كال  قات الره حم: الإلفط ) هحهد1(
 144), ص1982
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 العام
 متوسط سعر
 البرمٌل/دوالر

اإلنفاق العسكري لدول مجلس التعاون 
مقوماً بالدوالر األمرٌكً )ملٌار$( وفق 

 2010األسعار الثابتة للعام 

مالحظات حول اإلنفاق 
 العسكري

2004 37.41 49.26 --- 

2005 50.04 54.81 --- 

2006 58.3 59.94 --- 

2007 64.2 67.15 --- 

2008 91.48 68.58 --- 

 باستثناء قَطر 69.28 53.56 2009

 باستثناء قَطر 71.69 71.21 2010

2011 87.48 56.35 
ثناء قَطر واإلمارات باست

 والسعودٌة

 لمصدر:  ا
History of Crude Oil Prices Chart - Illinois Oil and Gas 

Association - http://www.ioga.com/Special/crudeoil_Hist.htm  
http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+military+expenditure+

2012.xlsx-database+1988 -  

رهػا شػهد رػؿ هػف الإلفػاؽ ال سػررم كهتكسػط سػ ر بره ػؿ الػإلفط ز ػادة هاحكظػػة 
اال ت ػػػاح ال راقػػػم لدكلػػػة الرك ػػػت, كبػػػك هػػػا ديػػػح دكؿ  بػػػالتزاهف هػػػح 1990خػػػ ؿ ال ػػػاـ 

ه اس الت اكف الس ها الرك ت كبدر ػة أقػؿ السػ كد ة إلػج ز ػادة إلف اتهػا ال سػرر ة بػكت رة 
)الشــــكل مــــن  )4(اإلظػػػػر الشػػػػرؿ الػػػػرقـ  )1(.1991-1990زال ػػػػة  ػػػػدان هػػػػاب ف ال ػػػػاه ف 

 تصميم الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدول(

 

 

 
                                                           

(
1
) Hossein Askari, and others: The militarization of the Persian Gulf 

(London: Edward Elgar Publishing Limited, 2009), p.34 

http://www.ioga.com/Special/crudeoil_Hist.htm
http://www.ioga.com/Special/crudeoil_Hist.htm
http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+military+expenditure+database+1988-2012.xlsx
http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+military+expenditure+database+1988-2012.xlsx
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 : حجم اإلنفاق العسكري بالمقارنة مع متوسط سعر برميل النفط(4بياني ) شكل

) كيؽ ها  ام: يم الفترة الههتدة هػا بػ ف 4) كالشرؿ الرقـ (7 هرف تفس ر ال دكؿ الرقـ (
دكالر أهر رػػػػم  10راإلػػػػت أسػػػػ ار الػػػػإلفط الخػػػػاـ هحػػػػددة بإلحػػػػك  3995 -3991األزػػػػكاـ 

إلفط الخاـ لهدة أرب ة سإلكات بك التفسػ ر لابره ؿ الكاحد ت ر بان, ك  د الرركد يم أس ار ال
الهحتهػػػؿ لاترا ػػػح يػػػم الإلفػػػاؽ ال سػػػررم لافتػػػرة ذاتهػػػا, إذ شػػػهدت أسػػػ ار الػػػإلفط ارتفازػػػان 

بػػػػر  3996هاحكظػػػػان يػػػػم الإلصػػػػؼ الثػػػػاإلم هػػػػف ال ػػػػاـ  ب ػػػػد كقػػػػكع اإلف ػػػػار يػػػػم ه هػػػػح الخي
 ػػت ب إلهػػا ب  )1(أهر رػػم.   إلػػدم 39  أسػػفر زػػف ه تػػؿال سػػررم األهر رػػم قػػرب الظهػػراف 

,  1000,  كقػػػػد شػػػػػهدت بدا ػػػػة ال ػػػػػاـ 3999دكالر حتػػػػج زػػػػػاـ  10أسػػػػ ار الػػػػػإلفط دكف 
دكالر حتػػػػػػػج  10دكالر كاسػػػػػػػتهر دكف  17.9ارتفازػػػػػػػان يػػػػػػػم سػػػػػػػ ر بره ػػػػػػػؿ الػػػػػػػإلفط إلػػػػػػػج 

, ح ث أخذت الطفرة الإلفط ة الثالثة تتصازد زإلدها با  إإلتاج أكبؾ أرثر هف 1004ال اـ
دكالر كاسػػػتهر حتػػػج باػػػ   16لػػػإلفط إلػػػج ها ػػػكف بره ػػػؿ  كه ػػػان, يكصػػػؿ سػػػ ر بره ػػػؿ ا 14

                                                           

تشػػر ف  22) "السػػ كد ة: تساسػػؿ تػػار خم ألبػػـ األحػػداث", هكقػػح الرتركإلػػم: بػػم. بػػم. سػػم ال رب ػػة, 1(
 2010الثاإلم 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/11/101121_saudi_timeline.sht

ml 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/11/101121_saudi_timeline.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/11/101121_saudi_timeline.shtml
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يػػم حػ ف ترا ػػح  (1).1007دكالر لابره ػػؿ زػاـ  69.30هتكسػط أسػػ ار سػاة إلفػػط األكبػؾ 
دكالر  70إلػػػػػج  1008دكالر أهر رػػػػػم يػػػػػم تهكز/ كل ػػػػػك  347سػػػػػ ر بره ػػػػػؿ الػػػػػإلفط هػػػػػف 
بسبب بكادر االإلرهػاش كالرسػاد االقتصػادم يػم الػدكؿ  1008أهر رم يم أ اكؿ/سبتهبر 

ة, كاسػػتخداـ الػػدكؿ الهسػػتهارة لهخزكإلهػػا االسػػترات  م ال ػػخـ هػػف الػػإلفط كالػػذم الصػػإلاز 
ه  ػ ف بره ػؿ هػف صػادرات دكؿ األكبػؾ  5 هرف بذه الدكؿ هف االسػتغإلاء زػف اسػت راد 

 )2( ـك إف بم أرادت ال غط زاج الس ر. 500لهدة 
أف الز ػػػػادة يػػػػم  1008كحتػػػػج ال ػػػػاـ  1003كا ػػػػحان هإلػػػػذ ال ػػػػاـ   بػػػػدكباله ابػػػػؿ 

هػػح ارتفػػاع أسػػ ار الػػإلفط, أرثػػر هػػف أف  طرد ػػان  تإلاسػػبالإلفػػاؽ ال سػػررم لػػدكؿ اله اػػس ت
كهػػف ال ػػد ر بالػػذرر أ  ػػان أف الإلفػػاؽ  ,الدياز ػػة  رػػكف ذلػػؾ بسػػبب صػػات  باالحت ا ػػات

أ اكؿ/سػػبتهبر  33, بػػالتزاهف هػػح ب هػػات 1001كزػػاـ  1003ال سػػررم تزا ػػد يػػم زػػاـ 
, كهها هة تإلظ ـ ال ازدة لب ض الإل اط يم 1001, كالغزك األهر رم لا راؽ زاـ 1003
. ب إلهػػا السػػ كدم الػػإلفط إإلتػػاجح ػػث  تررػػز  1004بالسػػ كد ة يػػم ال ػػاـ الشػػرق ة الهإلط ػػة 

ب ػػػد األزهػػػة االقتصػػػاد ة كالهال ػػػة  1009اسػػػتهر الإلفػػػاؽ ال سػػػررم بالتزا ػػػد خػػػ ؿ ال ػػػاـ 
اله اػػس يػػم أز ػػاب ال اله ػػة, زاػػج الػػرغـ هػػف الخسػػائر الهال ػػة التػػم ت ر ػػت لهػػا دكؿ 

  )3(الهبكط الهاحكظ بأس ار الإلفط يم ذلؾ ال اـ.
يػػم ظػػؿ اسػػتهرار  تزا ػػد أسػػ ار الػػإلفط, كبالتػػالم تزا ػػد الإلفػػاؽ ال سػػررمكهػػف الهتكقػػح 

يػػرض الهز ػػد هػػف ال  كبػػات الدكل ػػة  إذ سػػ ؤدم هػػاب ف دكؿ ه اػػس الت ػػاكف كا  ػػراف,التػػكترات 
لبره ػػؿ ال ػػالهم إلػػج ز ػػادة هتكسػػط السػػ ر  إلفطكالحػػد هػػف قػػدرتها زاػػج تصػػد ر الػػ إ ػػرافزاػػج 
الػػذم  هػػر هإلػػ  إلحػػك  "ىرمزبــاب الســالم/"ه ػػ ؽ  بػػإغ ؽ  تكقػػح يػػم حػػاؿ ق ػػاـ إ ػػرافك الػإلفط, 

                                                           

) هإلظهػػػػػػة األقطػػػػػػػار ال رب ػػػػػػة الهصػػػػػػػدرة لابتػػػػػػػركؿ (أكابػػػػػػؾ), ت ر ػػػػػػػر األهػػػػػػػ ف ال ػػػػػػاـ السػػػػػػػإلكم الرابػػػػػػػح 1(
 .58هر ح سابؽ, ص   ,2007كالث ثكف

ه اػػة الهسػػت بؿ ) زاػػم الرػػكارم: "الطفػػرة الإلفط ػػة الثالثػػة: قػػراءة أكل ػػة يػػم دكازػػم الطفػػرة كح ههػػا", 2(
 .28-27), ص2009 /أبر ؿ, إل ساف362(ب ركت: هررز دراسات الكحدة ال رب ة, ال دد ال ربم 

 .31/6/2010", هكقح الرتركإلم: أر ب اف بزإلس, الإلفاؽ ال سررم الخا ج ل س استثإلاءان ) "3(
http://arabic.arabianbusiness.com/banking/banking-finance 
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كبػك هػا  رفػم لتح  ػؽ يػائض  بشػرؿ رب ػر,أس ار الإلفط أف ترتفح خهس ت ارة الإلفط ال اله ة 
  .الغ ؽيترة  لب ض الكقت خ ؿ هاتكقفت صادرات لكحتج  لدكؿ ه اس الت اكف
 .(: توزع حقول النفط والغاز في الخمي  العربي5)شكل 

 المصدر:  
M. Izady, 2006  http://gulf2000.columbia.edu/maps.shtml 

 

 

 

 

 

 

 االستراتيجية لدول الخمي  المصدرة لمنفط)مميون برميل/يوم( (: تزايد ادىمية6) شكل



45 
 

1990 2008 2015 2020 2025 2030 2035

2.3 اإلمارات 3 3.4 3.4 3.4 3.2 3.1

7 السعودٌة 10.7 10.7 11.2 12.1 13.3 15.1

0.4 قطر 1.2 1.8 2.1 2.3 2.5 2.5

عمان  0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8

1.2 الكوٌت 2.7 2.9 3 3.2 3.6 3.9

دول المجلس  11.6 18.4 19.7 20.5 21.8 23.4 25.4

2.1  العراق 2.4 2.6 3.1 3.9 5.1 6.1

3.1 إٌران 4.2 3.9 3.7 3.6 3.6 3.7

 الهصدر:
BP Statistical Review of World Energy (London: British 

Petroleum Co,2008), p.16 



 انفصم انثاٍَ

أثر سباق انخسهخ عهً حىجهاث انسُاست 

 اخلارجُت
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 الفصل الثاني
 أثر سباق التسمو عمى توجيات السياسة الخارجية

 سػػػ ج الباحػػػث يػػػم إطػػػار الهبحػػػث األكؿ هػػػف بػػػذا الفصػػػؿ إلػػػج الت ر ػػػؼ بهفهػػػـك 
برإلػػػاهج زهػػػؿ  ت ػػػهف تحد ػػػد األبػػػداؼ ه ال ػػػاـ بازتباربػػػا تهثػػػؿ الس اسػػػة الخار  ػػػة يػػػم إطػػػار 

كالهصػػالح التػػم تسػػ ج دكؿ الخاػػ ج إلػػج تح   هػػا باسػػتخداـ الكسػػائؿ كال ػػراءات التػػم ترابػػا 
, إلج  اإلب الته  ز ها بػ ف الس اسػة الخار  ػة لػدكؿ اله اػس يػم إطػاره الراػم, كهػا  ركر ة

 هم اله إل ة بأهف الخا ج.ب ف الس اسات الخار  ة لدكؿ ال كار القا 
الس اسػػة صػػ اغة كتإلف ػػذ هػػف  اإلػػب آخػػر سػػ  هؿ الباحػػث زاػػج تحد ػػد أبػػرز أدكات 

الخار  ة الس ها األدكات الدباكهاس ة كاالقتصاد ة كال سرر ة, هح تك  ح آل ػة تكظ ػؼ دكؿ 
 الخا ج لهذه األدكات يم إطار تفازاها هح الهتغ رات القا ه ة كالدكل ة. 

الثػػاإلم هػػف بػػذا الفصػػؿ هحػػددات الس اسػػة الخار  ػػة لػػدكؿ الهبحػػث ؿ يػػم حػػ ف  تإلػػاك 
الخاػػ ج كبػػم الهحػػددات الداخا ػػة الهرتبطػػة بطب  ػػة الإلظػػاـ الس اسػػم لػػدكؿ الخاػػ ج كبك ػػ ها 
الػػػداخام زهكهػػػان, كالتػػػم تإل سػػـػ بػػػدكربا إلػػػج هحػػػددات داخا ػػػة بإل ك ػػػة /هاد ػػػة/ بػػػم: (الهحػػػدد 

قتصػػادم, كالهحػػدد ال سػػررم), كهحػػددات داخا ػػة ال غرايػػم, الهحػػدد الػػد هغرايم, الهحػػدد اال
 ه إلك ة/هك كز ة/ بم: (الهحددات ال  اد ة, كالهحددات اله ته  ة).

أها الهحػددات الخار  ػة يهػم إلا هػة زػف تفازػؿ دكؿ ه اػس الت ػاكف هػف  هػة هػح 
غ ربػػػا هػػػف الػػػدكؿ كالت ه ػػػات القا ه ػػػة, إذ أف ه اػػػس الت ػػػاكف الخا  ػػػم بػػػات  هثػػػؿ إلظاهػػػان 

هػػف كحػػدات هت ػػددة تإلشػػئ لػػذاتها س اسػػة   ػػان يرز ػػان هحػػددان زاػػج أسػػاس  غرايػػم, كهرػػكفإقا ه
خار  ػػػة   ػػػـك ال هػػػاز التإلف ػػػذم لاه اػػػس بصػػػ اغتها كتطب  هػػػا يػػػم إطػػػار الب ئتػػػ ف القا ه ػػػة 

 كالدكل ة. 
كالهحػددات لاس اسػة الخار  ػػة إإلهػا  تكقػػؼ دكات تكظ ػؼ بػػذه األبصػفة زاهػة يػػإف ك 

كاالقتصػػاد ة, كال سػػرر ة), كهػػدل  ,كالبشػػر ة ,الطب   ػػةاػػس الت ػػاكف (إهراإل ػػات دكؿ ه  زاػػج
األبػداؼ االسػترات   ة قدرتها زاج تكظ ؼ بذه الهكارد يم ت ز ز هراإلتها القا ه ػة, كتح  ػؽ 

إذ لـ   د ه هكف الس اسة الخار  ة ه تصران زاػج األهػف بهفهكهػ  الت ا ػدم  التم ترإلك إل ها,
 أخرل.إإلها اتسح ل شهؿ أب ادان 
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 نسُاست اخلارجُتنخىجهاث ا ويُهجٍ حأصُم يفاهًٍُ: املبذث األول
تختاؼ هفاب ـ الس اسة الخار  ة باخت ؼ رؤ ة الباحث ف يم ال  قػات الدكل ػة, 
ك  ػػكد ذلػػؾ إلػػج الطب  ػػة الد إلاه ر ػػة لاس اسػػة الخار  ػػة, كغ ػػاب إلظر ػػة أراد ه ػػة زاهػػة 

 ػػزءان هشػػترران هػػف ز قػػات الػػدكؿ الخار  ػػة لهػػا, هػػح تإلػػكع ال  ػػا ا الدكل ػػة التػػم باتػػت 
(ر  ا ا الرباب كال رصإلة كح كؽ الإلساف), إلج  اإلب بزكغ قػكل  د ػدة يػم الس اسػة 
الدكل ة (الفػازا ف غ ػر الػدكل  ف كالشػررات هت ػددة ال إلسػ ات, كغ ػربـ), كبػك هػا   رػس 

 با.ت   د ظابرة الس اسة الخار  ة, كطب  ة األب اد التم تإلدرج يم إطار 

كلها راإلت الس اسة الخار  ة تتهثؿ يم ه هكزة الهبادئ ال اهة التم تتحرـ يم 
ردكد أي ػػاؿ دكؿ الخاػػ ج زاػػج التغ  ػػرات يػػم الب ئتػػ ف القا ه ػػة كالدكل ػػة, كتػػرتبط ارتباطػػان 
هباشػػػران بشػػػؤكف الػػػدياع كاألهػػػف كاالقتصػػػاد كإلػػػكاحم الح ػػػاة الهختافػػػة, يػػػإف ك ػػػح هبػػػادئ 

  ػة الرئ سػ ة كال ػرارات الرب ػػرة هػف شػأف ق ػادات دكؿ الخاػ ج, يػػم كأبػداؼ الس اسػة الخار 
حػػػػ ف ت هػػػػؿ كزارات الخار  ػػػػة زاػػػػج تإلف ػػػػذ تاػػػػؾ الهبػػػػادئ, ك بػػػػرز يػػػػم ذلػػػػؾ دكر أ هػػػػزة 

 اله اس يم تإلس ؽ تاؾ الس اسات لاخركج بهكقؼ هكحد بشأف ال  ا ا الهطركحة.

الػػػدكؿ هػػػح يالس اسػػػات الخار  ػػػة لػػػدكؿ اله اػػػس تهػػػدؼ إلػػػج تإلظػػػ ـ إلشػػػاط بػػػذه 
غ ربػػػا هػػػف الػػػدكؿ كالت ه ػػػات القا ه ػػػة كالدكل ػػػة, كحها ػػػة رزا ابػػػا كالهؤسسػػػات التاب ػػػة 
لسػػػػ ادتها, إلػػػػج  اإلػػػػب تػػػػأه ف هصػػػػالحها الكطإل ػػػػة ك ػػػػهاف أهإلهػػػػا الػػػػداخام, كازدباربػػػػا 

 االقتصادم, بها  ح ؽ األهف كالس ـ لش كبها, كش كب الدكؿ األخرل.

  ػػة لػػدكؿ اله اػػس ال  تطاػػب أف  رػػكف كالكاقػػح أف الحػػد ث زػػف الس اسػػة الخار 
لاه اس ساطة يكؽ الدكؿ األز اء, إذ أف تاؾ الس اسة بم ظابرة ساكر ة تتطػكر هػف 

ط االلت ػػاء بػػ ف أز ػػائ , كصػػ اغتها يػػم شػػرؿ اخػػ ؿ قػػدرة اله اػػس زاػػج استرشػػاؼ إل ػػ
إهػػا بالصػػ غة الهباشػػرة كبػػم  -ازتهػػادان زاػػج هخاطبتهػػا لغ ربػػا هػػف الػػدكؿ تك هػػات زاهػػة

 ازػػدة ال اهػػة, أك بشػػرؿ غ ػػر هباشػػر زػػف طر ػػؽ طػػرؼ ثالػػث, أك زػػف طر ػػؽ الب اإلػػات ال
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 كبك ها  ز ػد هػف در ػة اتفػاؽ الػدكؿ األز ػاء زاػج زإلاصػر أساسػ ة هػف -الدباكهاس ة

  الس اسة. بذه كتإلف ذ رسـ كتإلس ؽ التشاكر ي ها ب إلها زاج  خ ؿ
 الخارجٌةة السٌاساوالً: مفهوم  

 ف الس اس  ف زاج زدـ ك كد ت ر ؼ هتفؽ زا   لهفهكـ   هح الرث ر هف الباحث
الس اسػػة الخار  ػػة, إال أف ه هػػؿ الت ر فػػات تتفػػؽ يػػم  كبربػػا ال ػػاـ زاػػج أف الس اسػػة 

إذ زريهػػا  (1)الخار  ػػة تشػػهؿ األي ػػاؿ الهاديػػة كالهػػؤثرة لادكلػػة كالهك هػػة خػػارج حػػدكدبا.
لدكلػػة ه  إلػػة هػػح غ ربػػا هػػف " بأإلهػػا الخطػػة التػػم ترسػػـ ال  قػػات الخار  ػػة فاضــل زكــي"

" بأإلهػا يػف إدارة ز قػات الدكلػة هػح الػدكؿ ليـون نويـلالدكؿ. كيم الطار إلفس , زريها "
  (2)األخرل.

لرف بذه الت ر فات ال هكه ة ال تغطم الس اسة الخار  ة هح اتساع الهفهـك يػم 
الخار  ػة  الس اسة الدكل ة. لذلؾ   ػرض الباحػث لػب ض الت ر فػات التػم تتإلػاكؿ الس اسػة

" إلػػػج موســـوعة السياســـةهػػػف  كاإلبهػػػا الهختافػػػة, إذ تهػػػدؼ الس اسػػػة الخار  ػػػة بحسػػػب "
تإلظػػػػػ ـ إلشػػػػػاط الدكلػػػػػة كرزا ابػػػػػا كالهؤسسػػػػػات التاب ػػػػػة لسػػػػػ ادتها هػػػػػح غ ربػػػػػا هػػػػػف الػػػػػدكؿ 
كالت ه ػػات الدكل ػػػة, رهػػػا تهػػدؼ إلػػػج صػػػ اإلة اسػػػت  ؿ الدكلػػة كأهإلهػػػا كحها ػػػة هصػػػالحها 

 (3)االقتصاد ة.

                                                           

  ػة (دراسػة إلظر ػة), (بغػداد:  اه ػة بغػداد: را ػة ال اػـك هازف إسهاز ؿ الره اإلم: الس اسػة الخار  )1(
  13), ص1991الس اس ة, 

هارس ؿ ه رؿ: الس اسة الخار  ة, تر هة: خ ر خ ر (ب ػركت:  ػر س  ػرس, ساسػاة  إل   زف, )2(
 16آياؽ دكل ة, د.ت), ص

ادراسػات كالإلشػر, ال زء الثالث (ب ركت: الهؤسسة ال رب ة ل-زبد الكباب الر الم: هكسكزة الس اسة )3(
 386د.ت), ص
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" الس اسػػػة الخار  ػػػة  ػػػهف الطػػػار األ ػػػد كلك م نورمـــان ىيـــليػػػم حػػػ ف قػػػدـ "
لاحركهػػة ه تبػػران أإلهػػا تهثػػؿ إلشػػاط الدكلػػة ت ػػاه الػػدكؿ األخػػرل؛ سػػكاء اتخػػذ بػػذا الإلشػػاط 

 (1)هظهران س اس ان أك زسرر ان كيؽ الفاسفة أك األ د كلك  ا التم  تهسؾ بها ال ادة.

لؼ الس اسػة الخار  ػة هػف ": تتػأتشارلز ىيرمانكيم  كء صإلاع ال رار,   كؿ "
السػػػاكر ات التػػػم  تب هػػػا صػػػاإل كا ال ػػػرار الرسػػػه كف يػػػم الحركهػػػة أك هػػػف  هثاػػػكبـ ب صػػػد 

روي " ك "جــاك بالنــوكبػػك هػػا  ؤرػػده " (2)التػػأث ر يػػم سػػاكؾ الكحػػدات الدكل ػػة الخار  ػػة.
ت اه الدكؿ األخرل بهػدؼ  ر" بال كؿ أإلها هإلهاج هخطط لا هؿ  طكره صاإلح ال راأولتون
 (3) ؽ أبداؼ هحددة يم إطار الهصاحة الكطإل ة.تح 

" أف الس اسػة الخار  ػة تتػأثر تب ػان لهراإلػات الػدكؿ فرانكـلجوزيـف ب إلها ازتبر "
كطب  ة إلظاهها الس اسم, ي  ن زف هدل الهشاررة ال هاب ر ة يم اتخػاذ ال ػرار, ح ػث 

زػف هث  تهػا يػم يم الػدكؿ األكتكقراط ػة تختاػؼ  ةأرد أف ب ارؿ صإلح الس اسة الخار  
الػػدكؿ الد ه راط ػػة, كقػػد إل ػػـ زػػف بػػذه الح   ػػة تحػػكؿ أساسػػم يػػم طب  ػػة اله ارػػؿ التػػم 

 (4)تشترؾ بصفة أك أخرل يم زها ة إزداد الس اسة الخار  ة.

بالهحصػػػاة  هرػػػف ت ر ػػػؼ الس اسػػػة الخار  ػػػة بركإلهػػػا ت ٌبػػػر زػػػف أإلهػػػاط السػػػاكؾ 
اقػػػػح الػػػػذاتم كالهك ػػػػكزم لادكلػػػػة, الس اسػػػػم الخػػػػار م الهػػػػادؼ كالهػػػػؤثر كالإلػػػػابح هػػػػف الك 

كالهك   خارج حدكدبا ب صد تح  ؽ بدؼ س اسػم هحػدد  خػدـ هصػالحها, كبهػا  هرإلهػا 
 هف إقاهة ز قات هإلفتحة كهتزإلة هح غ ربا هف الدكؿ.

                                                           

)
1
 ( Norman Hill: International Politics (New York: Happer & Row, 1962). 

P.73 

), 2008, 1سػػػػهم أحهػػػػد الإل  هػػػػم: الس اسػػػػة الخار  ػػػػة (زهػػػػاف: دار زبػػػػراف لاإلشػػػػر كالتكز ػػػػح, ط) 2(
  20ص

)
3
 ( Jack Plano & Roy Olton: The International Relation Dictionary (Santa 

Barbara: A.B.C. Oli, 1982), p.7 

), 2009, 1(زهػاف: دار أسػاهة لاإلشػر كالتكز ػح, ط ه د الهاشهم: الز ـ الدباكهاسم كالس اسم) 4(
  23ص
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أك ه هكزػػػة األبػػػداؼ التػػػم ت ػػػ ها حركهػػػة ه  إلػػػة يتحػػػاكؿ تإلف ػػػذبا باسػػػتخداـ 
صػػػػاد ة كالس اسػػػػ ة كال سػػػػرر ة كالث اي ػػػػة كسػػػػائاها هػػػػف خػػػػ ؿ تسػػػػخ ربا لهراإل اتهػػػػا االقت

 .لتصبح أبدايها كاق  ة

ل ػد اقتصػػرت دراسػػة الس اسػػة الخار  ػػة كيػؽ التحا ػػؿ الت ا ػػدم زاػػج الػػدكؿ ي ػػط, 
تهتاؾ ال درة زاج ص اغة كتإلف ذ الس اسة الخار  ة, رها ك بحرـ أف الدكؿ تتهتح بالس ادة 

كغ ػػر الحركه ػػة, ل سػػت إال أدكات  أف الر اإلػػات األخػػرل, رالهإلظهػػات الدكل ػػة الحركه ػػة
يػػإف الإلظػػرة الت ا د ػػة له اػػس الت ػػاكف الخا  ػػم تػػإلهض زاػػج أإلػػ  , كبػػذلؾ يػػم  ػػد الػػدكؿ

بهػا ي هػا  -ه رد هإلتػدل لاػدكؿ األز ػاء. إذ لػـ تشػر ه هػؿ قػرارات كتكصػ ات اله اػس
إلػػػػج يرػػػػرة الكحػػػػدة أك االتحػػػػاد, إال يػػػػم الػػػػدزكة التػػػػم ك ههػػػػا الهاػػػػؾ  -إلظاهػػػػ  األساسػػػػم

اله اػػػس  ا تهػػػاع  كدم زبػػػد   بػػػف زبػػػد ال ز ػػػز ل تحػػػاد بػػػ ف دكؿ اله اػػػس, يػػػمالسػػػ
), كالتػم لػـ تحظػج 1033 , راإلكف األكؿ/د سػهبرالر اض(ه اس الت اكف دكؿ األزاج ل

باستثإلاء البحر ف إلت  ة الظركؼ التػم هػرت بهػا  -ب بكؿ كاسح الإلطاؽ هف دكؿ اله اس
 (1).1033خ ؿ ال اـ 

الهإلظكر الحد ث لاتحا ؿ رث ران باله  ار ال اإلكإلم لاسػ ادة, ألف  باله ابؿ, ال  هتـ
ه  ار تحد د الكحدات الدكل ة  رهػف يػم الصػفة السػاكر ة الهتهثاػة يػم قػدرة التػأث ر زاػج 
الكحػػػدات األخػػػرل,  ػػػهف إطػػػار تإلظ هػػػم هسػػػت ؿ. هػػػا   إلػػػم هػػػف الإلاح ػػػة ال اإلكإل ػػػة بػػػأف 

 زػف هسػت اة دكل ػة قاإلكإل ػة خصػ ةاألساسػم بش إلظاهػ   ػكء يػم  تهتػح ه اػس الت ػاكف

براـ ح كؽ الت اقد  ترتب زإلها أز ائ ,  إلج  اإلب تهتػح كالتهاؾ, كالت ا م اله ابدات كا 

 بكظائفػ  كال  اـ أغرا  , تح  ؽ  تطابها التم ال اإلكإل ة كهكظف   باألبا ة كأ هزت  اسله ا

                                                           

الخا  ػػم", هكقػػح الرتركإلػػم: ه هػػد ال رب ػػة لادراسػػات كالتػػدر ب,  االتحػػاد "الإلخبػػة الخا   ػػة كهشػػركع )1(
12/7/2012 

http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/12/225940.html 

http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/12/225940.html
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الر ػاض  يػم الهكق ػة تكالحصػاإلا اتفاق ػة االهت ػازات كيػؽ األز اء الدكؿ هف رؿو  إقا ـ يم
  (1).3984زاـ 

كبإلػػػا البػػػد هػػػف الته  ػػػز هػػػا بػػػ ف الس اسػػػة الخار  ػػػة كالس اسػػػات الخار  ػػػة لػػػدكؿ 
بصػإلازة قػرار الس اسػة الخار  ػة,  اله اس, إذ تحتفظ رؿ دكلة هف دكؿ اله اس لإلفسػها

أشػب  هف تبإلم هكاقػؼ  اله اس أسهـ يم تهر ف ز اءدكؿ األالب ف ها الت اإلس إال أف 
 الس اسػػة بح ػػث ت رػػس هبػػادئ ,تػػم تكا ههػػاال  ػػا ا اله ظػػـ كحػػد ت ػػاه ا  رػػكف بالههػػ

 ب ف ات ابات الس اسة التإلس ؽ    ؿ هها يرادل األز اء الدكؿ هبادئ اسه ال الخار  ة

تصكر ذلؾ يم  . ك هرفالس اسػ ة أإلظهتها يم ظؿ تشاب   س رة الدكؿ هههة لهذه الخار  ة
 (2):األز اء الخار  ة لادكؿ بالس اسة تتصؿ ته اال إطار اله اس  هف ث ثة

) *(اػس األزاػجله ا -اػسله ا أ هػزة ت ػكـ الخار  ػة: الس اسػ ة رسػـ ه ػاؿ يػم -3

 ال  ػا ا يػم ال ػرارات كاتخػاذ الخار  ػة الس اسػة برسػـ )**(الػكزارم اػسله كا

 قػدك  الفرد ػة, الهكاقؼ هح تهاهان   إلس ـ قد زاهان   هاز ان  تهثؿ هكقفان  كبذه الهاهة,

 .التفاص ؿ كال زئ ات ب ض يم زإلها  فترؽ

 هكقػؼ تح  ػؽ  ت ػذر التػم ال  ػا ا  ػهف الخار  ػة: الس اسػة تإلسػ ؽ ه ػاؿ يػم -1

 بذه إز ف قبؿ كالتشاكر التفابـ تح  ؽ زاج اسله ا أ هزة ت هؿ ا,إلههكحد بشأ

يػػم الهحػػ ط ال غرايػػم  ة ر تغ ػػر هسػػأك ػػاع السػػ ها يػػم حػػاؿ ك ػػكد  الهكاقػػؼ
                                                           

), 1990, 1الس سػػؿ, ط األشػػ ؿ: ال  قػػات الدكل ػػة له اػػس الت ػػاكف (الرك ػػت: ذات   ) زبػػد1(
 38, 15ص

 5-4الهر ح السابؽ إلفس , ص )2(
س الت اكف, ك ترػكف هػف رؤسػاء الػدكؿ األز ػاء. كترػكف رئاسػت  دكر ػة حسػب الساطة ال ا ا له ا )*(

 الترت ب اله ائم ألسهاء الدكؿ.
 ترػػكف هػػف كزراء الخار  ػػة لاػػدكؿ األز ػػاء, أك هػػف  إلػػكب زػػإلهـ هػػف الػػكزراء. كترػػكف رئاسػػت   )**(

ذا دزت ال ركر  لادكلة التم تكلت رئاسة الدكرة ة تسػإلد الرئاسػة ال اد ة األخ رة لاه اس األزاج, كا 
 لادكلة التال ة يم رئاسة اله اس األزاج
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 اإلقميمـيالػ هف, أك ك ػكد خػ ؼ هػح دكؿ ال ػكار الحاؿ يم رها بك   اسلاه
 كااليتراؽ. لاصداـ هدزاة أك هتفرقة تبدك الهكاقؼ ال بح ث(ال راؽ كا  راف) 

 خا   ػة ف دباكهاسػ ةترػك  اػسله ا  حػاكؿ الخار  ػة: الس اسػة تإلف ػذ ه ػاؿ يػم -1

 فرػرال تكح ػد زف األز اء, ي  ن  الدكؿ ب ثات ب ف التإلس ؽ هف خ ؿ هكحدة,

 الدباكهاسػم الح ػؿ يػم التػدر ب لا ػاها ف بػراهج خػ ؿ هػف الدباكهاسػم كالػكزم

 األز اء. لادكؿ
 بالنسبة لدول الخلٌج الخارجٌةة السٌاسثانٌاً: أدوات 

 إلطػػػكم تطب ػػػؽ الس اسػػػة الخار  ػػػة زػػػادة زاػػػج تكظ ػػػؼ ه هكزػػػات هختافػػػة هػػػف 
دكلػػة إلػػج اسػػت هاؿ ال هػػؿ رػػأف تا ػػأ ال ,الهػػكارد كالههػػارات الهإلاسػػبة لتح  ػػؽ بػػدؼ ه ػػ ف

ال رب ػػة الخاػػ ج الدباكهاسػػم, كالسػػ ح االقتصػػادم يػػم آف كاحػػد رهػػا حػػدث بالإلسػػبة لػػدكؿ 
  .3971 زاـ أرتكبرأثإلاء حرب 

بػػػػدكف تػػػػكاير تاػػػػؾ الهػػػػكارد  صػػػػبح هػػػػف ال سػػػػ ر تح  ػػػػؽ أبػػػػداؼ الس اسػػػػة لرػػػػف ك 
 ذلػػؾيػػإف  ,تاػػؾ الحالػػة يػػمكحتػػج . لفازػػؿ دكلػػم آخػػر ذلػػؾ األهػػرالخار  ػػة هػػا لػػـ  كرػػؿ 

  تطاب است هاؿ ه هكزػة هػف األدكات الرف اػة بإقإلػاع ذلػؾ األخ ػر بتحهػؿ زػبء تح  ػؽ
بػػر الإلفػػاذ إلػػج داخػػؿ الإلظػػاـ الس اسػػم يػػم تاػػؾ الدكلػػة, أك التػػأث ر  ,ؼابػػداأل تاػػؾ سػػكاء زى

كهػف ذلػؾ التػزاـ الكال ػات الهتحػدة ب ػهاف  (1),بهػا تهارػ  هػف هػكارد طب   ػة يم س اسػتها
دكؿ ه اػػس الت ػػاكف يػػم ه ابػػؿ اسػػتهرار تػػديؽ الػػإلفط لألسػػكاؽ الدكل ػػة  أهػػف األإلظهػػة يػػم

بأس ار هإلاسبة هف  هة, كتهر ر صف ات التسا ح ال سررم هف  هة أخرل, إلاب ؾ زف 
 ك كد ال كازد ال سرر ة يم الهإلط ة .

يػػم هسػػار الس اسػػة  هػػؤثران   إلبػػح هػػف ركإلهػػا زػػاه ن  تاػػؾ األدكاتف أبه ػػة أكالكاقػػح 
زاػػػج اسػػػت هاؿ إحػػػدل  ةدر يحػػػ ف تتػػػاح لادكلػػػة ال ػػػ هػػػا,كه اله هالسػػػهات ددان الخار  ػػػة, كهحػػػ

بطػػابح ه ػػ ف,  ةس اسػػتها الخار  ػػ  طبػػحيػػإف ذلػػؾ  أدكات الس اسػػة الخار  ػػة بشػػرؿ دكرم
                                                           

)
1
 ( Loyed Jensen: Explaining Foreign Policy (New Jersey: Prentice-

Hall,1982), P.228-229 
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, األدكات الدباكهاسػػػػ ة بصػػػػفة زاهػػػػة أرثػػػػر أدكات الس اسػػػػة الخار  ػػػػة اسػػػػت هاالن  كت تبػػػػر
ركسػائؿ لاترغ ػب أك  سػتخدـالتػم ت ال سػرر ةك تاكبا يم األبه ة األدكات االقتصاد ة ثػـ 

 . الترب ب

ك  حظ يم دكؿ ه اس الت اكف إلزكزها إلحك إتباع س اسات غ ر هرافة إلسػب ان, 
كالترر ػػز زاػػج ق ػػ ة هحػػددة هػػف ق ػػا ا الس اسػػة الخار  ػػة بازتباربػػا دكؿ صػػغ رة هػػف 

, ازتهػادان سػبمح ههػا الإللرإلها تحاكؿ أف تا ب دكران  فػكؽ , ح ث الهساحة كزدد السراف
الإلسػػػؽ يػػػم كطب  ػػػة الهتغ ػػػرات الخار  ػػػة الهكارد االقتصػػػاد ة الإلفط ػػػة, زاػػػج هتغ ػػػرات رػػػ

ت ز ػػػز يػػػم كهػػػف بإلػػػا يػػػإف تاػػػؾ الػػػدكؿ غالبػػػان هػػػا تا ػػػأ إلػػػج األدكات الدباكهاسػػػ ة  .الػػػدكلم
كالس ها ك كدبا  هف إطار إقا هػم ه  ػد    ػؿ هػف تح  ػؽ أبػدايها  س استها الخار  ة.

ه ة خاصة ب د اإلرسار قػكة ال ػراؽ ال سػرر ة أصػبح الإلظػاـ ال راإلػم  تهتػح يم غا ة األب
 بهاهش كاسح هف حر ة الحررة يم هإلط ة الخا ج .

 (1),إلػػج ثهػػاإلم أدكاتأدكات الس اسػػة الخار  ػػة  "ىيرمــانتشــارلز   سػػـ الباحػػث "
سػػػ  هؿ الباحػػػث زاػػػج تحد ػػػد آل ػػػة تكظ ػػػؼ دكؿ ه اػػػس الت ػػػاكف ه ته ػػػة لهػػػذه األدكات 

الطػػار الراػػم لاه اػػس, هػػح الشػػارة إلػػج أف دكؿ اله اػػس قػػد تا ػػأ هإلفػػردة إلػػج   ػػهف
تكظ ؼ تاؾ األدكات بها  خدـ س استها الخار  ة, كت تبر الس كد ة, كقىطر األرثر بركزان 

ه ارإلػػػة بػػػدكؿ ال ػػػكار  يػػػم اسػػػت هاؿ بػػػذه األدكات خػػػ ؿ ال  ػػػد األكؿ هػػػف ال ػػػرف الحػػػالم
 ) :القا هم (ال راؽ, إ راف

 لرسـ كالتإلس ؽ التشاكر أدكات هف أداة الت اكف اسه   هثؿ :دوات الدبموماسيةاد -3

 الهػرتبط الدباكهاسػم لا هػؿ أداة ركإلػ  زػف ي ػ ن الهشػتررة,  ت الخار  ػةاس اسػال

 كالػدياع الخػار م لا ػالـا ههت ػد ك الح ك ػة,  ال  ػا ا ب ػض يػم اتخػاذ ال ػراراتب

كت هػؿ ( 2)الهتحػدة, األهػـ  ثػاؽه أبػداؼ كهبػادئ  ػهف هسػاإلدتها زإلهػا كتشػ  ح

                                                           

 95-91ص هر ح سابؽ, الخار  ة, الس اسة تحا ؿ سا ـ: الس د هحهد)1(
 32-29ص هر ح سابؽ, األش ؿ: ال  قات الدكل ة له اس الت اكف,   زبد )2(
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شػػػبرة السػػػفارات  الدباكهاسػػػ ة هػػػف خػػػ ؿ كاتدتكظ ػػػؼ األدكؿ اله اػػػس زاػػػج 
حها ة هكاطإل ها كههتاراتهـ يم الخارج كتإلظ ـ  بهدؼ كال إلصا ات كالهفك  ات
إلج  اإلب التإلس ؽ الدائـ ب ف هإلدكبم دكؿ اله اس, يػم ت اهاهـ هح األ اإلب, 

 ة كالدكل ة رإل اء خطاب هكحد لدكؿ اله اس أهػاـ الهإلظهات كالهؤسسات ال رب
. بػذا هػف  هػة كهػف اال تهازات السإلك ة لصإلدكؽ الإل د الدكلم, كالبإلؾ الدكلم

 هة أخرل كبالرغـ هػف تذبػذب ال  قػات ال راق ػة الخا   ػة بسػبب غػزك ال ػراؽ 
لارك ػػت أك تذبػػذب ال  قػػات اال راإل ػػة الخا   ػػة هػػف  هػػة اخػػرل بسػػبب ق ػػ تم 

ر الهارات ػػة الهحتاػػة هػػف قبػػؿ إ ػػراف كا ػػطرابات البحػػر ف, كلرػػف اسػػتهرت ال ػػز 
رػػؿ هػػف قطػػر كزهػػاف ب  قػػة قك ػػة هػػح ا ػػراف كخاصػػة أف ه ػػ ؽ برهػػز يػػرض 
 خصكص ة لات اكف االهإلم كال سررم ب ف دكؿ اله اس هح إطاربا القا هم .

كلرػػػػف رغػػػػـ ك ػػػػكد بػػػػذه الخ يػػػػات اال اف اسػػػػاكب الهفاك ػػػػات كالت اهػػػػؿ زبػػػػر 
ألدكات الدباكهاس ة بك الطابح الذم غاب زاج ال  قات هح ال راؽ كا  راف كخاصة يػم ا

 هك كع ال زر الهتإلازع زا ها أك الخ يات الهت ا ة باألك اع القا ه ة .
رث ػػػػػػران هػػػػػػا تا ػػػػػػأ دكؿ الخاػػػػػػ ج إلػػػػػػج اسػػػػػػت هاؿ األدكات  :اددوات االقتصــــــادية -1

تصػػد ر البتػػركؿ كتكظ ػػؼ االقتصػاد ة كذلػػؾ لركإلهػػا ت تهػػد بشػػرؿ أساسػم زاػػج 
ذلػػػؾ  هاػػػة ال ػػػرارات التػػػم كهػػػف أهثاػػػة زكائػػػده يػػػم ت ز ػػػز س اسػػػتها الخار  ػػػة, 

, بػدءان 3971اتخذتها دكؿ الخا ج ال ربم يم أز اب حرب السادس هف أرتكبر 
دكالر يػػم  5.33إلػػج % ل صػػؿ 70 به ػػدار الػػإلفط ز ػػادة سػػ ر بره ػػؿقػػرار هػػف 
لتشػػد د  %5بإلسػػبة  إإلتػػاج الػػإلفطخفػػض كهػػف ثػػـ قػػرار  )1(,3971 أرتػػكبر  36

 , كقػػػػرار3971أرتػػػػكبر  37يػػػػم  "إسػػػػرائ ؿ"ال ػػػػغط االقتصػػػػادم زاػػػػج هؤ ػػػػدم 
 ,3971أرتكبر 10يم  الكال ات الهتحدة إلجالإلفط  زاج شحإلات شاهؿال حظرال

الرػػػكإلغرس  ةلبػػػاطبه ر تشػػػارد إل رسػػػكفاألهر رػػػم السػػػابؽ الػػػرئ س ب ػػػدها قػػػاـ 

                                                           

)
1
 ( Daniel Yergin; The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power 

(New York:Simon & Schuster, 1991), p.606 
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ها ػػػار  1.1ب  هػػػة  لسػػػرائ ؿ سػػػرر ة الصػػػف ة هػػػف الهسػػػازدات بالهكاي ػػػة زاػػػج 
  )1(.دكالر

الهال ػػػة الهسػػػازدات  ك ػػػذرر يػػػم بػػػذا ال اإلػػػب أ  ػػػان ق ػػػاـ دكؿ اله اػػػس بت ػػػد ـ
كهثالهػػا ( 2)كال ػػركض ال زهػػة لتهك ػػؿ س اسػػات التإله ػػة لا د ػػد هػػف الػػدكؿ ال رب ػػة. كالهػػإلح

ات الساطة بالتإلس ؽ هح هؤسس قطاع غزة إزهارزادة لها كف دكالر  646رصد ها ار ك
زاػج هػدل رهسازدات هال ػة لػألردف  ها ار دكالر 3.150كت د ـ  )3),الشرز ة الفاسط إل ة
ها كف دكالر سإلك ان تصرؼ لتهك ؿ زدد هف الهشار ح التإلهك ة  150خهسة سإلكات بكاقح 

 الس اسػم التػأث ر هػف إلػكع إ ػفاء يػم رب ػران  تررػت أثػران  الهسػازدات هح الشارة إلج أف بػذه

 إقالػة األردفطابػت الرك ػت هػف هاػؾ ح ػث  الدكؿ, هف غ ربا زاج الهاإلحة دكؿال هف قبؿ
 )4(الهال ة.شرط قبؿ ت د ـ الهسازدات ر خالد الرررم الهارم د كافالرئ س 

الشػػػػرراء  التفػػػػاكض هػػػػحهػػػػف  اإلػػػػب أخػػػػر تشػػػػهؿ األدكات االقتصػػػػاد ة زها ػػػػات 
ر ة كالت ر فػات ال هرر ػة الت ا حكؿ تإلظ ـ اله اه تالت ار  ف الرئ س  ف لدكؿ اله اس 

) 3987إذ قػرر اله اػس األزاػج يػم دكرتػ  الثاهإلػة (الر ػاض,  ,كأدكات الحها ة الت ار ة
التكق ػح زاػج  الهكاي ة زاج الدخكؿ يم هفاك ػات رسػه ة هػح ال هازػة األكرب ػة, كقػد تػـ

                                                           

)
1
 ( Thomas W. Lippman: Inside The Mirage: America's Fragile Partnership 

with Saudi Arabia (Colorado; Westview Press, 2004). P.156-157 

الهزا هػة: ق ػا ا دكل ػة: تررػة قػرف ه ػج ك حهكلػة قػرف أتػج (زهػاف : دار الحاهػد  زػكض هحهػد )2(
 223), ص2004, 1لاإلشر كالتكز ح, ط

ها ػػػار دكالر كب  ػػػك ة هفتكحػػػة", هكقػػػح  1.6"دكؿ الخاػػػ ج تؤسػػػس برإلاه ػػػا لزػػػادة إزهػػػار غػػػزة بػػػػ ) 3(
 )2/3/2009 -5621, (ال دد:صح فة االقتصاد االلرتركإل ةالرتركإلم: 

http://www.aleqt.com/2009/03/17/article_205407.html 

هكقػػػح ", "إب ػػػاد خالػػػد الرررػػػم زػػػف رئاسػػػة الػػػد كاف الهارػػػم شػػػرط لت ػػػد ـ هسػػػازدات خا   ػػػة لػػػألردف) 4(
  25/4/2011الرتركإلم: أخبار بادإلا, 

http://www.baladnanews.com/more.php?newsid=24376&catid=1 

http://www.baladnanews.com/more.php?newsid=24376&catid=1
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ث ف ك ػرل ب ػض البػاح( 1).3990 ػاـ الدخاػت ح ػز التإلف ػذ بدا ػة التم   االتفاق ة الطار ة
رػأداة لا ػغط  األدكات االقتصػاد ة اسػتخداـغالبان هػا تا ػأ إلػج  أف حركهات دكؿ الخا ج

زاج الدكؿ الغرب ة هف خ ؿ ز ادة إلف اتها ال سرر ة بهك ػب صػف ات تهػدؼ إلػج تكط ػد 
ال  قات كالتحالفات هح الدكؿ الربرل لتأ  د هكاقفهػا الس اسػ ة كالدباكهاسػ ة يػم الهحايػؿ 

 خف ؼ هف له ة االإلت ادات الغرب ة لس ؿ ح كؽ الإلساف كالحر ات ال اهة.الدكل ة, كالت
األدكات  تا بػ  الػذم كالهػؤثر الهػاـ الػدكر إغفػاؿ هرػف  ال :اددوات العسـكرية -1

هػػف خػػ ؿ إإلشػػاء  (2)لػػدكؿ الخاػػ ج, األهػػف ال ػػكهم زاػػج يػػم الحفػػاظ ال سػػرر ة
ت ال سػػػرر ة ررسػػػائؿ ال ػػػكات الهسػػػاحة كتػػػدر بها كتسػػػا حها كتكز  هػػػا, كالتحالفػػػا

هػح ز ػد التحالفػات ال سػرر ة ذلػؾ,  تك   لاخػارج ت ب ػران زػف قػكة الدكلػة. كهثػاؿ
قاهػػة قكازػػد  األهر ر ػػة, -الرك ت ػػة اله ابػػدة يػػم حالػػة رهػػاالػدكؿ الغرب ػػة  كا 

, يم ح ف   تبر الا كء إلج الحرب الهػ ذ زسرر ة داخؿ أرا م دكؿ اله اس
إذ ا ػػطرت دكؿ اله اػػس إلػػج دخػػكؿ   ػػة, األخ ػػر يػػم تإلف ػػذ الس اسػػات الخار 

كقػد تػـ  ,3990آب/أغسػطس  1اال ت اح ال راقم لارك ت يم هح  حربو دياز ة
إلص زاػج أف أهػف دكؿ اله اػس رػؿ ال ذلؾ كي ان لهبدأ األهػف ال هػازم الػذم  ػ

 ت زأ كأف أم ازتداء زاج أ ة دكلة هف الدكؿ األز اء بك ازتداء زاػج الػدكؿ 
هػػػف خػػػ ؿ تكق ػػػح اتفاق ػػػة الػػػدياع األهػػػف ال هػػػازم  ز ػػػز تػػػـ ت رهػػػا (3)األخػػػرل.

التػػػم قػػػكات درع ال ز ػػػرة,  , كتطػػػك ر1000الهشػػػترؾ يػػػم رػػػاإلكف األكؿ/د سػػػهبر
ل بت دكران كا حان هف خ ؿ تدخاها لردع حررػة االحت ا ػات يػم البحػر ف يػم 

                                                           

( الر ػاض:  2010-2001ه اس الت اكف لدكؿ الخا ج ال رب ة يػم ز ػده الثالػث: التراهػؿ كالكحػدة) 1(
 272-271), ص2010, 3األهاإلة ال اهة, ط -هررز اله اكهات

(ب ػركت: هررػز  ة ق ا ا االستهرار كالتغ  ر زام الد ف ب ؿ, كإل ف ف هس د: الإلظـ الس اس ة ال رب )2(
 106-105, ص)2000, 1دراسات الكحدة ال رب ة, ط

هر ػػػح  ,2010-2001ه اػػػس الت ػػػاكف لػػػدكؿ الخاػػػ ج ال رب ػػػة يػػػم ز ػػػده الثالػػػث: التراهػػػؿ كالكحػػػدة)3(
 193ص سابؽ,
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, أ  ػػا ق ػػاـ دكؿ اله اػػس بت ز ػػز قكتهػػا ال سػػرر ة بهػػا  ػػت ءـ هػػح 1033ال ػػاـ 
دات ال ائهػػػػة التػػػػم تهػػػػدد أهػػػػف كاسػػػػت رار الهإلط ػػػػة كزاػػػػج رأسػػػػها الربػػػػاب التهد ػػػػ

الهتهثػػػؿ بال هازػػػات الهتطريػػػة زاػػػج حػػػدكد دكؿ الخاػػػ ج رهػػػا بػػػك حاصػػػؿ يػػػم 
ال ػػراؽ كسػػكر ا كالػػ هف أك هػػف خػػ ؿ التهد ػػدات التػػم تخا هػػا ك ػػكد دكلػػة تهاػػؾ 

 (1)برإلاه ان إلكك ان قد  هدد دكؿ الهإلط ة هف  هة أخرل.
ــــةاددوات الس -4 إف الس اسػػػػة الخار  ػػػػة أل ػػػػة دكلػػػػة بػػػػم اهتػػػػداد  :ياســــية الداخمي

دكؿ يهػػػـ الهحػػػددات ال اهػػػة لسػػػاكؾ طب  ػػػم لاس اسػػػة الداخا ػػػة, كهػػػف ثػػػـ يػػػإف 
 ػتـ هػف خػ ؿ ه ا إلػة هػدل تػأث ر اله كهػات الداخا ػة يػم رسػـ السػاكؾ  الخا ج 

تإلصػػػػػرؼ أدكات الس اسػػػػػة الداخا ػػػػػة إلػػػػػج الههػػػػػارات  إذ ,دكؿهػػػػػذه الػػػػػلالخػػػػػار م 
لرسػب تأ  ػد ال ػػكل الداخا ػة بشػأف الت اهػػؿ  دكؿ الخاػػ ج الهػكارد التػم تسػت هاهاك 

اس اسػة الخار  ػة   ػكم لذلؾ أف هثؿ بػذا التأ  ػد  ,هح ق ا ا الس اسة الخار  ة
كهف قدرة صاإلح الس اسة  ,الدكؿ يم الت اهؿ هح الكحدات األخرلتاؾ  قدرةهف 

 ة يػم دكلتػ  كارتسػاب تأ  ػدبا الخار  ة زاج الت اهؿ هح هختاؼ ال ػكل الس اسػ
 .لس است 

 يػم ب  ػد حػد إلػج دكؿ الخاػ ج تتب هػا التػم التإله ػة كرػذلؾ تػؤثر اسػترات   ة 
أك  الب ركقراط ات الهؤثرة يم صإلح ال ػرار ب ض ظهكر إلج تؤدم الخار م, ي د ساكرها
ف االرتبػاط يػم الهصػاحة صػاحبة الفئػات  يػم الداخا ػة الهتغ ػرات تػأث ر بالخػارج. كا 
 الهشػراة  ػخاهة هثػؿ أف هتغ ػران  به إلػج هرربػة, صػكرة يم أح اإلان   تـ الخار م الساكؾ
لػدكؿ  الخػار م السػاكؾ يػم هباشػرة  ػؤثر ال ربهػا الػدخؿ ال ػكهم تكز ػح سػكء أك السػراإل ة
 كال دكاإل ػة كاالغتػراب هشػازر ال اػؽ بإثػارة الس اسػم االست رار يم  ؤثر قد , لرإل الخا ج
 لفػتح تسػ ج قػد التػم لادكلػة الخػار م الساكؾ  تأثر كإلت  ة ذلؾ ال هازات, ب ض لدل

   ؼ زف لصرؼ الهكاطإل ف الكبه ة اله ارؾ ب ض كايت اؿ الخار  ة ب ض ال بهات

                                                           

)
1
 ( "The Bahrain Situation", Assessment Report (Doha: Arab Center for 

Research & Policy Studies, March 2011), p. 5 
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يهػح رب ػح  (1)أخػرل. ك هػة كتك  ههػا إلفكسػهـ السػخط يػم شػحإلة كاهتصػاص الإلظاـ أداء
سػػ كد ة الشػػرق ة أث ػػرت الثػػكرات ال رب ػػة كبػػدء الحػػراؾ الس اسػػم يػػم ب ػػض الهحايظػػات ال

ق ػ ة هحاكلػػة اغت ػاؿ السػػف ر السػػ كدم يػم كاشػػإلطف, كتػػكرط أ هػزة الهخػػابرات ال راإل ػػة 
 يم ال ها ة, أ  ا دخكؿ قكات درع ال ز رة يم البحر ف, كغ ربا هف التطكرات الداخا ة.

ك  صػػػػػػد بهػػػػػػا الههػػػػػػارات الهسػػػػػػت هاة ل هػػػػػػح كتفسػػػػػػ ر  :االســــــتخباراتيةاددوات  -5
 , ا ة ب درات كخطط كإلكا ػا كسػاكر ات الكحػدات الدكل ػة األخػرلاله اكهات الهت

, رهػػػػا تشػػػػهؿ باكتفسػػػػ ر  تشػػػػهؿ تاػػػػؾ األدكات الخاصػػػػة ب هػػػػح اله اكهػػػػاتبػػػػم ك 
كقػػد ل بػػت الهخػػابرات الهارات ػػة دكران  ,ه هكزػػة أدكات االسػػتط ع كال كاسػػ س

شخصان زكرت  ػكازات سػفر  17هههان يم الرشؼ زف شبرة هكساد هركإلة هف 
ة زاػػػج إلطػػػاؽ كاسػػػح لاػػػتهرف هػػػف اغت ػػػاؿ ال  ػػػادم الفاسػػػط إلم يػػػم حررػػػة غرب ػػػ

  (2)حهاس هحهكد الهبحكح.
 دكات الدزائ ة كاأل إلدرج تحت األدكات الرهز ة ه هكزة هف  :اددوات الرمزية -6

 إلحكاألإلشطة الهك هة  إلجتإلصرؼ األدكات الدزائ ة , إذ كالث اي ة ةاأل د كلك  
 هػػف خػػ ؿ ,يػػراد ال ػػاد  ف كالإلخػػب غ ػػر الرسػػه ةأيرػػار األك التػػأث ر يػػم هفػػاب ـ 

رػػػالترك ج لفرػػػرة التراهػػػؿ  تأ  ػػػد رأم ه ػػػ ف إلػػػجحػػػث هػػػف تك ػػػ  إلػػػ هـ الدزا ػػػة 
االقتصػػػادم كالس اسػػػم  ػػػهف اله ته ػػػات الهإل ػػػك ة يػػػم إطػػػار دكؿ اله اػػػس 

لغػة كث ايػة ذات كاالإلتهاء إلج ح ارة هكحدة,  إس ه ةاإلط قان هف ك كد بك ة 
ف التشاب  يم الػإلظـ الس اسػ ة كاالقتصػاد ة كاال تهاز ػة, كتزا ػد إلا هة زكاحدة 

الكزم بالت ارب كالت اهف ب ف أز اء اله اس, كقػد تتطػكر بػذه الفرػرة بهػدؼ 
                                                           

كال ػالـ (ب ػركت:  ال ػرب ال ربػم, هحػرر يػم: الػكطف استشػراؼ هسػت بؿ هشػركع بػ ؿ: الد ف زام )1(
 35ص ),1988 ,1ال رب ة, ط الكحدة دراسات هررز

 -24هكقػػح الرتركإلػػم: يػػراإلس , "دبػػم تهاػػؾ أدلػػة  د ػػدة تػػد ف الهكسػػاد يػػم ق ػػ ة اغت ػػاؿ الهبحػػكح" )2(
21/2/2010 

http://www.france24.com/ar/20100220-new-proof-condemn-israel-mossad-

dubai-hamas 

http://www.france24.com/ar/20100220-new-proof-condemn-israel-mossad-dubai-hamas
http://www.france24.com/ar/20100220-new-proof-condemn-israel-mossad-dubai-hamas
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الهتشػػػػػػابهة  ػػػػػػد ب  ػػػػػػها  إلغػػػػػػاء الخ يػػػػػػات بػػػػػػ ف األإلظهػػػػػػة ذات الخصػػػػػػائص
لس اسػػػة الخار  ػػػة ا كاتأدأبػػػـ  ال ز ػػػرة الف ػػػائ ة رهػػػا ت تبػػػر شػػػبرة (1)الػػػب ض.

ا يػػم تشػػر ؿ التصػػكرات الشػػ ب ة لألحػػداث يػػم ال ػػالـ بػػدكر هػػف خػػ ؿ   ػػة ىطر لا
 (2).هصر كل ب ا كالبحر ف كال هف كسكر اك  تكإلس اإلط قان هفال ربم 

أها األدكات األ د كلك  ة يإإلهػا تهػدؼ إلػج إلشػر تصػكر هثػالم شػاهؿ لهػا  إلبغػم 
سػػ كد ة الحارهػػة زاػػج تأر ػػد الإلخبػػة الكهػػف ذلػػؾ  ,أف  رػػكف زا ػػ  اله تهػػح يػػم الهسػػت بؿ

أيرار أساس ة يم ه اؿ الس اسة الخار  ة أبههػا الت ػاهف السػ هم ك الهإلػاداة بال ػداء 
لاش كز ة سػاب ان. كل ػؿ ذلػؾ  فسػر السػ م الػدؤكب هػف السػ كد ة ل  ػد هػؤتهر قهػة لاػدكؿ 

إلشاء هإلظهة الهؤتهر الس هم ي ها ب د.  (3)الس ه ة يم ست إل ات ال رف الهإلصـر كا 

تررػػز األدكات الث اي ػػة زاػػج تكظ ػػؼ الإلتػػاج الث ػػايم كالتػػراث الشػػ بم حػػ ف  يػػم
, اتأث ر زاج الكحدات الدكل ة األخرل, كهػف أهثاتهػا إقاهػة ال ػركض الث اي ػة يػم الخػارجل

 .1011 اـ اليم لررة ال دـ رأس ال الـ  كس م قىطر إلج است اية

الإلظر ة, ك اله رية ال اه ة تإلطكم زاج است هاؿ  :اددوات العممية والتكنولوجية -7
كتطب  اتهػػا لحػػؿ هشػػر ت ه  إلػػة, كتتػػراكح تاػػؾ األدكات هػػا بػػ ف ه ػػرد التبػػادؿ 
ال اهػػػػم كبػػػػراهج الهسػػػػازدة الفإل ػػػػة إلػػػػج تكظ ػػػػؼ األقهػػػػار الصػػػػإلاز ة ألغػػػػراض 

 باالشتراؾ هح ا خر ف.  االتصاؿ الخار م

 تهاز ػة كاقتصػاد ةا  هػف الح ات ػة الهرايػؽ رايػة شػهؿ كالترإلكلك م ال اهم يالت دـ

 تػأث ر ذات هراإلػة كتحتػؿ غ ربػا زاػج تتفػكؽ لرػم لاتسػابؽ الػدكؿ ديػح ههػا كغ ربا كزسرر ة

إحػداث تحػكالت ا تهاز ػة تسػهـ يػم تطػك ر البإلػاء بهدؼ  الدكل ة ال  قات يم بال  كههـ
                                                           

)
1
 ( Philip Jacob & v .Toscano: The Integration of Political Communities 

(Philadelphia: J.B. Lippincott, 1964), P.18-19 

)
2
 ( Reem Zain: Qatar: Celebrating the Coup? Bahrain Views 29/6/2011     

http://www.bahrainviews.com/?p=9  

, 1(ب ػركت: دار االتحػػاد ال ربػػم, ط 1945غسػاف سػػ هة: الس اسػة الخار  ػػة السػػ كد ة هإلػذ زػػاـ ) 3(
 74-64), ص1980

http://www.bahrainviews.com/?p=9
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إإلشػاء الهد إلػة الت ا ه ػة كيػتح يػم ك ذرر يم ذلؾ خطكات قىطر , االقتصادم اال تهازم
هثػؿ را ػة الطػػب يػم  اه ػة ركرإل ػؿ األهر ر ػة ك اه ػة ترسػػاس ة لا اه ػات الدكل ػيػركع 

 ,خطػػػة زها ػػػة لتطػػػك ر الت اػػػ ـ ال ػػػاـ كالت اػػػ ـ ال ػػػالم, ك ػػػأتم ذلػػػؾ يػػػم إطػػػار أ ػػػ  آإلػػػد أـ
كاله ئػػات ال اله ػػة كهرارػػز البحػػكث الهت دهػػة هثػػؿ هؤسسػػة  تكرػػذلؾ االسػػت اإلة بالهؤسسػػا

  (1).كالصحم م  تطك ر الإلظاـ الت ا هراإلد, كه هد بركر إلغز لت   ـ أك 

دكران يػػػػم إزطػػػػاء دكؿ  الخا   ػػػػة تا ػػػػب الس اسػػػػة الخار  ػػػػة :المــــوارد الطبيعيــــة -8
الهػػػػكارد  تشػػػػهؿك  ,هراإلػػػػة دكل ػػػػة رهز ػػػػة تتإلاسػػػػب هػػػػح هكاردبػػػػا الطب   ػػػػةالخاػػػػ ج 

 الطب   ػػػػة األرا ػػػػم الزراز ػػػػػة, كهػػػػا تحتك ػػػػػ  األرض يػػػػم باطإلهػػػػػا هػػػػف ه ػػػػػادف
 ال  قات الدكل ة البد هف أف يم تأث ر ذات األكل ة اردالهك  كلرم تركف ,كثركات

دكؿ  اسػتغ لها, ك ػذرر يػم ذلػؾ قػرار زاج قادرة الهكارد لهذه الدكؿ الهالرة تركف
كال كائػد الهائاػة التػم ح  تهػا  3971 زاـحظر تصد ر البتركؿ ال ربم الخا ج ب

 . هكاردهف استغ ؿ تاؾ ال

 هحػؿ أطهػاع الدكؿ    ؿ تاؾ هث ن  رالإلفط هههةال األكل ة الهكارد ك كد يإف رذلؾ

 الهكارد بذه كاستخراج التإل  ب الشررات كالدكؿ الربرل, الس ها إف لـ ترف قادرة زاج هف

 زها ػات يػم لاػدخكؿ صػالحة هػكاد إلػج كتحك اهػا اتصػإل  ه زاػج كال ػدرة األرض بػاطف هػف

 أف الصػإلازات ح ػث قتصػادماال بال اهػؿ الهػكارد الطب   ػة تبطالهختافػة, رهػا تػر  الإلتػاج

إلتا هػا زهاهػا ال  تكقػؼ حتػج تزكدبػا أكل ػة هكارد هف لها بد ال باد أم يم ال ائهة  ةخاصػ كا 
دكؿ  إلشػأت هرػػف أف تح ػػؽ االرتفػاء الػػذاتم, لػػذلؾ أ ال اهسػاحته هههػػا باغػػت دكؿالػ أف

  (2)الخار  ة. س استها ز  ز هح الدكؿ األخرل سابهت يم ت قك ة ت ار ة ز قاتالخا ج 

                                                           

حهػػد بػػف  اسػػـ آؿ ثػػاإلم: هكقػػح دكؿ ه اػػس الت ػػاكف لػػدكؿ الخاػػ ج ال رب ػػة يػػم االقتصػػاد ال ػػالهم:  )1(
التحػد ات كخ ػارات الس اسػات, هحػرر يػم الخاػ ج: تحػد ات الهسػت بؿ (أبػك ظبػم: هررػز الهػارات 

 85), ص2005, 1لادراسات كالبحكث االسترات   ة, ط
 162), ص2004, 1لاإلشر, ط كائؿ الدكل ة (زهاف: دار ال  قات ح م: هبادئ س د )2(
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 ظهػػر ههػػا سػػبؽ, ازتهػػاد دكؿ الخاػػ ج أدكات هتبا إلػػة بحسػػب الهكاقػػؼ القا ه ػػة 
كتشػػ ب أإلشػػطة الس اسػػة الخار  ػػة  فػػاقـ هػػف  كالدكل ػػة, رهػػا أف طب  ػػة ال  ػػا ا الهت ػػددة

تتسػـ رػؿ ق ػ ة بك ػكد قػدر هػف االخػت ؼ الهختافػة إذ  ا اال  ػ فهشراة التإلس ؽ هػا بػ 
ا, ك هرػػف ت سػػ ـ ق ػػا ا الس اسػػة كطػػرؽ الت اهػػؿ ه هػػبػػ ف الفػػازا ف يػػم تصػػكر أب ادبػػا 

الخار  ػػػة هػػػف هإلظػػػكر دكؿ ه اػػػس الت ػػػاكف إلػػػج ه هكزػػػة ق ػػػا ا رئ سػػػ ة تت اهػػػؿ هػػػف 
 خ لها هح ب  ة الكحدات األخرل بم:

زسػػرر ة: تشػػهؿ ال  ػػا ا الهت ا ػػة بالتهد ػػدات الهك هػػة إلػػج أهػػف  –ق ػػا ا أهإل ػػة -3
 اإلػػػػب رػػػػؿ هػػػػف الهاػػػػؼ الإلػػػػككم دكؿ اله اػػػػس, السػػػػ ها هحاربػػػػة الربػػػػاب إلػػػػج 

ال راإلم كالهاػؼ ال راقػم كالهاػؼ البحر إلػم, كل ػؿ الػدل ؿ زاػج ذلػؾ تػدخؿ قػكات 
درع ال ز ػػػرة يػػػػم البحػػػػر ف لحها ػػػػة إلظػػػػاـ الحرػػػـ بإلػػػػاؾ, ب اإلػػػػب الهاػػػػؼ ال هإلػػػػم 
كالتدخؿ هف قبؿ التحالؼ ال ربػم الػذم ت كدبػا السػ كد ة كدكؿ الخاػ ج باسػتثإلاء 

 .زهاف

هػف خػ ؿ أدكات االتصاؿ الػدكلم كهاس ة: تت هف تكظ ؼ دبا –ق ا ا س اس ة -1
تفازؿ دكؿ اله اس هػح ال  ػا ا الخار  ػة  ػهف الهسػتك  ف القا هػم كالػدكلم, 
السػػ ها حػػؿ الهاػػؼ ال هإلػػم هػػف خػػ ؿ التكق ػػح زاػػج الهبػػادرة الخا   ػػة الهطالبػػة 
بػ  بتإلحم الرئ س ال هإلم زام زبد   صالح, كإل ؿ ص ح ات  إلػج إلائبػ  زبػد ر 

 هإلصكر بادم. 

تإلهك ة: تشهؿ ال  ا ا الهت ا ة بتكظ ؼ الهكارد االقتصاد ة,  –ق ا ا اقتصاد ة -1
كغالبان هػا ترػكف هك هػة إلحػك الػداخؿ بهػدؼ تح  ػؽ التإله ػة يػم دكؿ الخاػ ج, أك 
هػػف خػػ ؿ التفػػاكض هػػح الػػدكؿ كالت ه ػػات القا ه ػػة ي هػػا  ت اػػؽ باالسػػتثهارات 

  الداخا ة كالخار  ة.
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 حمذداث انسُاست اخلارجُت نذول اخلهُج:  انثاٍَ املبذث
هػػػػػف ال ػػػػػركرم اللهػػػػػاـ به هػػػػػؿ هحػػػػػددات الس اسػػػػػة الخار  ػػػػػة, ك  صػػػػػد بهػػػػػذه 
الهحػػددات ه هكزػػة الهتغ ػػرات التػػم  تصػػرؼ يػػم إلطاقهػػا صػػاإل كا ال ػػرار, كال كاهػػؿ التػػم 
تػػؤثر بتفازاهػػا يػػم سػػاكؾ الػػدكؿ, كيػػم إلفػػس الكقػػت يػػإف بػػذه الهحػػددات تسػػهـ يػػم رسػػـ 

 الـ كحدكد هررز الدكلة ككظ فتها يم الإلظاـ الػدكلم, كبػالإلظر لاس اسػة الخار  ػة أل ػة ه
إلهػػػا بػػػم إلتػػػاج له هكزػػػة هػػػف  حدكلػػػة إل ػػػد أف الس اسػػػة الخار  ػػػة ال تصػػػإل هػػػف يػػػراغ, كا 

الهحددات التم تص   ه اه إلها كتك   تحرراتها كترتب أكلك اتها . ك تفػاكت تػأث ر بػذا 
ظػػاـ س اسػػم ألخػػر كهػػف هرحاػػة زهإل ػػة ألخػػرل, كتشػػهؿ الهحػػدد هػػف دكلػػة ألخػػرل كهػػف إل

 بذه الهحددات زادة:
 المحددات الداخمية:

إذ  تطاػػػػب رسػػػػـ الس اسػػػػة الخار  ػػػػة هػػػػف صػػػػإلاع ال ػػػػرار كاله إل ػػػػ ف أف  أخػػػػذكا  
باالزتبػػار  ػػركرة إزػػداد ال ازػػدة الهحا ػػة أك األر ػػ ة الداخا ػػة التػػم  سػػتإلدكف زا هػػا يػػم 

 ج أف الهحددات الداخا ة تإل سـ بدكربا إلج:تح  ؽ أبدايهـ. هح الشارة إل

 -الهسػػػػػاحة -تشػػػػػهؿ الهحػػػػػدد ال غرايػػػػػم (الهكقػػػػػح هاد ػػػػػة بإل ك ػػػػػةداخا ػػػػػة هحػػػػػددات  -
 -التكز ح ال هػرم -السراف (زدد الهحدد الد هغرايمك الهكارد الطب   ة),  -الت ار س

ح ػػػـ الت ػػػارة  -االقتصػػػادم (ه ػػػزاف الهػػػديكزات هحػػػددزإلاصػػػر الإلهػػػك السػػػراإلم), كال
 -ال سػػػػررم (زػػػػدد ال ػػػػكات الهسػػػػاحة الهحػػػػدداله ػػػػزاف الت ػػػػارم), كأخ ػػػػران  -خار  ػػػػةال

إلسػػػبة الإلفػػػاؽ ال سػػػررم هػػػف إ هػػػالم الإلػػػاتج  -إلصػػػ ب الفػػػرد هػػػف الإلفػػػاؽ ال سػػػررم
 الهحام).

هحػػػػددات داخا ػػػػة ه إلك ػػػػة تشػػػػهؿ الهحػػػػددات الهك ػػػػكز ة ال  اد ػػػػة الهت ا ػػػػة بصػػػػاإلح  -
لهرتبطػة بالخصػائص ال كه ػة لادكلػة هػف ال رار, كالهحددات الهك كز ة اله ته  ة ا

 الهشر ت اال تهاز ة). -التك هات اله ته  ة -ح ث (الترك ف اال تهازم
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 المحددات الخارجية:

الهػػدؼ هإلهػػا تهرػػ ف صػػاإلح ال ػػرار هػػف تحد ػػد الكسػػائؿ كاألدكات ال زهػػة لات اهػػؿ 
رػػؿ هػػف الإلظػػاـ  بػػذه الهحػػددات ببإل ػػة هػػح الهكاقػػؼ الإلاب ػػة هػػف الب ئػػة الخار  ػػة, كتػػرتبط

الػػدكلم كالإلظػػاـ القا هػػم إذ لػػـ   ػػد هػػف الههرػػف أف ت ػػ ش الدكلػػة ب  ػػدان زػػف التفازػػؿ هػػح 
الدراسػات الهتخصصػة يػم الس اسػ ة الخار  ػة  ه ظػـ كيػم حػ ف أف  بػذ ف الطػار ف,

كتت قػج ي هػا هحػددات  تت ػاطح التػم كاله كهػات ال إلاصػر هػف ه هكزػة زاػج ت هػح
الػب ض, يإإلػ   هرػف االسػتفادة هػف ه هػؿ بػذه الهحػددات   ػهاهػح ب  الس اسة الخار  ػة

 , كهدل اإل راس ذلؾ زاج س استها الخار  ة.الخا ج يم يهـ الساكؾ الس اسم لدكؿ
 )البنٌوٌة والمعنوٌة( ٌةداخلالاوالً: المحددات  

تإلبػػػح الهحػػػػددات الداخا ػػػػة هػػػػف الب ئػػػػة الداخا ػػػػة لادكلػػػػة, كبػػػػم تشػػػػهؿ الهحػػػػددات 
 ة), كالهحددات اله إلك ة (الهك كز ة).البإل ك ة (الهاد 

ــة(: ــة )المادي بػػم ال كاهػػؿ أك الهتغ ػػرات التػػم تحصػػؿ  أواًل:  المحــددات البنيوي
داخػػػػػؿ الكحػػػػػدة ذاتهػػػػػا, كترػػػػػكف هرتبطػػػػػة بترك إلهػػػػػا البإل ػػػػػكم, دكف أف تتػػػػػأثر بالتفػػػػػاز ت 

 كالإلشاطات الدكل ة هح الكحدات األخرل, كتشهؿ:
 المحدد الجغرافي: -2

 ةل  قػػػػات الدكل ػػػػة حػػػػكؿ دكر ال غراي ػػػػا يػػػػم الس اسػػػػة الخار  ػػػػاختاػػػػؼ بػػػػاحثكا ا
لاػػدكؿ, يػػالب ض  ػػرل بػػأف ال غراي ػػا تا ػػب دكران أساسػػ ان يػػم تحد ػػد هررػػز الدكلػػة  ػػهف 
الػػإلظـ القا ه ػػة كالدكل ػػة, كتػػؤثر يػػم طب  ػػة األبػػداؼ التػػم ترسػػهها الػػدكؿ يػػم س اسػػتها 

ر ػػػػزة األكلػػػػػج يػػػػػم ترػػػػػك ف قكتهػػػػػا الخار  ػػػػة, إذ أف الطب  ػػػػػة ال غراي ػػػػػة لاػػػػػدكؿ تشػػػػػرؿ الر 
إذا يال اهػػػؿ ال غرايػػػم زإلصػػػر ههػػػـ يػػػم صػػػ اغة ه هػػػح س اسػػػة الػػػدكؿ يػػػم  (1)ال كه ػػػة.

                                                           

الدكل ة: دراسة يم األصػكؿ كالإلظر ػات (ال ػابرة: الهرتبػة  ه اد: ال  قات الس اسة صبرل إسهاز ؿ) 1(
 174), ص1991, 1األراد ه ة, ط
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كتاخػػص ه كلػػة شػػه رة لاػػزز ـ األلهػػاإلم بسػػهارؾ بػػذه األبه ػػة ب ػػ ء ح ػػث  (1)الخػػارج .
ك بػػدك االهػػر أرثػػر أبه ػػة يػػم  (2)  ػػكؿ "إف ال غراي ػػا بػػم ال إلصػػر الػػدائـ يػػم الس اسػػة".

ت الت ػػػػاكر ال غرايػػػػم رهػػػػا بػػػػك الحػػػػاؿ بػػػػ ف إ ػػػػراف كال ػػػػراؽ كدكؿ ه اػػػػس الت ػػػػاكف حػػػػاال
الخا  ػػػم ح ػػػث  هرػػػف اف  ػػػدزـ بػػػذا الت ػػػاكر ز قػػػات الت ػػػاكف هثاهػػػا  هرػػػف أف  خاػػػؽ 
أسباب لاصراع كالتكتر خاصة إذا راف ب ف دكؿ هتفاكتة يم ال كة كب إلها خ يات س اس ة 

 اػػس كدكؿ ال ػكار القا هػػم (ال ػراؽ كا  ػػراف حاصػػؿ بػ ف دكؿ اله ككا دلك  ػة كبػذا هػػا بػ
.( 

كزاػػػػج الػػػػرغـ هػػػػف أف الترإلكلك  ػػػػا قػػػػد قااػػػػت هػػػػف تػػػػأث ر ال غراي ػػػػا يػػػػم الس اسػػػػة 
ت ابا  يم تغ  ر الرث ر هها  ت اؽ بساكؾ  فالخار  ة اال أإلها هازالت تا ب دكرا ال  هر

  (3) الدكلة الخار م .

غرايػػػم زاػػج ه هكزػػػة إل ػػػاط كهػػف الههػػػـ يػػم بػػػذا الصػػدد أف  شػػػتهؿ الهحػػدد ال 
 تتهثؿ يم:

تتهتػػح دكؿ ه اػػس الت ػػاكف بهكقػػح  غرايػػم بػػاـ  ػػدان  تكسػػط  الموقــع الجغرافــي: ) أ(
كتشػرؿ هػف  ال الـ, رها تطؿ زاج ث ثة كا هات بحر ة (شػب  ال ز ػرة ال رب ػة),

الإلاح ػػػة ال ار ػػػة ال إلػػػاح األ هػػػف لاػػػكطف ال ربػػػم, كالإلايػػػذة التػػػم  طػػػؿ هإلهػػػا زاػػػج 
رهػا ت ػد دكؿ اله اػس  (4)بحرػـ هكق هػا يػم  إلػكب غػرب ال ػارة, الدكؿ ا سػ ك ة

                                                           

ال رب ػػة الهتحػػدة ( ال ػػ ف : دار الرتػػاب  إلػػا م صػػادؽ شػػراب , الس اسػػة الخار  ػػة لدكلػػة الهػػارات) 1(
 .81) , ص 1987ال اه م , 

) ,  1976هحهػػد طػػ  بػػدكم, هػػدخؿ الػػج زاػػـ ال  قػػات الدكل ػػة (ال ػػابرة : دار الإله ػػة ال رب ػػة , ) 2(
 .104ص

بطرس بطرس غالم كهحهكد خ رم ز سج , الهػدخؿ يػم زاػـ الس اسػة ( ال ػابرة : هرتبػة األإل اػك ) 3(
 .649), ص 1966الهصر ة , 

أحهد خا ؿ زطكم: دكلػة الهػارات ال رب ػة الهتحػدة, إلشػأتها كتطكربػا (ب ػركت: الهؤسسػة ال اه  ػة  )4(
 7), ص1981, 1لادراسات كالإلشر, ط
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  تبػػر اهػػت ؾ دكؿ اله اػػس  ػػزءان هػػف هإلط ػػة الشػػرؽ األكسػػط بالغػػة الح ك ػػة, ك 
لسكاحؿ بحر ة كاس ة أحد هصادر قكتها, ذلؾ أف السكاحؿ البحر ػة بػم الهإلايػذ 

 الطب   ة لات ارة الدكل ة كالإل ؿ الدكلم.

ا هػم لػدكؿ اله اػس بإلػاؾ رػؿ هػف ا ػراف كال ػراؽ ح ػث ي ها إل د يم ال كار االق
 تت اسـ هح دكؿ اله اس األبه ة االسترات   ة كالخاصرة االهإل ة الهطاة زاج الخا ج .

ح ػػػث تشػػػغؿ إ ػػػراف الشػػػاطئ الشػػػهالم لاخاػػػ ج بأرهاػػػ  بهسػػػاحة تصػػػؿ الػػػج إلحػػػك 
ألخػرل, رـ, كهح ذلؾ يإف شاطئها بك االطكؿ ه ارإلة بسػكاحؿ الػدكؿ اله ػاكرة ا 1200

كهػػف دكف سػػاحاها زاػػج الخاػػ ج يػػإف إ ػػراف ت تبػػر باػػدا هغا ػػا بػػدكف أم هإلايػػذ بحر ػػة هثػػؿ 
 أيغاإلستاف كغ ربا هف الدكؿ الحب سة .

ح ػػث   تبػػر هكقػػح إ ػػراف زاػػج الخاػػ ج ذا أبه ػػة هحكر ػػة يػػم س اسػػتها الخار  ػػة 
 .م أخػرفكؽ ابه ت  أم ه اؿ   كس اسح ث أإلها تإلظر إل   زاج اإل  ه اؿ ح كم لها ت

(1) 

يهػػػذا الشػػػاه  شػػػرح, قبػػػؿ الثػػػكرة, هكقػػػح الخاػػػ ج يػػػم إلظر ػػػة األهػػػف ال ػػػكهم لػػػب ده 
كاألسباب التم دزت  إلج إرساؿ قكات إ راإل ة لهسازدة ساطاف زهاف يم قهح ثكرة ظفػار 

ب كلػػ : "إل ػػـ إف لػػم قػػٌكات يػػم  2/9/1975يػم حػػد ث إلػػج صػػح فة الػػكطف الرك ت ػػة يػػم 
ح قػػكات السػػاطاف .الثػػكرة يػػم ظفػػار شػػ كز ة كأإلػػا  ػػد ظفػػار تحػػارب  إلبػػا إلػػج  إلػػب هػػ

الش كز ة يم الهإلط ة. ل ست بذه هسألة ز ائد ي ط كلرإلها هسػالة أهػف, لإل ػح الخر طػة 
لػج ال ػالـ, بػك ه بػر البتػركؿ  أهاهإلا كإلتراـ: بذا بك خا ج برهز هخر إلا إلػج الهحػ ط كا 

ج هرهج ح ر هف الشاطئ, ال راإلم را , كاله  ؽ هختإلؽ ت ر با, ههر اله حة ي   زا
يهؿ تظف أإلإلم أسهح لإلظاـ ه اد لم أف   ـك زاج الشػاطئ ال ربػم لاخاػ ج", كبػذا زاػم 

                                                           

أإلظػػػر بالتفصػػػػ ؿ: ز ػػػاد البإلط  ػػػػم, " يػػػم تفسػػػػ ر التػػػدخؿ اال راإلػػػػم يػػػم دكؿ الخاػػػػ ج", آراء حػػػػكؿ ) 1(
 .2011,  كل ك 82الخا ج, ال دد 
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,  شػػرح, ب ػػد الثػػكرة, (1)زاهػػا 16أربػػر كال ػػاتم, كز ػػر الخار  ػػة ال راإلػػم األسػػبؽ لإلحػػك 
أبه ػػػػة الخاػػػػ ج لػػػػدل إ ػػػػراف ب ػػػػد اف تػػػػكلج هإلصػػػػب  رػػػػكز ر لاخار  ػػػػة ب كلػػػػ : "إف سػػػػاحاإلا 

ف ال إلػك  بم كالخاػػ ج كه ػػ ؽ برهػػز كز هػػاف بػػم حػػدكدإلا االسػػترات   ة األرثػػر أبه ػػة, كا 
. ه إلػػج بػػذا (2)بػػذه الهإلط ػػة ح ك ػػة بالإلسػػبة إل إلػػا كال  هرػػف أف إلرػػكف ال هبػػال ف ح الهػػا"

الرػ ـ لاشػػاه ك كال ػػاتم أف إ ػػراف, تحػت أم إلظػػاـ حرػػـ, تػػرل أف ثهػة ترابطػػا هباشػػرا بػػ ف 
 هإلها ال كهم.أ ة تطكرات يم الخا ج كب ف أ

إذا يال اهػؿ ال غرايػم بػػك الػذم  فسػػر االسػتهرار ة يػم ه ػػهكف الرؤ ػة ال راإل ػػة 
ألهػػػف الخاػػػ ج رغػػػـ اخػػػت ؼ أإلظهػػػة الحرػػػـ كتغ  ػػػر التك هػػػات كاال ػػػدكلك  ات, كبػػػذا هػػػا 
 ت ػػح هػػف ثكابػػت إ ػػراف التػػم لػػـ تتغ ػػر زاػػج الػػرغـ هػػف تغ ػػر إلظػػاـ الحرػػـ ي هػػا بشػػرؿ 

 .(3) ذرم ب د الثكرة

أف هكقػػح إ ػػراف بػػ ف بحػر قػػزك ف كالخاػػ ج ال ربػػم    اهػا بهػػزة كصػػؿ بػػ ف  يإل ػد
ها ػكف إلسػهة, كبػ ف سػكؽ آسػ ا الكسػطج كسػكؽ  500دكلة  صؿ زدد سراإلها إلحك  15

الخا ج كبذا   هؽ الحساس باف لد ها دكر أساسم يػم أ ػة ترت بػات إقا ه ػة أك زاله ػة, 
زػػػاه  هههػػػا يػػػم تشػػػر ؿ س اسػػػة إ ػػػراف كلػػػذلؾ تهثػػػؿ االبه ػػػة ال غراي ػػػة الرب ػػػرة لاخاػػػ ج 

ت ابهػػػا كات ػػػاه الػػػدكؿ التػػػم تشػػػاررها الط لػػػة زا ػػػ , ح ػػػث أف هكقػػػح الخاػػػ ج ال غرايػػػم 
ير   ػا ك إلػكب شػرؽ آسػ ا, ك ز ػد هػف ابه ػة بػذا الهكقػح أف     اها هحكرا لػربط اكركبػا كا 

لؾ يإف % هف هكارد الغاز, كلذ40% هف احت اطات الإلفط ال اله ة كإلحك 63الخا ج ب  
 .(4)أم تهد د ألهإل  بك تهد د القتصاد ال الـ را 

                                                           

الت ر ؼ بكال اتم اإلظر بالتفص ؿ: هحهد الس د زبػدالهؤهف, "زاػم أربػر كال ػاتم   ػكد إلػج بػؤرة يم  )1(
 .2005,  إلا ر 54االبتهاـ" , هختارات إ راإل ة, ال دد 

 .18/10/2010, صح فة الح اة لإلدفبص ر الداكد, "التكسح يم تصد ر الثكرة ال راإل ة",  )2(
 10هف الخا ج.. دراسة يم الدراؾ كالس اسات, ص.إل ف ف هس د, الرؤ ة ال راإل ة أل )3(
هحهػػػد  ػػػكاد اسػػػا ش زارج, "س اسػػػة ا ػػػراف الخار  ػػػة ح ػػػاؿ   راإلهػػػا": ال  قػػػات هػػػح سػػػاطإلة زهػػػاف  )4(

 .2005, هارس 14ال دد , يصا ة إ راف كال رب, إلهكذ ا
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ــــة: ت ػػػػدر الهسػػػػاحة ال هال ػػػػة لػػػػدكؿ اله اػػػػس ه ته ػػػػة  )ب(المســــاحة الجغرافي
% هػف الهسػاحة ال هال ػة 38.7تشرؿ إلحػك  ,1ها كف رـ 1.661.051بحكالم 

كت ػػد دكؿ اله اػػس ه ته ػػة كي ػػان  1ها ػػكف رػػـ 34لاػػكطف ال ربػػم اله ػػدرة بإلحػػك
ػػح يػػم الػػكطف ال ربػػم, يػػم اله ابػػؿ إل ػػد اف هسػػاحة رػػؿ لهػػذه ال هسػػاحة أربػػر ت هي

% 35.11كتشرؿ إلحػك  1ها كف رـ 1.313.531هف ال راؽ كا  راف ت در بإلسبة 
 )8هف الهساحة اال هال ة هف هساحة الكطف ال ربم (اإلظر ال دكؿ الرقـ 

 (: المساحة اإلجمالية لدول الخمي .8جدول )
 2المساحة كم الدولة

 83.600 اراتاإلم

 707 البحرٌن

 2.240.000 السعودٌة

 309.500 عمان

 11.427 قلطر

 17.818 الكوٌت

 438.317 العراق

 1.648.195 عٌران

 4.794.564 المجموب

, 2المصــدر: نــزار النــداف: أطمــس الــوطن العربــي والعــالم )حمــب: دار القمــم العربــي, ط
 27-26(, ص3121

ر الس اسػػػ ة لهسػػػاحة دكؿ الخاػػػ ج  ػػػهف إطػػػار ال بػػػد هػػػف أف  ػػػتـ تحا ػػػؿ ا ثػػػا
التغ ػرات السػراإل ة كاالقتصػاد ة كاالسػترات   ة, يفػم زهػف السػاـ تسػابـ تاػؾ الهسػاحة يػم 
دزػػػـ الػػػدكؿ هػػػف ح ػػػث إهراإل ػػػات االسػػػت  اب السػػػراإلم كتػػػكي ر الهػػػكارد التػػػم قػػػد تسػػػتغاها 

ات   ة زد ػػدة لت ز ػػز س اسػػتها الخار  ػػة, كيػػم حالػػة الحػػرب  صػػبح لاهسػػاحة يكائػػد اسػػتر 
لذلؾ ت هػؿ  (1)رإقاهة الهإلظكهات الدياز ة لحها ة ال هؽ ك  ؿ أهر احت لها أهران هرافان,

ه ظػػـ دكؿ الخاػػ ج زاػػج تػػكي ر زكائػػدبا الإلفط ػػة كز ػػادة إلف اتهػػا ال سػػرر ة لت ز ػػز قػػدراتها 
                                                           

 58-57), ص2009هحهد أرـر األحهر: ال غراي ا الس اس ة (دهشؽ: هطب ة  اه ة دهشؽ,  )1(
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ر بػة الدياز ة, الس ها يم ظؿ الهكا س األهإل ة التم تكا هها هف قبؿ الدكؿ القا ه ػة ال 
 هإلها. 

البػػد هػػف أخػػذ ال كاهػػؿ الت ار سػػ ة يػػم زػػ ف االزتبػػار لفهػػـ  التضــاريس الجغرافيــة: )3
إذ تته ػػز الت ػػار س يػػم دكؿ اله اػػس بركإلهػػا  (1)ال  قػػة بػػ ف الهسػػاحة كقػػكة الدكلػػة,

ـ (باسػػػتثإلاء السػػػ كد ة), التػػػم تتهتػػػح  450ذات طب  ػػػة سػػػها ة ال  ت ػػػاكز ارتفازهػػػا 
ؾ حػدكدان هشػتررة هػح  ه ػح دكؿ اله اػس, كباله ابػؿ تث ػر بركإلها الكح دة التػم تهتاػ

ق ػػػ ة الت ػػػار س ق ػػػ ة الحػػػدكد, ألف الحػػػدكد الطب   ػػػة بػػػ ف دكؿ اله اػػػس كدكؿ 
ال ػػكار  ػػدي ها إلػػج ترر ػػز ح ػػز أساسػػم هػػف س اسػػتها الخار  ػػة إلحػػك حها ػػة أهإلهػػػا 
الحػػػدكدم, خاصػػػة يػػػم ظػػػؿ ال  بػػػات الطب   ػػػة التػػػم تفصػػػاها رالصػػػحارل كالخاػػػ ج 

, لػذلؾ يه ظػـ  ربم, كهػف إلاح ػة اخػرل إل ػد اف إ ػراف ت ػح زاػج حايػة  با ػة كزػرةال
سػػػطح الػػػب د  ترػػػكف هػػػف األرا ػػػم الػػػكزرة ام ترثػػػر ي هػػػا ال بػػػاؿ, ك  ػػػـ الحػػػكض 
األكسط صحارم كاس ة ك بػاؿ, كل ػراف سػهكؿ صػغ رة كغ ػر هتكاصػاة زاػج اهتػداد 

 ة الػػج اربػػح اقػػال ـ رئ سػػ ة رػػ  السػػاحا ف ك هرػػف ت سػػ ـ ا ػػراف هػػف الإلاح ػػة الت ار سػػ
كلرػػف هػػا  ههإلػػا بػػك: اقاػػ ـ الهرتف ػػات الغرب ػػة الػػذم   ػػح شػػهاؿ الخاػػ ج ال ربػػم بػػ ف 
حػػػػدكد ال ػػػػراؽ ك بػػػػاؿ زارػػػػركس كبػػػػك االقاػػػػ ـ الػػػػذم   ػػػػـ اغإلػػػػج هسػػػػتكدزات ا ػػػػراف 
الإلفط ة, الج  اإلػب ذلػؾ   تبػر ابػـ الهإلػاطؽ الزراز ػة .اهػا ي هػا  ت اػؽ بػال راؽ إل ػد 

كبم يم ت ار س ال ػراؽ  هثػؿ ربػح هسػاحة ال ػراؽ الػج  اإلػب ك ػكد اف السهؿ الرس
اله ػػبة الصػػحراك ة التػػم ت ػػح غػػرب ال ػػراؽ, كالهإلط ػػة ال با ػػة التػػم ت ػػح يػػم ال سػػـ 
الشهالم كالشهالم الشرقم هف ال راؽ كتهتد الج حدكدبا الهشتررة هح سػكر ا كترر ػا 

  (2)كا راف يم الغرب.
                                                           

 156ص هر ح سابؽ,  ال  قات الدكل ة, س س كلك  اهارس ؿ ه رؿ:   )1(
  ."  ههكر ة ا راف االس ه ة" , السهات ال غراي ةهكقح ه اتؿ الصحراء )1(

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-

Modn1/Iran/Sec02.doc_cvt.htm 
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تشهؿ رؿ ها تحتك   األرض كها تغا  هف زائػد,  اإلمكانيات والموارد الطبيعية:
كت تبػػػر دكؿ اله اػػػس هػػػف أرثػػػر دكؿ ال ػػػالـ سػػػكءان هػػػف ح ػػػث الظػػػركؼ الهإلاخ ػػػة, سػػػكاء 
بالإلسػػػػبة إلػػػػج ح ػػػػـ األرا ػػػػم الزراز ػػػػة أك هتكسػػػػط إلصػػػػ ب الفػػػػرد هػػػػف اله ػػػػاه يػػػػم دكؿ 

 ب الفػرد اله اس, رها أف الهكارد الهائ ة السطح ة هحدكدة  دان, لذا  تػراكح هتكسػط إلصػ
 , 3ـ370-60سػػػػػػػػػػػػػػػإلك ان هػػػػػػػػػػػػػػػف الهػػػػػػػػػػػػػػػكارد الهائ ػػػػػػػػػػػػػػػة ال ذبػػػػػػػػػػػػػػػة الهتاحػػػػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػ ف 

كإلت  ػة لشػح اله ػاه  (1)كبك ها    ؿ بذه الباداف أقؿ باداف ال الـ تهت ػان بػالهكارد الهائ ػة,
يإف األرا م الزراز ة ت ػد صػغ رة  ػدان بالإلسػبة لاهسػاحة ال هال ػة لػدكؿ اله اػس, ي هػا 

, إذ إل ػد اف اسػته ؾ 3ـ 137.5 هالم هصػادر اله ػاه الهت ػددة  ت اؽ بإ راف إل د اف ا
اله ػػاه الصػػالحة ل سػػتخداهات (الهإلزل ػػة, الصػػإلاز ة, الزراز ػػة) ت سػػـ زاػػج الإلحػػك التػػالم 

سػػإلك ان.  3ـ 72.88% زراز ػػة بإ هػػالم   ػػدر 91% صػػإلاز ة, 2% أغػػراض هإلزل ػػة, 7
 إلك ان.س 3ـ1.048كتأتم الحصة السإلك ة لافرد هف اله اه بإلسبة 

ي ها  ت اؽ بال راؽ هػف إلاح ػة اخػرل ت ػد اله ػاه ابػـ الهػكارد الطب   ػة يػم الدكلػة 
ذات الهإلػػػػػاخ الصػػػػػحراكم كشػػػػػب  الصػػػػػحراكم الػػػػػذم  ػػػػػتحرـ بتكز ػػػػػح السػػػػػراف كإلشػػػػػاطاتهـ 
االقتصاد ة كخاصة يم اله اؿ الزرازم كبم بذلؾ ت د هف ابـ هرترزات األهػف الغػذائم 

 ه اه هف خ ؿ زاها ف داخام كخار م.ح ث   اإلم ال راؽ هف هشراة ال
 تهثػػؿ بتزا ػػد الطاػػب زاػػج اله ػػاه بسػػبب الإلهػػك السػػراإلم  العامــل الــداخمي  :

 كتزا د هتطابات التإله ة االقتصاد ة.

  ــل الخــارجي :  تهثػػؿ بس اسػػات دكؿ ال ػػكار ال غرايػػم (ترر ػػا, ا ػػراف, العام
رات سػػػكر ا) هػػػف خػػػ ؿ اإلشػػػاء السػػػػدكد كالهشػػػار ح زاػػػج حػػػكض د اػػػة كالفػػػػ

                                                                                                                                                      

 2005آذار  31س الت اكف لدكؿ الخا ج ال رب ة", ت ر ر زف ت   ـ قطاع اله اه يم باداف ه ا )2(
http:/ /www.bergfiles.com/i/bf507705e7h32i0 

 .24/3/2013"أزهة اله اه يم ال راؽ" صح فة ال راؽ االلرتركإل ة,  )1(
http://www.iraqnewspaper.net/news.php?action=view&id=19556 

 

http://www.iraqnewspaper.net/news.php?action=view&id=19556
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الهصػػػػدر ف الرئ سػػػػ  ف لاه ػػػػاه السػػػػطح ة  يػػػػم ال ػػػػراؽ كالتػػػػم   اػػػػت ال ػػػػراؽ 
 (1) زا   هف ز ز يم هصادر اله اه . ك تحكؿ الج ها ب

ت ػػػد دكؿ ه اػػػس الت ػػػاكف الخا  ػػػم بشػػػرؿ زػػػاـ هػػػف الػػػدكؿ الف  ػػػرة يػػػم كبػػػذألؾ  
 هصادر اله اه ال ذبة الهت ددة, ي ه ح إهػدادات اله ػاه ال ذبػة الهت ػددة يػم تاػؾ

هتػر هر ػب لافػرد الكاحػد يػم السػإلة,  500الدكؿ, زػدا سػاطإلة زهػاف, ت ػح دكف 
, 99ح ػػث  باػػ  ه ػػدؿ إلصػػ ب الفػػرد هػػف اله ػػاه ال ذبػػة الداخا ػػة الهت ػػددة إلحػػك 

يػػػػم رػػػػؿ هػػػػف السػػػػ كد ة  هتػػػػر هر ػػػػب لافػػػػرد الكاحػػػػد سػػػػإلك نا 5, 49, 514, 32
ب اإلػات زػف  كالهارات كزهاف كقطر كالبحر ف زاج الترت ػب, يػم حػ ف ال تتػكير

( اإلظر ال ػدكؿ رقػـ . (2)الرك ت يم بذا الشأف, كي نا ل ازدة ب اإلات البإلؾ الدكلم
9( 

 

 

 

 

  (:9) جدول

                                                           

(1) http://www.fao.org/fsnforum/protracted-crises/ar/re-addressing-food-
insecurity-protracted-crises-resilience-building-programming-5   

"هسػػػػت بؿ غػػػػاهض: األهػػػػف الغػػػػػذائم الخا  ػػػػم بػػػػ ف اشػػػػرال ات الكاقػػػػػح كتحػػػػد ات الطهػػػػكح", هكقػػػػػح  )2(
 .2014ركإلم, الخا ج ال ربم,:الرت

 http://www.gulfstudies.info/ar/studies. 
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االنخفاض الحاصل والمتوقع في نسبة الفرد من موارد المياه العذبة في دول الخمي   
(1972 – 2232) 

ػػا حػػادنا يػػم ه ػػدالت اال رتفػػاء الػػذاتم هػػف رهػػا تشػػهد دكؿ ه اػػس الت ػػاكف الخا  ػػم إل صن
إال إلحػػػك  2011الحبػػػكب, يفػػػم السػػػ كد ة لػػػـ  غطػػػم إإلتػػػاج الههارػػػة هػػػف الحبػػػكب لا ػػػاـ 

% ي ط يم 1.06% ي ط هف احت ا ات السراف, يم ح ف باغت بذه الإلسبة إلحك 11.5
% يم الرك ت, يم 2.31% يم قطر, ك1.2% يم ساطإلة زهاف, ك1.89الهارات, ك

احت ا ػػات هكاطإل هػػا هػػف الحبػػكب, كي نػػا لت ػػد رات حػػ ف لػػـ تغطػػم البحػػر ف أم إلسػػبة هػػف 
ك ب ف ال دكؿ التالم تطكر الهسػاحات  (1),2011الهإلظهة ال رب ة لاتإله ة الزراز ة لا اـ 

الهإلزرزػػة بػػالحبكب يػػم دكؿ ه اػػس الت ػػاكف الخا  ػػم, كرػػذلؾ إإلتػػاج الحبػػكب يػػم دكؿ 

                                                           

"هسػػػػت بؿ غػػػػاهض: األهػػػػف الغػػػػػذائم الخا  ػػػػم بػػػػ ف اشػػػػرال ات الكاقػػػػػح كتحػػػػد ات الطهػػػػكح", هكقػػػػػح  )1(
 :الرتركإلم, هر ح سابؽ.
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ظهػة ال رب ػة لاتإله ػة , كي نػا لت ػد رات الهإل2011كحتج  2009اله اس, خ ؿ الفترة هف 
 الزراز ة.

 المحدد الديمغرافي: 3

ابـ الهتغ رات الهههة التم تػؤثر يػم الس اسػة  لالهتغ رات الد هكغراي ة بم إحد
الخار  ػػػة ألم دكلػػػة, ك ت اػػػؽ بح ػػػـ السػػػراف كهػػػدل ت اإلسػػػهـ ال رقػػػم كالػػػد إلم كالاغػػػكم 

 كخصائص الشخص ة الكطإل ة كغ ربا .

ف كز قتػ  ب ػكة الدكلػة كهراإلتهػا كث اهػا االقا هػم كزاج الرغـ هف اف ح ػـ السػرا
 (1) كالدكلم  تـ الترر ز زا   بشرؿ اربر  هف الهحدد الد هكغرايم .

, بػػم أف السػػراف  شػػراكف  تظهػر أبه ػػة  ػػخاهة الت ػػداد السػػراإلم يػم زػػدة إلػػكاحو
دارة أ هػزة الإلتػاج الهػدإلم هػف  هػة أخػرل, رهػا  زصب ال كة البشر ة ال زهة لاحػرب, كا 
أف طب  ػػة ترر ػػب بػػؤالء السػػراف تػػؤثر يػػم قػػكة الدكلػػة كبالتػػالم زاػػج اسػػت راربا. إذ  باػػ  

ها كف/إلسػػػػػػػػػهة هػػػػػػػػػإلهـ  150.438.278إ هػػػػػػػػػالم زػػػػػػػػػدد السػػػػػػػػػراف يػػػػػػػػػم دكؿ الخاػػػػػػػػػ ج 
 69.883.066ها ػػػػػػػكف ذرػػػػػػػر, يػػػػػػػم حػػػػػػػ ف  باػػػػػػػ  زػػػػػػػدد الإلػػػػػػػاث إلحػػػػػػػك 80.555.515
 ها كف/إلسهة.

ههػػػددات االسػػػت رار لباػػػداف تي ػػػدى هشػػػراة الخاػػػؿ يػػػم الترر بػػػة السػػػراإل ة هػػػف أبػػػـ 
ه اس الت اكف, يإلسبة الكايد ف إلج إ هالم السراف يم بذا الػدكؿ تزا ػدت بشػرؿن هإلػتظـ 

, 2002بالهئػة يػم ال ػاـ38.5زاج هدل السإلكات الها  ة, ح ث باغت بذا الإلسبة إلحك
 .2016بالهئة بحاكؿ ال اـ  51كهف الهتكقح اف تصؿ إلج ارثر هف 

ا ػػػة يػػػم ه ظػػػـ باػػػداف اله اػػػس, بسػػػبب ز ػػػادة ال هالػػػة كقػػػد اصػػػبح الهكاطإلػػػكف اق
بالهئػة), 13اال إلب ػة الكايػدة إلػج بػذا الػدكؿ, يفػم قطػر تصػؿ إلسػبة ال هالػة الكايػدة (إلحػك

بالهئػػػة). 46بالهئػػػة),كالبحر ف(إلحك 31بالهئػػػة), كالرك ػػػت( إلحػػػك 15كالهػػػارات (اقػػػؿ هػػػف 
                                                           

الػػكطف ال ربػػم  احهػػد زبػػد  بػػف سػػ  د , "الس اسػػة الخار  ػػة لدكلػػة االهػػارات ال رب ػػة الهتحػػدة ت ػػاه )1(
 . 82,84) , ص 2003" (ابكظبم:اله هح الث ايم ,1971-1990
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الكايػػدة إلػػج قػػكة ال هػػؿ يػػم كبػػدالؾ  صػػبح الك ػػح ارثػػر أخػػت الن إذا حسػػبإلا إلسػػبة ال هالػػة 
بالهئػػػة يػػػم 90بػػػذا الػػػدكؿ, ح ػػػث  هثػػػؿ ال هػػػاؿ الكايػػػدكف األغاب ػػػة ال ظهػػػم., تفػػػكؽ اؿ 

ل ػػػض الحػػػاالت, كبػػػذا ك ػػػح ير ػػػد كغ ػػػر هسػػػبكؽ يػػػم أم دكؿ أك هإلط ػػػة يػػػم ال ػػػالـ, 
كبدالؾ  ؤثر بذا الك ح سابان يم بإلي ة اله تهح الخا  م, كبك ت  الكطإل ة, كث ايت , كهف 

 .(1) راره الس اسم  كاال تهازمثـ است

كيػػم حالػػة ا ػػراف كال ػػراؽ يػػاف ال اهػػؿ الػػد هكغرايم بػػك احػػد ال كاهػػؿ الهههػػة يػػم 
ص اغة س استها الخار  ة بشرؿ زاـ بالإلظر الج الت ػدد ال رقػم كالهػذببم كالاغػكم ي هػا 
,كت اط هػػا د هكغراي ػػان هػػح دكؿ ه اػػس الت ػػاكف الخا  ػػم يػػم زػػدة هحػػاكر األكؿ: هحػػكر 

 ل رب, الثاإلم: هحكر الش  ة, الثالث: هحكر السإلة.ا

كبػػالإلظر لاث ػػؿ السػػراإلم الرب ػػر ل ػػراف هػػف  هػػة كال ػػراؽ هػػف  هػػة اخػػرل   تبػػر 
بك ال اهؿ األبـ الػذم  ػديح بػذه الػدكؿ الػج السػ م لا ػب دكر اقا هػم هػؤثر يػم هإلط ػة 

 ا ال ددم.الخا ج كالتم ترل اإلها احؽ بها بحرـ ازتبارات زد دة احدابا بك ح هه

كبػػالإلظر الػػج أف إ ػػراف ذات غالب ػػة شػػ   ة كالدكلػػة الكح ػػدة يػػم ال ػػالـ التػػم   ػػـك 
إلظاـ الحرـ ي ها زاج إلظر ة كال ة الف    كبأذلؾ يهم تإلظر الج إلفسػها زاػج اإلهػا زز هػة 
الش  ة يم ال الـ را , كهف ثـ ت هؿ زاج ت ك ة ركابطها هح االقا ات الش   ة يم الدكؿ 

بشرؿ خاص دكؿ ه اس الت اكف الخا  م, كبذا  سبب الرث ػر هػف التػكترات الهختافة, ك 
 )10(اإلظر ال دكؿ الرقـ يم ز قتها هح بذه الدكؿ. 

 

 

 

                                                           

(ب ػركت: ,ه اػة الهسػت بؿ ال ربما هف الدسكقم:" ه  اة االست رار يم الإلظػاـ القا هػم الخا  ػم", )1(
 . 70),. ص2015,إبر ؿ  434ال ددهررز دراسات الكحدة ال رب ة,
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  .2229خالل العام  الخمي (: عدد السكان في دول 12جدول )
 اإلجمالً إناث ذكور الدولة

 8.199.996 2079111 6120885 اإلمارات

 1.178.415 446418 731997 البحرٌن

 25.373.512 11378919 13994593 السعودٌة

 3.173.917 1202802 1971115 عمان

 1.638626 373479 1265147 قلطر

 2.583.020 1043195 1539825 الكوٌت

 30.399.572 15004424 15395148 العراق

 77.891.220 38354718 39536502 عٌران

 150.438.278 69.883.066 80.555.212 المجموب

إدارة الحصػػػاء (الر ػػػاض: ه اػػػس  -: هررػػػز اله اكهػػػاتالمصـــدر: النشـــرة اإلحصـــائية
  13), ص2011, 19األهاإلة ال اهة, ال دد -الت اكف لدكؿ الخا ج ال رب ة

 2229لمعام لدول الخمي  (: التوزيع العمري لمسكان 7بياني )شكل 

 
 29 , صإدارة اإلحصا -المصدر: النشرة اإلحصائية: مركز المعمومات
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 ت ػػح هػػف الشػػرؿ ارتفػػاع إلسػػبة الهكال ػػد ال ػػدد بالدر ػػة األكلػػج, رهػػا  ته ػػز الهػػـر السػػراإلم بركإلػػ  هرتفػػح  ػػهف الشػػرائح ال هر ػػة 
إذ   حػظ ك ػكد  1009 -1007سإلة, ك  كد ذلؾ إلػج ه ارإلػة الز ػادة يػم زػدد الهكال ػد كالكي ػات هػا بػ ف ال ػاه ف  14إلج  15الههتدة هف 
(اإلظػر ال ػدكؿ الػرقـ  ألػؼ, يػم حػ ف رػاف زػدد الكي ػات بإلحػك تسػ ة آالؼ ت ر بػان, خػ ؿ إلفػس يتػرة اله ارإلػة. 16د بها   ارب ز ادة بالهكال 

33( 
 .2229-2227ما بين عامي  خمي (: مقارنة عناصر النمو السكاني في دول ال11جدول )

 وعالمجم إٌران العراق الكوٌت قطر عمان السعودٌة البحرٌن اإلمارات البٌان

 842.932 16.890 31.301 53.587 15.695 466609 595.099 16.062 67.689 2007الوالدات

 888.446 20.300 32.505 56.503 18.351 64.631 601.949 176841 766366 2009الوالدات

 126.615 5.690 6.051 5.293 1.776 36093 95.166 2.270 76276 2007الوفٌات

 134.789 5.400 5.550 6.266 2.008 7.101 986289 26387 76788 2009الوفٌات

األهاإلػػػة ال اهػػػة,  -إدارة الحصػػػاء (الر ػػػاض: ه اػػػس الت ػػػاكف لػػػدكؿ الخاػػػ ج ال رب ػػػة -هررػػػز اله اكهػػػات: النشـــرة اإلحصـــائية المصـــدر:
  19ص),2011, 19ال دد
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 المحدد االقتصادي: -4

 زهػاـ االقتصػاد اهتاػؾ يهػف هإلػازع بػ  االقتصػاد زالـ بك ال كـ زالـ أصبح ل د
" إف هتغ ػر اله ػدرات االقتصػاد ة لويـد جنسـنه كهاتهػا, كبحسػب " برػؿ ال كة زهاـ اهتاؾ

بػػك الهتغ ػػر الػػرئ س الػػذم  ػػؤثر يػػم ه ػػداف الس اسػػة الخار  ػػة, كهػػدل قػػدرتها زاػػج ل ػػب 
لخص رػؿ هػف يم ح ف  (1)دكر ال كل الربرل, كلرإل  قد ال  رتب بذه الإلت  ة بال ركرة.

" الهحػػػػػدد االقتصػػػػادم بشػػػػهكل  رػػػػػؿ هػػػػف ه ػػػػػزاف ىــــوارد شـــــابيرو" ك"يــــك مـــــاكفونباتر "
الهديكزات, اله زاف الت ارم, البإل ة االقتصاد ة لادكلة, در ة التطكر االقتصػادم, ح ػـ 

كي هػػػا  ت اػػػؽ بػػػدكؿ ه اػػػس الت ػػػاكف يإإلهػػػا ت تبػػػر هػػػف الػػػدكؿ التػػػم  (2)الت ػػػارة الخار  ػػػة.
لطفػػرات الإلفط ػػة, إال أف البإل ػػة االقتصػػاد ة لهػػذه شػػهدت تطػػكران اقتصػػاد ان هاحكظػػان ز ػػب ا

الدكؿ ال ت د بإل ة صإلاز ة, رغـ الت دـ الذم ح  ت  يم ه االت التإله ػة الهختافػة, ا  ػا 
يال اهػػؿ االقتصػػادم  هثػػؿ أحػػد ابػػـ الهػػؤثرات يػػم الس اسػػة الخار  ػػة اال راإل ػػة يػػم دكائػػر 

هػا كبػك هػا ادررتػ  ا ػراف ب ػد إلحػػك تحررهػا راهػا بػؿ اإلػ   فػكؽ يػم تػأث ره هبػػادئ الثػكرة ذات
ز ػػد هػػف اإلشػػاء ال ههكر ػػة االسػػ ه ة كهػػف ثػػـ بػػدأت ت  ػػد الإلظػػر يػػم ه هػػؿ س اسػػاتها 

 الخار  ة.

كبػػػالإلظر الػػػج ا ػػػراف إل ػػػد اف الػػػإلفط  هثػػػؿ الهصػػػدر األساسػػػم لاػػػدخؿ, حتػػػج اف 
% هػف ا هػالم الصػادرات 86احصاءات اشارت الج اف الإلفط كالغاز سابها بهػا إلسػبت  

,كباله ابػػػؿ ت طػػػم إ ػػػراف   السػػػت رار اسػػػ ار  2005/2006راإل ػػػة يػػػم السػػػإلة الهال ػػػة اال 
الػػإلفط اكلك ػػة قصػػكل, كال  هرػػف تح  ػػؽ بػػذا االسػػت رار اال هػػف خػػ ؿ الت ػػاكف هػػػح دكؿ 
ه اػػػس الت ػػػاكف الخا  ػػػم ذات الث ػػػؿ الإلفطػػػم الرب ػػػر داخػػػؿ هإلظهػػػة اكبػػػؾ كال ػػػالـ كيػػػم 

ظ زاػػج اسػ ار الػإلفط هػف  هػة, كال هػؿ زاػػج ه ػدهتهـ السػ كد ة, كذلػؾ هػف خػ ؿ الحفػا
 تحد د الره ات الهيإلت ة هف  هة اخرل.

                                                           

)
1
 ( Ibid, Loyed Jensen: Explaining Foreign Policy, P.262 

), 1985, 1إلاص ؼ  كسؼ حتم: الإلظر ة يم ال  قػات الدكل ػة (ب ػركت: دار الرتػاب ال ربػم, ط) 2(
 205ص



79 
 

كي هػػا  ت اػػؽ بػػال راؽ يإإلهػػا ت تبػػر هػػف الػػدكؿ التػػم زاإلػػت اقتصػػاد ا كذلػػؾ بسػػبب يػػرض حصػػار اقتصػػادم زا هػػا بسػػبب اال ت ػػاح 
ردات, كلػـ  تبػؽ لا ػراؽ سػكل هصػدر كح ػد لػدزـ هها اثر زاػج اقتصػاد ات بػذه الدكلػة هػف صػادرات ككا 1990ال راقم لارك ت يم ال اـ 
 )31(اإلظر ال دكؿ الرقـ  االقتصاد كبك الإلفط.  

  (: إحصا ات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات )مميون دوالر(.12جدول )

 

 

 

 

 

 

 

األهاإلػػػة ال اهػػػة,  -رب ػػػةإدارة الحصػػػاء (الر ػػػاض: ه اػػػس الت ػػػاكف لػػػدكؿ الخاػػػ ج ال  -هررػػػز اله اكهػػػات المصـــدر: النشـــرة اإلحصـــائية:
 109 , 11ص ),2011, 19ال دد
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 2229مع غيره من الدول لعام الخميجي  (: حجم التبادل التجاري لدول مجمس التعاون8بياني )شكل 

 

األهاإلػػػة ال اهػػػة,  -إدارة الحصػػػاء (الر ػػػاض: ه اػػػس الت ػػػاكف لػػػدكؿ الخاػػػ ج ال رب ػػػة -هررػػػز اله اكهػػػات :المصـــدر: النشـــرة اإلحصـــائية
 105,ص )2011, 19ددال 
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 المحدد العسكري: -5

, إلػج در ػة ةل د راإلت الس اسة الخار  ة لادكؿ تحدد كيؽ ه دار قكتهػا ال سػرر 
أف قدر الدكؿ ال   فة زسرر ان راف االختفاء أك الخ كع لألقكل, أها ال كـ ي ػد  ػ ؼ 

حسػػػاب تػػػأث ر بػػػذا اله  ػػػار ذلػػػؾ أف ال طػػػاع  ال سػػػررم قػػػد  سػػػتإلزؼ طاقػػػات الباػػػد زاػػػج 
ف الهحػػػدد ال سػػػررم لػػػدكؿ  (1)االسػػػتثهار يػػػم ال طازػػػات الهدإل ػػػة الهههػػػة لب ػػػاء الػػػدكؿ, كا 

اله اس  هتد ل شهؿ الهكارد كالترإلكلك  ا الهتاحة لادخكؿ يم صراع هساح قػد  صػؿ إلػج 
 حد الحرب الشاهاة, بها يم ذلؾ:

ها: يههػا كهسػتكل تسػا حها كتػدر ب دكؿ اله اػسبهػا  تحتفظ التم الهساحة ال كاتزدد  -
ي ػػ  أف قاػػة زػػدد سػػراف دكؿ اله اػػس بػػك أحػػد أسػػباب اإلخفػػاض زػػدد أيػػراد  شػػؾال 

 ال ز ػرة درع اتقػك  إطػار ال سػرر ة يػم هاقدرات تكح دلذلؾ س ت إلج قكاتها الهساحة, 

 كزهاػت زاػج إزػادة )2().3981,الهإلاهػة( اله اػس األزاػج ل ػرارات كي ػان  تشػرات التػم

كهػف ثػـ يػم اإلفػراد,  زاػج هإلهػا لرػؿ الكطإل ػة ل  كشػها الدياز ػة الرفا ػة سػتكلهت  ػ ـ 
ك ذرر يم بػذا الطػار, أف الً بػرة ال ػكـ لػـ ت ػد ررؿ.  الخا  م الت اكف  اسه إطار

إلها إلج هدل الرفاءة يم استخداـ الس ح كالترإلكلك  ا الحد ثػة  إلج ح ـ ال  كش, كا 
إدخػػػاؿ الطػػػائرات الهتاحػػػة, السػػػ ها يػػػم ظػػػؿ التطػػػكرات الترإلكلك  ػػػة زاػػػج األسػػػاحة ر
 بدكف ط ار يم اله ارؾ الحد ثة, كاستخداـ الصكار خ ب  دة الهدل. 

الإلفػاؽ ال سػررم:  تفػاكت إلصػ ب الفػرد الخا  ػم هػف  هػف الفػرد إلصػ ب هتكسػط -
الإلفاؽ ال سررم ها ب ف دكلة خا   ة كأخػرل, إال أف ه هػؿ الهؤشػرات ترشػؼ زػف 

ك كاحػػػد هػػػف بػػػ ف أزاػػػج أإلصػػػبة أف إلصػػػ ب الفػػػرد الخا  ػػػم هػػػف الإلفػػػاؽ ال سػػػررم بػػػ
األيػػراد هػػف الإلفػػاؽ ال سػػررم يػػم هختاػػؼ هإلػػاطؽ ال ػػالـ, كقػػد  شػػ ر ذلػػؾ إلػػج ح ػػـ 

                                                           

اله اػة ) إلكار  ا ؿ باشـ: "ق اس قكة الدكلة: إطار تحا ام ل  اس قكة الصػ ف, ه ارإلػة بػدكؿ ربػرل", 1(
 79), ص2010, 25ب ة, ال ددال ر  الكحدة دراسات (ب ركت: هررز ال رب ة لا اـك الس اس ة

الخاػ ج (الرك ػت: اله اػس الػكطإلم لاث ايػة  أزهػة ال ربػم ب ػد الإلظػاـ سػ  د: هسػت بؿ السػ د هحهػد) 2(
 119), ص1992, 1كالفإلكف, ط
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ال بء الذم  تحها  الهكاطف الخا  ػم يػم ظػؿ تػدإلم الإلفػاؽ زاػج ال ها ػة التإلهك ػة 
 زاج حساب الإلفاؽ ال سررم.

 زػػف الهؤشػػر ابػػذ  رشػػؼإلسػػبة الإلف ػػات ال سػػرر ة هػػف ح ػـػ الإلػػاتج الهحاػػم ال هػػالم:  -
 الخاصػة( الهدإل ػة االسػتخداهات هػف الػدكؿ حكلهػات متػالالكطإل ػة  اهػكاردل الإلسػبم ح ـػال

ل سػػتخداهات ال سػػرر ة, ك  تبػػر بػػذا الهؤشػػر هػػف أرثػػر الهؤشػػرات اسػػتخداهان  )كال اهػػة
لإلإلفػاؽ ال سػررم أبه ػة, ك  ػػده ب ػض البػاحث ف الهؤشػر األرثػػر قبػكالن إلت  ػة قدرتػ  زاػػج 

هػػف خػػ ؿ تحد ػػد ح ػـػ ال ػػبء االقتصػػادم الهفػػركض  يػػم الدكلػػة ل سػػررةا در ػػةق ػػاس 
 )31(اإلظر ال دكؿ الرقـ  )1(زاج االقتصاد الكطإلم.

                                                           

إلظػػػرة تحا ا ػػػة"  :الإلفػػػاؽ ال سػػػررم يػػػم دكؿ ه اػػػس الت ػػػاكف لػػػدكؿ الخاػػػ ج ال رب ػػػة"إلػػػكزاد اله تػػػم: ) 1(
 2), ص2007هررز الخا ج لألبحاث,  ( دة:
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 .2212-1988خالل الفترة  اإلجمالي المحمي النات  من مئوية كنسبة الخمي  لدول العسكري قانفاإل (: 13جدول )
 

 

 

 سالم الدوليالمصدر: قاعدة بيانات معيد استوكيولم دبحاث ال
http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+military+expenditure+database+1988-2012.xlsx 

 

http://www.sipri.org/databases/milex
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الج تكق ات إ هالم الإلاتج الهحام حسب  2012تستإلد االرقاـ ال ائدة الج زاـ 
), World Economic Outlook) (IMFل ػػالهم (قازػػدة ب اإلػػات آيػػاؽ االقتصػػاد ا

, كلذلؾ يإف باهش الخطػأ ي هػا أربػر رث ػرا هػف بػاهش الخطػأ يػم األرقػاـ 2012أرتكبر 
  ال ائدة الج األزكاـ األخرل.

باغػت  الإلػاتج الهحاػم ال هػالم,الإلف ػات ال سػرر ة هػف إلسػبة   حظ هف ال دكؿ أف 
كبػم أزاػج برث ػر هػف  الخا  م ه اس الت اكفيم ب ض السإلكات ق هان هرتف ة  دان يم دكؿ 

هث  تها يم دكؿ ال كار, ي اج سب ؿ الهثاؿ تراكحت إلسبة الإلفػاؽ ال سػررم يػم البحػر ف هػا 
%) إثر اال ت اح ال راقم لارك ػت, 33.7 -% 1%) كيم الرك ت ها ب ف (5.1 -%1ب ف (

 -% 7.6راكح يػػم حػػدكد (ب إلهػػا ت تبػػر إلسػػبة الإلفػػاؽ ال سػػررم هرتف ػػة دكهػػان يػػم زهػػاف إذ تتػػ
%). ككي ػان لاب اإلػات 35 -% 8%), يم ح ف تراكحت بذه الإلسبة يم الس كد ة ها بػ ف (38

الهتكيرة حػكؿ قىطػر ي  تبػر الإلفػاؽ ال سػررم ي هػا هإلخف ػان بالإلسػبة لاإلػاتج الهحاػم ال هػالم 
إلسػػبة %) كت ػػد 30 -% 1%), ب إلهػػا  تػػراكح يػم الهػػارات هػػا بػػ ف (5إذ لـػ  ت ػػاكز حػػا ز (

هػػػا تخصصػػػ  إ ػػػراف هػػػف الإلػػػاتج الهحاػػػم لإلإلفػػػاؽ ال سػػػررم هإلخف ػػػة زها ػػػان ه ارإلػػػة بػػػدكؿ 
 -% 3.7%), كرػػػػػػذلؾ األهػػػػػػر بالإلسػػػػػػبة لا ػػػػػػراؽ (1.9 -% 3.4اله اػػػػػػس إذ تباػػػػػػ  إلحػػػػػػك (

1.5.(% 
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 المحمي النات  من مئوية نسبةك العسكري اإلنفاق مؤشر تطور(: 9) بياني شكل

  2212-1988خالل الفترة  اإلجمالي

 2001-1988هػػػح الشػػػارة إلػػػج زػػػدـ تػػػكاير ب اإلػػػات حػػػكؿ قطػػػر خػػػ ؿ الفتػػػرة 
, كأ  ان ال 1996-1988, كرذلؾ األهر بالإلسبة لإلهارات لافترة 2012-2011كالفترة 

. 2003-1988, كال ػػػػراؽ لافتػػػػرة 2012-2009تتػػػػكاير ه اكهػػػػات حػػػػكؿ إ ػػػػراف لافتػػػػرة 
 ت ال دكؿ).(الشرؿ هف تصه ـ الباحث ازتهادان زاج ب اإلا

 

 ً  المحددات الداخلٌة )المعنوٌة(: -ثانٌا

تؤثر بذه الهحددات يم زها ة صإلح الس اسة الخار  ة أل ة دكلػة بغػض الإلظػر 
لركإلها  زف إلظاهها الس اسم, يالس اسة الخار  ة تهثؿ اإل راسان كاهتدادان لاس اسة الداخا ة

سػتكل ال  ػادة (صػاإلح ال ػرار), أك ة يم الدكلة, سكاء زاػج ه تتأثر باله ارؿ كالبإلج الداخا
ك هرػػف إ هػػاؿ الهحػػددات  (1)حتػػج زاػػج هسػػتكل طب  ػػة اله تهػػح كخصائصػػ  الهرحا ػػة.

 اله إلك ة لاس اسة الخار  ة يم دكؿ الخا ج كيؽ الهستك ات ا ت ة:

                                                           

  17), ص1975, 1حاهد رب ح: إلظر ة الس اسة الخار  ة (ال ابرة: هرتبة ال ابرة الحد ثة, ط )1(
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ـــة )دور صـــانع القـــرار(: -أ  ػػػتـ تحد ػػػد أبػػػداؼ الػػػدكؿ  المحـــددات الموضـــوعية القيادي
اؾ كتصػكرات صػاإلح ال ػرار لا كاهػؿ الهػؤثرة يػم صػ اغة كه اه إلها هف خػ ؿ إدر 

الخار  ة, ي بد هف ه رية دكر هؤسسة الحرـ التم ت ػد الصػاإلح الح   ػم  ةالس اس
لاس اسػػة الخار  ػػة يػػم دكؿ الخاػػ ج, يالهاػػؾ هػػث  بػػك الهر ػػح األزاػػج يػػم اتخػػػاذ 

الهر ػح  ال رار يم ب ض الػدكؿ  ب إلهػا   تبػر كز ػر الخار  ػة اك رئػ س الػكزراء بػك
يم اتخاذ ال رار يػم دكلػ  اخػرم ,ك ي تبػر االهػاـ اك الف  ػ  بػك الهر   ػة يػم اتخػاذ 
ال رار يم دكؿ اخرل, ك أتم ب    الكزراء هف األسرة الحارهة, ك ؤخذ يم الحسباف 
ح ػػـ الإلشػػاط  الػػذم  ؤد ػػ  الهكظفػػكف الرسػػه كف يػػم الدكلػػة, هػػف خػػ ؿ الهشػػاررة  

  (1)يم الهحايؿ الدكل ة.

أبػػػـ الصػػػفات الكا ػػػب تكايربػػػا يػػػم صػػػاإل م ال ػػػرار ال ػػػدرة زاػػػج الحاطػػػة  كهػػػف
بالت   ػػدات الس اسػػ ة الدكل ػػة كالتر ػػؼ هػػح الهتغ ػػرات الدكل ػػة, كتا ػػب أ د كلك  ػػة صػػاإلح 
ال ػػرار ي ػػ ن زػػف الب ئػػة الإلفسػػ ة التػػم  تكا ػػد ي هػػا دكران باهػػان يػػم إرسػػاب  التأ  ػػد الػػداخام 

داؼ الس اسػػة الخار  ػػة, ألف كا ػػ م الس اسػػة الخار  ػػة هػػف قبػػؿ الػػرأم ال ػػاـ لتإلف ػػذ أبػػ
  إلطا كف هف تاؾ األبداؼ يم تحد د الهصاحة الكطإل ة.

): كتشػهؿ ه اربػات المحددات الموضوعية المجتمعية )الخصـائص القوميـة لمدولـة -ب
 زدة بم:

  اله ته ػػػات الخا   ػػػة  الترػػك ف ال ػػػكهم: أم در ػػة االإلػػػدهاج ال ػػػكهم إذ تتشػػاب
الث ػايم  بإلائهػا كيػم كاالقتصػاد ة كاال تهاز ػة, الس اسػ ة ترر بتهػا يػم رب ػر بشػرؿ

ف بػذا  التشػاب    ػفم كال  هػم (الاغػة, ال ػادات كالت ال ػد, اله ت ػدات كال ػ ـ), كا 

هػف الحسػاس ال ػاـ بالخصػائص الهشػتررة التػم ت هػح أيػراد اله اػس هػح  إلكزػان 
 ب ػػر الس اسػػم زػػف ب  ػػهـ الػػب ض بح ػػث  رػػكف بػػذا الحسػػاس داي ػػان إلحػػك الت

 تاؾ الخصائص الهشتررة كدهج كالئهـ الإلهائم يم إطار ه اس الت اكف.
                                                           

)
1
 ( Karl Walfgang Deutch: The Analaysis of International Relations 

(Englewood Cliffs, New Jarsy: Prentice-Hall,1978). P. 210-224 
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  الترػػػػك ف اال تهػػػػازم:   إلػػػػج بػػػػاألثر الإلػػػػا ـ زػػػػف اإل سػػػػاـ اله تهػػػػح إلػػػػج شػػػػرائح
 ا تهاز ة ت هؿ لاه هإلة زاج الس اسة الخار  ة لهذا اله تهح, كتتكزع إلج:

در ال ػػكة الس اسػػ ة يػػم دكؿ الإلخػػب الس اسػػ ة: تهتاػػؾ تاػػؾ الإلخػػب أدكات كهصػػا -3
الخاػػػػ ج بح ػػػػث تسػػػػتط ح الػػػػتحرـ يػػػػم رسػػػػـ الس اسػػػػة ال اهػػػػة, كصػػػػإلح ال ػػػػرارات 
الرئ س ة يم اله تهح, لرف بذه الإلخب تتأثر ي ا ان ببإل ة األإلظهة الس اسػ ة يػم 
الخاػػػ ج  ذات الطب  ػػػة الهار ػػػة اك ذات الطب  ػػػة اال دكلك  ػػػة, يفػػػم السػػػ كد ة 

اج األهراء يػم األسػرة السػ كد ة الهالرػة, كر ػاؿ هث  أ حت الس اسة حرران ز
الهؤسسػػة الد إل ػػة الكباب ػػة الػػذ ف سػػ طركا زاػػج الهسػػا د كالهحػػارـ كالهػػدارس, 

 (1)إلج  اإلب حافائهـ يم ب ركقراط ة الدكلة.
الطب ػػات اال تهاز ػػة:  إل سػػـ اله تهػػح الخا  ػػم كيػػؽ إلهػػط هػػف التػػدرج الهرهػػم  -1

د ب  ػػها هػػف يػػرص التإله ػػة الهتاحػػة يػػم إلػػج طب ػػات ا تهاز ػػة هتبا إلػػة, اسػػتفا
قاهػػة كالت ار ػػة, االقتصػػاد ة يػػم الإلشػػاطات  الخاػػ ج هػػف خػػ ؿ الهشػػاررة  كا 

 ال ػػكل ب ػػض كالإلتا  ػػة, كبػػك هػػا أدل إلػػج بػػركز االسػػتثهار ة الهشػػركزات

يػم  ,األزهػاؿ ر ػاؿ هػف شػر حةالهشػاررة الس اسػ ة ر إلػج الهتطا ػة اال تهاز ػة
األقا ات الشػ   ة زاإلػت داخػؿ دكؿ اله اػس هػف  ح ف  رل ب ض الباحث ف أف

 (2)ب ض الحرهاف كالته  ز كحه ت هف الرراب ة الهإلظهة.

 هازات الهصالح: تتركف اله ته ات الخا   ة هف إلسػ ج هتراهػؿ تسػ ج هػف  -4
خ لػ  ب ػض اله هكزػات لتح  ػؽ هصػػاحة هشػتررة هػف خػ ؿ زها ػة التفازػػؿ 

حددة تخػدـ أبػداؼ بػذه اله هكزػات هح صاإلح ال رار لتح  ؽ س اسة خار  ة ه
كاالقتصػػادم, كغالبػػان هػػا  بػػرز دكر بػػذه ال هازػػات يػػم  الهػػالم الإلفػػكذ كذكم

                                                           

كد ة: ت ػػك ـ س اسػػة االإلفتػػاح الحػػالم", (كاشػػإلطف: هؤسسػػة رػػارإل غم زهػػرك حهػػزاكم: "الهتابػػة السػػ ) 1(
 5ص), 2006 /ابر ؿ, إل ساف68رقـ  ,لاس ـ الدكلم, ساساة الشرؽ األكسط

http://www.CarnegieEndowment.org/pub 

)
2
 ( T. R. McHale: "A prospect of Saudi Arabia", International 

Affairs (Vol.56, No.4, Autumn 1980), p. 635 

http://www.carnegieendowment.org/pub
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أف السػف ر الصف ات ذات الطابح ال سررم هثؿ لكبم الس ح, ك ذرر يم ذلػؾ 
الس كدم السابؽ لدل الكال ات الهتحدة بإلػدر بػف سػاطاف, ت ا ػج هبػال  سػر ة 

التػم تز ػد ق هتهػا  ال سػرر ة ال هاهػة ه ؿ ز ػد صػف ةتت اكز ها ػارم دكالر, لتسػ
ب ف إحدل الشررات البر طاإل ة كالحركهػة  3985ها ار دكالر يم ال اـ 86زاج

 ( 1)الس كد ة.

  التك هػػات اله ته  ػػة: تشػػهؿ األيرػػار السػػائدة يػػم اله ته ػػات الخا   ػػة, كالتػػم
تهػػػػا الإلسػػػػػبم, الس اسػػػػ ة, لركإلهػػػػا تتسػػػػـ بثبا ةأيػػػػراد اله تهػػػػح لاح ػػػػػا ةتحػػػػدد رؤ ػػػػ

كالتصػػػاقها ب ػػػكبر التك ػػػ  الفرػػػرم ال ػػػاـ أليػػػراد اله تهػػػح, كزهػػػؽ ارتبػػػاط بػػػؤالء 
األيػػراد بتاػػؾ األيرػػار يهػػم ال ت تصػػر زاػػج يئػػة ه  إلػػة هػػف اله تهػػح, رهػػا تشػػهؿ 

لاسػاطة الحارهػة  الػكالء قػ ـ ه هكزة هف الهفػاب ـ الفرز ػة التػم تسػهـ يػم ت ه ػؽ
  (2)الكطإلم.رالث اية الس اس ة كالإلسؽ ال   دم 

  الهشػػػػر ت اال تهاز ػػػػة: تإلصػػػػرؼ إلػػػػج تاػػػػؾ الهشػػػػر ت ذات الطب  ػػػػة الهزهإلػػػػة
الإلاب ة هف البإل اف االقتصادم كاال تهازم كالس اسم لادكلػة رالت ػخـ كالبطالػة 
كالصػػراع الطػػائفم كزػػدـ االسػػت رار الس اسػػم, كقػػد ت ػػكد هثػػؿ بػػذه األك ػػاع إلػػج 

يػػم رػػؿ هػػف  1033خران هػػف ال ػػاـ اإلػػدالع االحت ا ػػات الشػػ ب ة التػػم بػػرزت هػػؤ 
الس كد ة كالرك ت كالبحر ف, كهػا شػهدت  ا  ػان إ ػراف هػف احت ا ػات اصػ ح ة 
,كهػػا  شػػهده ال ػػراؽ هػػف صػػرازات طائف ػػ  طاحإلػػ , كقػػد ت ػػطر الدكلػػة يػػم هثػػؿ 
تاػػػػؾ الحػػػػاالت إلػػػػج تخفػػػػ ض هخصصػػػػات الس اسػػػػة الخار  ػػػػة لحػػػػؿ الهشػػػػر ت 

                                                           

(كالة األهػػػر) يػػػم السػػػ كد ة", هكقػػػح الرتركإلػػػم: شػػػبرة الإلبػػػأ  "ي ػػػ حة صػػػف ة ال هاهػػػة ترشػػػؼ ز ػػػؼ) 1(
 .10/6/2007 -اله اكهات ة

http://www.annabaa.org/nbanews/63/412.htm 

ه اػة الهسػت بؿ , ال كلهػة؟" ث ايػة أـ الث ايػة الث اي ػة: زكلهػة كالهك ػة با ز ػز: "ال كلهػة اللػ  زبػد) 2(
 .313-312 ), ص1988, 229 ال دد(ب ركت: هررز دراسات الكحدة ال رب ة,  ال ربم

http://www.annabaa.org/nbanews/63/412.htm


89 
 

ايت ػاؿ هشػر ت خار  ػة هػف شػأإلها ترر ػز اال تهاز ة الداخا ة, أكقػد تا ػأ إلػج 
 (1)اإلتباه الرأم ال اـ زاج ال دك الخار م بدالن هف الهشر ت الداخا ة.

تؤثر بذه الهحددات يم رؤل الإلخػب الحارهػة لاكقػائح الخار  ػة, رهػا أإلهػا تػكير 
لصاإلح ال رار أدكات لتبر ػر س اسػات خار  ػة ه  إلػة زاػج أسػاس أإلهػا تتفػؽ كهػا 

ك  ػػدـ السػػ ـ إلهكذ ػػػان باهػػان لتػػػأث ر  .تهػػح هػػػف ز ائػػد كأ ػػػد كلك  ا  تإل ػػ  اله ت
الهحددات اله ته  ة زاج الس اسة الخار  ة لدكؿ الخا ج. يالس ـ  شرؿ إلس ان 
ز  د ان هتراه ن, كيم الكقت ذات   هثؿ أ د كلك  ة را ػة لبإلػاء الػدكؿ لات اهػؿ هػح 

   (2)ال الـ الخار م,

                                                           

 179-178هحهد الس د سا ـ: تحا ؿ الس اسة الخار  ة, هر ح سابؽ, ص)1(
ه اػة , "ال رب ػة الػب د يػم الس اسػ ة األإلظهػة دزػـ يػم الد إل ػة الهؤسسػات با  ػد: "دكر لصػادؽا) 2(

 73), ص1988, 108ال دد(ب ركت: هررز دراسات الكحدة ال رب ة,  الهست بؿ ال ربم
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 جٌةالخارثانٌاً: المحددات  

كبػػػم هحػػػددات تإلشػػػأ هػػػف الب ئػػػة الخار  ػػػة لاكحػػػدة الدكل ػػػة إلت  ػػػة التفازػػػؿ هػػػػح 
الكحدات الدكل ة األخرل. كتختاؼ أبه ة الهحددات الخار  ة بػاخت ؼ الػدكؿ كالظػركؼ 
الهح طػػة كالفتػػرات الزهإل ػػة ألف در ػػة التػػأث ر كالتػػأثر  حػػددبا ح ػػـ كقػػدرات كقػػكة الدكلػػة 

 الهحددات: كتشهؿ تاؾ  .كهكق ها ال غرايم

 بنية النظام الدولي:  -أوالً 

بكيهاف يم تإلظ ـ ساكؾ الدكؿ كالتأث ر  تسهـ بإل ة الإلظاـ الدكلم بحسب ستاإلام
كي ػان ل ػكاإل ف  حػددبا تكز ػح ال ػكل  األساسػ ة الكحػدات كالتفػاز ت بػ ف ال  قػات يػم إلهػط
ركز أإلهػػاط بػػ كقػػد  ػػإل ـ زػػف ذلػػؾ( 1) ػػهف إطػػار الهإلظكهػػة الدكل ػػة, ال ظهػػج بػػ ف الػػدكؿ

, هػػف ال  قػػات التػػم ترترػػز حػػكؿ قكازػػد سػػاكر ة دكل ػػة هحػػددة ,هختافػػة كإلهػػاذج هتبا إلػػة
كتفر ػػػػ  هتغ ػػػػرات  ,ه ط ػػػػات الكاقػػػػح تفت ػػػػ   هرػػػػف أف تتطػػػػكر هػػػػح الكقػػػػت كيػػػػؽ هػػػػا 

  ات التال ة:الهستك كيؽ هستكل الإلظاـ الدكلم لذلؾ  هرف دراسة   (2).الظركؼ

 هػا كزهاهػا الػكظ فم يػم ئالػدكؿ يػم أدا تشػاب ت ي:دولوترتيبيا في النظـام الـ موقع الدول
ها الس اسم زاج الهستكل الخار م  ختاػؼ ئأدا لرف ,تهتح بالس ادةتالإلظاـ الدكلم ألإلها 

يإإلهػػا  ,بالسػػ ادة دكؿ الخاػػ جي اػػج الػػرغـ هػػف تهتػػح  ( 3),بػػاخت ؼ الهراإلػػات ك ال ػػدرات
إذ ت تبػػػػر  ,ال ػػػػدرات ؼت خػػػػا إلت  ػػػػةزاػػػػج الهسػػػػتكل الػػػػدكلم  تهػػػػاكظ فأداء ختاػػػػؼ يػػػػم ت

السػػػػػ كد ة األرثػػػػػر د إلاه ر ػػػػػة زاػػػػػج صػػػػػ  د دكؿ اله اػػػػػس هػػػػػف  هػػػػػة إلظػػػػػران لهراإل اتهػػػػػا 
زاػج الصػ  د  ال ربػم, يػم حػ ف ت تبػر دكلػة هثػؿ هائاة كهراإلتها الهرهكقػة ال ةاالقتصاد 
كبػػػك هػػػا  ػػػدي ها إلػػػج الخػػػار م, زر ػػػة ألشػػػراؿ هت ػػػددة هػػػف الإلفػػػكذ كالتػػػأث ر البحػػػر ف 

                                                           

)
1
 ( Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics (New York: McGraw-

Hill, 1979), p.162 

, 4الإلظر ة كالكاقػح (أسػ كط:  اه ػة أسػ كط, ط -ه اد: ال  قات الس اس ة الدكل ة صبرل از ؿإسه )2(
 34), ص2007

)
3
 ( Kenneth N. Waltz: "The Emerging Structure of International Politics", 

International Security (Vol. 18, No. 2, Fall 1993), p. 44-45 
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إطػػػػار األهػػػػف  يػػػػم اله اػػػػس, اك اقاهػػػػة التحالفػػػػات الدكل ػػػػة غ ربػػػػا هػػػػف دكؿ الت ػػػػاكف هػػػػح
, كبك ها تهت ه حظت  خ ؿ هك ة االحت ا ات األخ رة التم أصابت الإلظاـ ال هازم

الحػػارـ يػػم البحػػر ف, كيػػم اله ابػػؿ تػػأتم دكلػػ  هثػػؿ ا ػػراف تتهتػػح بإلػػكد كقػػكة اقا ه ػػ  إلظػػرا 
تػػم تػػـ تسػػخ ربا لخدهػػ  ابػػدايها الس اسػػ ة ,ههػػا لهراإلتهػػا االقتصػػاد ة كقكتهػػا ال سػػرر ة ال

     ؿ إلفكدبا يم الهإلط ة ذا تأث ر زاج اإلظهة الحرـ يم الدكؿ اله اكرة.
  فت ػد أل ػة سػاطة هررز ػة  لركإلػ الإلظػاـ الػدكلم بأإلػ  يك ػكم  تسػـ  الدولي:ىيكل النظام 

 ػػؽ ال ػػكاإل ف تطبك تهاػػؾ ال ػػدرة كالصػػ ح ات لاهحايظػػة زاػػج األهػػف كاالسػػت رار الػػدكل  ف, 
, بػػػؿ كقػػػد  ػػػديح دكؿ الخاػػػ جسػػػاكؾ ل باهػػػان   يهثػػػؿ هحػػػددان كبػػػك هػػػا  )1(,كاالتفاق ػػػات الدكل ػػػة
إلج تبإلم هكاقؼ تت ارض كالهبادئ التم  ؤهإلكف بهػا أك  أح اإلان الخار  ة صإلاع الس اسة 

 ػػدي ها إلػػج ال هػػؿ هت ػػدد األطػػراؼ كل ػػؿ ذلػػؾ هػػا ت ػػكـ زا هػػا ز قػػات ب دبػػـ الدكل ػػة. 
األهػـ الهتحػدة ال اه ػة ال رب ػة, ك هػف خػ ؿ  ,يم الهؤسسػات الدكل ػة الهختافػة ةرهشار الك 

  ؿ تإله ة قدراتها كخدهة هصالحها كالت اهؿ هح الهسائؿ الدكل ة التم تههها. أهف 

  يػم حالػػة  قػد  رػكف الإلظػػاـ الػدكلم أحاد ػػان  الــدولي:النظــام داخـل طبيعـة توزيــع القــدرات)
الإلظػػػاـ الػػػدكلم) أك ثإلػػػائم (يػػػم حالػػػة ك ػػػكد قػػػكت ف  ك ػػػكد أك سػػػ طرة دكلػػػة كاحػػػدة زاػػػج

يفػم ظػؿ الإلظػاـ ثإلػائم  )2().ت دد ال كل ال ظهػج ف) أك هت دد األقطاب (يم حالة ه زظ
ال طب ة تاخص الصراع زاج الخا ج ب ف اله سػرر ف الشػرقم كالغربػم يػم رغبػة الكال ػات 

إلج األسػكاؽ الدكل ػة,  الهتحدة األهر ر ة بالحفاظ زاج  هاف كصكؿ الهدادات الإلفط ة
كيػم الكقػت إلفسػ  سػػ  ها إلػج إغػ ؽ الطر ػػؽ زاػج االتحػاد السػػكي تم السػابؽ كهإل ػ  هػػف 

                                                           

)
1
 ( Barry Buzan, Charles Jones & Richard Little: The Logic of Anarchy: 

Neorealism to Structural Realism, (New York: Columbia University 

Press, 1993), p. 20-24 

)
2
 ( Charles W. Kegley & Gregory A. Raymond: “Must We Fear a Post-Cold 

War Multipolar System?” The Journal of Conflict Resolution )Vol. 36, 

no.3, September 1992), p.573-576 



91 
 

ب إلهػا اإلحػازت   (1) هد إلفكذه  إلكبان إلحك اله اه الدايئة يم ظؿ ز قات  هح ال هف كال ػراؽ,
 دكؿ اله اس يم س استها الخار  ة إلج  اإلب الكال ات الهتحدة.

يػم هطاػح ال  ػد األخ ػر هػف تفرؾ االتحػاد السػكي تم بالباردة  كهح اإلتهاء الحرب
أي ػج بحسػب ب ػض البػاحث ف يػم  ,تحكؿ الإلظاـ الدكلم إلج شػرؿ آخػرال رف الها م 

, ب إلهػا رأل بػاحثكف ال  قات الدكل ة إلج س طرة الكال ات الهتحدة زاج الهإلظكهة الدكل ػة
 ػػػة كهشػػػاررة أكرب ػػػة هػػػف خػػػ ؿ إلػػػج صػػػ غة ت ػػػـك زاػػػج ق ػػػادة أهر رآخػػػركف أإلػػػ  قػػػد أدل 

إال أف هإلط ػة الخاػ ج ال ربػم  (2)استهرار ة كتكسح حاؼ األطاسم رغـ حؿ حاؼ كارسك.
ب  ت هسرحان رئ س ان لهذه التحكالت, إذ س ت الكال ات الهتحدة لبسط إلفكذبا يم الهإلط ػة 

حراـ س طرتها زاج الهخزكف ال الهم لاإلفط.   كا 

اسػػػتدزاء ال ػػػكات  1::2لارك ػػػت يػػػم ال ػػػاـ كقػػػد ترتػػػب زػػػف اال ت ػػػاح ال راقػػػم 
األ إلب ػػػػة كالسػػػػهاح لهػػػػا باسػػػػتخداـ أرا ػػػػم كأ ػػػػكاء دكؿ اله اػػػػس, ههػػػػا أدل إلػػػػج ز ػػػػادة 
االرتباط األهإلم لدكؿ اله اس بالكال ات الهتحدة كحافائها ب د تكق ح زدد هػف االتفاق ػات 

ز الػػػدكؿ يػػػم ظػػػؿ ز ػػػ (3)ال سػػػرر ة كهػػػإلح ال ػػػكات الغرب ػػػة تسػػػه  ت يػػػم بػػػذه الباػػػداف.

                                                           

األهر ر ػػػة: إلهػػػكذج ال طػػػب الكاحػػػد كسػػػ إلار كبات الإلظػػػاـ ال ػػػالهم  سػػػ د أبػػػك  ػػػ ؼ أحهػػػد: "اله هإلػػػة) 1(
), 2003 آذار, -, رػػػاإلكف الثػػػاإلم3 زػػػالـ الفرػػػر (الرك ػػػت: هطػػػابح الخػػػط, ال ػػػدد ال د ػػػد", ه اػػػة

 13ص
س اسػػ ة الدكل ػػة كأثربػػا زاػػج الػػكطف ال ربػػم, هحػػرر يػػم: الػػكطف هحهػػد السػػ د سػػ  د: الهتغ ػػرات ال )2(

ال ربػػػم كالهتغ ػػػرات ال اله ػػػة: ه هكزػػػة هػػػف الهػػػؤلف ف (ب ػػػركت: الهإلظهػػػة ال رب ػػػة لاترب ػػػة كالث ايػػػة 
 ,  65–63), ص1995كال اـك

ه اػػػة الس اسػػػة  هحهػػػد زبػػػد السػػػ ـ: "هشػػػر ت الػػػدياع زػػػف الػػػدكؿ الصػػػغ رة يػػػم الخاػػػ ج ال ربػػػم", )3(
), 2007 , إل سػػاف168 (ال ػػابرة: هررػػز األبػػراـ لادراسػػات الس اسػػ ة كاالسػػترات   ة, ال ػػدد  ػػةالدكل
 93 ص
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الخا   ػة زػػف االزتهػػاد زاػػج قكاتهػػا الذات ػػة لتح  ػؽ األهػػف الهشػػترؾ ي هػػا ب إلهػػا, أك حتػػج 
 (1)التكاصؿ هح ب  ة الدكؿ ال رب ة لخاؽ تحالفات  د دة.

اس اسة الخار  ػة ل أساس ان  هحددان  بات  شرؿلإلظاـ األحادم اب رؿ كبالتالم يإف 
زػف طر ػؽ  هاػة األدكات التػم رار الػدكلم اتأث ر يم ال ػلهف خ ؿ س  ها  لدكؿ  الخا ج

الػذم قػد  -الهكازإلة ب ف تحالفها هح الكال ػات الهتحػدةتـ الحد ث زإلها ساب ان, كهف خ ؿ 
ك سػتدؿ زاػج  -تبػاع الس اسػات األهر ر ػةاتإلػازالت أك ربهػا ال ب ػض ت ػد ـ  تطاب أح اإلػان 

أ اكؿ/سػػبتهبر  33ذلػػؾ هػػف قبػػكؿ دكؿ اله اػػس بت ػػد ؿ هإلاب هػػا الت ا ه ػػة ب ػػد أحػػداث 
, إلػػػػػػػج  اإلػػػػػػػب ت هػػػػػػػدبا بكقػػػػػػػؼ الهسػػػػػػػازدات الحركه ػػػػػػػة أك التبرزػػػػػػػات لاه ئػػػػػػػات 1003

هصػػػالحابا بػػػ ف ك  كالهإلظهػػات التػػػم قػػد تك ػػػ  هكاردبػػا إلػػػج هسػػازدة التطػػػرؼ كالربػػاب,
ي هػػػا  ت اػػػؽ  السػػػ ها ,بػػػذه الس اسػػػات أح اإلػػػان ب ػػػض ال كه ػػػة التػػػم قػػػد تتطاػػػب ه ار ػػػة 

 السرائ ام. -بالصراع ال ربم

هػف خػ ؿ  إدارة زدد هف األزهات الدكل ػةي اج الرغـ هف ق اـ الكال ات الهتحدة ب
لطاحػػة بإلظػػاـ طالبػػاف يػػم أيغاإلسػػتاف, كإلظػػاـ الػػرئ س صػػداـ حسػػ ف كا ,ال هػػؿ ال سػػررم
إال أإلػػ  ال  هرػػف إإلرػػار هسػػازم رػػؿ هػػف , يػػم إطػػار الحػػرب زاػػج الربػػابيػػم ال ػػراؽ, 

ظػػاـ الػػدكلم, إلػػج  اإلػػب بػػركز قػػكل صػػازدة ركسػػ ا كالصػػ ف إلػػج ل ػػب دكر أربػػر يػػم الإل
, ك إلػػػكب أير   ػػػا) ت هػػػؿ بشػػػرؿ هتكا ػػػح لاحػػػد هػػػف التفػػػرد األهر رػػػم ؿ(رالهإلػػػد, كالبراز ػػػ

 بهدؼ تحك ؿ بإل ة الإلظاـ الدكلم إلج ت دد ة قطب ة.

 بنية النظام اإلقميمي:  -ثانياً 

, كقػػد  ػػة إلطػػكم الإلظػػاـ القا هػػم لهإلط ػػة الخاػػ ج زاػػج  هاػػة هػػف التفػػاز ت القا ه
الإلا هة زف رػكف بػذه زدـ االست رار  حالةبهذه التفاز ت يم ظؿ دكؿ اله اس تأثرت 
, إلػج  اإلػب غ ػاب  زءان أساس ان هف الكطف ال ربػم, كهػف هإلط ػة الشػرؽ األكسػطالهإلط ة 

                                                           

دار الخاػػ ج  -(أبػػك ظبػػم: هررػػز الخاػػ ج لادراسػػات 2005-2004 الت ر ػػر االسػػترات  م الخا  ػػم )1(
 318), ص2005, 1لاصحاية كالطبازة كالإلشر, ط
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الس ـ كاألهف, كزدـ تهرف اله تهح الدكلم هف إ  اد حؿ لا   ة الفاسط إل ة كاألرا م 
  ال رب ة الهحتاة.

تهد ػػػػدات الب ئػػػػة القا ه ػػػػة الهح طػػػػة الهػػػػا س األربػػػػر بالإلسػػػػبة لػػػػدكؿ رهػػػػا تهثػػػػؿ 
يهإلذ زهد الشاه حاكلت إ راف أف تا ب دكر شػرطم الخاػ ج ال ربػم, كقػد  الخا ج ال ربم,

ساءت ز قتها بدكؿ الخا ج هح است  ئها زاج ال زر الهارات ة (طإلب الصغرل كطإلب 
كالػػػدزكة إلػػػج تصػػػد ر الثػػػكرة السػػػ ه ة, ل ػػػتـ  (1).2:82الربػػػرل كأبػػػك هكسػػػج) يػػػم ال ػػػاـ

 -السػػػ ها البحػػػر ف -اتهاههػػػا الح ػػػان بالتػػػدخؿ يػػػم الشػػػؤكف الداخا ػػػة لػػػدكؿ الخاػػػ ج ال ربػػػم
 األهر الذم هثؿ سببان رئ س ان يم تكتر ز قاتها هح دكؿ ال كار القا هم. 

يػم ال ػاـ كزاج الرغـ هف تكايػؽ دكؿ الخاػ ج زاػج تشػر ؿ ه اػس الت ػاكف الخا  ػم 
ي ػػد تػـػ اسػػتثإلاء الػػ هف هػػف ز ػػك ت  بح ػػة اخػػت ؼ الطب  ػػة اال تهاز ػػة كال غراي ػػة,  3983

), كزػدـ رغبػة 3988-3980ال راإل ػة ( -كاستب د ال ػراؽ بح ػة اإلشػغال  يػم الحػرب ال راق ػة
, 1990زػػاـ  لارك ػػت م ت ػػاح ال راقػػاالب ػػد لرػػف ك  دكؿ اله اػػس يػػم التػػكرط بتاػػؾ الحػػرب.

هػػػػف تحػػػػكالت يػػػػم الهشػػػػهد الس اسػػػػم القا هػػػػم, ترا ػػػػح دكر ال ػػػػراؽ إلت  ػػػػة  كهػػػػا أز ػػػػب ذلػػػػؾ
   ػػاخر بالتػػالم تػـػ إك  .1001أهر رػػم يػػم ال ػػاـ  -األإلغاػػك االحػػت ؿال  كبػػات كال زلػػة كأخ ػػران 

, إلظػػػػران الإلشػػػػغاؿ حركهتػػػػ  بتح  ػػػػؽ االسػػػػت رار الػػػػداخام ب ػػػػد هػػػػف ه ادلػػػػة التػػػػكازف القا هػػػػم
 .1033يم ال اـ االإلسحاب األهر رم

اتبػاع س اسػة خار  ػة  هػف خػ ؿ القا هػم بػاز دكر  ت ز  دكؿ اله اسل د حاكلت 
أرثر يازا ة يم هح طها القا هػم, بهػا يػم ذلػؾ طػرح الهسػائؿ الهت ا ػة بهرايحػة الربػاب 

خػػػ ء الهإلط ػػػػة هػػػف أسػػػاحة الػػػػدهار  ( 2),1003 /سػػػبتهبرأ اػػػػكؿ 33يػػػم أز ػػػاب أحػػػداث  كا 
األزهػػػة كهحاكلػػػة حػػػؿ , ؼ الإلػػػككم ال راإلػػػماهاػػػإ  ػػػاد حػػػؿ سػػػاهم لهػػػح  ػػػركرة  الشػػػاهؿ,

                                                           

 هػم ال ربػػم (ب ػػركت: هررػػز دراسػػات الكحػػدة ال رب ػػة, الإلظػػاـ القا  ه ػؿ هطػػر كزاػػم الػػد ف بػػ ؿ: )1(
 142), ص1980 ,1ط

الهسػػػت بؿ ال ربػػػم (ب ػػػركت:  زبػػػد ال ا ػػػؿ ز ػػػد الهربػػػكف: "أهػػػف الخاػػػ ج كالهتغ ػػػر األهر رػػػم", ه اػػػة )2(
 6 ), ص2006 ,328 ال رب ة, ال دد دراسات الكحدة هررز
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كبك ها أزطج لدكؿ اله اس ك  ان هته ػزان كهسػت  ن رغػـ  كيؽ الهبادرة الخا   ة, ال هإل ة
 . حساس ة الهإلط ة

اسػػػت بات الثػػػكرات ال رب ػػػة بحػػػذر, ألإلهػػػا دكؿ اله اػػػس ف بػػػأف ال ػػػكؿ رػػػهلػػػذلؾ  
كاقػػػب ي هػػػا  ت اػػػؽ أسػػػ طت أإلظهػػػة حا فػػػة رهػػػا يػػػم هصػػػر, أك ألإلهػػػا غ ػػػر ه ػػػهكإلة ال 
أك ألإلهػػػػا تهػػػػدد  ,ب ػػػػدرتها زاػػػػج خاػػػػؽ أإلظهػػػػة س اسػػػػ ة هسػػػػت رة يػػػػم تػػػػكإلس كل ب ػػػػا كالػػػػ هف

يتهػػت ه ال ػػة هشػػراة البحػػر ف زػػف طر ػػؽ الػػزج ب ػػكات درع ال ز ػػرة  االسػػت رار الس اسػػم,
أف أم يػػػراغ س اسػػم يػػػم سػػكر ة سػػػ خاؽ رهػػا  ,يػػم هحاكلػػة لخهػػػاد االخػػت الت األهإل ػػػة

الفػػراغ يػػم ظػػؿ تسػػتغا  ال ػػكل القا ه ػػة األخػػرل  قػػد إلهط ال راقػػميك ػػج س اسػػ ة زاػػج الػػ
ة ترر ػػات الطهكحػػال أف السػػ ها (1)لػػذم   ػػاإلم هإلػػ  الإلظػػاـ الرسػػهم ال ربػػم,االسػػترات  م ا

هػػػف خػػػ ؿ تطػػػك ر  إ ػػػراف, لز ػػػادة إلفكذبػػػا القا هػػػم آخػػػذة يػػػم التإلػػػاهم, يػػػم حػػػ ف تسػػػ ج
.كاستهراربا يم تخص ب ال كراإلقدراتها الصاركخ ة,    ـك

الهتغ رات األساس ة يم الب ئة األهإل ة لهإلط ة الخا ج,  كيم سب ؿ هكا هة ه هؿ
, ي هػا   تبػر إلهكذ ػان دزكة األردف كالهغرب ل إل هاـ إلج ه اس الت اكف الخا  م تهت
تشترؾ هػح  األردف,   اؼ إلج ذلؾ أف صطفاؼ األإلظهة الهار ة هح ب  ها الب ضال

أم يك ػػج س اسػػ ة يػػم ههػػا   إلػػم بػػأف  هػػف الحػػدكد, رػػـ 700السػػ كد ة ي هػػا  ز ػػد زػػف 
رت ػارة الهخػدرات, الربػاب,  دكؿ اله اػساألردف س ركف لها تداز ات سػاب ة زاػج أهػف 

زاػػػػج ازتبػػػػار أف السػػػػ كد ة تشػػػػترؾ حػػػػدكد ان هػػػػح رايػػػػة دكؿ اله اػػػػس,  .الهتسػػػػاا ف...الخ
إلهػػا  كبالتػػالم يػػإف هشػػر ت هإلط ػػة الخاػػ ج لػػـ ت ػػد هرتبطػػة بال اإلػػب الت ا ػػدم لألهػػف, كا 
 اهتدت لتشهؿ ال د د هف ال  ا ا ذات الب د االقتصادم كاال تهازم.

                                                           

: "الس اسػة الخار  ػة السػ كد ة يػم زهػف الثػكرات ال رب ػة", هكقػح الرتركإلػم: خالػد بػف إلػا ؼ الهبػاس )1(
 14/8/2011ال رب ة إلت, 

http://www.alarabiya.net/views/2011/08/14/162223.html 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/132/1691/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx#desc
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/132/1691/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx#desc
http://www.alarabiya.net/views/2011/08/14/162223.html
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 بنٌة النظام اإلقلٌمً والدولً

 القٌادة السٌاسٌة الخصائص القومٌة

 األنظمة السٌاسٌة

 الخارجٌة نمط السٌاسة

هػػػف خػػػ ؿ هػػػا ت ػػػدـ  هرػػػف ال ػػػكؿ بػػػأف دكؿ الخاػػػ ج تتهتػػػح ب ػػػدد هػػػف ال إلاصػػػر 
الهشتررة الهتهثاة يػم االزتبػارات التار خ ػة كالس اسػ ة كاالقتصػاد ة كالث اي ػة التػم تػؤدم 

 الدكؿ ت اه ه هؿ ال  ا ا. إلج تشاب  الس اسة الخار  ة لهذه 

كزاػػج الػػػرغـ هػػػف ذلػػػؾ يإإلػػ  لػػػ س هػػػف الهتكقػػػح أف  رػػكف بإلػػػاؾ س اسػػػة خار  ػػػة 
إلظػػران بالتبػػا ف  هػػح أحػػداث الهإلط ػػة هطبكزػػان  هتطاب ػػة لػػدكؿ  الخاػػ ج, إذ هػػا  ػػزاؿ ت اهاهػػا

تسػػاـ الس اسػػات الخار  ػػة لهػػذه الػػدكؿ بػػإلهط االزتهػػاد ال ػػائـ زاػػج الهشػػاررة الخار  ػػة, ال
 استر ػاء  رهػف يػم ال الس اسػ ة الخا   ػة األإلظهػة لهحػدد األبػـ لسػاكؾاتػالم يػإف كبال

 -أهإل ان  الراز ة الدكلة استر اء, ك االزتهاد زاج هصادر الدزـ الخار م يم بؿ اله تهح
 "السػرائ ام". -ال ربػم رالصػراع هختافػة هحػاكر زاػج رغػـ الخػ ؼ -الهتحػدة الكال ػات

الخار  ػػػػة تػػػػؤثر يػػػػم سػػػػاكؾ دكؿ ه اػػػػس الت ػػػػاكف  كبػػػػك هػػػػا  شػػػػ ر إلػػػػج أف الهحػػػػددات
يم  كء االرتباط ال كم ب ف الإلظػاـ الػدكلم كالإلظػاـ القا هػم لهإلط ػة الشػرؽ الخا  م 

)الشــكل  )21(اإلظػػر الشػػرؿ رقػػـ  األكسػػط زهكهػػان, كلهإلط ػػة الخاػػ ج زاػػج ك ػػ  التحد ػػد.
 من تصميم الباحث(

  نسق السياسة الخارجية. المحددات والعالقات التفاعمية في(: طبيعة 12شكل )

  حػػػظ هػػػف الشػػػرؿ أف بإل ػػػة الإلظػػػػاه ف القا هػػػم كالػػػدكلم تػػػؤثر يػػػم الخصػػػػائص 
ح ػـ هػف ح ػث  -كأف قدرة بػذه الػدكؿ زاػج ت بئػة ه ػدراتها ال كه ػةال كه ة لدكؿ الخا ج, 

تتػػأثر بخصػػػائص  -كإلكز ػػة الهػػكارد الطب   ػػػة كالبشػػر ة كاالقتصػػػاد ة كال سػػرر ة الهتاحػػػة
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كبطب  ػة  اس ة كقدرتها زاج الهإلاكرة يم است هاؿ الهػكارد الهتاحػة هػف  اإلػب, ال  ادة الس
األإلظهػػة الس اسػػ ة كهػػدل اسػػت راربا هػػف  اإلػػب آخػػر, كبػػك هػػا  سػػهـ بػػدكره يػػم تحد ػػد إلهػػط 

 الس اسة الخار  ة لدكؿ الخا ج.

يػػم إلها ػػة بػػذا الفصػػؿ  هرػػف الخػػركج بال د ػػد هػػف االسػػتإلتا ات األساسػػ ة ل ػػؿ 
 : ابهها ها  ام

هح ابه ػة رػؿ الهحػددات, الداخا ػة كاالقا ه ػة كالدكل ػة, السػابؽ االشػارة ال هػا كدكربػا  -3
يػػػم التػػػأث ر زاػػػج الس اسػػػة الخار  ػػػة لػػػدكؿ الخاػػػ ج, يػػػإف الهحػػػدد الهررػػػزم صػػػاحب 
التأث ر األبػـ كاألربػر بػك ترر بػة صػإلح ال ػرار كالتك هػات كاأليرػار كاله ت ػدات التػم 

 زػف تكازإلػات ال ػكل داخػؿ دائػرة السػاطة, ح ػث  تحػدد تتبإلابا الإلخبػة الحارهػة ي ػ ن 
ه ػػػدار تػػػأث ر الهحػػػددات, الداخا ػػػة كالخار  ػػػة, هػػػف خػػػ ؿ قػػػراءة صػػػاإلح ال ػػػرار لهػػػا 

 كطب  ة إلظرت  ال ها كتر  ف  لها

 هف ب ف الهحددات االقا ه ة , برز التأث ر االربر لهحدد ف : -1

تكازف ال كل لصػالح ا ػراف  : بك تكازف ال كل االقا هم, ح ث اف الخاؿ يمادول
بك الهصدر االساسم لحساسها بال كة كس  ها الج اله هإلػة زاػج دكؿ الخاػ ج ارثػر هػف 

 ال كاهؿ التار خ ة اك الث اي ة اك االقتصاد ة اك غ ربا هف ال كاهؿ األخرل.
: بك زدـ ك كد س اسػة هكحػدة لػدكؿ ه اػس الت ػاكف الخا  ػم ت ػاه دكؿ الثاني
كباألخص ت اه ا راف, هها  ت ح لألخ ػرة باهشػان رب ػران لاحررػة كالهإلػاكرة, ال كار االقا هم 

كالا ػػػب زاػػػج التبا إلػػػات بػػػ ف بػػػذه الػػػدكؿ ك حػػػكؿ دكف ت ر ػػػها ل ػػػغط قػػػكم هػػػف قباهػػػا 
   بربا زاج ت د ـ تإلازالت رب رة يم ال  قات ه ها.

الت ػػاكف إف تػػأث ر بػػذه الهحػػددات سػػكاء الداخا ػػة اك الخار  ػػة, زاػػج س اسػػة دكؿ ه اػػس 
الخا  ػػم ت ػػػاه ا ػػػراف كال ػػػراؽ لػػػـ  رػػػف زاػػػج كت ػػػرة كاحػػػدة خػػػ ؿ الهراحػػػؿ الهختافػػػة لهػػػذه 
الس اسػػة, كاإلهػػا اختاػػؼ هػػف هرحاػػة زهإل ػػة ألخػػرل, كبػػذا   إلػػم اف هسػػتكل التػػأث ر الػػذم 
 هارس  رؿ هحدد هف بذه الهحددات  رتبط بطب  ػة الظػركؼ الهح طػة يػم لحظػة زهإل ػة 
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ر كغ ر ثابت كال  س ر يم خط هست  ـ ص كدا كببكطا, كاإلها هحددة, كهف ثـ يإإل  هتغ 
خػط هت ػرج  ت ػ  هػره الػػج األزاػج كهػرة اخػرل الػج األسػػفؿ, كزاػج سػب ؿ الهثػاؿ هخالفػػة 
غالب ػػة دكؿ اله اػػس رؤ ػػة الكال ػػات الهتحػػدة حػػكؿ " الخطػػر اال راإلػػم" يػػم زهػػد خػػاتهم, 

لتػػم تػػربط دكؿ الخاػػ ج هػػح خاصػػة خػػ ؿ يترتػػ  الرئاسػػ ة االكلػػج رغػػـ ز قػػة التحػػالؼ ا
كاإلشطف كاألبه ة الرب رة التم ت ط ها لهذا التحػالؼ كرػاف السػبب يػم ذلػؾ بػك تك هػات 
ا راف اال  اب ة ت ابها, يم حػ ف راإلػت التك هػات اال راإل ػة الهتشػددة خػ ؿ يتػرة الػرئ س 
أحهدم إل ػاد بػم ال اهػؿ الحاسػـ يػم ديػح بػذه الػدكؿ الػج االإلخػراط يػم ال ػغط الػدكلم 

 اج طهراف, كتبإلم خط هتشدد ه ها ارثر هف ام زاهؿ اخرز
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300 

 

 الفصل الثالث

 دوافع سباق التسمو لدول الخمي  وفق النظرية الواقعية الجديدة

تك ػ ح ا ل ػات التػم تسػتخدهها دكؿ   هدؼ الباحث هف خ ؿ بذا الفصؿ إلػج
أحػد كذلػؾ هػف خػ ؿ ه اس الت اكف بغ ة تح  ؽ التكازف ال سػررم هػح ال ػكل القا ه ػة, 

 األساكب ف التال  ف:

ز ادة قكتهػا بهػدؼ ردع الطػرؼ ا خػر, كذلػؾ هػف خػ ؿ ال هػؿ زاػج بإلػاء  أواًل:
غيـر ك التقميديـةل سػرر ة (ال درات الذات ػة, إذ   هػؿ الباحػث زاػج ق ػاس ال ػدرات كال ػكة ا

ال ػػراؽ كا  ػػراف), زاػػج ازتبػػار لػػدكؿ اله اػػس, ه ارإلػػة بػػدكؿ ال ػػكار القا هػػم ( التقميديــة(
أإلههػػا تطػػ ف زاػػج الخاػػ ج ال ربػػم, كتهػػث ف التهد ػػد األربػػر بالإلسػػبة لػػدكؿ اله اػػس, هػػح 
 ػػة الشػػارة إلػػج أبػػـ هػػكردم السػػ ح الػػدكل  ف, كأبػػرز صػػف ات التسػػاح القا ه ػػة يػػم هإلط

 الخا ج ال ربم.
تح  ػػؽ تكازإلػػػات ال ػػكل كالهصػػػالح القا ه ػػة, هػػف خػػػ ؿ ت ز ػػز إ ػػػراءات  ثانيــًا:

األهػػػػف ال هػػػػازم, إذ سػػػػ ت دكؿ ه اػػػػس الت ػػػػاكف إلػػػػج تف  ػػػػؿ اتفاق ػػػػات األهػػػػف كالػػػػدياع 
الهشترؾ, كتطك ر قكات درع ال ز رة الهشتررة بغ ة الكقكؼ يم ك   التحػد ات الهشػررة 

 ا.التم هازالت تكا هه

رهػػػا زهاػػػت زاػػػج بإلػػػاء تحالفاتهػػػا كيػػػؽ هإلظكربػػػا الخػػػاص لطب  ػػػة التهد ػػػد, بهػػػا 
القا ه ػة, إذ بػدا هػف الكا ػح أف ال ػداء هػا  كسػ ادتها الس اسػم اسػت  لها   ػهف صػ اإلة

بػػ ف إلظػػاـ الثػػكرة السػػ ه ة ال راإل ػػة, كاألإلظهػػة الهار ػػة بػػك هػػا ديػػح بػػدكؿ الخاػػ ج, إلػػج 
, كالت ػػػػارب هػػػػح ال ػػػػراؽ خػػػػ ؿ الحػػػػرب 2:92هػػػػا ك  تشػػػػر ؿ ه اػػػػس الت ػػػػاكف يػػػػم أ ػػػػار/

 .2:99 -2:91ال راإل ة  -ال راق ة

بالتػػػالم يإإلػػػ  ثهػػػة سػػػباؽ تسػػػٌاح هحهػػػكـ تشػػػهده هإلط ػػػة الخاػػػ ج ال ربػػػم, إذ بػػػدت 
س اسات الدكؿ األز ػاء يػم اله اػس كرأإلهػا هبإل ػة زاػج أسػس تكط ػد األهػف ال هػازم 

 أسػاس هػف تػكازف ال ػكل الهحا ػة ل ػهافبها  كير زاهؿ "الردع", كتإلظ ـ الهإلط ة زاج 
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 تغ  ػر أم حصػكؿ دكف الح اكلػة زاج كالترر ز تاؾ الدكؿ الحارهة يم استهرار ة األإلظهة

هػح اال ت ػاح ال راقػم  -داخام, كل ؿ يشؿ تػكازف ال ػكل الهحاػم يػم تح  ػؽ ذلػؾ س اسم
حػػالؼ بػػك هػػا ديػػح بػػدكؿ  اله اػػس إلحػػك االسػػت اإلة ب ػػكات الت -1::2لارك ػػت يػػم ال ػػاـ 

 الدكلم ل هاف األهف كاالست رار يم هإلط ة الخا ج ال ربم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



301 

 

 حتمُك انخىازٌ انعسكرٌ يع انمىي اإللهًُُت : املبذث األول
ت تبر الإلظر ة الكاق  ة ال د دة أف ال اهؿ األهإلم, أك اله  ػاة األهإل ػة هػف أبػـ 

لػدكؿ  ػركرة تػأه ف إلفسػها  ػد ال كاهؿ يم تحد د س اسة الػدكؿ , كبالتػالم تحػتـ زاػج ا
أم زدكاف خار م, كالسبب يم ذلؾ بك البإل ة الفك ك ة لاإلظاـ الدكلم, يالدكؿ كبسبب 
الفك ػػج يػػم الإلظػػاـ الػػدكلم, ت ػػـك باتخػػاذ ا ػػراءات لت ز ػػز أهإلهػػا, كبصػػرؼ الإلظػػر زػػف 
ركإلها ذات طابح ديازم أك ب كهم ,يأف الدكؿ األخرل تفسر تاؾ اال راءات زاج أإلها 

هحتهػػػؿ زاػػػج أهإلهػػػا الػػػداخام. إف حالػػػة الشػػػؾ بػػػذا كزػػػدـ الث ػػػة الػػػدائه ف ح ػػػاؿ  خطػػػر
االست دادات ال سرر ة التم ت كـ بها الدكؿ األخرل هف شػأإلها أف تػؤدم بالكحػدات التػم 

ال ػكة  ت ح  هف هح طها برد ي ؿ هتخكؼ ح اؿ بذا التص  د, كبك هػا  ػدي ها إلػج بإلػاء
 ال ػكهم, كأهإلهػا زاػج سػ ادتها, طإل ػة, كالحفػاظالك  سػب ؿ  ػهاف هصػالحها يػم ال سػرر ة

 (1)األخػرل. الػدكؿ كسػ طرتها زاػج كتأث ربػا إلفكذبػا لبسػط الهإلاسػبة الظػركؼ كاسػتغ ؿ
  ػػاؼ إلػػج ذلػػؾ تبإلػػم أتبػػاع الإلظر ػػة الكاق  ػػة ال د ػػدة س اسػػة ال ػػكة لػػدل صػػ اغة أ إلػػدة 

 (2)ستهرار ة الدكلة.الس اس ة الخار  ة ألف األهر  ت اؽ بصراع هف أ ؿ الب اء ل هاف ا

لػػػذلؾ البػػػد هػػػف الشػػػارة إلػػػج ال كاهػػػؿ التػػػم دي ػػػت بػػػدكؿ اله اػػػس إلحػػػك التفر ػػػر 
ال دم ببإلاء كتطػك ر قكاتهػا ال سػرر ة كالتػم  هرػف إ هالهػا يػم ارتفػاع أسػ ار الػإلفط هػح 
تزا ػػػد أبه ػػػة الهإلط ػػػة هػػػف ح ػػػث (الإلتػػػاج, كالهخػػػزكف) الإلفطػػػم, إلػػػج  اإلػػػب الصػػػرازات 

بػػػػدءان بػػػػالثكرة السػػػػ ه ة يػػػػم إ ػػػػراف, كهػػػػركران بػػػػالحرب  (3)الخاػػػػ ج, الهسػػػػتهرة يػػػػم هإلط ػػػػة
), 1::2), كهػػػػػف ثػػػػػـ اال ت ػػػػػاح ال راقػػػػػم لارك ػػػػػت (2:99-2:91ال راإل ػػػػػة ( -ال راق ػػػػػة

                                                           
بػػاإلز.  ػػم. هكر إلتػػاك: الس اسػػة بػػ ف األهػػـ, تر هػػة: خ ػػرم حهػػاد (ال ػػابرة: الػػدار ال كه ػػة لاطبازػػة  )1(

 57), ص1965, 1كالإلشر, ط
 الخاػػ ج هررػػز: دبػػم( لألبحػػاث الخاػػ ج هررػػز: كإلشػػر تر هػػة الدكل ػػة, ال  قػػات يهػػـ: بػػراكف رػػر س )2(

 112ص ,)2008 ,1ط لألبحاث,
, 2009سػػاـ ب رلػػك, كآخػػركف: الإلفػػاؽ ال سػػررم, هحػػرر يػػم: التسػػاح كإلػػزع السػػ ح كاألهػػف الػػدكلم  )3(

 264هر ح سابؽ,ص
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), كبالتػالم يػإف زػدـ شػ كر دكؿ اله اػس 3114كصكالن لاحرب األهر ر ة زاػج ال ػراؽ (
ا دي هػػػا إلحػػػك تح  ػػػؽ التػػػكازف بػػاألهف, كتزا ػػػد ح ػػػـ التهد ػػػدات التػػم ت ر ػػػت لهػػػا بػػػك هػػ

 (1)ال سررم هح ال كل القا ه ة, كالهحايظة زاج كسائؿ الدياع زف الذات.

كقػػد تػػـ ذلػػؾ هػػف خػػ ؿ بإلػػاء ال ػػدرات ال سػػرر ة كال هػػؿ زاػػج ت ز زبػػا كتػػدر بها, 
إلػػػج  اإلػػػب ال هػػػؿ زاػػػج ز ػػػادة ح ػػػـ الإلفػػػاؽ ال سػػػررم زاػػػج صػػػف ات السػػػ ح كشػػػراء 

ا, ك  ػػػػد الغػػػػرض هػػػػف ذلػػػػؾ بػػػػك اهػػػػت ؾ ال ػػػػدرة زاػػػػج ردع األسػػػػاحة كاله ػػػػدات كتطك ربػػػػ
  سػ هة خسائر تك    تهد د ههاثؿ لاطرؼ اله تدم بإلحاؽ األطراؼ األخرل هف خ ؿ

  (2)التصريات. بذه هثؿ زاج القداـ كراء هف  تكق ها التم الهزا ا ب  تفكؽ
 بناء القدرات الذاتٌةاوالً:  

البإل ػػة التحت ػػة لا ػػكات الهسػػاحة هػػػف هشػػػار ح  تشػػ  دسػػ ت دكؿ الخاػػ ج ال ربػػم ل
خ ؿ بإلاء الثرإلات كاله ه ات الهإلدس ة, كطرؽ الهكاص ت, كال كازد ال ك ة كالبحر ة, 

لرػف  (3)حػؿ التحػرر الػكطإلم,اكقد تـ ذلؾ بػالتكازم هػح بإلػاء قػدراتها الذات ػة يػم أز ػاب هر 
هاتهػا زها ػات تاؾ ال درات اقتصرت زاج االحتفاظ ب كات زسرر ة صػغ رة ال تت ػدل هه

األهػػػف الػػػداخام كحراسػػػة الحػػػدكد كخفػػػر السػػػكاحؿ لهإلػػػح أزهػػػاؿ التهر ػػػب كالػػػدخكؿ غ ػػػر 
الشرزم إلج الب د, إال أف حالة زدـ االست رار يم هإلط ة الخا ج, دي ت بدكؿ اله اػس 
إلحػػك بإلػػاء قكتهػػا ال سػػرر ة لتصػػح ح الخاػػؿ يػػم اله ػػزاف ال سػػررم القا هػػم, كتشػػر ؿ قػػكة 

 التم تكا هها. التهد داتهخاكيها األهإل ة ك هكا هة  رادزة قادرة زاج

كباله ابؿ ازتهدت ا راف يم رث ر هػف سػاكر اتها ت ػاه هإلط ػة الخاػ ج زاػج ال ػكة 
ال سػػرر ة, كقػػد بػػرز ذلػػؾ يػػم زهػػف الشػػاة, هػػف خػػ ؿ تػػدز ـ كحها ػػة التهػػر الرػػردم يػػم 

زاػػػػج راهػػػػؿ  شػػػػهاؿ ال ػػػػراؽ, كاحػػػػت ؿ ال ػػػػزر الهارات ػػػػة الػػػػث ث, كيػػػػرض ب هإلػػػػة إ ػػػػراف
 الهإلط ة باالستإلاد الج قكتها ال سرر ة كالدزـ األهر رم لها يم تاؾ الفترة.

                                                           

 115رر س براكف: يهـ ال  قات الدكل ة, هر ح سابؽ,ص )1(
 210ص ),1983, 1ؽ: كزارة الث اية كالرشاد ال كهم, طالح ارة (دهش راه اارم: أزهة  كز ؼ) 2(
 12), ص2007إلب ؿ خا ؿ: هاؼ التساح ال ربم (ب ركت: دار الفارابم, ) 3(
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بػػػػم  -ذات الطػػػػابح االسػػػػ هم -كيػػػػم ظػػػػؿ ال ههكر ػػػػة االسػػػػ ه ة ظاػػػػت ال ػػػػكة
الكسػػ اة الرئ سػػ ة لتح  ػػؽ األبػػداؼ ال كه ػػة كتصػػد ر الثػػكرة, كلػػـ   تصػػر اسػػتخداـ ال ػػكة 

اقػػم, بػػؿ اهتػػد ل شػػهؿ تهد ػػد ه ظػػـ الػػدكؿ الخا   ػػة ال سػػرر ة زاػػج الصػػراع ال راإلػػم ال ر 
 ػػزر الهارات ػػة الالسػػ طرة ال سػػرر ة زاػػج  اسػػتهراركخصكصػػان الرك ػػت كالسػػ كد ة, هػػح 

 ال رب ة الهتحدة.

تكاصػؿ إ ػراف ال هػؿ زاػج تحػد ث قكتهػا ال سػرر ة كتطك ربػا  كيم الكقت الػرابف
لهإلط ػة, كال هػؿ زاػج اهػت ؾ بها  ح ؽ لها يرض إلفكذبا االسػترات  م كال سػررم زاػج ا

قكة زسرر ة ذات ة  رب رة قدر الهرػاف. كتشػ ر التطػكرات الرابإلػة إلػج أف ال ػكة التسػا ح ة 
كال سرر ة ال راإل ة تتطكر بشرؿ سر ح سكاء بش ها الت ا دم أك غ ر الت ا دم كخصكصان 

لهحاػم, كبإلػاء يم اله اؿ الإلككم, رها ت تهد إ راف بإلسبة رب رة زاج التصإل ح ال سػررم ا
   (1) أإلظهة تسا ح استرات   ة.

 شػػػهؿ بػػػػذا الهطاػػػػب ه ارإلػػػػة هػػػػكاز ف ال ػػػكل الت ا د ػػػػة كغ ػػػػر الت ا د ػػػػة بػػػػ ف دكؿ 
ف  ف الهطاتػػػ ه اػػػس الت ػػػاكف كدكؿ ال ػػػكار القا هػػػم (ال ػػػراؽ كا  ػػػراف) بازتباربهػػػا الػػػدكلت
بإلػػػػاءن زاػػػػج  زاػػػػج الخاػػػػ ج ال ربػػػػم, كاألرثػػػػر تهد ػػػػدان يػػػػم الهرحاػػػػة الرابإلػػػػة لػػػػدكؿ اله اػػػػس

 )25ازتبارات تار خ ة. (اإلظر ال دكؿ الرقـ 

                                                           

لحاهػػػػد لاإلشػػػػر : دار ازهػػػػاف(زاػػػػج االهػػػػف الخا  ػػػػم",  زصػػػػاـ اله ػػػػالج: "تػػػػأث ر التسػػػػاح اال راإلػػػػم) 1(
 .93), ص2012 ,كالتكز ح
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 .2212-1988(: تطور حجم القوى العسكرية العاممة في منطقة الخمي  خالل الفترة 14جدول )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المصدر 

Anthony H. Cordesman and Alexander Wilner: The Gulf Military Balance in 2012 (Washington, DC: Center for Strategic& 

International Studies, 2012), p. 16-17 



306 

 

  2212-1988(: تطور اتجاىات إجمالي القوى العسكرية العاممة في الخمي  لمفترة 11بياني )شكل 

 
   )الشكل من تصميم الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدول(
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بػػػر ت ػػػدادان بالإلسػػػبة إلػػػج إ هػػػالم هػػػف الكا ػػػح أف إ ػػػراف ت ػػػد ال ػػػكة القا ه ػػػة األر
ال كل ال اهاة يم هإلط ة الخاػ ج, ك ظهػر هػف الشػرؿ أف ال ػكات ال سػرر ة ال راق ػة بػدأت 

, 5/3114/:هتصػػػازدان ب ػػػد االإله ػػػار الهتػػػزاهف هػػػح سػػػ كط بغػػػداد بتػػػار خ  جتأخػػػذ هإلحػػػ
كصػػػدكر قػػػرار( بػػػكؿ بر هػػػر) الهػػػد ر الدارم لسػػػاطة التحػػػالؼ الهؤقتػػػة يػػػم ال ػػػراؽ بحػػػؿ 

, إلػػػج  اإلػػػب إلهػػػك ال ػػػكل ال اهاػػػة السػػػ كد ة دكف 3114أ ار/هػػػا ك  34ل ػػػ ش ال راقػػػم ا
, كقػد 3118ك كد أم هؤشر زاج ز ادة ال كل ال اهاػة يػم ب  ػة دكؿ اله اػس هإلػذ ال ػاـ 

  ػػػزل السػػػبب يػػػم ذلػػػؾ إلػػػج قاػػػة زػػػدد السػػػراف يػػػم دكؿ اله اػػػس ه ارإلػػػة بػػػدكؿ ال ػػػكار, 
تشػػػهؿ الحػػػرس الػػػكطإلم السػػػ كدم, كتشػػػهؿ ك شػػػار بإلػػػا إلػػػج أف الحصػػػائ ات السػػػ كد ة 

الحصائ ات ال هاإل ة الحرس الهارم ال هاإلم, رها تشهؿ الحصائ ات ال راإل ػة الحػرس 
الحػػػػرس  3115الثػػػػكرم ال راإلػػػػم, يػػػػم حػػػػ ف تشػػػػهؿ الحصػػػػائ ات ال راق ػػػػة حتػػػػج زػػػػاـ 

ـ ال ههكرم دكف أف تشهؿ الحصائ ات الحال ة قػكات كزارة الداخا ػة. (اإلظػر الشػرؿ الػرق
23( 
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 .2212(: إجمالي القوى العسكرية العاممة في الخمي  في العام 12شكل )

 

ال ػكات إلػج  اإلػب ال ػ ش ال  ػزاؿ الههػ هف هػف ح ػث ال ػدد,   ك ػح الشػرؿ أف
البر ة الهتهثاة يم (الحرس الػكطإلم السػ كدم, الحػرس الهارػم ال هػاإلم, الحػرس الثػكرم 

إلسػػػب ان زاػػػج ال ػػػكات ال ك ػػػة كالػػػدياع ال ػػػكم يػػػم رػػػؿ هػػػف ال راإلػػػم), هػػػح الترر ػػػز الشػػػد د 
الس كد ة كا  راف التم الزالت تتفكؽ هف الإلاح ة ال دد ة زاج دكؿ اله اس ه ته ة, إلج 

  اإلب ك كد قكات بحر ة صغ رة ال دد لدل ه ظـ دكؿ اله اس.

Ibid, Anthony H. Cordesman and Alexander Wilner: The Gulf Military Balance in 2012, p. 20    لمصدر: ا 
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ة ي ها  ت اػؽ بتكز ػح ال ػكات زاػج ال طازػات البر ػأواًل: موازين القوى التقميدية: 
كالبحر ػػة كال ك ػػة, كرػػذلؾ األهػػر بالإلسػػبة إلػػج إلكز ػػة ال تػػاد الهك ػػكد لػػدل ه هػػؿ ال ػػكات 

 ال اهاة يم الخا ج, ي  حظ ا تم:

ب دد هحدكد  -باستثإلاء الس كد ة -تتهتح دكؿ ه اس الت اكف القوات البرية: -
اػػ  يػػم  ػػدان هػػف ح ػػـ ال ػػكات البر ػػة ه ارإلػػة بػػال  ش ال راإلػػم, كال ػػ ش ال راقػػم قب ػػؿ ح

, ك  ػػكد ذلػػؾ إلػػج هحدكد ػػة زػػدد السػػراف يػػم دكؿ اله اػػس ه ارإلػػة ب ػػخاهة 3114ال ػػاـ
البشر ة التم تهتارها دكؿ ال كار القا هػم, كبػك هػا تهػت الشػارة إل ػ  سػاب ان, لػذلؾ  ال كة

سػػ ت دكؿ اله اػػس إلػػج ت ػػك ض الػػإل ص يػػم قػػدراتها ال دد ػػة هػػف خػػ ؿ شػػراء كتطػػك ر 
ال تػػػاؿ الحد ثػػػة, كهرربػػػات الهشػػػاة الهدرزػػػة,  هات دبابػػػاتاله ػػػدات ال سػػػرر ة التػػػم شػػػ

 )24كالهدي  ة اله طكرة كذات ة الحررة. (اإلظر الشرؿ الرقـ 
(: إجمالي دبابات القتال الرئيسية وعربات القتال المدرعة في منطقة الخمي  13شكل )

 .2212لمعام 

 
 Ibid, Anthony H. Cordesman and Alexander Wilner: The Gulf Military Balance in 2012, p. 28-31  المصدر:  
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ران هػػف إلػػاق ت   حػػظ هػػف الشػػرؿ اهػػت ؾ السػػ كد ة ال ػػدد األربػػر كاألرثػػر تطػػك 
ال إلػد الهدرزػة, كزربػػات ال تػاؿ الهدرزػة, رهػػا تهتاػؾ ب  ػة دكؿ اله اػػس يػم قكاتهػا زػػددان 
رب ػػران هػػف زربػػات ال تػػاؿ الهدرزػػة ال زهػػة لػػدزـ دبابػػات ال تػػاؿ الرئ سػػ ة كبػػك هػػا تفت ػػده 
ؿ إ راف ي ا ان, لركإلها تحتفظ بره ات رب رة هف الت ه زات ال د هة التم هازالت تسهـ بشػر

يػػم حػػ ف  هتاػػؾ ال ػػراؽ , هحػػدكد يػػم الخدهػػة ال سػػرر ة إلت  ػػة حا تهػػا ألزهػػاؿ الصػػ اإلة
 زددان هف إلاق ت ال إلد الهدرزة ه ظهها هإلخف ة ال كدة.

كباله ابػػؿ ت ػػد إ ػػراف األرثػػر تفكقػػان بالإلسػػبة إلػػج زػػدد دبابػػات ال تػػاؿ الرئ سػػ ة, إذ 
 3123دبابة يم ال ػاـ  2774 إلج 3111دبابة يم ال اـ  23246تزا د زدد دباباتها هف 

دبابػة, كزػدد الػدبابات ال ػابزة ل سػت هاؿ  691إال أف زدد الدبابات "الحد ثة" ال  ت دل 
أهػػا ال ػػراؽ ي ػػد خسػػر ه ظػػـ دباباتػػ  إلت  ػػة حربػػم الخاػػ ج  )1(دبابػػة, 23111 ت ػػدل  ال

هػف دبابػات أهر رم, كال  هتاؾ حال ان سكل زػدد قا ػؿ  -األكلج كالثاإل ة كالحت ؿ األإلغاك
هػػف دبابػػات ال تػػاؿ األهر ر ػػة  ان , ب إلهػػا تهتاػػؾ السػػ كد ة زػػددM1-A1أبراهػػز األهر ر ػػة 

M-60A3 هػػػف دبابػػات أبراهػػػز األهر ر ػػة الهطػػػكرة  ان كزػػددM1-A2 كتهتاػػؾ الهػػػارات ,
ت تبر الدبابات التػم , يم ح ف زال ة ال كدة Leclercرب ران هف الدبابات الفرإلس ة  ان زدد

يرإلسػػ ة) قد هػػة الطػػراز. (اإلظػػر الشػػرؿ  AMX-30دبابػػة  41ال ىطر ػػة ( تتهتارهػػا ال ػػكا
 )25الرقـ 

                                                           

(1  ) Anthony H. Cordesman and Khalid R. Al-Rodhan: The Gulf Military 

Forces in an Era of Asymmetric War (Iran), (Washington, DC: Center for 

Strategic& International Studies, 2006), p.8 



333 

 

 .2212(: متوسط الجودة لدبابات القتال الرئيسية حسب النوع في العام 14شكل )

 
 

زػػف ال ػػكة ال ك ػػة, إذ  هرػػف أف  ان  زئ ػػ تػػكير الهدي  ػػة كرا هػػات الصػػكار خ بػػد  
, زاػػج الػػرغـ هػػف هحدكد ػػة دقػػة الصػػابة, كزػػ كة تح ػػؽ أ ػػراران رب ػػرة يػػم البإلػػج التحت ػػة

زاج ذلؾ   ت د ب ض الهحاا ف أف إ راف تطكر أإلظهة التك    لتركف أرثر ي ال ػة خػ ؿ 
ه حظػػػة أف إ ػػػراف رارهػػػػت ره ػػػة  ػػػخهة هػػػف الهػػػدايح اله طػػػػكرة هػػػح التسػػػد د كالرهػػػم, 

ؽ زاػػػػج دكؿ ال راإل ػػػة, كبػػػك هػػػػا    اهػػػا تتفػػػك  -كهػػػدايح الهػػػاكف خػػػ ؿ الحػػػػرب ال راق ػػػة
 )26اله اس. (اإلظر الشرؿ الرقـ 

 

 

 

 

 

Ibid, Anthony H. Cordesman and Alexander Wilner: The Gulf Military Balance 2012, p. 29 المصدر:  : 
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 .2212(: إجمالي سالح المدفعية في منطقة الخمي  العربي لمعام 15شكل )

 
  المصدر:  

Anthony H. Cordesman, and Others: Iran & The Gulf Military Balance- I 

(Washington, DC: Center for Strategic& International Studies, 6
TH

  Working Draft, 

2012), p. 68 

زػػداد قػػكات ال ػػ ش, كالتطػػكر الهاحػػكظ  زاػػج الػػرغـ هػػف التحسػػ إلات يػػم تإلظػػ ـ كا 
يم طب  ة اله دات البر ة التم اهتارتها دكؿ اله اس خ ؿ ال  د األخ ػر, إال أف قكاتهػا 
الزالػػت ت ػػاإلم هػػف قصػػكر هاحػػكظ هػػف ح ػػث قػػدرتها زاػػج الت اهػػؿ هػػح اله ػػدات الحرب ػػة 

حد ثة, كتكي ر الزداد كالتدر ب الرايم لاهكارد البشػر ة, إذ ت ػد التػدر بات التػم تتا ابػا ال
ال  ػػكش الخا   ػػة دياز ػػة يػػم طب  تهػػا, يػػم حػػ ف أف قكاتهػػا الزالػػت غ ػػر هؤباػػة لا  ػػاـ 

 .بهههات رب رة خارج الب د
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لػػػـ   تصػػػػر ابتهػػػػاـ دكؿ اله اػػػس بال ػػػػدرات ال ك ػػػػة زاػػػػج  القــــدرات الجويــــة: -
ؾ طػػرازات حد ثػػة كهتطػػكرة هػػف الطػػائرات اله اتاػػة كال اذيػػة, بػػؿ ت ػػدل ذلػػؾ ل شػػهؿ اهػػت 

إلػػػكاحم الإل ػػػؿ كالتػػػدر ب كطػػػائرات الها رػػػكبتر اله كه ػػػة الحد ثػػػة, بال ػػػاية إلػػػج أإلظهػػػة 
الرصػػد كاالسػػػتط ع كالرشػػػؼ الرادار ػػػة التػػػم أحػػػدثت تفكقػػػان لػػػدكؿ اله اػػػس ه ارإلػػػة بػػػدكؿ 

 )27ال كار. (اإلظر الشرؿ الرقـ 
 .2212(: مقارنة الطائرات المقاتمة والطائرات العامودية اليجومية لمعام 16شكل )

 
                      المصدر:  

Anthony H. Cordesman, and Others: US- Iranian Competition: The Gulf Military 

Balance – I (Washington, DC: Center for Strategic& International Studies, 10
th

 

Edition, 2013), p. 64 
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طائرة حرب ة, يإإلها ال تزاؿ ت اإلم هف  447زاج الرغـ هف اهت ؾ إ راف حكالم 
طػػائرة أهر ر ػة قد هػػة ت ػػكد إلػػج زهػػد الشػػاه  281إلحػػك  لك ػػكد ػ ؼ إهراإل ػػات الصػػ اإلة 

هػػا   إلػػم بػػأف ه ظػػـ الطػػائرات ال راإل ػػة الهحدثػػة تتػػألؼ F-14 ك F-4D/Eهػف طػػرازات 
, باله ابػؿ تهتاػؾ دكؿ ه اػس الت ػاكف :3-كه   Su-24 /Su-25ائرات سكخكم هف ط

طػػػرازات حد ثػػػػة  ػػػدان هػػػػف الطػػػائرات ياألسػػػػطكؿ الحربػػػم السػػػػ كدم  تػػػألؼ هػػػػف طػػػػائرات 
كتهتاػؾ زهػاف F-15C/D سػا اإلت إ غػؿ ك F-15تكرإلادك كتػا فكف البر طاإل ػة, كطػائرات 

طػائرات  ػاركر البر طاإل ػة أ  ػان, األهر ر ػة هػح اهػت ؾ زهػاف F-16 كالبحر ف طػائرات 
األهر ر ة, ب إلها تستخدـ قىطر طائرات  F-18يم ح ف لدل الرك ت أسطكؿ هف طائرات 

ت تهػد زاػج  لػدكؿ اله اػسالفرإلس ة, كبػك هػا  ػدؿ زاػج أف ال ػكات ال ك ػة  3111ه راج 
ال ك ػة الطائرات األهر ر ة كالغرب ة بشرؿ زاـ, كي ها  ت اؽ بػال راؽ   حػظ بػأف ال ػكات 

, كتكقفػػت 2::2ال راق ػة ي ػػدت هػا   ػػارب إلصػؼ طائراتهػػا خػ ؿ حػػرب الخاػ ج يػػم زػاـ 
 )26(اإلظر ال دكؿ الرقـ  .3114ه ظـ طائراتها زف الخدهة الف ا ة هإلذ ال اـ 
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 .2212(: أبرز أنواع  الطائرات المقاتمة ذات ادجنحة الثابتة في عام 15جدول )

 طراز الطائرة
نققققققققققققوب 
 ةالطائر

 اإلمارات قلطر عمان الكوٌت البحرٌن السعودٌة العراق عٌران

Typhoon 22     أوروبٌة           

Tornado 
ADV 

 برٌطانٌة
    15           

Tornado 
IDS 

 برٌطانٌة
    70           

Jaguar 14           برٌطانٌة     

Mirage 
2000 

 فرنسٌة
            12 60 

MiG-29 35 روسٌة               

Su-25 13 روسٌة               

Su-24 30 روسٌة               

F-18 39         أمرٌكٌة       

F-16 85   12   21       أمرٌكٌة 

F-15S 71     أمرٌكٌة           

F-15C/D 82     أمرٌكٌة           

F-14 44 أمرٌكٌة               

F-5E/F 60 أمرٌكٌة               

F-4D/E 65 أمرٌكٌة               

Saegheh 3 عٌرانٌة               

Azarakhsh 6 عٌرانٌة               

AC-208B 6   أمرٌكٌة             

 المصدر:
Ibid, Anthony H. Cordesman, and Others: Iran & The Gulf 

Military Balance- I, p. 52    
 ة إلظػـ الإلػذار الهبرػر كالهراقبػة الهحهكلػة  ػكان أكارػس األهر ر ػة, تهتاؾ السػ كد

التػػػػػم ت ط هػػػػػا ه ػػػػػزة رب ػػػػػرة يػػػػػم إدارة اله ررػػػػػة, كأإلظهػػػػػة الػػػػػتحرـ كب ػػػػػض أشػػػػػراؿ  هػػػػػح 



336 

 

اله اكهػػات االسػػتخبارات ة, هػػح قابا تهػػا لاتشػػغ ؿ الهتبػػادؿ هػػح ال ػػكات األهر ر ػػة. (اإلظػػر 
 )27ال دكؿ الرقـ 

 .2212الع وادواكس في الخمي  عام االستط (:  طائرات16جدول )

 طراز الطائرة
نلللللللللللوع 
 الطائرة

 اإلمارات قَطر عمان الكوٌت البحرٌن السعودٌة العراق إٌران

Tornado 
GR1A 

      10   برٌطانٌة

اإلنلللذار الجلللوي 
 E-3A المبكر

      5   أمرٌكٌة

SB7L-360 2  استرالٌة       

Cessna 
208B 

       3  أمرٌكٌة

Mirage 
2000 RAD 

 7        فرنسٌة

RF-4E 6 أمرٌكٌة        

 

أهػػػػا ي هػػػػػا  ت اػػػػػؽ بطػػػػائرات االسػػػػػتط ع يػػػػػ  حظ أف إ ػػػػراف قػػػػػد بػػػػػدأت بتصػػػػػإل ح 
الطػػائرات بػػدكف ط ػػار, بػػالتزاهف هػػح خطػػكة ههاثاػػة قاهػػت بهػػا الهػػارات بػػدءان هػػف ال ػػاـ 

الطػػػائرات, يػػم حػػػ ف هػػػا تػػػزاؿ ب  ػػػة دكؿ اله اػػػس ت تهػػػد زاػػػج اسػػػت راد هثػػػؿ بػػػذه  3122
 كتستخدـ الطائرات ال راق ة لهراقبة الحدكد.

سػػ ت ه ظػػـ دكؿ ه اػػس الت ػػاكف إلػػج الترر ػػز زاػػج إلػػكاحم  الــدفاع الجــوي: -
الػػدياع ال ػػكم هػػف خػػ ؿ الحصػػكؿ زاػػج أإلظهػػة هتإلكزػػة الصػػكار خ اله ػػادة لاطػػائرات 

ؿ  ك (ساـ) يػم هسػ ج لإلشػاء إلهػج هتراهػ -كاالزترا  ة, كالتم شهات صكار خ أرض
هػف الػدياع ال ػػكم كالصػاركخم  سػػهـ يػم "الػػردع القا هػم الهكسػػح", يبالإلسػبة لاصػػكار خ 
 ب  دة الهدل تهتاؾ رػؿ هػف السػ كد ة كالرك ػت كالهػارات كالبحػر ف إلظػـ صػكار خ بػكؾ

Ibid, Anthony H. Cordesman, and Others: Iran & The Gulf Military Balance- I, p.53    :المصدر 
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"Hawk" رهػػا تهتاػػؾ السػػ كد ة صػػكار خ بػػاتر كت ,"PAC-2 كصػػكار خ شػػاب ف, أهػػا ,"
 ". Aspide" صكار خ سبا د "PAC-2اتر كت "الرك ت يتهاؾ إلج  اإلب صكار خ الب

هف  اإلب آخر تتإلكع أإلظهػة كتشػر  ت هإلظكهػات الصػكار خ قصػ رة كهتكسػطة 
الهػػدل, كل ػػؿ ذلػػؾ هػػا  شػػ ر إلػػج رغبػػة دكؿ اله اػػس يػػم ح ػػازة كتأب ػػؿ قػػدرات الػػدياع 
الصػػػاركخم يػػػم إطػػػار إلظػػػاـ إقا هػػػم هتراهػػػؿ لهكا هػػػة كازتػػػراض الصػػػكار خ البال سػػػت ة 

 السػػػ ها أف إ ػػػراف تهتاػػػؾ أإلظهػػػة صػػػكار خ ب  ػػػدة الهػػػدل هػػػف طػػػراز بػػػكؾ (1)ة.ال راإل ػػػ

"Hawk3-", كصػػػػػػػكار خ سػػػػػػػاـ "SA-2 Guideline6-", ك سػػػػػػػاـ "SA-5 

GAMMON " S-20026-رهػا تسػاهت هػف ركسػ ا إلظػـ سػاـ "SA-15 Tor-M1 ,"
 . :311-3117هتكسطة الهدل يم الفترة  "Pantsyr S-1E SA-22كباإل ستر"

الصػػدد, بػػأف إ ػػراف قػػد ات هػػت إلحػػك تطػػك ر قػػدراتها الصػػاركخ ة ك ػػذرر يػػم بػػذا 
زىبر التصإل ح الهحام إلت  ة ت ر ها لا  كبات الدكل ة, الس ها ب د أف قاـ ه اس األهف 
التػػػابح لألهػػػـ الهتحػػػدة بتشػػػد د ال  كبػػػات زاػػػج اله ػػػاالت اله إل ػػػة بخطتػػػم إ ػػػراف الإلكك ػػػة 

, إذ أزاإلػت ركسػ ا 3121ف/  كإل ك الصادر يم حز را 2858كالصاركخ ة بهك ب ال رار 
 S-300PMU-1أإلظهػػة سػػاـ  6, أإلهػػا أكقفػػت تسػػا ـ 3121يػػم أكاخػػر أ اػػكؿ/ سػػبتهبر 

كل ػؿ أبػرز هػا  )2(ر ػزء هػف تإلف ػذبا لحظػر األهػـ الهتحػدة, 3118طابتها إ راف يم زػاـ 
آالؼ رػػـ,  21 " بهػػدل  صػػؿ إلػػج7" كصػػاركخ "شػػهاب 4تػػـ تطػػك ره صػػكار خ "شػػهاب 

 ).28"سركد". (اإلظر ال دكؿ الرقـ كرذلؾ صكار خ 

                                                           

تحاػػػ  ت,  -طا ػػػت هسػػػاـ: "دالالت صػػػف ة أسػػػاحة الخاػػػ ج", هكقػػػح الرتركإلػػػم: ال ز ػػػرة: اله ريػػػة )1(
21/2/2008 

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/3879920E-D7CD-45B9-87BD-

7D5F8AB3525C.htm 

(2  ) Carina Solmirano   & Peter Wezeman: “Military Spending and Arms 

Procurement in the Gulf States” (Stockholm: SIPRI, fact Sheet 

,October 2010) p.4 

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/3879920E-D7CD-45B9-87BD-7D5F8AB3525C.htm
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/3879920E-D7CD-45B9-87BD-7D5F8AB3525C.htm
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 .2212(: قوات الدفاع الجوي في منطقة الخمي  في عام 17جدول )

 الدولة
 -صققققققوارٌخ أر  
 جو بعٌدة المدى

 العدد
 -صقققوارٌخ أر 
جقققققققققو قصقققققققققٌرة 
 ومتوسطة المدى

 العدد
مققدافا دفققاب 
 AAجوي 

 العدد

 البحرٌن
MIM-23B I 
Hawk 

 RBS-70 60 
مضققققققققققققادات 
 جوٌة

27 

   
FIM-92A 
Stinger 

18 
Oerlikon 
35 mm 

15 

   Crotale 7 
L/70 40 
mm 

12 

 +PAC-2 96 Crotale 40 السعودٌة
مضققققققققققققادات 
 جوٌة

1,220 

 
MIM-23B I-
Hawk 

128 
FIM-
92AStinger 
(ARMY) 

500 
M-163 
Vulcan 
20 mm 

92 

 Shahine 73 Mistral (ADF) 500 

N-167 
Vulcan 
20 mm 
(NG) 

30 

 Crotale/Shahine 68 
FIM-43 
Redeye  
(ARMY) 

500 
AMX-
30SA 30 
mm 

850 

   
FIM-
43Redeye 
(ADF) 

500 
GDF 
Oerlikon 
35 mm 

128 

   
FIM-92A 
Avenger 
(ADF) 

400 
L-70 40 
mm (in 
store) 

150 

 PAC-2 Patriot 40 Aspide 12 الكوٌت
Oerlikon 
35mm 

12+ 

 
MIM-23B I 
Hawk 

24 
Starburst/FIM-
92A Stinger 

48   

 Aspide 12     

  ال ٌوجد عمان
Pantsyr S1E 
SPAAGM 

12 
مضققققققققققققادات 
 جوٌة

34 

   Mistral II 8 

VAB 
VDAA 20 
mm 
 

9 
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 الدولة
 -صققققققوارٌخ أر  
 جو بعٌدة المدى

 العدد
 -صقققوارٌخ أر 
جقققققققققو قصقققققققققٌرة 
 ومتوسطة المدى

 العدد
مققدافا دفققاب 
 AAجوي 

 العدد

   Javelin 34 
ZU-23-2 
23 mm 

4 

   SA-7 34 
GDF-005 
Skyguard 
35 mm 

10 

   Rapier 40 
L-60 40 
mm 

12 

   Blindfire 6   

   S713 Martello    

  ال ٌوجد Blowpipe 10  ال ٌوجد قلطر

   
FIM-92A 
Stinger 

12   

   Roland II 9   

   Mistral 24   

   SA-7 20   

 اإلمارات
I-Hawk MIM-
23B 

 Blowpipe 20+ 
مضققققققققققققادات 
 جوٌة

62 

   Mistral 20+ 
M-3VDA 
20 mm 
SP 

42 

   Some Rapier  
GCF-
BM2 30 
mm 

20 

   
Crotale; 
Javelin 

Some   

   
RB-70;  SA-
18 

Some   

 عٌران
I Hawk MIM 
23B 

150 
Pantsyr S-1E 
(SA-22 
Greyhound) 

10 
مضققققققققققققادات 
 جوٌة

1,700 

 
SA-5 GAMMON 
S-200 

10 
(Tor-M1) SA-
15m Gauntlet 

29 
ZPU-2/4 
14.5 mm 

 

 SA-2 Guideline 45 Rapier 30 
ZSU-23-
4 23 mm 
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 الدولة
 -صققققققوارٌخ أر  
 جو بعٌدة المدى

 العدد
 -صقققوارٌخ أر 
جقققققققققو قصقققققققققٌرة 
 ومتوسطة المدى

 العدد
مققدافا دفققاب 
 AAجوي 

 العدد

   Tigercat 15 
ZPU-2/4 
23 mm 

 

   
SA-7/14/16, 
HQ-7 

Some 
ZU-23 23 
mm 

 

   
HN-5; QW-1 
Misaq 

Some 
M-1939 
37 mm 

 

   
FM-80 
(Crotale) 

Some 
ZSU-57-
2 57 mm 

 

 المصدر:

Ibid, Anthony H. Cordesman, and Others: US- Iranian Competition: The Gulf Military 

Balance –I, p. 78     

ل ػػكات البحر ػػة بالإلسػػبة لػػدكؿ : تا ػػب ااحلو الســعــن القــوات البحريــة والــدفاع  -
الخا ج دكران ح ك ػان بػالإلظر إلػج طب  ػة الهههػات الها ػاة زاػج زات هػا بالػدياع زػف البحػار 

الس ها  -كالههرات الهائ ة االسترات   ة الهح طة بهذه الدكؿ كالحفاظ زاج حر ة اله حة
اسػتخراج  ي  , بال اية إلػج الػدياع زػف السػكاحؿ, خاصػة كأف ه ظػـ هإلشػ ت -الإلفط ة

 كترر ر كتصد ر الإلفط ت ح زا ها أك بال رب هإلها. 

  ػػػػاؼ إلػػػػج ذلػػػػؾ إطػػػػ ؿ السػػػػ كد ة زاػػػػج سػػػػاحؿ طك ػػػػؿ زاػػػػج اهتػػػػداد البحػػػػر 
األحهر, إلج  اإلب كقكع زهاف زاج بحػر ال ػرب كرػكف الهػارات زاػج ه ربػة هإلػ , أهػا 

 ظػػـ دكؿ  ز ػػرة, لػػذلؾ يػػإف ه 44قىطػػر يهػػم أشػػب  بػػال ز رة, ب إلهػػا تترػػكف البحػػر ف هػػف 
اله اػػس قػػد بػػدأت كلػػك يػػم كقػػت هتػػأخر بتطػػك ر أسػػاط اها البحر ػػة بغ ػػة تػػأه ف الههػػرات 
الهائ ػػػة التػػػم ت تهػػػد زا هػػػا يػػػم أزهػػػاؿ االسػػػت راد كالتصػػػد ر السػػػ ها هػػػح تإلػػػاهم أزهػػػاؿ 
ال رصإلة, كهحاكالت التهر ب زىبر السػكاحؿ, إذ  بػدك هػف الكا ػح اهػت ؾ دكؿ اله اػس 

د ه بػكؿ هػف سػفف الإلػزاؿ, يػم حػ ف تهتاػؾ رػؿ هػف الهػارات لزكارؽ خفر السكاحؿ كزػد
 ).28كالس كد ة ب ض راسحات األلغاـ. (اإلظر الشرؿ الرقـ 
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 .2212(: القوات البحرية في منطقة الخمي  في عام 17شكل )

 

 المصدر:
Ibid, Anthony H. Cordesman, and Others: Iran & The Gulf 

Military Balance- I, p. 82-83  
  حظ هف ال دكؿ, تفكؽ إ راف زاج دكؿ اله اس ي ها  ت اؽ بال درات البحر ػة 

غكاصػات صػغ رة هػػف طػراز (ر تػك) الركسػ ة الصػإلح, كزػػدد  خاصػة هػح اهت رهػا ثػ ث
رب ػػر هػػف زكارؽ السػػإلاد ال سػػرر ة, كزكارؽ خفػػر السػػكاحؿ, إلػػج  اإلػػب زػػدد هػػف السػػفف 

فف كبػػك هػػػا  هرإلهػػا هػػػف اسػػتهداؼ السػػػفف التػػم  هرػػػف تحه اهػػا بالصػػػكار خ اله ػػادة لاسػػػ
الت ار ػػة كالإلػػاق ت, أك اسػػتهداؼ ب ػػض الهإلشػػ ت البحر ػػة كاألبػػداؼ البر ػػة ال ر بػػة هػػف 
السكاحؿ, ك ػذرر يػم ذلػؾ أ  ػان اهت رهػا لهخػزكف رب ػر هػف األلغػاـ الذر ػة ال ائهػة, هػا 

غػػ ؽ ه ػػ  شػػ ر إلػػج قػػدرتها زاػػج التكسػػح بــاب  ؽ "يػػم ه ػػاؿ إلشػػر األلغػػاـ البحر ػػة, كا 
 " يم حاؿ ت ر ها ل هؿ زسررم.السالم/ىرمز
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 هرف ال كؿ بأف ه زاف ال كل الت ا دم  ه ؿ لصالح إ راف هػف ح ػث زػدد ال ػكات 
كاله دات, خاصة هح ي داف ال راؽ ل زء كاسػح هػف قدراتػ  الت ا د ػة خػ ؿ حربػم الخاػ ج 

أهر رػػم, كقػػرار  -اػػكاألكلػػج كالثاإل ػػة, كت شػػم ه ظػػـ ه داتػػ  ال سػػرر ة ب ػػد الغػػزك األإل 
 . 3114حؿ ال  ش ال راقم يم ال اـ 

باله ابػػؿ ت تبػػر ال ػػدرات الت ا د ػػة لػػدكؿ ه اػػس الت ػػاكف الخا  ػػم أي ػػؿ تسػػا حان 
كأرثػػر حداثػػة هػػف هث  تهػػا يػػم دكؿ ال ػػكار القا هػػم رغػػـ قاػػة زػػدد ال ػػكات هػػف الإلاح ػػة 

باة لهكا هة قكات زسرر ة هؤ  ال دد ة, ك ذرر يم ذلؾ بأف دكالن هثؿ قىطر كالبحر ف غ ر
لرإلهػػػا ت تبػػػر كاق ػػػة تحػػػت الحها ػػػة  )1(رب ػػػرة بسػػػبب قاػػػة زػػػدد سػػػراإلها كصػػػغر هسػػػاحتها,

األهر ر ػػة الهباشػػرة بحرػػػـ تكا ػػد ه ػػر ق ػػػادة األسػػطكؿ األهر رػػم الخػػػاهس يػػم البحػػػر ف, 
  يم قىطر. كك كد هررز لا ها ات ال ك ة األهر ر ة

كالتػػدر ب ال تػالم هحػػدكدة الرفػاءة يػػم هػف  اإلػب آخػػر ال تػزاؿ أزهػػاؿ االسػت داد 
ه ظـ دكؿ اله اس, هح قدرة بس طة زاج التإلس ؽ كال هؿ الهشترؾ يم ظػؿ زػدـ ك ػكد 
قابا ػػػة لاتشػػػغ ؿ الب إلػػػم, ك بػػػرز ذلػػػؾ يػػػم هسػػػائؿ الػػػتحرـ كالدارة كالتإلسػػػ ؽ بػػػ ف هختاػػػؼ 

دار ػة كؼ ال ػكات, كتشػغ ؿ أإلظهػة الصػكار خ اله ػادة لاطػائرات كأ هػزة تك  ههػا الرافص
  كتحر ؾ التشر  ت اله داإل ة الربرل, ك كاإلب ال هؿ الاك ستم الهختافة. ,كااللرتركإل ة

االزتهاد زاج ال إلاصر األ إلب ة هف خبػراء كهستشػار ف لذلؾ ت طر غالبان إلج 
ها قد  ؤثر , لتشغ ؿ كص اإلة كتدر ب ال سرر  ف زاج األساحة كاله دات الهتكايرة ل كاتها

ال ػػػػرارات كتحد ػػػػد األبػػػػداؼ كاألكلك ػػػػات الس اسػػػػ ة كال سػػػػرر ة زاػػػػج زاػػػػج زها ػػػػة اتخػػػػاذ 
هستك ات ال  ادة الهتكسطة كال ا ا, األهر الذم قد  إلفػم هػف األسػاس هبػدأ "اهػت ؾ ال ػكة 

ال كاهػؿ الرئ سػ ة التػم دي ػت أبػـ  حدأركف تال سرر ة الذات ة الهست اة" الذم  فترض أف 
له هػػػػػؿ  كبػػػػك زاهػػػػػؿ  هرػػػػف ازتبػػػػػاره تاخ صػػػػان بػػػػذه الػػػػدكؿ إلػػػػػج بإلػػػػاء قكاتهػػػػػا الهسػػػػاحة, 

                                                           

(1  ) Anthony H. Cordesman and Khalid R. Al-Rodhan: The Gulf Military 

Forces in an Era of Asymmetric War (Bahrain), (Washington, DC: Center 

for Strategic& International Studies, 2006), p.9 
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اله  ػػػ ت التػػػم تكا ػػػ  دكؿ اله اػػػس, كل ػػػؿ ذلػػػؾ هػػػا ديػػػح ب ػػػادة دكؿ ه اػػػس الت ػػػاكف 
) إلج الزػ ف زػف 3123خ ؿ ا تهاع اله اس األزاج (الهإلاهة, راإلكف الثاإلم/  إلا ر 

كات البر ة إإلشاء ق ادة زسرر ة هكحدة لدكؿ اله اس ت ـك بالتإلس ؽ كالتخط ط كال  ادة لا 
.كالبحر ة كال ك ة الهخصصة كال اي ة

(1) 
 موازٌن القوى غٌر التقلٌدٌة: -أ

ال  ك ػػد كسػػ اة كا ػػحة ل  ػػاس هػػكاز ف ال ػػكل غ ػػر الت ا د ػػة هػػف ح ػػث الحػػرب 
بالكرالػػػػة كإلشػػػػاط الفػػػػازا ف هػػػػف غ ػػػػر الػػػػدكؿ, إلػػػػج  اإلػػػػب التهد ػػػػد باألسػػػػاحة الر هاك ػػػػة 

ر خ ب  ػػػػدة الهػػػػدل, كرػػػػذلؾ التهد ػػػػد الإلػػػػككم كالب كلك  ػػػػة التػػػػم  هرػػػػف حهاهػػػػا زاػػػػج صػػػػكا
الهحتهػػؿ, خاصػػة يػػم ظػػؿ الهخػػاكؼ هػػف إهراإل ػػة اإلت ػػاؿ أم هػػف بػػذه األسػػاحة إلػػج  ػػد 

 الفازا ف هف غ ر الدكؿ.

هف اله حػظ أف الػدكؿ التػم ت ػاإلم  ن من غير الدول والحرب بالوكالة:والفاعم
صػراع زاػج الإلفػكذ بػ ف حاالت الفك ج كزػدـ االسػت رار الس اسػم تتحػكؿ إلػج سػاحات لا

ال ػػػكل القا ه ػػػة, السػػػ ها يػػػم ظػػػؿ تإلػػػاهم دكر ب ػػػض التإلظ هػػػات التػػػم تخػػػكض حركبػػػان 
بالكرالة زف تاؾ الػدكؿ إلت  ػة الػدزـ بال تػاد كالسػ ح هػف قبػؿ تاػؾ الػدكؿ, كبإل ػاء إلظػرة 
سػػر  ة زاػػج هحػػ ط دكؿ ه اػػس الت ػػاكف  هرػػف ه حظػػة اسػػتهرار االإل سػػاهات الس اسػػ ة 

شاط ه ا ش ا الههدم, كالت ار الصدرم, إلػج  اإلػب تإلظػ ـ ال ازػدة يػم بػ د يم ال راؽ كإل
كاسػػػ ة هػػػح  ان ), زاهػػػان بػػػأف السػػػ كد ة كالرك ػػػت تهتاػػػؾ حػػػدكدAQAMهػػػا بػػػ ف الإلهػػػر ف(

زػػدـ كرػػذلؾ األهػر بالإلسػػبة لاػ هف الػػذم هػازاؿ  شػػهد اإل سػاهان س اسػػ ان كحالػة هػػف  ال ػراؽ,
), إلػػػج AQAPة يػػػم شػػػب  ال ز ػػػرة ال رب ػػػة(إلشػػػاط تإلظػػػ ـ ال ازػػػد االسػػػت رار, السػػػ ها هػػػح

 اإلػب الحػػكث  ف يػم الشػػهاؿ, هػح الشػػارة إلػػج ك ػكد حػػدكد طك اػة هػػا بػ ف الػػ هف كزهػػاف 
رـ هػف  هػة الشػرؽ. ك  ػد األهػر أرثػر ت   ػدان بالإلسػبة لاسػ كد ة 399تصؿ هساحتها الم

                                                           

, هكقػح الرتركإلػم: ه اػة «"درع ال ز ػرة»هػة البحػر ف.. ق ػادة زسػرر ة هكحػدة لػػ ) ه بؿ الص  رم: "ق1(
   7016, ال دد 26/12/2012االقتصاد ة, 

http://www.aleqt.com/2012/12/26/article_719925.html 

http://www.aleqt.com/2012/12/26/article_719925.html
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ي هػا التم تتراصؼ هػح الػ هف زاػج اهتػداد هػدخؿ كسػاحؿ البحػر األحهػر, كرػذلؾ األهػر 
رػػـ, إذ ا ػػطرت السػػ كد ة إلػػج 2581 ت اػػؽ بالحػػدكد البر ػػة التػػم تصػػؿ هسػػاحتها الػػج 

قكاتها الهسٌاحة يم حرب هح الحكث  ف يم الشهاؿ داهػت ث ثػة أشػهر خػ ؿ ال ػاـ إقحاـ 
, كاإلتهػػػػت إلػػػػج كقػػػػؼ إطػػػػ ؽ إلػػػػار بػػػػش, يػػػػم ظػػػػؿ اتهاهػػػػات لػػػػب ض الهسػػػػؤكل ف :311

كصكال" الج اقتحاـ ال اصهة صإل اء هف قبؿ  (1)الس كد  ف بدزـ إ راف ألإلصار الحكثم.
, 3125ا اػػػػكؿ/ سػػػػبتهبر 32ها شػػػػ ات الحػػػػكثم اك هػػػػا   ػػػػرؼ "بحررػػػػة اإلصػػػػار  " يػػػػم 

كاالإل  ب زاج هخر ات هؤتهر الحكار الكطإلم كالس طرة زاج هؤسسات الدكلة يم ظؿ 
 غ ب خا  م, كدزـ كهباررة إ راإل ة بشرؿ زاإلم لا هازة.

ال اؽ الهتزا ػد لػدل دكؿ اله اػس التػم تخشػج هػف تسػرب كبك ها  ث ر الشػ كر بػ
ه اتام ال ازدة أك ال  اـ بأإلشطة لإل ؿ الس ح بات ابها, رها تخشج هف إهراإل ة استخداـ 
إ ػػػراف لػػػب ض بػػػذه التإلظ هػػػات يػػػم حػػػرب بالكرالػػػة  ػػػدبا, خاصػػػة كأف بػػػذه التإلظ هػػػات 

حداث تغ  رو يػم هػكاز ف ال ػكل زاػج باتت تا ب دكران هتزا دان يم تشر ؿ الك ح األهإلم كا 
 األرض. 

إذ طالػػػػب قػػػػادة دكؿ ه اػػػػس الت ػػػػاكف إ ػػػػراف بػػػػالرؼ زػػػػف التػػػػدخؿ يػػػػم شػػػػؤكإلها 
) السػ ها يػم أز ػاب التػكترات 3123 الداخا ػة يػم ا تهػاع الهإلاهػة (رػاإلكف الثػاإلم/  إلػا ر

), كتػدخؿ قػػكات درع ال ز ػػرة لزػػادة 3123الداخا ػة التػػم شػػهدتها البحػر ف (خػػ ؿ ال ػػاـ 
 رار إل هػػػػا, كرػػػػذلؾ األهػػػػر بالإلسػػػػبة لارك ػػػػت, كالسػػػػ كد ة التػػػػم تػػػػتهـ إ ػػػػراف بػػػػدزـ االسػػػػت

اله ار ػػ ف الشػػ  ة يػػم رػػؿ هػػف هحايظاتهػػا الشػػرق ة كالبحػػر ف كالرك ػػت, كقػػد ت ػػزل تاػػؾ 

                                                           

), 4/4ف صػػف ات األسػػاحة األهر ر ػػة لاخاػػ ج الػػذم رػػاف زرب ػػان" ( "لهصػػاحة هػػ :ري ػػت سػػ د أحهػػد) 1(
 30/11/2010هكقح الرتركإلم: هررز  ايا لادراسات كاألبحاث, 

http://www.yafacenter.com/TopicDetails.aspx?TopicID=1297 

http://www.yafacenter.com/TopicDetails.aspx?TopicID=1297
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الكقائح يم  زء رب ر هإلها إلج التكتر ها ب ف الإلخبػة السػإل ة الحارهػة كاألغاب ػة الشػ   ة, 
 )1( د االإل ساهات ها ب ف السإلة كالش  ة يم الهإلط ة.كزاج إلطاؽ أكسح رإلت  ة لتزا

ــة:   ػػد اهػػت ؾ دكؿ اله اػػس ل ػػدرات تسػػا ح ة يػػكؽ ت ا د ػػة,  ادســمحة الكيماوي
إلت  ة تصد  ها زاج اتفاق تم إلزع األساحة الر هاك ة  ان هستب د ان ر هاك ة أك ب كلك  ة خ ار 

 هػؿ الػدكؿ القا ه ػة األخػرل, كالب كلك  ة زاج الرغـ هف تكاير هثؿ بذه ال درات لػدل ه
البال ست ة ال ادرة زاػج حهػؿ  الس ها إ راف التم باتت ت تهد هؤخران زاج تطك ر الصكار خ

 هختاػؼ أإلػػكاع األسػػاحة الر هاك ػػة كال رثكه ػػة ركسػائؿ لػػردع هػػف ت تبػػربـ خصػػكهها يػػم

 )2(الهإلط ة.

اإلط قػػان هػػف ذلػػؾ حرصػػت ب ػػض دكؿ اله اػػس زاػػج تطػػك ر هإلظكهػػة صػػكار خ 
باتر كت الهك كدة بحكزتها بها   هف إهراإل ػة التصػٌدم لاصػكار خ ال راإل ػة, السػ ها هػح 

 )THAAD.")3س م الهارات إلج اهت ؾ هإلظكهة صكار خ ثاد االزترا  ة "

يػم اهػت ؾ  -الرك ػت كالهػارات-شرزت ب ض دكؿ اله اس ادسمحة النووية:
زاػػم أف تسػػتكرد بػػذه الػػدكؿ الهفازػػؿ  بػػراهج إلكك ػػة بدائ ػػة تػػإلص االتفاقػػات الهت ا ػػة بهػػا

يػػػم تصػػػإل   , كبالتػػػالم ال   ػػػابزان زاػػػج أسػػػاس إلظػػػاـ "تسػػػا ـ الهفتػػػاح" دكف أف تشػػػارؾ
.   (4)ترتسب أم خبرة ترإلكلك  ة يم زها ات تخص ب ال كراإل ـك

                                                           

(1  ) Ibid, Anthony H. Cordesman and Alexander Wilner: The Gulf Military 

Balance in 2013, p. 11-12 

(2  ) Ibid, Anthony H. Cordesman and Khalid R. Al-Rodhan: The Gulf 

Military Forces in an Era of Asymmetric War (Iran), p.49 

(3  ) Anthony H. Cordesman: The Saudi Arms Sale, Reinforcing a Strategic 

Partnership in the Gulf (Washington, DC: Center for Strategic& 

International Studies, 3 November 2010), p.1 

ه اػػة الس اسػػة ال ربػػم كهػػكاز ف ال ػػكل القا ه ػػة", هكقػػح الرتركإلػػم:  هحهػػد السػػ د سػػا ـ: "الػػكطف) 4(
 1/1/2010 -الدكل ة

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96259&eid=306 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96259&eid=306
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يػػم ه ػػاؿ  باله ابػػؿ تهتاػػؾ إ ػػراف الترإلكلك  ػػا الإلكك ػػة, إذ ح  ػػت ت ػػدهان كا ػػحان 
قػادرة زاػج  الكقكد الإلككم ال ـز لهحطاتها الإلكك ة, كبم بذلؾ تخص ب ال كراإل ـك كتكي ر

قػػد  ػػؤدم ذلػػؾ بحسػػب ب ػػض الهحااػػ ف إلػػج بػػدء ك التحػػكؿ إلػػج قػػكة إلكك ػػة يػػم الهسػػت بؿ, 
سباؽ التساح الإلككم يم الخا ج ال ربم, كصكالن إلج حالة الرزػب التػم راإلػت سػادت يػم 

 ػث إل ػداف اهػت ؾ ا ػراف لاترإلكلك  ػا ظؿ الحرب البادرة ب ف الكال ات الهتحدة كركس ا, ح
 -أك بالف ػؿ أصػبحت -الإلكك ة   اها ارثػر هػف ه ػرد دكلػة قك ػة ,دكلػة بصػدد أف ترػكف

لم التحكؿ الإلػكزم الػذم شػهدت  ادكلة رب رة يم الإلطاؽ االقا هم, ك ستإلد بذا التكص ؼ 
 ات ا ػراف هػف هحصاة ال كة الشاهاة ل راف ب د اإل هاهها الم الإلادم الإلككم, كبدالؾ اإلت

شر حة الدكؿ االقا ه ة الهتكسطة ال كة الم ها  هرف تسه ت  الػدكؿ االقا ه ػة يائ ػة ال ػكة, 
ب إلهػػا  ػػرل آخػػركف بػػأف دكؿ اله اػػس لػػف ت ػػدـ  (1) كبػػذا هػػا  ث ػػر هخػػاكؼ دكؿ اله اػػس.

ة زاػج ه ابػدة الحظػر الشػاهؿ لات ػارب كق ػزاج هثؿ بذه الخطػكة لركإلهػا هػف الػدكؿ اله
لتػػػم تحظػػػر إ ػػػراء أم تف  ػػػر اختبػػػارم لسػػ ح إلػػػككم, كتحػػػث رػػػؿ طػػػرؼ زاػػػج الإلكك ػػة ا

 )2(االهتإلاع زف التسبب أك التش  ح أك الهشاررة بأم طر  ة يم زهؿ رهذا.

كبالتػػالم يػػإف خ ػػار الػػردع الإلػػككم  بػػدك هسػػتب دان يػػم الكقػػت الػػرابف بسػػبب تكق ػػح 
, التم أقربا ه اس األهف دكؿ ه اس الت اكف زاج اتفاق ة هإلح  اإلتشار األساحة الإلكك ة

 3115 /أبر ؿيػػم إل سػػاف 2651الػػدكلم التػػابح لألهػػـ الهتحػػدة بال هػػاع بهك ػػب ال ػػرار 
 ) 3(الهت اؽ بهإلح اإلتشار أساحة الدهار الشاهؿ ككسائط إ صالها.

                                                           

 101 هر ح سابؽ ص ",تأث ر التساح اال راإلم زاج االهف الخا  م: "زصاـ اله الج) 1(
(2  ) United Nations: General Assembly, A/50/1027, 26/8/1996, P.7 

http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/219/23/IMG/N9621923.pdf?OpenEle

ment 

(3  ) United Nations: Security Council, Resolution 1540 (2004) 

 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540(2004) 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/219/23/IMG/N9621923.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/219/23/IMG/N9621923.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/219/23/IMG/N9621923.pdf?OpenElement
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 سباق التسل  اإلقلٌمً فً منطقة الخلٌج العربًثانٌاً:  

فاع الهتإلاهم لحدة الشػ كر بالتهد ػد  رل أتباع الإلظر ة الكاق  ة ال د دة بأف االرت
 سهـ يم ز ادة الإلفاؽ ال سررم زاج ه اؿ الدياع, كل ؿ ها ت ر ت ل  هإلط ة الخا ج 

ال راإل ة, كهف ثـ اال ت اح ال راقم لارك ت  -هف أحداث هت ح ة الس ها الحرب ال راق ة
 , شرؿ الحايز الرئ س لربرل هشتر ات الس ح.1::2 /أغسطسيم آب

أت دكؿ ه اػػػػس الت ػػػػاكف بشػػػػراء أسػػػػاحة هتطػػػػكرة اإلط قػػػػان هػػػػف الهخػػػػاكؼ إذ بػػػػد
الهتزا ػػدة بشػػأف التهد ػػد االسػػترات  م هػػف إ ػػراف, كتزا ػػد ال ػػدرات ال هال ػػة لا ػػراؽ السػػ ها 

 . 3123ها ار دكالر) يم ال اـ  4.2ب د إز إل  زف شراء صف ة ب  هة (

األسػػاحة ال ك ػػػة  كقػػد تررػػػزت ه ظػػـ الهشػػػتر ات ال سػػرر ة لػػػدكؿ اله اػػس زاػػػج
كالبحر ػػة, كإلظػػـ الػػدياع الصػػاركخم إلظػػران ل ػػدـ ك ػػكد حػػدكد بر ػػة ألم هػػف دكؿ اله اػػس 
هػػػح إ ػػػراف, رهػػػا شػػػهات الصػػػف ات األخ ػػػرة هإلظكهػػػة هتراهاػػػة تت ػػػهف زها ػػػات التػػػدر ب 
كالصػػ اإلة كبإلػػاء هسػػتكدزات التخػػز ف, ههػػا    ػػؿ دكؿ اله اػػس بحا ػػة لاهسػػازدة زاػػج 

كقػد ) 1),بها الهإلظكهة هح تدٌيؽ رؿ دي ػة  د ػدة هتههػة لاصػف ةهدل الهراحؿ التم ستتطاٌ 
ازتهدت دكؿ اله اس زاج است راد األساحة هف الدكؿ الغرب ة كالكال ات الهتحدة, ك ذرر 

  (2)يم ذلؾ خ كع كاردات الس ح األهر ر ة إلج ه هكزة شركط هإلها:

تإل ػػؿ إلػػج  الهطالبػػة ب ػػهاإلات تػػإلص زاػػج أف األسػػاحة التػػم  ػػتـ شػػراؤبا لػػف -
هسػػتخده ف أ اإلػػب, أك تسػػتخدـ يػػم أغػػراض غ ػػر هتفػػؽ زا هػػا يػػم ال  ػػكد دكف هكاي ػػة 

 خاصة هف الكال ات الهتحدة.

                                                           

(1  ) Ibid, Anthony H. Cordesman: The Saudi Arms Sale, Reinforcing a 

Strategic Partnership in the Gulf, p.19 

التسػاح كإلػزع  (:) سا هكف ك زهػاف كآخػركف: زها ػات إل ػؿ األسػاحة زاػج الصػ  د الػدكلم, هحػرر يػم2(
 462, ص)2009س ح كاألهف الدكلم ال
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هراقبة االستخداـ الإلهائم لاس ح هف خ ؿ زها ات تح ؽ هفا ئػة يػم أرض  -
كأصبح بحكزة الدكؿ الهطاػة زاػج الخاػ ج  ؤهتـ شرا كالبد بإلا هف الته  ز ب ف هاالهشترم 

 )29ال ربم, كب ف ها تـ الت اقد زا   ك إلتظر إل ا  إلج بذه الدكؿ. (اإلظر الشرؿ الرقـ 
(: اتفاقيات نقل ادسمحة إلى منطقة الخمي , من قبل الدول المزودة لمفترة 18شكل )

 )بماليين الدوالرات ادمريكية(. 2224-2211

 
 المصدر:

Richard F. Grimmett& Paul K. Kerr: Conventional  Arms  Transfers to 

the Developing Nations 2004-2011  

Washington D.C: Congressional Research Service, 2012), p.44-45 

مميــون دوالر أو معدومـــة. يــتم تقريـــب كافـــة  52= البيانـــات أقــل مـــن  2مالحظــات: 
 دوالر مميون دوالر. 122البيانات إلى أقرب 

يطاليا.* دول أوروبا الغربية الرئيس ية تضم: فرنسا وبريطانيا وألمانيا وا   

ت تبر الس كد ة الهشترم الرئ سم لألساحة يم هإلط ة الخا ج, ح ث باغت ق هػة 
ها ػػػػار دكالر, يػػػم حػػػػ ف باغػػػػت  867811إ هػػػالم ت اقػػػػدات األسػػػاحة بالإلسػػػػبة لاسػػػ كد ة 

, كت ػػػػد 3122إلػػػػج  3115ها ػػػػار دكالر بالإلسػػػػبة لإلهػػػػارات كذلػػػػؾ لافتػػػػرة هػػػػف  317411
الكال ات الهتحدة الهت اقد األربر لتكر د األساحة إلج هإلط ة الخا ج ال ربم إذ باغت ق هة 
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ها ػػػػار دكالر, تا هػػػػا دكؿ أكربػػػػا الغرب ػػػػة الرئ سػػػػ ة (يرإلسػػػػا كبر طاإل ػػػػا  897411ت اقػػػػداتها 
ها ػػػار دكالر, كهػػػف ثػػػـ ب  ػػػة الػػػدكؿ األكرب ػػػة تا هػػػا ركسػػػ ا,  39كألهاإل ػػػا كا  طال ػػػا) ب  هػػػة 

 ):2(اإلظر الشرؿ الرقـ  ؿ الفترة إلفسها.يالص ف خ 
(: شــحنات ادســمحة إلــى منطقــة الخمــي , مــن قبــل الــدول المــزودة 19الشــكل الــرقم )

 )بماليين الدوالرات ادمريكية(.  2211-2224لمفترة 

 
 المصدر:

Ibid, Richard F. Grimmett& Paul K. Kerr: Conventional  Arms  

Transfers to the Developing Nations 2004-2011, P. 58-59 

مميــون دوالر أو معدومــة. يــتم تقريــب  52= البيانــات أقــل مــن  2مالحظــات: 
 دوالر مميون دوالر. 122كافة البيانات إلى أقرب 

 

يطاليا.  * دول أوروبا الغربية الرئيسية تضم: فرنسا وبريطانيا وألمانيا وا 
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سػا كبر طاإل ػا كا  طال ػا كألهاإل ػا) هف اله حػظ أف دكؿ أكربػا الغرب ػة الرئ سػ ة (يرإل
لفتػرة إلالت الح ز األربر هف ح ـ ال  كد التم تـ تإلف ذبا, تا هػا الكال ػات الهتحػدة خػ ؿ ا

, هح االزتهاد بشرؿ بس ط زاج الت اقد هح ب  ة الدكؿ األخرل, يم ح ف 3115-3122
 ت د إ راف كال راؽ أحد أبرز هستكردم الس ح الركسم لافترة ذاتها.

 مارات العربية المتحدة:اإل

ازداد ح ـ األساحة الهستكردة هف قبؿ الهارات بشرؿ رب ر يم ال  د الها م,  
طػػائرة با رػػكبتر لاإل ػػؿ ال سػػررم طػػراز  35بطار ػػات بػػاتر كت (أرض/ ػػك), ك4 يتسػػاهت

-Cكطػػائرت ف طػػراز  C-130J-30 طػػائرة إل ػػؿ طػػراز  23, كUH-60M"بػػ ؾ بػػكؾ" 

الهحهكلػػػة زاػػػج الرتؼ(ه ػػػادة لاػػػدركع) هػػػف الكال ػػػات  , كزػػػدد هػػػف صػػػكار خ  ػػػاياف17
, A-330 MRTTتػزكد بالكقكد/الإل ػؿ  طػائرات 4الهتحدة, يػم حػ ف تسػاهت هػف يرإلسػا 
لإلإلػذار  ف كبار ة هف إلكع أبك ظبم, كطػائرت Falaj-2ب إلها تساهت هف إ طال ا طراد ف 

طػػائرة  36 هػػف السػػك د, إلػػج  اإلػػب Saab 340الهبرػػر كالػػتحرـ الهحهػػكؿ  ػػكان طػػراز 
إلظػاـ ديػاع  ػكم هػف طػراز  61هف سك سرا, كحصات هف ركسػ ا زاػج  PC-21تدر ب 

 )29(اإلظر ال دكؿ الرقـ  .Pantsyr-S1 باف  ستر 
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 (: عقود التسمو في اإلمارات18جدول )

 الكمٌة نوع السالح اسم السالح
قٌمة العقد 

 بالدوالر
بللللللللللللللد 
 التورٌد

 شركة التعاقد
تللارٌ  
 الطلب

تللللارٌ  
 مالتسلٌ

 تعلٌق

 اترٌوتبطارٌات ب
PAC-3 

منظومقققققققققققققققققققققة 
صقققوارٌخ دفقققاب 

 جوي
 ملٌار 3.3 4

الوالٌقات 
 المتحدة

 رٌثون
200
8 

2009 
اسقققققققتبدال 
 صوارٌخ

HAWK 

Pantsyr-S1 
منظومقققققققققققققققققققققة 
صقققوارٌخ دفقققاب 

 جوي
 روسٌا ملٌون734 50

Rosoboron
export- 

200
7 

2010 

محمولقققققققة 
علقققققققققققققققى 
شققققققققققاحنة 

MAN 
SX   
 األلمانٌة

Javelin 
مضققققققققققاد دروب 

مقققققول علقققققى مح
 الكتف

100 
 قاذف

 ملٌون135
الوالٌقات 
 المتحدة

رٌثققققققققققققققققققون/ 
 لوكهٌد مارتن

200
8 

2009 
1000 
 صاروخ

Abu  Dhabi اٌطالٌا - 1 بارجة حربٌة 
Fincantier

i 
200
9 

2011 

تققم اكتمققال 
التسلٌم فً 
شقققققققققققققباط 
2012 

Falaj II اٌطالٌا ملٌون117 2 طراد 
Fincantier

i 
200
9 

2012 

تققم اكتمققال 
التسققققققققققلٌم 

ٌة العام نها
2012 

Saab  340 
Erieye 

اإلنققذار  طققائرات
 المبكر

 ساب السوٌد ملٌون234 2
200
9 

2011 - 

A330 MRTT 
طققققققائرة تققققققزود 
 بالوقود/ النقل

 EADS فرنسا - 3
200
8 

2011 

تققم اكتمققال 
التسلٌم فً 
العققققققققققققققام 
2012 

PC-21 25 طائرة تدرٌب 
492.4 
 ملٌون

 بٌالتوس سوٌسرا
200
9 

2011 
تحقققققققققققققت 
 التسلٌم

C-17 
Globemaster 

 - 2 طائرة نقل
الوالٌقات 
 المتحدة

 بوٌنغ
201
0 

2012 - 

C-130 
Hercules 

 - 12 طائرة نقل
الوالٌقات 
 المتحدة

 لوكهٌد مارتن
200
9 

- 
عقققققققققققققققققد 
 متوقف

UH-60M    
 بالك هوك

طققائرة هلٌكققوبتر 
 للنقل العسكري

10 - 
الوالٌقات 
 المتحدة

 ساٌكور سكاي
200
7 

2010 - 

UH-60M     
 كبالك هو

طققائرة هلٌكققوبتر 
 للنقل العسكري

14 
171 
 ملٌون

الوالٌقات 
 المتحدة

 ساٌكور سكاي
200
9 

2012 - 

  المصدر: 

Ibid, Anthony H. Cordesman and Alexander Wilner: The Gulf Military 

Balance in 2012, p. 96-97  
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اله اد لاصكار خ  (THAAD)كتخطط الهارات لشراء أساحة تشهؿ هإلظكهات 
 71هف الكال ات الهتحدة, إلج  اإلب  CH-47Fطائرة با ركبتر لاإل ؿ  27لبال ست ة, كا

 )1(طائرة ه اتاة هف يرإلسا أك الكال ات الهتحدة, ك تإلايس ال د د هف الباداف لتزك دبا بها.

ك ذرر يم بذا الصدد أف الهارات ت تبر هف الػدكؿ الهسػابهة يػم إإلتػاج ال د ػد 
ؿ برإلػاهج الهبادلػة "األكيسػت" التػم ت ت ػم ق ػاـ الشػررات هف طرازات السػ ح, هػف خػ 

الدكل ة الفائزة ب  كد الهشتر ات الدياز ػة بإزػادة اسػتثهار إلسػبة هػف ق هػة بػذه ال  ػكد يػم 
 )2(.دكلة الهارات, يم هحاكلة لاحد هف التب  ة األ إلب ة كالهسازدة يم التصإل ح الكطإلم

الفرإلسػػ ة  CMN هػػح شػػررة ADSBإذ ت اكإلػػت شػػررة أبػػكظبم لبإلػػاء السػػفف 
ات حرب ػػة صػػغ رة هػػف يئػػة ب إلكإلػػ , رهػػا ت اكإلػػت هػػح اله هكزػػة الذبب ػػة طػػاقير  7لإلتػػاج 

هدي  ة هكرتر الهحهكلة زاج زربة استط ع خف فة هف طػراز أغػراب  59الدكل ة لإلتاج 
سػػػركر ب ػػػكف, إلػػػج  اإلػػػب ال هػػػؿ زاػػػج إإلتػػػاج ه هكزػػػة هػػػف السػػػفف البحر ػػػة هػػػف خػػػ ؿ 

 ):2كال ابر. (اإلظر ال دكؿ الرقـ هشركزم غإلاطة, 

                                                           

(1  ) Ibid, Carina Solmirano & P. Wezeman: “Military Spending and Arms 

Procurement in the Gulf States”, p. 2-3 

(2  ) “Offsets in Defense Trade Eleventh Report to Congress”, U.S. 

Department of Commerce Bureau of Industry and Security Office of 

Strategic Industries and Economic Security January 2007, P.1-4 

http://www.bis.doc.gov/defenseindustrialbaseprograms/osies/offsets/final_off

sets_eleven_report.pdf 

http://www.bis.doc.gov/defenseindustrialbaseprograms/osies/offsets/final_offsets_eleven_report.pdf
http://www.bis.doc.gov/defenseindustrialbaseprograms/osies/offsets/final_offsets_eleven_report.pdf
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 (: التصنيع العسكري في اإلمارات19جدول )

 الكمٌة نوع السالح اسم السالح
قٌمللللللللة 
العقللللللللد 
 بالدوالر

بللللللللللللللللد 
 التورٌد

شللللللللللركة 
 التعاقد

تللللارٌ  
 الطلب

تللللارٌ  
 التسلٌم

 تعلٌق

Agrab 
Scorpion 

MMS 

مققققققققققققققققورتر 
ملقققققققققققم 120

محمول علقى 
عربقققققققققققققققققققة 
 استطالب

48 
106 
 ملٌون

تعققققققققاون 
طققانً برٌ

 عماراتً

المجموعة 
الذهبٌققققققققة 
 الدولٌة
IGG 

2007 2008 

ال ٌوجقققققققققققققققد 
بٌانقققات حقققول 
موعققد التسققلٌم 

 النهائً

 6 سفٌنة حربٌة بٌنونه
820 
 ملٌون

تعققققققققاون 
فرنسقققققً 
 عماراتً

شققققققققققركة 
أبققققققوظبً 
لبنققققققققققققققاء 
 السفن

ADSB 

2003 2006 
اكتمال التسلٌم 

 2014نهاٌة 

مشققققققققققققروب 
 غناطة

سقققققققققققققققققققفٌنة 
 صوارٌخ

 اإلمارات - 12

شققققققققققركة 
وظبً أبقققققق

لبنققققققققققققققاء 
 السفن

ADSB 

2009 2011 - 

مشققققققققققققروب 
 الجابر

سقققفن بحرٌقققة 
 سرٌعة

12 
34.6 
 ملٌون

 اإلمارات

شققققققققققركة 
أبققققققوظبً 
لبنققققققققققققققاء 
 السفن

ADSB 

2009 2011 
للقققققققققققققققققققوات 

 البحرٌة

 المصدر:

Ibid, Anthony H. Cordesman and Alexander Wilner: The Gulf Military Balance in 

2012, p. 96  :  
  ية السعودية:المممكة العرب

ت تبػػر السػػػ كد ة أربػػر هسػػػتكرد لألسػػاحة يػػػم هإلط ػػة الخاػػػ ج ال ربػػم, إذ شػػػهات 
هػػف بر طاإل ػػا,  Typhoonطػػائرة ه اتاػػة تػػا فكف  83ال  ػػكد التػػم كق تهػػا الحصػػكؿ زاػػج 

هػػػف رإلػػػدا, إلػػػج  اإلػػػب  Piranha/LAVإلاقاػػػة هدرزػػػة لإل ػػػؿ ال إلػػػد طػػػراز  835كشػػػراء 
ذات ة  CAESARهدي  ة  211كالحصكؿ زاج  إلاقاة  إلد هف قبؿ ترر ا, 411تحد ث 

طػػػػػػػػائرة  22, كS-76طػػػػػػػػائرة با رػػػػػػػػكبتر لاإل ػػػػػػػػؿ ال سػػػػػػػػررم  26الحررػػػػػػػػة هػػػػػػػػف يرإلسػػػػػػػػا, 
 A-330 MRTTتػػزكد بالكقكد/الإل ػػؿ  طػػائرات 7, كUG-60Lبا رػػكبتر"ب ؾ بػػكؾ" 
هػف السػك د. (اإلظػر ال ػدكؿ Saab 2000 Erieye لإلإلػذار الهبرػر هػف يرإلسػا؛ ك طػائرة

 )31الرقـ 
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 السعودية في التسمو عقود(: 22) جدول

 الكمٌة نوع السالح اسم السالح
قٌمللللللللة 

 العقد
 بالدوالر

بلللللللللللللللد 
 التورٌد

شللللللللللللللللركة 
 التعاقد

تللللارٌ  
 الطلب

تللللارٌ  
 التسلٌم

 تعلٌق

Piranha 
LAV II 

ناقلققققققة جنققققققد 
 مدرعة

724 
2.2 
 ملٌار

 كندا
جنقققققققققققققققرال 
 داٌنامٌكس

2009 2011 
تابعة للحرس 
الققققققققققققققوطنً 
 السعودي

M-113 
د ناقلققققققة جنقققققق
 مدرعة

300 
200 
 ملٌون

 FNSS 2007 2008 تركٌا
عقققد لتحققدٌث 

 عربة 300

CAESAR 
155mm 

مدفعٌققة ذاتٌققة 
 الحركة

 فرنسا - 100
Nexter 

Systems 
2006 2009 

تابعة للحرس 
الققققققققققققققوطنً 
 السعودي

Euro 
fighter 

Typhoon 

مقاتلققة هجققوم 
 أرضً

72 
8.9 
 ملٌار

برٌطقققققان
 ٌا

Euro 
fighter 

2005 2008 

ل تم تسقلٌم أو
طقققققققائرة  24

فقققققققققققققققققققققققققً 
أٌلول/سبتمبر 
2011 

Saab  
2000 

Erieye 

اإلنذار  ةطائر
 المبكر

1 
670 
 ملٌون

 - - Saab 2010 السوٌد

A330 
MRTT 

طققائرة تققزود 
 بالوقود/ النقل

6 
600 
 ملٌون

 EADS 2008 2011 فرنسا
تققققققققققققققققققققم  3

شقققققققققققققرا ها 
 2009عام

S-76 

طققققققققققققققققققائرة 
هلٌكقققققققققققوبتر 
للنققققققققققققققققققققققل 
 العسكري

15 - 
الوالٌات 
 المتحدة

ور سققققققققققققاٌك
 سكاي

2007 - 
لقققققققققققققققوزارة 
 الداخلٌة

UG-60L 
 بالك هوك

طققققققققققققققققققائرة 
هلٌكقققققققققققوبتر 
للنققققققققققققققققققققققل 
 العسكري

22 
286 
 ملٌون

الوالٌات 
 المتحدة

سققققققققققققاٌكور 
 سكاي

2007 2012 
تقققققم اكتمقققققال 
التسققققلٌم فققققً 

 2012العام 

 المصدر:

Ibid, Anthony H. Cordesman and Alexander Wilner: The Gulf Military Balance in 

2012, p. 96  :  
طػػائرة  95بإلػػاؾ ت ػػار ر رث ػػرة زػػف خطػػط سػػ كد ة القتإلػػاء بػػراهج أسػػاحة, تشػػهؿ 

طائرة هف الطراز إلفسػ , إلػج  اإلػب شػراء  81سا اإلت إ غؿ, هح تحد ث  F-15Sه اتاة 
هركح ػػػة "أباتشػػػم" قتال ػػػة  81, ك UH-60طػػػائرة با رػػػكبتر هػػػف طػػػراز "بػػػ ؾ بػػػكؾ" 83

AH-64D طػػػائرات لهراقبػػػة السػػػكاحؿ  7الصػػػف ة  هركح ػػػة "ل تػػػؿ ب ػػػرد", كتت ػػػهف 47ك
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 261هػػف بر طاإل ػػا؛  Typhoonطػػائرة ه اتاػػة  51هػػف الكال ػػات الهتحػػدة؛  P-8Aطػػراز 
 ػػك قصػػػ رة كب  ػػػدة  -, كصػػػكار خ أرضBMP-3زربػػة هدرزػػػة  T-90S  ,361دبابػػة

كتبا  ق هة  )1(بكارج حرب ة ح ث تتإلايس زدة باداف زاج ال رض, 5الهدل هف ركس ا, ك
هركح ػػة هػػف  289طػػائرة ه اتاػػة ك 95ها ػػار دكالر, تشػػهؿ  41ؿ هػػف الصػػف ة ال ػزء األك 
 )2(ث ثة أإلكاع.

 عمان:

ك ث ث طائرات  F-16C/Dطائرة ه اتاة  23تا ت زهاف هف الكال ات الهتحدة 
بػكارج حرب ػة هػف  4تـ تسا ـ اثإلتاف هإلهها, ك  رم تإلف ػذ ز ػد لتسػا ـ  C-130J-30إل ؿ 

 )32 دكؿ الرقـ (اإلظر ال الههارة الهتحدة.
 عمان في التسمو عقود(: 21) جدول

 اسم السالح
نوع 
 السالح

 الكمٌة
قٌمة 
العقد 
 بالدوالر

 بلد التورٌد
شركة 
 التعاقد

تارٌ  
 الطلب

تارٌ  
 التسلٌم

 تعلٌق

F-16C/D 
مقاتلة 
 حربٌة

12 - 
الوالٌات 
 المتحدة

لوكهٌد 
 مارتن

2005 2008  

C-130J-
30 

Hercules 

طائرة 
 نقل

1 - 
والٌات ال

 المتحدة
لوكهٌد 
 مارتن

2009 2012 - 

C-130J-
30 

Hercules 

طائرة 
 نقل

2 - 
الوالٌات 
 المتحدة

لوكهٌد 
 مارتن

2010 2013 
تم التسلٌم خالل 
2013- 
2014 

مشروب 
 خرٌف

بوارج 
 حربٌة

3 
785 
 ملٌون

 برٌطانٌا
BAE 

Systems 
2007 2011 - 

   المصدر: 

Ibid, Anthony H. Cordesman and Alexander Wilner: The Gulf Military Balance in 

2012, p. 98  :  

 
                                                           

(1  ) Ibid, Carina Solmirano & P. Wezeman: “Military Spending and Arms 

Procurement  in the Gulf States”, p.5 

 22/9/2010", هكقح الرتركإلم: هأرب برس, أساحت الخا ج  شترم هف لزبد البارم زطكاف: ") 2(
http://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&aid=7960 

http://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&aid=7960
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هػػف الكال ػػات الهتحػػدة  F-16Dsه اتاػػة  29تشػػهؿ خطػػط الهشػػتر ات ال هاإل ػػة  
 هف بر طاإل ا.  Typhoonطائرة ه اتاة  35ه اتاة أخرل, ك شراء  23كتطك ر 

 البحرين:

 M113A2رزػػة زهاػت البحػر ف زاػج إزػادة تأب ػػؿ زػدد هػف إلػاق ت ال إلػد الهد
 زف طر ؽ ترر ا.

رػػػػاإلكف االكؿ/  7الػػػػج  اإلػػػػب ذلػػػػؾ: كق ػػػػت ههارػػػػة البحػػػػر ف هػػػػح بر طاإل ػػػػا يػػػػم
, اتفاق ػػة ال قاهػػة قازػػدة زسػػرر ة يػػم ه إلػػاء سػػاهاف كبػػدالؾ ستصػػبح بػػذا 3125د سػػهبر

ال ازدة اكؿ قازدة زسرر ة بر طاإل ة  يم الشرؽ االكسط كالخاػ ج هإلػذ اإلسػحاب بر طاإل ػا 
, كهػػف اله ػػػرر أف تتحهػػؿ البحػػػر ف ه ظػػـ ترافػػػة ال ازػػدة التػػػم 2:82هػػف الهإلط ػػة زػػػاـ 
      )1( ها ػػػػػػكف دكالر) ي هػػػػػػا تتحهػػػػػػؿ الههارػػػػػػة الهتحػػػػػػدة ترافػػػػػػة تشػػػػػػغ اها.34سػػػػػػتراؼ إلحػػػػػػك(

 )33(اإلظر ال دكؿ الرقـ 

 البحرين في التسمو عقود(: 22) جدول

 الكمٌة نوع السالح اسم السالح
قٌمللللللللللة 

 العقد
بللللللللللللد 
 التورٌد

شلللللللركة 
 التعاقد

ارٌ  تلللل
 الطلب

تللللارٌ  
 التسلٌم

 مالحظات

M113A2 
ناقلقققققة جنقققققد 
 مدرعة

 ععادة تأهٌل - FNSS 2007 تركٌا - -

   المصدر: 

Ibid, Anthony H. Cordesman and Alexander Wilner: The Gulf Military Balance in 

2012, p. 98 

 

 

                                                           

دكت ", هكقػػػح الرتركإلػػػم: ال كازػػػد اال إلب ػػػة بػػػالخا ج الح ػػػة ال ازػػػدة كالهػػػدؼ ا ػػػراف: "هحهػػػد هػػػابر) 1(
  27/12/2014,هصر

http://54.76.117.186/details/ 0   

http://54.76.117.186/details/%200
http://54.76.117.186/details/%200
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 الكويت:

, زاػػػج أف :311 زػػػاـMKV زكارؽ سػػػر  ة 21تا ػػػت الرك ػػػت هػػػف الكال ػػػات الهتحػػػدة 
 )34. (اإلظر ال دكؿ الرقـ 3125إلها ة  KC-130Jتسترهؿ صف ة طائرات الإل ؿ 

 الكويت في التسمو عقود(: 23) جدول
اسللللللللللللم 
 السالح

نلللللللللللوع 
 السالح

 الكمٌة
قٌمللللللللة 
العقللللللللد 
 بالدوالر

بلللللللللللللللد 
 التورٌد

شللللللركة 
 التعاقد

تللللارٌ  
 الطلب

تلللللللللللللارٌ  
 التسلٌم

 تعلٌق

MKV 
زوارق 
 سرٌعة

10 
461 
 ملٌون

ٌات الوال
 المتحدة

USMI 2009 
تموز/ٌولٌو 
2011 

التسققققققلٌم النهققققققائً 
خققققققققققالل العققققققققققام 

2013 

KC-
130J 

طققائرات 
 نقل

3 
245 
 ملٌون

الوالٌات 
 المتحدة

لوكهٌققققد 
 مارتن

2010 2013 
ٌكتمقققققققققل تسقققققققققلٌم 
عجمقققققالً الصقققققفقة 

 2014عام 

   المصدر: 

Ibid, Anthony H. Cordesman and Alexander Wilner: The Gulf Military Balance in 

2012, p. 95  :  

 PAC-2 GEM-T أك PAC-3 كتشػهؿ خطػط الهشػتر ات الرك ت ػة صػكار خ 
 ػػك يػػم الرك ػػت كحػػكالم -هػػف الكال ػػات الهتحػػدة لتحػػد ث أإلظهػػة صػػكار خ بػػاتر كت أرض

 طائرة ه اتاة, هح تإلايس الهإلت  ف الفرإلس  ف كاألهر ر  ف زاج ال رض. 14-28

 قخطر:

هػػػػف بر طاإل ػػػا, ك إلتظػػػػر أف تتسػػػػاـ  AW139كبتر طػػػائرة با رػػػػ 29تا ػػػت قىطػػػػر 
 C-17 Globe طػػائرات إل ػػؿ 5ثػػ ث طػػائرات أخػػرل تػػـ الت اقػػد زا هػػا, رهػػا تسػػاهت 

Master3   35هف الكال ات الهتحدة. (اإلظر ال دكؿ الرقـ( 
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 قخطر في التسمو عقود(: 24) جدول

 

اسلللللللللللللللللللم 
 السالح

نلللللللللللللللللوع 
 السالح

 الكمٌة
قٌمللللللللة 
العقللللللللد 
 بالدوالر

بلللللللللللللللد 
 دالتورٌ

 شركة التعاقد
تللللارٌ  
 الطلب

تللللارٌ  
 التسلٌم

 تعلٌق

C-17 
Globe 

master3 
 4 طائرة نقل

900 
 ملٌون

الوالٌات 
 المتحدة

 2012 2008 بوٌنغ
تققم تسققلٌمها 
فققققً العققققام 
2012 

AW139 

 ةطقققققققققققققائر
 هلٌكوبتر
متعققققققققققققددة 
 المهام

18 
413 
 ملٌون

 اٌطالٌا
Agusta 

Westland 
2008 2010 

تقققققم تسقققققلٌم 
فققققققققققً  12

 نهاٌققة العققام
2011 

AW139 

طقققققققققققققائرة 
 هلٌكوبتر
متعققققققققققققددة 
 المهام

 اٌطالٌا - 3
Agusta 

Westland 
2011 - - 

 المصدر

Ibid, Anthony H. Cordesman and Alexander Wilner: The Gulf Military 

Balance in 2012, p. 97  :  

 العراق:

شػػػػػػػهدت كاردات األسػػػػػػػاحة ال راق ػػػػػػػة حظػػػػػػػران هػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ األهػػػػػػػـ الهتحػػػػػػػدة ييػػػػػػػرض 
, إلت  ػػػة ا ت احػػػ  الرك ػػػت يػػػم آب/ 2::2يػػػم الثالػػػث هػػػف إل سػػػاف  798ل ػػػرارا بهك ػػػب
كيػؽ الف ػرة  -, ثـ ريح ه اس األهف حظر ب ح األسػاحة الت ا د ػة لا ػراؽ1::2اغسطس 

  (1).3115لا اـ 2657هف قرار ه اس األهف  32

 7إلاقاػػة,  إلػػد هػػف أكرراإل ػػا, ك 531كقػػد تا ػػج ال ػػراؽ هإلػػذ ذلػػؾ الحػػ ف أرثػػر هػػف 
سػػػػػف إلة بحر ػػػػػة  26, كF-16C/Dطػػػػػائرة  29يػػػػػم حػػػػػ ف تسػػػػػاـ  AN-32إل ػػػػػؿ  طػػػػػائرات
-C طػػائرات إل ػػؿ 7كرػػذلؾ  Beech 350ERطػػائرات إل ػػؿ  7, كSwiftshipsسػػر  ة

                                                           
زبػػد الكاحػػػد ال صػػػاإلم: "الخػػػركج هػػػف الفصػػػؿ السػػػابح إلػػػج الإلهػػػب الكاسػػػح", هكقػػػح الرتركإلػػػم: شػػػبرة ) 1(

 1/6/2008البصرة, 
http://articles.abolkhaseb.net/ar_articles_2008/0608/jesani_010608.htm 

http://www.ahram.org.eg/Political-Ahram/News/176960.aspx
http://www.ahram.org.eg/Political-Ahram/News/176960.aspx
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130Jحكاهة إل ػؿ 35كBell-407 ,حكاهػة إل ػؿ هػف  35إلػج  اإلػب هػف الكال ػات الهتحػدة
 هػػػػػف Lasta-95طػػػػػائرة تػػػػػدر ب  31ألهاإل ػػػػػة, ك -هػػػػػف شػػػػػررة يرإلسػػػػػ ة EC-135طػػػػػراز 
 )36(اإلظر ال دكؿ الرقـ  صرب ا.

 العراق في التسمو عقود(: 25) جدول

 اسم السالح
نللللللللللوع 
 السالح

 الكمٌة
قٌملللللللللللة 

 العقلللد
 بالدوالر

بلللللللللللللللد 
 التورٌد

 شركة التعاقد
تللللارٌ  
 الطلب

تللللارٌ  
 التسلٌم

 تعلٌق

BTR-4 

ناقلقققققققققة 
جنققققققققود 
مدرعقققة 
 بعجالت

420 
2.5 
 ملٌار

 أوكرانٌا
Khariv 

Morozov 
2010 2011 - 

Swiftships 
35m 

سقققققققققفن 
بحرٌقققققة 
 سرٌعة

15 
181 
 ملٌون

الوالٌات 
 المتحدة

Swiftships 2009 2012 
للققققققققققققققوى 
 البحرٌة

F-16C/D 
Fighting 

مقاتلققققققة 
هجققققققوم 
 ارضً

 ملٌار 3 18
الوالٌات 
 المتحدة

 - - 2011 لوكهٌد مارتن

Beech  
350ER 

طقققققائرة 
 نقل

6 
10.5 
 ملٌون

الوالٌات 
 المتحدة

Hawker 
Beechcraft 

2008 2010 - 

C-130J  
Super 

Hercules 

طقققققائرة 
 نقل

4 
292.8 
 ملٌون

الوالٌات 
 المتحدة

 2012 2009 لوكهٌد مارتن

بققدأ التسققلٌم 
فققققً العققققام 
2012 

حتققققققققققققققققى 
2013 

C-130J-
30 

طقققققائرة 
 نقل

2 
140.3 
 ملٌون

الوالٌات 
 المتحدة

 - 2009 لوكهٌد مارتن
للققققققققققققققوى 
 الجوٌة

AN-32 
طقققققائرة 
 نقل

6 
2.5 
 ملٌار

 أوكرانٌا
Antonov 

ASTC/Aviant 
2010 2011 

تسققققققققققققققلٌم 
 م جل

Bell 407 
حوامقققققة 
 نقل

24 
60.3 
 ملٌون

الوالٌات 
 المتحدة

Bell 2009 - 
للققققققققققققققوى 
 الجوٌة

Lasta-95 
طقققققائرة 
 تدرٌب

20 
230 
 ملٌون

 - UTVA 2007 2010 صربٌا

EC635 
حوامقققققة 
 نقل

24 
490 
 ملٌون

 - - Euro copter 2009 فرنسا

 المصدر:  

Ibid, Anthony H. Cordesman and Alexander Wilner: The Gulf Military Balance in 

2012, p. 98-99                   
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رهػػا تشػػهؿ خطػػط ال ػػراؽ شػػراء ه هكزػػة كاسػػ ة هػػف األسػػاحة الت ا د ػػة الرئ سػػ ة 
  M-113A3إلاقاػػة  إلػػكد هصػػفحة 2111كأرثػػر هػػف  M-1A1دبابػػة  251ت ػػـ إلحػػك 

كبالتػػالم أزػػاد ال ػػراؽ بإلػػػاء  )1(دبابات هػػف أكرراإل ػػػا,هػػف الكال ػػات الهتحػػدة, كره ػػػة هػػف الػػ
أهر رم الذم دهر ه ظـ اله درات ال سرر ة ال راق ة,  -قكات  الهساحة ب د الغزك األإلغاك

3123ها ػػار دكالر يػػم ال ػػاـ  573صػػف ة هػػح ركسػػ ا ب  هػػة  يػػمل   ػػد 
تػػـ إ  ايهػػا لزػػادة  

  (2)ف ال راق  ف كالركس.الإلظر ي ها بتهـ الفساد التم طالت زدد هف الهسؤكل 
 إيران:

ازتبرت إ ػراف هػف أربػر هسػتكردم السػ ح األهر رػم خػ ؿ ح بػة الشػاه, السػ ها 
ي ها  ت اؽ باله ات ت الحرب ة التم هازاؿ قسـ رب ػر هإلهػا يػم الخدهػة الف ا ػة, لرػف ق ػاـ 

لسػػػػفارة الثػػػػكرة السػػػػ ه ة يػػػػم إ ػػػػراف كهإلاداتهػػػػا بال ػػػػداء لاكال ػػػػات الهتحػػػػدة ب ػػػػد اقتحػػػػاـ ا
أسػهـ يػم يػرض حظػر زاػج ب ػح األسػاحة األهر ر ػة ل ػراف, كبػك  األهر ر ة يم طهراف,

إلج است راد الترإلكلك  ا ال سرر ة هػف ركسػ ا  2:91هإلذ ال اـ ها ديح بالحركهة ال راإل ة 
 )3(كالص ف كدكؿ االتحاد السكي تم السابؽ لتكي ر اله دات ال سرر ة.

لتكق ح زاج اتفػاؽ سػرم بػ ف الكال ػات الهتحػدة اتـ  6::2حز راف/  كإل ك 41يم 
كركسػػ ا رػػاف هػػف الهفتػػرض أف  حػػد هػػف هب  ػػات األسػػاحة الركسػػ ة ل ػػراف, زاػػج أف  ػػتـ 

, إذ كاي ػػت :2:9ال راإل ػػة الهكق ػػة هإلػػذ ال ػػاـ  -اسػػترهاؿ االتفاقػػات ال سػػرر ة السػػكي ت ة
)  4(,:::2/ د سهبر راإلكف األكؿ 42ركس ا زاج زدـ ب ح أم أساحة إلج إ راف لها ب د 

                                                           

(1  ) Ibid, Carina Solmirano & P. Wezeman: “Military Spending and Arms 

Procurement in the Gulf States”, p.5 
ها ػػػػار دكالر", هكقػػػػح الرتركإلػػػػم: األبػػػػراـ  4.2اؽ أسػػػػاحة ب  هػػػػة سػػػػاهم زهػػػػارة: "ركسػػػػ ا تب ػػػػح لا ػػػػر ) 2(

 15/10/2012الس اسم, 
http://www.ahram.org.eg/Political-Ahram/News/176960.aspx 

(3  ) Ibid, Hossein Askari, and others: The Militarization of the Persian Gulf, 

p.41 

(4  ) Larry James: "Russia/US/Iran", FAS News, Federation of American 

Scientists, 23 November 2000           
http://www.fas.org/news/russia/2000/russia-001123.htm  

http://www.ahram.org.eg/Political-Ahram/News/176960.aspx
http://www.fas.org/news/russia/2000/russia-001123.htm
http://www.fas.org/news/russia/2000/russia-001123.htm
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" تػػػـ ت ز ػػػز الت ػػػاكف بػػػ ف هكسػػػرك فالديميـــر بـــوتينلرػػػف كهػػػح اإلتخػػػاب الػػػرئ س الركسػػػم "
اسػػػترهات ركسػػػ ا  3116كهإلػػػذ ال ػػػاـ ) 1(,6::2كطهػػػراف ل ػػػتـ التخاػػػم زػػػف اتفػػػاؽ ال ػػػاـ 

 26-, كصػكار خ سػاـ36-تسا ـ ب ض اله ػدات الحد ثػة ل ػراف شػهات طػائرات سػ خكم
"SA-15 Tor-M1الهػدل, كزػدد هػف رادارات التشػك ش األر ػم هػف طػراز  " هتكسػطة

L222 صػػاركخ بالسػػتم هػػف طػػراز  :2,إلػػج  اإلػػبBM-25 غكاصػػة صػػغ رة هػػف  25ك
هػف الصػ ف. (اإلظػر ال ػدكؿ الػرقـ  J-10ه اتاػة  35هف ركر ا الشهال ة, ك Yonoطراز 

37( 
 إيران في التسمو عقود(: 26) جدول

اسلللللللللم 
 السالح

نلللللللللللللوع 
 السالح

 الكمٌة
قٌمللللللللة 

عقللللللللد ال
 بالدوالر

بلللللللللللللد 
 التورٌد

 شركة التعاقد
تللللارٌ  
 الطلب

تللللارٌ  
 التسلٌم

 تعلٌق

BM-
25 

صققوارٌخ 
 بالستٌة

19 - 
كورٌقققققا 
 الشمالٌة

- 2010 2012  

Yono 
غواصات 
 صغٌرة

14 - 
كورٌقققققا 
 الشمالٌة

Yugo class 
submarine 

2007 2010  

J-10 24 مقاتلة 
ملٌقققققققار 
 دوالر

 الصٌن
Chengdu Aircraft 
Industry 
Corporation 

2007 2010  

L222 
رادار 

تشققققققوٌ  
 أرضً

 2012 2011  روسٌا - -
مققققققققققن المعققققققققققدات 
الدفاعٌقققققققة ٌسقققققققم  
 ببٌعها لطهران

  رالمصد

Iran: Institute for National Strategic Studies, 02/01/2013, p.3-4 م  http:// www. inss. 

org.il/ upload/(FILE)1357113544.pdf  

الغربػػػػم زاػػػػج ب ػػػػح  -, أف الحظػػػػر األههػػػػم كاألهر رػػػػمك ػػػػذرر يػػػػم بػػػػذا الصػػػػدد
لطهراف بهك ب ال  كبات الهت ح ة دي ها إلػج تطػك ر صػإلازة السػ ح الهحاػم  األساحة

 باالزتهاد زاج  هكدبا الذات ة.
                                                           

(1  ) Ariel Cohen: “Russia and the Axis of Evil: Money and Ambition and U.S. 

Interests”,  Institute for International Studies, The Heritage Foundation, 

26/2/2003 

http://www.iranwatch.org/government/US/Congress/Hearings/hirc-

022603/us-hirc-cohen-022603.htm 
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يم ختاـ بذا الهطاب  هرف ال كؿ بأف بذه الصػف ات ت تبػر  ػزءان هػف هحػاكالت 
ة تت ػػػهف ق ػػػاـ السػػػ كد ة كالهػػػارات بػػػدكر التػػػكازف ال سػػػررم يػػػم الهإلط ػػػة, كيػػػؽ ه ادلػػػ

الترت رػػم ال د ػػد ل ػػراف, يػػم ظػػؿ الحػػد ث زػػف هكا هػػة الكال ػػات  -الهػػكازف االسػػترات  م
الهتحػػػدة  ػػػغكطان داخا ػػػة لت اػػػ ص الإلفػػػاؽ ال سػػػررم كالتزاهاتهػػػا ال سػػػرر ة يػػػم الخػػػارج, 

لؾ يهػم بحا ػة بالتدل ؿ زاج االإلسحاب هف ال راؽ كالتخٌبط ال سررم يػم أيغاإلسػتاف, لػذ
إلج حافاء إقا ه  ف  تهت كف ب درات زسرر ة تهرػإلهـ هػف ال  ػاـ بههػاـ غا ػة يػم األبه ػة 
رحفػػػظ األهػػػف كالترٌفػػػؿ ب ػػػهاف سػػػ هة إلػػػاق ت الػػػإلفط كهإلشػػػ ت  كالهشػػػاررة الف ا ػػػة يػػػم 
خػػكض الحػػرب  ػػد هػػا تسػػه   الكال ػػات الهتحػػدة بػػػ"الرباب", إلػػج  اإلػػب الهشػػاررة يػػم 

لهكٌسػح الحتػكاء التهد ػدات الهحتهاػة يػم إقاػ ههـ كالػدياع زػف هصػالحهـ الردع القا هم ا
كهصػػاحة حا فػػتهـ الكال ػػات الهتحػػدة التػػم تسػػ ج ل ػػهاف االسػػت رار يػػم هإلط ػػة الخاػػ ج, 
كالهحايظػػػػػة زاػػػػػج تػػػػػدٌيؽ سػػػػػاس كهإلػػػػػتظـ لهصػػػػػادر الطاقػػػػػة لهػػػػػا لػػػػػذلؾ هػػػػػف أثػػػػػر زاػػػػػج 

سػػػإلك ة هػػػف ت ػػػارة السػػػ ح, االقتصػػػاد ات الدكل ػػػة. ك  ػػػاؼ إلػػػج ذلػػػؾ ز ػػػادة ال ائػػػدات ال
كتكس ح يرص التكظ ػؼ, يػم كقػت ترتفػح ي ػ  ه ػدالت البطالػة إلػج هسػتك ات زال ػة يػم 

 أكربا كالكال ات الهتحدة.

أهػػا بالإلسػػبة لػػدكؿ الخاػػ ج يػػإف بػػذه الصػػف ات تسػػهـ يػػم ت ز ػػز هسػػتكل قػػدراتها 
هػف الهإلشػ ت ال سرر ة, إذ بات إإلشاء "كحدات زسرر ة" زال ػة الرفػاءة, هسػألة ح ك ػة أل

كالح كؿ الإلفط ة كالبإلج التحت ة, كالهكاإلئ الهطاة زاج الخا ج إلج  اإلب هإلػاطؽ ال بػكر 
الح ك ة كطرؽ حررة الإلاق ت ل هاف تديؽ الصادرات كالكاردات يم ظػؿ تإلػاهم أزهػاؿ 

  التم هثات تهد دان رئ س ان يم خا ج زدف.ال رصإلة 

قػػد تػػدخؿ الهإلط ػػة يػػم سػػباؽ ك شػػار بإلػػا إلػػج أف تػػداز ات هثػػؿ بػػذه الصػػف ات 
لاتساح, بركإلها تديح طهراف إلج تطك ر أساحتها الإلكك ة, كل ؿ تاؾ الصف ات تإلدرج يػم 
إطػػار ته ئػػة الهسػػرح القا هػػم ألم  ػػربة زسػػرر ة إسػػرائ ا ة أك أهر ر ػػة  ػػد إ ػػراف يػػم 
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ألم  " يػػم حػػاؿ ت ر ػػهابــاب الســالم/ ىرمــزظػػؿ التهد ػػدات ال راإل ػػة بػػإغ ؽ ه ػػ ؽ "
 ف بذا ال ب ؿ.زهؿ ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حىازَاث انمىي واملصاحل اإللهًُُت يف يُطمت اخلهُج انعربٍ:  املبذث انثاٍَ
إف الطابح الفك كم لاإلظاـ الدكلم,  ز د هف حاالت التهد د الهحتهػؿ كت ػارب 

الذم  الهصالح يم الإلظاـ القا هم, لذلؾ يإف ت ز ز االست رار  تكقؼ زاج تكازف ال كل,
 قػػكة دكؿ هػػف خ لػػ  إلػػج ا تػػذاب الػػدكؿ الصػػغ رة إلػػج  اإلبهػػا, أك إ ػػ اؼتسػػ ج الػػ

بػػر ززززػػة تحالفػػاتهـ, خصػػكهها إف ه ػػزاف ال ػػكل  تحػػدد هػػف خػػ ؿ زػػدد  التػػالم,كب زى
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 األقطاب (الدكؿ) الداخاػة ي ػ , كالتػم بكسػح ب  ػها أف  هػدد ب ػاء ا خػر بشػرؿ خط ػر.

ح ة تػػكازف ال ػػكل, رترت ػػب أهإلػػم لػػذلؾ اإل سػػـ دارسػػكا ال  قػػات الدكل ػػة حػػكؿ هػػدل صػػ 
 إلحك أيرز ث ثة ات ابات أساس ة: زاج

شكهاف, ك رل أف ت ارب تػكازف ال ػكل  ػؤدم إلػج   هثا  ير در ؾ االتجاه ادول: 
كبػػك هػػا  إلطبػػؽ زاػػج الإلظػػاـ القا هػػم لهإلط ػػة الخاػػ ج خػػ ؿ الحػػرب  )1(الحػػرب, كقػػكع
سػػرر ة الهه هإلػػة يػػم الخاػػ ج خػػ ؿ الفتػػرة ال راإل ػػة, إذ ازتبػػرت إ ػػراف ال ػػكة ال  -ال راق ػػة
, ح ػػػث رػػػاف ح ػػػـ قكاتهػػػا   ػػػارب  ػػػ ؼ ال ػػػكات ال راق ػػػة, ب إلهػػػا ت ػػػاكز 2:82-2:89

باله ابػػػػؿ, ترا  ػػػػت  )2(أ ػػػػ اؼ. 7-5إإلفاقهػػػػا ال سػػػػررم السػػػػإلكم إإلفػػػػاؽ ال ػػػػراؽ به ػػػػدؿ 
كإلها ال ػػػدرات ال سػػػػرر ة ال راإل ػػػة هػػػػح ق ػػػاـ الثػػػػكرة ال راإل ػػػة, إلت  ػػػػة اإلرفائهػػػا لترت ػػػػب شػػػػؤ 
ارتفػػاع  الداخا ػػة, كايتراقهػػا زػػف حا فتهػػا الت ا د ػػة الكال ػػات الهتحػػدة. ي هػػا اسػػتغؿ ال ػػراؽ

لتكسػػػػ ح الإلفػػػػاؽ ال سػػػػررم, كز ػػػػادة كاردات  2:92-:2:8أسػػػػ ار الػػػػإلفط خػػػػ ؿ الفتػػػػرة 
كل ػؿ ذلػؾ هػا ديػح ب ػض دكؿ ه اػس الت ػاكف إلػج ) 3(الس ح, لشػف الحػرب زاػج إ ػراف.

ال ػػراؽ, هػػف خػػ ؿ ت   ههػػا لح ػػـ الهخػػاطر كالتهد ػػدات التػػم التحػػالؼ غ ػػر اله اػػف هػػح 
كا هتهػػػا هػػػح بػػػركز ال ػػػداء هػػػا بػػػ ف الثػػػكرة السػػػ ه ة يػػػم إ ػػػراف, كاألإلظهػػػة الهار ػػػة يػػػم 

ت ز ػػػز إ ػػػراءات األهػػػف ال هػػػازم هػػػف خػػػ ؿ تشػػػر ؿ قػػػكة درع الخاػػػ ج. رهػػػا سػػػ ت إلػػػج 
اتفاق ػػات األهػػف كالػػدياع ), كتف  ػػؿ 2:93ال ػػاـ ( تشػػر ف الثػػاإلم/ إلػػكيهبر هػػف ال ز ػػرة يػػم

 الهشترؾ, لهكازإلة الطرؼ الهإلتصر يم الحرب.
 هثا  رإل سم را ت, إذ  ؤهف بفازا ة تكازف ال كل يم هإلػح كقػكع  االتجاه الثاني:

 الحركب. يالحرب طب ان لهذا الهإلطؽ, ت ح زإلدها تختؿ ز قات ال كة  ذر ان لصالح أحػد

                                                           

)1  ( Milo Clark: “History, Patterns, Differences. . . Not Again”, 25/2/2002 

http://www.swans.com/library/art8/mgc074.html#1 

(2  ) Stephen M. Walt: The Origins of Alliances (New York: Cornell 

University Press, 1987), P. 159 

(3  ) Stephen M. Walt: “Alliances, Threats and U.S. Grand Strategy: A Reply 

to Kaufman and Labs”, Security Studies (vol.1, no. 3, spring 1992), p.471 
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كقد ت سد ذلؾ بشػرؿ ي اػم هػح  )1(ئـ بال كة.األطراؼ, هها  حفزه زاج تغ  ر الك ح ال ا
ادزاء ال راؽ بخرك   هإلتصران هف الحرب هح إ راف, كبك ها دي   إلج هحاكلػة اسػتغ ؿ 
تفكقػػػ  الإلسػػػبم زاػػػج دكؿ اله اػػػس لترت ػػػب أك ػػػاع  د ػػػدة تسػػػت  ب لػػػدكازم هصػػػالح  

كازف , هػػا أدل إلػػج يشػػؿ تػػ1::2ال كه ػػة. كبػػذلؾ, أقػػدـ زاػػج ا ت ػػاح الرك ػػت يػػم ال ػػاـ 
ال ػػكل الهحاػػم يػػم إداهػػة االسػػت رار الهػػش, هػػح غ ػػاب زاهػػؿ الػػردع الهتبػػادؿ, الػػذم هػػف 
 الهفترض أف  هإلح أم طرؼ هف الهبادرة بشف الحػرب ت ػك  ن زاػج إدرارػ  لفداحػة الػثهف

كقػد إل ػـ زػف ذلػؾ ق ػاـ قػكات التحػالؼ الػدكلم با ػب دكر الهػكازف ) 2(الػذم سػكؼ  دي ػ .
 الح الغرب ة كاالست رار يم الخا ج.الخار م لاحفاظ زاج الهص

 هثا  أكر اإلسرم الذم   ت د بأف احتهػاالت إلشػكب الحػرب بػ ف  االتجاه الثالث:
قػكة, تػزداد هػح تحػكؿ ه ػزاف ال ػكل, ك ػتـ ذلػؾ زإلػػدها  طػري ف, إحػدابها قػكم كاألخػر أقػؿ

 إال أإلػػ  هػػف الههرػػف أف )3(تإلهػػك قػػكة األخ ػػر إلػػج حػػد  هرإلػػ  هػػف تحػػدم الطػػرؼ األقػػكل.
 طػػرأ تحػػكؿ زاػػج ه ػػزاف ال ػػكل, هػػف خػػ ؿ ارتسػػاب إحػػدل األطػػراؼ قػػدرات  د ػػدة, كقػػد 

ه ادلػػة التػػكازف القا هػػم ب ػػد  بػػرز ذلػػؾ, بالإلسػػبة لػػدكؿ اله اػػس هػػح خػػركج ال ػػراؽ هػػف
أهر رػػػػم, كسػػػػ م إ ػػػػراف إلػػػػج تطػػػك ر برإلاه هػػػػا الإلػػػػككم, ههػػػػا قػػػػد  هػػػػدد  -الغػػػزك األإلغاػػػػك

بػذا هػا  فسػر سػ م دكؿ اله اػس  إلبػان إلػج  إلػب الخاػ ج ال ربػم, ك  االست رار يم هإلط ة
هح الدكؿ الغرب ة إلج كقؼ بذا التحكؿ زػف طر ػؽ ز ػادة إإلفاقهػا ال سػررم, كز ػد الهز ػد 
هف صف ات التساح, يم هس ج لاحفاظ زاج تكازف ال كل يم الهإلط ة. إلػج  اإلػب ز ػادة 

                                                           

(1  ) Quincy Wright: A Study of War (Chicago: The University of  Chicago 

Press, 1964), p.49-756 

هإلظػػػكر   كس اسػػػم", هكقػػػح الرتركإلػػػم: هررػػػز الرايػػػد ف زبػػػد ال ا ػػػؿ الهربػػػكف: "أهػػػف الخاػػػ ج هػػػف ) 2(
 26/11/2011, االسترات   ةلادراسات كالبحكث 

http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=1611 

(3  ) A.F.K. Organski: World Politics (New York: Alfred Knopf, 2nd ed, 
1968), p. 29 
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باسػػتخداـ ال ػػكة ال ػػغكط زاػػج إ ػػراف سػػكاء هػػف خػػ ؿ الترغ ػػب الدباكهاسػػم, أك التهد ػػد 
 (1)ال سرر ة يم حاؿ أصرت زاج برإلاه ها الإلككم.

 اوالً: تعزٌز عجراءات األمن الجماعً فً منطقة الخلٌج العربً 

الها س األهإلػم الهتهثػؿ يػم ق ػاـ الخا  م زاج خاف ة تـ إإلشاء ه اس الت اكف 
إ ػراف  -اؽ, كإلشػكب حػرب الخاػ ج األكلػج بػ ف ال ػر :2:8زػاـالثكرة الس ه ة يم إ راف 

, كقػػد تبإلػػج اله اػػس تح  ػػؽ األهػػف ال هػػازم زػػف طر ػػؽ اسػػترات   ة تإلطػػكم 2:91زػػاـ 
زاػػج تإلسػػ ؽ ال كاإلػػب األهإل ػػة كالدياز ػػة هػػف  اإلػػب, كدزػػـ ال ػػدرات ال سػػرر ة الهشػػتررة 

 الهتهثاة يم (قكات درع ال ز رة) هف  اإلب آخر.
 : اتفاقيات ادمن والدفاع المشترك -أ

رايػػم الههتػػد بػػ ف دكؿ اله اػػس, كبػػالإلظر إلػػج الهػػكا س يػػم  ػػكء التػػرابط ال غ
ي ػػد تػػـ إقػػرار االتفاق ػػة األهإل ػػة  (2)األهإل ػػة الهت اربػػة, كحالػػة زػػدـ االسػػت رار التػػم شػػهدتها.

), كالتػم 2:93الهشتررة يم ا تهاع كزراء داخا ػة دكؿ اله اػس الهإل  ػد يػم (الر ػاض, 
س رػؿ ال  ت ػزأ كأف أم ازتػداء إلصت زاج هبػدأ األهػف ال هػازم: "بػأف أهػف دكؿ اله اػ

زاػػج أ ػػة دكلػػة هػػف الػػدكؿ األز ػػاء بػػك ازتػػداء زاػػج الػػدكؿ األخػػرل, ك ترتػػب زػػف ذلػػؾ 
 (3)هسؤكل ة  هاز ة   ح زبؤبا زاج  ه ح الدكؿ األز اء".

يم ح ف أقرت االسترات   ة األهإل ة الشاهاة لدكؿ ه اس الت اكف, يم اال تهاع 
), كبػم زبػارة زػف إطػار زػاـ لات ػاكف 2:98 ة (هسػ ط, االستثإلائم الثاإلم لكزراء الداخا

                                                           

 ه اة الس اسة الدكل ة: ربم كهكاز ف ال كل القا ه ة", هكقح الرتركإلمال  هحهد الس د سا ـ: "الكطف )1(
 1/1/2010 -,هر ح سابؽ

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96259&eid=306 

  -836ال دد  -صح فة الكسط البحر إل ة ل سرر ة له اس الت اكف الخا  م",إبراب ـ خالد: "ال درة ا (2)
20/12/2004 

 http://www.alwasatnews.com/836/news/read/428713/1.html 

هر ػػػح  ,2010-2001التراهػػػؿ كالكحػػػدة ه اػػػس الت ػػػاكف لػػػدكؿ الخاػػػ ج ال رب ػػػة يػػػم ز ػػػده الثالػػػث: )3(
 193ص سابؽ,

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96259&eid=306
http://www.alwasatnews.com/836/news/read/428713/1.html
http://www.alwasatnews.com/836/news/read/428713/1.html
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األهإلػػػػم بػػػػػ ف الػػػػػدكؿ األز ػػػػاء بهفهكهػػػػػ  الشػػػػػاهؿ. رهػػػػػا تػػػػـ ازتهػػػػػاد كتحػػػػػد ث كتطػػػػػك ر 
االسػػػترات   ة األهإل ػػػة الشػػػاهاة يػػػم الػػػدكرة التاسػػػ ة كال شػػػر ف لاه اػػػس األزاػػػج (هسػػػ ط, 

بػػ ف األ هػػزة ), بهػػدؼ تكط ػػد األهػػف كحها ػػة الحػػدكد, كت ز ػػز الت ػػاكف كالتإلسػػ ؽ 3119
األهإل ػػػة, كرػػػذلؾ تإلظػػػ ـ ال هالػػػة الكايػػػدة, كت ز ػػػز هشػػػاررة كت ػػػاكف ال طػػػاع الخػػػاص يػػػم 
تح  ػػؽ بػػذه األبػػداؼ, إلػػج  اإلػػب ت ز ػػز الت ػػاكف القا هػػم كالػػدكلم يػػم ه ػػاؿ هرايحػػة 

 ( 1)الرباب كالتطرؼ كال ر هة الهإلظهة.

), كأقػػر 5::2,  فالبحػػر هػػح ذلػػؾ, كقػػح كزراء الداخا ػػة اتفاق ػػة أهإل ػػة ( تزاهفكبػػال
الهإل  ػػدة يػػػم  44اله اػػس األزاػػج االتفاق ػػة األهإل ػػة اله دلػػة يػػم ختػػاـ أزهػػاؿ الػػدكرة الػػػ 

), بهػػدؼ االسػػت ابة لهتطابػات الهرحاػػة الرابإلػػة التػم تهػػدؼ إلػػج تػػكي ر 3123, البحػر ف(
رهػػػػا أقػػػػرت دكؿ ه اػػػػس الت ػػػػاكف  (2).األهػػػػف كالحها ػػػػة لهرتسػػػػبات دكؿ ه اػػػػس الت ػػػػاكف

, كتكصػػات يػػم ال ػػاـ 3113األهإل ػػة لهرايحػػة التطػػرؼ كالربػػاب يػػم ال ػػاـ  االسػػترات   ة
 3117إلػػج التكق ػػػح زاػػج اتفاق ػػػة لات ػػاكف يػػػم هرايحػػة الربػػػاب, كتػػـ يػػػم ال ػػػاـ  3115

  (3)تشر ؿ ل إلة أهإل ة دائهة هختصة بهرايحة الرباب ت  د ا تهازاتها بشرؿ سإلكم.

 6::2 ػػد تػػـ االتفػػاؽ يػػم ال ػػاـ , يأمــا فيمــا يتعمــق باتفاقيــات الــدفاع المشــترك
زاػػػػج ربػػػػط ال ػػػػكات الهسػػػػاحة يػػػػم دكؿ اله اػػػػس بهإلظكهػػػػة اتصػػػػاالت هؤهإلػػػػة لألغػػػػراض 
ال سػػػرر ة هػػػف خػػػ ؿ إقاهػػػة خػػػط أل ػػػاؼ بصػػػر ة (ر بػػػؿ),  ػػػربط أإلظهػػػة ال  ػػػادة كالسػػػ طرة 

                                                           

األهإل ػػػة الشػػػاهاة", هكقػػػح الرتركإلػػػم: األهاإلػػػة ال اهػػػة له اػػػس الت ػػػاكف لػػػدكؿ الخاػػػ ج  االسػػػترات   ة) "1(
 ال رب ة, د.ت

http://www.gcc-sg.org/indexd918.html?action=Sec-Show&ID=348 

  ػػػػػػػة", هكقػػػػػػػح الرتركإلػػػػػػػم: الػػػػػػػكطف الرك ت ػػػػػػػة, "إزػػػػػػػ ف الصػػػػػػػخ ر: إقػػػػػػػرار االتفاق ػػػػػػػة األهإل ػػػػػػػة الخا  )2(
25/12/2012 

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=243293&YearQuarter=20124  

رتركإلػػم: األهاإلػػة ال اهػػة له اػػس الت ػػاكف لػػدكؿ الخاػػ ج , هكقػػح ال"2008"الت ر ػػر السػػإلكم لاهسػػ رة  )3(
 23/5/2011ال رب ة, 

http://www.gcc-sg.org/index5463.html?action=Sec-Print&ID=291&L 

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=243293&YearQuarter=20124%20
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 3111كتبادؿ اله اكهات ها ب ف دكؿ اله اس, كبػدأ تشػغ ؿ الهإلظكهػة رسػه ان يػم ال ػاـ 
خػػاص لدارتهػػا. إلػػج  اإلػػب تإلف ػػذ هشػػركع هإلظكهػػة حػػزاـ الت ػػاكف, كبػػك  كأإلشػػئ هرتػػب

هشػركع هشػترؾ لػربط هرارػػز زها ػات ال ػكات ال ك ػة, كالػػدياع ال ػكم بػدكؿ اله اػس آل ػػان 
 (1)بهدؼ هراقبة اله اؿ ال كم, زف طر ؽ إل ؿ الصكر ال ك ة كتبادؿ اله اكهات.

الهشػػػترؾ يػػػم الػػػدكرة الحاد ػػػة كهػػػف ثػػػـ اإلت ػػػؿ الت ػػػاكف إلػػػج تكق ػػػح اتفاق ػػػة الػػػدياع 
), اإلط قػػػػػان هػػػػف هبػػػػػدأ األهػػػػف ال هػػػػػازم 3111كال شػػػػر ف لاه اػػػػس األزاػػػػػج (البحػػػػر ف, 

الهتراهػػؿ كالهترايػػؿ, كباالزتهػػاد زاػػج الهراإل ػػات الذات ػػة لػػدكؿ اله اػػس. رهػػا تػػـ إإلشػػاء 
ه اس لادياع الهشترؾ, كل إلة زسرر ة زا ا تإلبثؽ زإل , كصادؽ اله اس األزاج زاػج 

ت ه اس الدياع الهشترؾ الهطالبة بإإلشاء ال  ادة ال سرر ة الهكحدة يم ختاـ أزهاؿ قرارا
 (2)).3123الدكرة الثالثة كالث ث ف الهإل  دة يم (البحر ف, 

ك ػػػذرر أ  ػػػان بػػػأف دكؿ اله اػػػس سػػػ ت إلػػػج بإلػػػاء هإلظكهػػػة ديػػػاع هشػػػترؾ كيػػػؽ 
 اػػػس األزاػػػج (الرك ػػػت, االسػػػترات   ة الدياز ػػػة التػػػم تػػػـ إقراربػػػا يػػػم الػػػدكرة الث ثػػػ ف لاه

) بهدؼ تإلسػ ؽ كت ز ػز تراهاهػا كترابطهػا كتطػك ر إهراإل اتهػا لاديػػاع زػف سػ ادتها :311
كاسػػػت راربا كهصػػػالحها, إذ أرػػػدت االسػػػترات   ة زاػػػج أبه ػػػة إ ػػػراء الت  ػػػ ـ االسػػػترات  م 

 (3)الشاهؿ لاب ئة األهإل ة, كالتهد دات االسترات   ة كالتحد ات كالهخاطر بصفة دكر ة.

 :تشكيل قوة درع الجزيرة -ب

الكطإل ة  ل  كشها الدياز ة الرفاءة إزادة ت   ـ لهستكل هرت دكؿ اله اس بهرحاة
 أك الػردع زاػج هإلفػردة الكطإل ػة   كشػها قػدرة صػ كبة تصػكر اإلفػراد, لرػف زاػج هإلهػا لرػؿ

                                                           

هر ػػػح  ,2010-2001ه اػػػس الت ػػػاكف لػػػدكؿ الخاػػػ ج ال رب ػػػة يػػػم ز ػػػده الثالػػػث: التراهػػػؿ كالكحػػػدة )1(
 198ص سابؽ,

ق ة األهإل ة الخا   ة", هكقػح الرتركإلػم: الػكطف الرك ت ػة, هر ػح سػابؽ, "إز ف الصخ ر: إقرار االتفا)2(
25/12/2012 

هر ػػػح  ,2010-2001ه اػػػس الت ػػػاكف لػػػدكؿ الخاػػػ ج ال رب ػػػة يػػػم ز ػػػده الثالػػػث: التراهػػػؿ كالكحػػػدة )3(
 192ص سابؽ,
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البشػر ة  إهراإل اتهػا تفػكؽ لدكلػة تهد ػد زسػررم هكا هػة يػم ب دبػا زػف الإلػا ح الػدياع
ال سػػرر ة يػػم إطػػار قػػكة  قػػدراتها  سػرر ة, أحػػد أبػػرز ال كاهػػؿ التػػم دي تهػػا إلػػج تكح ػػدكال

"درع ال ز ػػػػرة" التػػػػم تشػػػػرات كيػػػػؽ ه ػػػػررات الػػػػدكرة الثالثػػػػة لاه اػػػػس األزاػػػػج (البحػػػػر ف, 
)1() رذراع زسرر ة لاه اس.2:93

  

آالؼ  إلػػدم هػػف  6كقػػد تشػػرات قػػكة درع ال ز ػػرة هػػف لػػكاء هشػػاة   ػػدر بحػػكالم 
اله اػػػػس, ل ػػػػتـ تراهػػػػؿ تكا ػػػػد بػػػػذه ال ػػػػكات يػػػػم ه ربػػػػا بهد إلػػػػة الهاػػػػؾ خالػػػػد   ه ػػػػح دكؿ

ح ػػث تكلػػت السػػ كد ة ق ادتهػػا  )2(.26/21/2:96ال سػػرر ة شػػهاؿ شػػرقم السػػ كد ة يػػم 
بسبب ح كربا الس اسػم, كإلفكذبػا االقتصػادم كهررزبػا الػد إلم, كاحت اطاتهػا البتركل ػة, 

 (3)ال سرر ة الحد ثة. كركإلها الدكلة الكح دة يم ح إلها ذات ال درات

ب ػد هػا  2:98كل ؿ أكؿ اختبار لهذه ال كة قػد  ػاء يػم الفتػرة بػ ف  كإل ػك/  كل ػك 
" ال راإل ػة زاػج الهإلشػ ت الإلفط ػة الرك ت ػة, يطابػت الرك ػت  س طت صكار خ "سػ اؾ ككـر
هف دكؿ اله اس اإل ػهاـ قػكات "درع ال ز ػرة" إلػج ال ػكات الرك ت ػة رػإ راء احتػرازم ذم 

يػم حػ ف شػاررت قػكة درع  (4)س اس ة زاج الت اهف الخا  م, لرف ذلػؾ لػـ  ػتـ. دالالت
رهػػػػا تػػػػـ إل اهػػػػا يػػػػم ) 5(,1::2ال ز ػػػػرة بشػػػػرؿ رهػػػػزم, يػػػػم حػػػػرب الخاػػػػ ج الثاإل ػػػػة زػػػػاـ 

                                                           

(1  ) Glenn P. Kuffel: “The Gulf Cooperation Council's Peninsular Shield 

Force” (Newport: Faculty of the Naval War College, 2000), p. 3-4 

(2  ) Gulf Cooperation Council [GCC] 

http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/gcc.htm 

هر ػح سػابؽ  -صػح فة الكسػط البحر إل ػة إبراب ـ خالد: "ال درة ال سرر ة له اس الت اكف الخا  ػم", )3(
 20/12/2004 -836ال دد ,

http://www.alwasatnews.com/836/news/read/428713/1.html 

هكقػػح الرتركإلػم: الهررػػز  ,"االسػترات   ة الدياز ػػة الهشػتررة لػػدكؿ الخاػ ج"هحهػد صػادؽ إسػػهاز ؿ: ) 4(
 10/11/2012ال ربم لادراسات الس اس ة كاالسترات   ة, 

http://acpss.net/site/index.php?go=news&section=31&page=2 

(5) Peter Wilson & Douglas  Graham: Saudi Arabia: The Coming 

Storm (New York: me Sharpe, 1994), p.275 



350 

 

ر االست دادات لشف ب كـ أهر رم هحتهؿ زاج يم إطا الرك تإلج  3114 /يبرا رشباط
 ال راؽ.

 ), تهت2005, أبكظبمكهح اإل  اد الدكرة السادسة كال شر ف لاه اس األزاج (

زبػػد   بػػف زبػػد ال ز ػػز آؿ سػػ كد بتطػػك ر قػػكة درع  الراحػػؿ ة زاػػج اقتػػراح الهاػػؾالهكاي ػػ
إلشػػاء إلظػػاـ  ال ز ػػرة إلػػج قػػكات درع ال ز ػػرة الهشػػتررة, هػػح ال هػػؿ زاػػج تكسػػ ح قػػدراتها, كا 
هشترؾ لا  ادة كالس طرة. كقد تـ ت ز ز قكات درع ال ز رة الهشتررة ب كة تدخؿ سػر ح يػم 

با إلج أرثر هف ث ث ف ألؼ زسػررم هػف  ػباط ك إلػكد ب ػإلهـ . كز ادة أيراد:311ال اـ 
 (1).3121ال اـ يم ه اتؿ,ألؼ  32إلحك 

هػػػف  اإلػػػب آخػػػر, كإلظػػػران ألبه ػػػة الت ػػػاإلس يػػػم ال هػػػؿ  ػػػتـ تإلف ػػػذ تهػػػار ف سػػػإلك ة 
هشتررة لا كات ال ك ػة كالبحر ػة, بال ػاية إلػج تإلف ػذ تهػر ف هشػترؾ ل ػكات درع ال ز ػرة 

يػػم خطػػان أشػػب  هػػا  (2)ؿ دكؿ اله اػػس بالتإلػػاكب رػػؿ سػػإلت ف.هػػح ال ػػكات الهسػػاحة يػػم رػػ
تركف بهثابة رد زاج الهإلاكرات ال سرر ة التػم ت ر هػا إ ػراف يػم الخاػ ج ال ربػم, السػ ها 
أف الهإلػػاكرات ال سػػرر ة التػػم أ رتهػػا قػػكات درع ال ز ػػرة زاػػج أرا ػػم دكلػػة الهػػارات يػػم 

 (3)ال زر الهارات ة الث ث. حهات اسـ " زر الكياء", يم إشارة إلج 3123ال اـ 

بطاػػػب هػػػف السػػػاطات  قػػػكات درع ال ز ػػػرة بػػػدخكؿ أرا ػػػم البحػػػر ف قاهػػػترهػػػا 
كذلػػؾ هػػف ا ػػؿ  التػػم شػػهدت احت ا ػػات شػػ ب ة, 3122آذار/ هػػارس  25يػػم  البحر إل ػػة

                                                           

صػػػح فة الػػػػرأم حسػػػ ف الحربػػػم: "درع ال ز ػػػرة الحصػػػػف الهإل ػػػح لػػػدكؿ الت ػػػاكف", هكقػػػػح الرتركإلػػػم: ) 1(
 3/4/2011, 11528ال دد ,الرك ت ة

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=272942&date=03052011 

تكح ػػػػد األطػػػػر كال ػػػػراءات يػػػػم ات ػػػػاه هإلظكهػػػػة هت اإلسػػػػة", هكقػػػػح الرتركإلػػػػم:  ر ػػػػدة الر ػػػػاض, ) "2(
28/12/2008 

http://www.alriyadh.com/iphone/article/398244 

ح الرتركإلػم: هكقػ ",هإلاكرات ل كات درع ال ز رة.. ككاشإلطف تإلشر طائرات ه اتاة يم قازدة إهارات ػة) "3(
 ,  29/4/2012ركس ا ال ـك

http://arabic.rt.com/news_all_news/news/584119/ 

file://wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Øª
file://wiki/Ø£Ø¨Ù�Ø¸Ø¨Ù�
file://wiki/2005
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/584119/
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حفػػظ االهػػف كالإلظػػاـ كتػػأه ف ب ػػض الهإلشػػ ت الح ك ػػة يػػم الههارػػة, إذ أرسػػات السػػ كد ة 
)1( إلدم). 611ت ( إلدم) كالهارا 2111(

 

زاػػػػػج الػػػػػرغـ هػػػػػف إحػػػػػراز دكؿ اله اػػػػػس لػػػػػب ض الت ػػػػػدـ بشػػػػػأف تراهػػػػػؿ ال  ػػػػػادة 
كاالتصاالت كالحكاس ب كاالستط ع, لرف ال  زاؿ ت ارب الهصالح كاالبتهاهات  حكؿ 
دكف التكصؿ إلج تراهؿ ديازم أرثر يازا ػة, يالتإلسػ ؽ كال هػؿ الهشػترؾ ال  ػزاؿ  ػهف 

  ػػاؼ إلػػج ذلػػؾ, زػػدـ حػػؿ هشػػارؿ التشػػغ ؿ الب إلػػم بسػػبب حػػدكده الػػدإل ا كيػػم بدا اتػػ . 
الس اسػػػات الهإلفصػػػاة لشػػػراء األسػػػاحة كاله ػػػدات, يػػػم ظػػػؿ غ ػػػاب ه  ػػػار هكحػػػد لا هػػػؿ 

لػس, كبػك هػا له لػدكؿ ا الهشػتررة ال سػرر ة ال ػكات ح ػـ صػغر الهشػترؾ, إلػج  اإلػب
ر هؤباػة هتكا ػ ة, يهػم غ ػ الهطاػكب الػردع لتح  ػؽ زا هػا االزتهػاد هػف إهراإل ػة     ػؿ

ألرثر هف خكض حرب دياز ة, يم ظؿ االزتهاد  -هف ك هة إلظر الباحث -حتج ا ف
 زاج الدكؿ الغرب ة لحها ة هإلط ة الخا ج.

 ثانٌاً: طبٌعة نظام التحالفات فً منطقة الخلٌج العربً

 أحراهػان قاإلكإل ػة إل هػا ت ػ ؼ أف يإإلهػا  هرػف هشػتررة هصػالح لادكؿ  ركف زإلدها

 ه هكزة زف ت ب ران  التحالفات, يالحاؼ  هثؿ ب  د لس اساتها الهشترؾ إلف ذلات  هازان  كتإلشئ

 )2(هشتررة ساب ة لك كده. هصالح

 الػذم  غاػب ال اهػؿ البحػت األ ػد كلك م التحػالؼ بػ ف هػاالته  ػز  لػذلؾ,  إلبغػم

الهاد ػة الهشػتررة (تحػالؼ دكؿ اله اػس هػح ال ػراؽ)  الهصػالح زاػج ه هكزػة ال  ائػدم
 هك ػكد غ ػر بػذا الت ػاهف أف ح ف يم س اسم ت اهف بك كد ج التظابرلركإل   بإلج زا

                                                           

قػػكات هػػف درع ال ز ػػرة تػػدخؿ البحػػر ف ت اكبػػا" هػػح طاػػب الهإلاهػػة لاػػدزـ "هكقػػح الرتركإلػػم: ال رب ػػة,  )1(
25/4/3122 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/14/141506.html 

(2  ) Ivo D.Duchacek: Conflict and cooperation among nation (New York: 

Holt & Winston inc, 1960), P.407 
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 هف األسد حصة الحاؼ يم كاحد طرؼ  تا ج ح ث الطرؼ الكح د ي  ن, كها ب ف االإلتفاع

 (1)ا خركف  زءان هف زبء الحرب. األطراؼ  تحهؿ يم ح ف الهإلايح

ف السػػػاكؾ كهػػػف اله حػػػظ, أف دزػػػاة الإلظر ػػػة الكاق  ػػػة ال د ػػػدة  شػػػددكف زاػػػج أ
 )2(التكازإلم  بإلج كيؽ التهد ػدات التػم تهثػؿ إل طػة اإلطػ ؽ صػاإلح ال ػرار إلحػك التحالفػات.

إذ  ػػػرل سػػػت فف كالػػػت أف الػػػدكؿ تػػػكازف  ػػػد ال ػػػكة ال هال ػػػة ح إلهػػػا  رػػػكف بإلػػػاؾ خطػػػر 
زسػػررم دابػػـ, كت ػػكـ ب  ػػد التحالفػػات  ػػد التهد ػػدات الهحتهاػػة كيػػؽ الت ػػارب ال غرايػػم, 

أهػػا سػػت فف د ف ػػد ي ػػد  )3(كالإلكا ػػا ال دكاإل ػػة يػػم سػػب ؿ تح  ػػؽ التػػكازف. كال ػػدرات اله كه ػػة,
 ححاكؿ ص اغة إلظر ة له زاف التهد د, بال كؿ أف قادة الدكؿ (دكؿ اله اس)  تحػالفكف هػ
الخصـك الثاإلك  ف (ال راؽ), رم  هرإلهـ ترر ز هكاردبـ زاج الخصـك الرئ س  ف(إ راف), 

 )4(ادة الدكؿ.ك تـ ذلؾ كيؽ الحساب ال   إلم ل 

بإلػػػاءان زاػػػج ذلػػػؾ,  هرػػػف ال ػػػكؿ بػػػأف قػػػادة دكؿ اله اػػػس ازتبػػػركا أف التهد ػػػدات 
الس اس ة كال  ائد ة ال ادهة هف الخارج أخطر هف التهد دات الهبإل ة زاج ال كة ال هال ة 

 س اسػة إلػج ال ػراؽ تحػكؿ إذ أدل )5(ي هػا  ت اػؽ باالسػت رار الػداخام ألإلظهتهػا الحارهػة.

 يػم رب ػر تحسػف هػف ال ػرف الها ػم إلػج السػب  إلات أكاخػر يػم براغهات ػة رأرثػ خار  ػة

 هػف أشػ اء ح هػان. كأإل ػزت األصػغر الخاػ ج كالسػ كد ة كدكؿ ال ػراؽ بػ ف ال  قػات هػا

                                                           

ال اله ػة (الرك ػت: اله اػس الػكطإلم لاث ايػة  الس اسػة كالترػت ت يػم شػررم: األحػ ؼ زز ػز هحهػد )1(
 26-25ص ),2:89 كالفإلكف كا داب,

(2  ) Stephen Walt: “Testing Theories of Alliances Formation: The Case of 

south Asia”, International Organization (Vol. 42, No. 2, spring 1988), 

p. 275-277 

(3  ) Ibid, Stephen Walt: The Origins of Alliances, p. 25 

(4  ) Steven David: “Explaining Third World Alignment”, World Politics 

(Vol. 43, No. 2, January 1991), p. 233-236 

(5  ) Mark L. Hass: “Ideology and Alliances: Britsh and French External 

Balancing Decisions in the 1930s”, Security Studies (Vol.12, No.4,  
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زاػج  اتفػاؽ إلػج التكصػؿ هػح ال راق ػة, -السػ كد ة الهحا ػدة الهإلط ػة حػدكد ترسػ ـ  ػهإلها
 هإلاصفة. الهحا دة الهإلط ة مي الإلفط إإلتاج هف ال رادات ت اسـ هكاصاة

الخاػ ج,  هإلط ػة يم إ راف كالهإلاداة بتصد ربا إلج الس ه ة رها أز ب ق اـ الثكرة
 هكا هػة زػف ال ػرب يػم رهػدايح ال ػراؽ ك ػح تشػر ؿ ه اػس الت ػاكف الخا  ػم, كت ز ػز

ي ػػد شػػرات إ ػػراف تهد ػػدان  ),2:99-2:91ال راإل ػػة ( -ال راق ػػة الحػػرب إ ػػراف, خػػ ؿ
زاػػػج صػػػ  دم ال ػػػكة ال هال ػػػة كال ػػػرب ال غرايػػػم حتػػػج أكاسػػػط الثهاإل إل ػػػات هػػػف  هحػػػته ن 

.  ال رف الهإلصـر

 :المخاوف من الثورة اإلسالمية في إيران -أ

راإلػػػػػػت لاثػػػػػػكرة اال راإل ػػػػػػة السػػػػػػ ه ة التػػػػػػم أطاحػػػػػػت بالشػػػػػػاة يػػػػػػم هطاػػػػػػح ال ػػػػػػاـ 
لػػداخام, ,أبه ػػة رب ػػرة يػػم تشػػر ؿ االبػػداؼ الس اسػػ ة زاػػج الصػػ  د ف: ال راإلػػم ا:2:8

اله اإلػػة, بػػأف الحرػػـ السػػ هم ال  تكايػػؽ هػػح   إلكا ابػػاكالقا هػػم, كلرػػف ب ػػد اف اظهػػرت 
االإلظهػػة الهار ػػة, كبػػم اشػػارة الػػم دكؿ   ه اػػس الت ػػاكف الخا  ػػم, ح ػػث دزػػا آ ػػة   

ه  ه ػػح الػػدكؿ السػػ ه ة اله ػػاكرة لػػب د :2:8هإلتظػػرم  يػػم آب/ اغسػػطس هػػف ال ػػاـ 
رػاـ السػاب  ف يػم ا ػراف. كقػاؿ اف الثػكرة يػم ا ػراف سػكؼ تصػدر ل ستفادة هها حػدث لاح

 )1( يم إلها ة الهطاؼ الم  ه ح الب د الس ه ة.

إلج  اإلب ذلؾ راف بإلاؾ دزكات هف ا هزة الدزا ة ال راإل ة التػم تطالػب زاإلػان 
 بإس اط الحركهات الخا   ة.

اكف اختافت حػكؿ كالبد هف الشارة بإلا, إلج أف الدكؿ األز اء يم ه اس الت 
هفهػػـك األهػػف الهشػػترؾ, كطب  ػػة الت اهػػؿ هػػح إ ػػراف, رغػػـ ك ػػكد هكقػػؼ شػػب  هكحػػد حػػكؿ 
ركإلها هصدر الخطر األربر زاج أهػف هإلط ػة الخاػ ج خػ ؿ ز ػد الثهاإل إل ػات هػف ال ػرف 
الها ػم, السػ ها هػػح اتهػاـ دكؿ اله اػػس ل ػراف بػػدزـ ال هازػات الهإلاب ػػة لهػا, ي اػػج 

                                                           

أزهػػة البرإلػػاهج الإلػػككم اال راإلػػم كأهػػف : هحهػػد  هػػاؿ هظاػػـكلػػكاء.د. ههػػدكح حاهػػد زط ػػة, لػػكاء.د.  )1(
 .20, ص2011),1الهرتبة األراد ه ة,ط: ال  زة  ,الخا ج 
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ال راإلػػػم حػػػكؿ ال ػػػزر الهارات ػػػة الػػػث ث (طإلػػػب  -لإلػػػزاع الهػػػاراتمسػػػب ؿ الهثػػػاؿ, أثػػػر ا
 الربرل, طإلب الصغرل, كأبك هكسج) زاج طب  ة ال  قات ب ف الباد ف. 

أها بالإلسبة لابحر ف, يإف الشركؾ يم الإلكا ا ال راإل ة, راإلػت السػهة البػارزة لهػذه 
الحارهة هف السإلة يم ظؿ ركف أغاب ة السراف هف الشػ  ة, ال  قة, إلت  ة لركف ال ائاة 

, زػػف ارتشػػاؼ ه هكزػػة 2:92إذ أزاإلػػت السػػاطات البحر إل ػػة يػػم رػػاإلكف الثػػاإلم/  إلػػا ر 
سػػػر ة راإلػػػت ت تػػػـز ال  ػػػاـ بأزهػػػاؿ تخر ب ػػػة ر ػػػزء هػػػف  هػػػد  رهػػػم إلػػػج الطاحػػػة بإلظػػػاـ 

 )1(ـ ستة هإلهـ شإل ان.ش   ان بالتكاطؤ هح الحركهة ال راإل ة, يأزد 84الحرـ, كأد ف 

الػػػم  اإلػػػب ذألػػػؾ ي ػػػد اتخػػػذت إ ػػػراف  اإلػػػب ال ػػػداء لػػػدكؿ الهإلط ػػػة كزاػػػج راسػػػها 
البحر ف, ح ث راإلت تردد ب ف يتره كاخرل بح ها يم البحر ف ر ػزء هػف الدكلػة ال راإل ػة 

 جصػػراربا زاػػإ. بػػذا زػػ كة زاػػج :311سػػكاء يػػم زهػػد الشػػاة اك هػػؤخرا" أثػػر ازهػػة زػػاـ 
زر الهارات ػػة الث ثػػة طإلػػب الربػػرل, طإلػػب الصػػغرل, كابػػك هكسػػج, زػػدـ حػػؿ هشػػراة ال ػػ

        )2( كاصراربا زاج أإلها  زر إ راإل ة.

, كق ت يم الرك ت ساساة هػف التف  ػرات, بهػا 2:94كيم راإلكف الثاإلم/  إلا ر 
يػم ذلػػؾ الحػػكادث يػػم السػػفارات األهر ر ػػة كالفرإلسػ ة, كرػػاف الرزا ػػا ال ػػرب الػػذ ف ازت اػػكا 

إزػ ف الػدزكة" التػم اتخػذت هػف طهػراف "ل هـ تههة الرباب أز اء يػم حررػة كك هت إ
ه ػػػران لهػػػا. رهػػػا حػػػاكؿ سػػػائؽ اإلتحػػػارم دكف  ػػػدكل قتػػػؿ حػػػارـ الرك ػػػت يػػػم أ ػػػار/ هػػػا ك 

, بػػػػػدأت إ ػػػػػراف بهها هػػػػػة السػػػػػفف كإلػػػػػاق ت الػػػػػإلفط 2:97كيػػػػػم خر ػػػػػؼ زػػػػػاـ  )3(.2:96

                                                           

(1  ) Ibid, Glenn P. Kuffel: “The Gulf Cooperation Council's Peninsular Shield 

Force”, p. 3 

البرإلػاهج الإلػككم ال راإلػم كأهػف "أزهػة  :لكاء. د. ههدكح حاهػد زط ػة, لػكاء. د. هحهػد  هػاؿ هظاػـك )2(
 .31الخا ج", هر ح سابؽ, ص

: الإلظػػاـ القا هػػم ال ربػػم دراسػػة يػػم ال  قػػات الس اسػػ ة ال رب ػػة,  ه ػػؿ هطػػر كزاػػم الػػد ف بػػ ؿ) 3(
 271, ص2006هكقح الرتركإلم: رتب زرب ة, 

   http://www.kotobarabia.com/  
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 ف الباػد ف إلػج أف كاي ػت الكال ػات الرك ت ة, هها أدل إلج تدبكر ال  قات الدباكهاسػ ة بػ
 الهتحدة زاج ريح ال اـ األهر رم زاج  إلاق ت الإلفط الرك ت ة.

هػػػػػف  اإلػػػػػب آخػػػػػر, اسػػػػػتهر الثكر ػػػػػكف ال راإل ػػػػػكف بتحػػػػػدم الهر   ػػػػػة السػػػػػ ه ة 
السػػ كد ة, كرػػاف يػػم صػػاب ذلػػؾ سػػاكؾ ال ػػراإل  ف خػػ ؿ الحػػج السػػإلكم إلػػج هرػػة خػػ ؿ 

األهػف السػ كد ة هػح الح ػاج ال ػراإل  ف يػم ال ػاـ , كاصطداـ قكل 2:94-2:93زاهم 
, ح إلها حاكلكا التظابر  د الكال ات الهتحدة كالحراـ الفاسػد ف هػف الخاػ ج, ههػا 2:98

يػػم حادثػػة  -هػػف ال ػػراإل  ف 411بهػػا ال   ػػؿ زػػف  -حػػاج 511إل ػػـ زإلػػ  قتػػؿ أرثػػر هػػف 
قطػػح  الػػم ل ذلػػؾرهػػا أد )1(تػػدايح الح ػػ ج زإلػػدها حاكلػػت قػػكات األهػػف تفر ػػؽ الهظػػابرة.

الس كد ة ز قاتها الدباكهاس ة هح إ راف, كهإلح الح اج ال راإل  ف هف أداء هإلاسؾ الحػج 
تخر ب ة خ ؿ هكسـ الحج اإلتهػت  أزهاال :2:9يم ح ف شهد ال اـ  )2(.2:99يم زاـ 

 رك ت ان هف أصكؿ إ راإل ة. 27بإزداـ الس كد ة 

األبػرز "الطاغ ػة الػ  إسػ هم"  كي ها  ت اؽ ب هاف, ازتبر ساطاف زهػاف الهثػاؿ
 إلبغػػػم الطاحػػػة بػػػ , ح ػػػث رػػػاف صػػػد  ان ه ربػػػان هػػػف الشػػػاه الػػػذم أرسػػػؿ كحػػػدات زسػػػرر ة 

يػػم سػػب  إل ات ال ػػرف الها ػػم.  دثإ راإل ػػة لهسػػازدة السػػاطاف يػػم سػػحؽ التهػػرد الػػذم حػػ
راهػػب د ف ػػد, كتػػكي ر التسػػه  ت لاطػػكاقـ ال ك ػػة  اتفػػاق تمرهػػا شػػ بكا س اسػػات  يػػم دزػػـ 

, إلػػج  اإلػػب تكق ػػح زػػدة 2:91هر ر ػػة التػػم حاكلػػت إإل ػػاذ الربػػائف يػػم إل سػػاف/ أبر ػػؿ األ
 )3(اتفاق ات زسرر ة هح الكال ات الهتحدة.

 :اإليرانية -موقف دول مجمس التعاون الخميجي من الحرب العراقية -ب
                                                           

(1  ) Martin Kramer: Shi'ism Resistance and Revolution (London: West 

view Press, 1987), p.179 

(2  ) Ibid, Laurie Mylroie: “Regional Security after Empire: Saudi Arabia 

and the Gulf”, p.62 

(3  ) Helen Chapin Metz, ed. In: Iran: A Country Study: Relations with 

Regional Powers (Washington: GPO for the Library of Congress, 

1987)                                                   

http://countrystudies.us/iran/103.htm 
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 ال ػاـ ه ابػدةلإ ػراف  ال راإلم حكؿ شط ال رب إلج إلغػاء -أدل الخ ؼ ال راقم
تأـز الك ح  اركهح استهر  ,:2:7تاؾ الهإلط ة يم إل ساف/ أبر ؿ  اظهة لحدكدالإل 2:48

زاػػج الحػػدكد تػػدخات ال زائػػر لاكسػػاطة بػػ ف الباػػد ف, كبػػك هػػا أثهػػر زػػف تكق ػػح ه ابػػدة 
ال راؽ ه طران, بسبب حا تػ  , كالتم كق ها رسـ الحدكد الإلهر ة يم شط ال ربل 2:86

كتكقفػت  هػػكد  (1)حظ ػت بػػدزـ إ راإلػم رب ػر. الهتهػردة التػم الررد ػة إلػج إخهػاد الحررػة
ي اـ ال راؽ  ,:2:8هح اإلدالع الثكرة الس ه ة يم إ راف زاـ  ب ف الباد ف تثب ت الحدكد
 33يػػػم زاػػػج إ ػػػراف كهػػػف ثػػػـ بػػػإز ف الحػػػرب  ,هػػػف  اإلػػػب كاحػػػد 2:86بإلغػػػاء ه ابػػػدة 
 .2:91أ اكؿ/ سبتهبر 

قا ه ػةدكل ػة ك  أك ػاع  ػهفالحػرب  كقػد إلشػبت تهثاػت يػم تكق ػح الػ هف  ه  ػدة ا 
ككصػػػكؿ ال ػػػكات , :2:8ال إلػػػكبم ه ابػػػدة صػػػداقة هػػػح االتحػػػاد السػػػكي تم السػػػابؽ زػػػاـ 

تكق ػح كرػذلؾ  (2)يػم ال ػاـ ذاتػ .غػزك أيغاإلسػتاف هػح إلج ه ػاه الهحػ ط الهإلػدم السكي ت ة 
س ه ان, ,السرائ ا ة -الس ـ الهصر ة اتفاق ة  أرثر الك ح أصبحي كززلة هصر زرب ان كا 

 الػدكؿ بػ ف ال اػؽ ظػؿ شػ كعيػم  ,ح ػكم زاػج الصػ  د ال ربػم بػدكر لا ػراؽ لا  ػاـ غػراءن إ 

كاتهػاـ قادتهػا  ,يػم الهإلط ػة ال راإل ػة السػ ه ة الثػكرة هبػادئ راشػتإلهػف ا الخا   ة ال رب ة
تاػػؾ  ت ػػاه هشػػتررة س اسػػة كبػػك هػػا دي هػػا إلػػج ك ػػح (3)بخ اإلػػة الت ػػاهف السػػ هم.

. كبػذلؾ, 1981أ ار/ ها ك 36يم  الخا  م الت اكف ـ ه اسق ا زف الز فب األك اع
س اسػ ان  أثػرالػذم  اله اػس, أزهػاؿ يػم رئ سػ ان  هحػكران  ال راإل ػة -الحػرب ال راق ػة أ ػحت

 ال رب ة. كال اه ة الهتحدة األهـ هكاقؼ يم كدباكهاس ان 

                                                           

(1  ) Efraim Karsh: The Iran-Iraq War 1980–1988 (London: Osprey, 

2002), p.7–8 

(ب ركت:  ة الهست بؿ ال ربمه اهحهد هالرم: "قراءة إل د ة يم ت ربة الت ه ات القا ه ة ال رب ة", ) 2(
 288), ص:311, أ اكؿ 478هررز دراسات الكحدة ال رب ة, ال دد 

(3) Richard Sindelar III & J.E. Peterson, ed in: Crosscurrents in the 

Gulf: Arab Regional and Global Interests (London: Routledge, for 

the Middle East Institute, 1988), p.95-97 
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 دكلػ  قػؼالهك  قراراتػ  اإل راسػان  كيػؽ الحػرببػذه  هػف الت ػاكف ه اػس هكقػؼ   ػدك 

دكؿ اله اػس تتخػكؼ ب ػض فػم حػ ف راإلػت يالحػرب.  هراحػؿ هختاػؼبا لت د ر ك  فرد ة,ال
هػف ال ػدرة الهتإلاه ػة لاباػػد ف ه ػان, رأت يػم ال ػراؽ أبػػكف ال ػرر ف إلت  ػة الػركابط الد إل ػػة 

 خطػر الحػرب   إلػم يػم إ ػراف كاإلتصػار ال ػراؽ رهػا أف بز هػة كالث اي ػة كالح ػار ة.

يػم الهكاقػؼ الفرد ػة  االخػت ؼ بػذا  هإلػح لػـ هح ذلػؾ,ك  (1)الهإلط ة, زاج ال راإل ة الس طرة
 (2)هراحؿ الحرب: كي ان لتطكراتتباكر تدر   ان  اله اس لدكؿ هكحد هكقؼ إلشكءهف 

: هػح دخػكؿ 2:93 حز ػراف/  كإل ػك -2:91 أ اػكؿ/ سػبتهبر :ادولـى المرحمـة
الحػرب  لكقػؼ لػةالهبذك  أ ػدت دكؿ اله اػس ال هػكدال ػكات ال راق ػة لألرا ػم ال راإل ػة, 

بػ ف  يػم الكسػاطة اله اػس  هػكد ت ثػر هػح لهػا, لرػف بػذه الهرحاػة تزاهإلػت دزههػا هؤرػدة
الهتحارب ف. ك  حظ أف دكؿ اله اس لـ تػدزـ ال ػراؽ زاإلػان يػم حربػ  هػح إ ػراف  الطري ف

سهاح الس كد ة لاطائرات ال راق ة باسػتخداـ قكازػدبا  خ ؿ بذه الهرحاة, زاج الرغـ هف
لب ائهػػػػا ب  ػػػػدان زػػػػف اله هػػػػات ال راإل ػػػػة اله ارسػػػػة, إلػػػػج  اإلػػػػب يػػػػتح هكاإلئهػػػػا  ال سػػػػرر ة

 )3(لشحإلات الب ائح ال راق ة.
هػح دخػػكؿ  :2:95 حز ػراف/  كإل ػك -2:93 حز ػراف/  كإل ػك :الثانيـة المرحمـة

, كتزا د الشػ كر بالتهد ػد هػف قبػؿ 2:93ال كات ال راإل ة إلج األرا م ال راق ة يم ال اـ 
تػػػـ دزػػػـ ال ػػػراؽ بشػػػرؿ كا ػػػح, كقػػػد شػػػهؿ ذلػػػؾ الػػػدزـ الهػػػالم الهباشػػػر  دكؿ اله اػػػس,

كال ػػػركض كاله ػػػدات ال سػػػرر ة, كب ػػػح الػػػإلفط هػػػف الهإلط ػػػة السػػػ كد ة الرك ت ػػػة الهحا ػػػدة, 
السػػػ ها ب ػػػد قطػػػح سػػػكر ة لخػػػط أإلاب ػػػب الػػػإلفط ال راقػػػم إلحػػػك  )4(كتحك ػػػؿ األربػػػاح لا ػػػراؽ.

                                                           

(1  ) Shahram Chubin & Charles Tripp: Iran and Iraq at War (London: 

West view Press, 1988), p.152-155 

 215-9:األش ؿ: ال  قات الدكل ة له اس الت اكف, هر ح سابؽ, ص   )زبد2(
(3  ) Nadav Safran: Saudi Arabia: The Ceaseless Quest for Security 

(Cambridge: Harvard University Press, 1985), p. 369 

(4  ) Omar Al-Zobidy: "Iraq owes Kingdom SR94b in debt", Arab News, 

25/6/2001 

http://www.arabnews.com/node/213004 



358 

 

اؽ ببإلػاء أإلبػكب لإل ػؿ الػإلفط ال راقػم البحر األب ض الهتكسط, رهػا سػهحت السػ كد ة لا ػر 
 (1)هف الخا ج كحتج البحر األحهر.

الإلسػاإل ة  آثاربػا تفػاقـ هح خصكصان  الحرب ب   ة اله اس ابتهاـ كبالتالم, تزا د
 هػف البتػركؿ تسػرب لهخػاطر البحر ػة الخاػ ج ب ئػة ت ر ػت ح ػث كالب ئ ػة, كاالقتصػاد ة

 إلػاق ت الػإلفط الرك ت ػة, كالسػفف ف ب ػربكقاهػت إ ػرا الحرب ػة, بف ػؿ ال ها ػات ا بػار

-F أس طت اله ػات ت السػ كد ة طػائرة  الس كد ة, الس ها ب د أف الت ار ة الهت اهاة هح

 )2(,2:95لس ح ال ك ال راإلم داخؿ اله اؿ ال كم الس كدم يكؽ الخاػ ج زػاـ تاب ة 4
الخاػ ج, كبػك  يػم  ةالدكل اله حة تت اؽ بحر ة  د دة ق ا ا كطرح إلطاؽ التكتر كسح هها
 كدي تها لا غط زاج ه اس األهف إذ اله اس هف الحرب, هكقؼ يم تغ  ر إلج أدل ها

أ ػار/  يػم األهػف ه اػس الت ػاكف إلػج دكؿ ه اػس قػدهتها التػم الهكحػدة الهػذررة يػم  ػاء
لػج هػكاإلئ كهإلشػ ت الػدكؿ  السػفف زاػج ال راإلػم" "ال ػدكاف أف 2:95 هػا ك الهت هػة هػف كا 

 كس هتها, الهإلط ة الست رار تهد دان  تم ل ست طريان يم األزهاؿ الحرب ة  هثؿالساحا ة ال

 )3(الدكل  ف. كاألهف الس ـ خطرة زاج زكاقب كل 
لكال ات ات ت اها: 2:97 شباط/ يبرا ر -2:95 حز راف/  كإل ك: الثالثة المرحمة

 زػزز إذ ردة,البػا الحػرب إطػار يػم ال  ػ ة تاػؾ هػح الهتحػدة كاالتحػاد السػكي تم السػابؽ

 اإلفتحتك  كزهاف, الهارات هح  د دة ز قات كأقاـ هح الرك ت, الس اس ة ز قات األخ ر 

 السػكي تم تأ  ػدال إلت  ػةكالسػ كد ة  البحػر ف هح كا ح السب ؿ بشرؿ بذا يم التطكر آياؽ

                                                           

اله اة ال رب ة لادراسات  ر  كرم  كز: "أم تكازف؟ هفهـك التهد د كخ ارات التحالؼ يم الخا ج", ) 1(
 33), ص3117األكؿ, شتاء  (ال دد الدكل ة

(2  ) Ibid, Glenn P. Kuffel: “The Gulf Cooperation Council's Peninsular Shield 

Force”, p. 5 

(3  ) “International Court of Justice: in the case concerning Oil Platforms” 

(Islamic Republic of Iran v. United States of America) (La Haye, 

5/3/2003), p. 21-43 
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 إلج رها س ت دكؿ اله اس (1).2:95 زاـ الهتحدة هإلذ األهـ يم الت اكف ه اس لهكقؼ

الفػاك يػم   ز ػرة شػب  ال راإل ػة ال ػكات احػت ؿ ب ػد ال ربػم لا  ػ ة, ال ػكهم لطػابحا إبػراز
 يػم الطارئػة ال رب ػة قػرارات ال هػة زإلػ  الػذم زبعػرت الإلحػك زاػج )2(,2:97شباط/ يبرا ػر 

 , كالتػم أداإلػت إ ػراف الحت لهػا  ػزءان هػف األرا ػم ال راق ػة, كأرػدت2:98 زػاـ زهػاف

 ز ػادة ح ػـ األهػكاؿ إلج كبك ها ديح بدكؿ اله اس (3).راؽال  هح زاج الت اهف ال ربم

 زسررم لا راؽ.  إل اح تأه ف أ ؿ هف الهديكزة

 شػهدتكقػد : 2:98 آب/ أغسػطس  -2:97 شػباط/ يبرا ػر: الرابعـة المرحمـة

 باهة: تطكرات ث ثة

  6:9 رقػػـ األهػػف ه اػػس قػػرار كصػػدكر ,الحػػرب كقػػؼ يػػم ال هػػكد رايػػة يشػػؿ -أ 
فػػػػكرم لطػػػػ ؽ الإلػػػػار, كاإلسػػػػحاب قػػػػكات رػػػػ  ال كقؼالبػػػػ هطالػػػػبال 31/8/2:98يػػػػم

الطري ف إلج الحدكد الدكل ة, كتبادؿ أسرل الحرب, كالت اكف هػح األهػ ف ال ػاـ لتإلف ػذ 
   (4).ال رار

الرك ت ة يم ال اـ  الإلفط إ راف لإلاق ت الرك تم ب د هها هة -ال راإلم التكتر تصازد  -ب 
 سػفارتها كاقتحػاـ , 2:98 ال ػاـ  ؿخػ بالصػكار خ الرك ت كهف ثـ  رب (5).2:97

                                                           

 8:-7:ص هر ح سابؽ, األش ؿ: ال  قات الدكل ة له اس الت اكف,   زبد)1(
(2  ) Ibid, Shahram Chubin & Charles Tripp: Iran and Iraq at War, p. 57-67 

حاهػػد قك سػػم, ) زهػار زاػػم حسػف: "دباكهاسػػ ة ال هػػـ ال رب ػة: الهإلشػػأ كالهسػار كالهػػ ؿ", هحػػرر يػم: 3(
ال ربػػم, تحر ػػر: هحهػػد زبػػد ال ػػاطم (الدكحػػة: هررػػز ال ز ػػرة  الرسػػهم الإلظػػاـ : أزهػػةكآخػػركف

 .55), ص:311/هارسلادراسات, آذار
(الرك ػت:  2:56حسف إلاي ة: األهـ الهتحدة يم إلصؼ قرف دراسػة يػم تطػكر التإلظػ ـ الػدكلم هإلػذ ) 4(

 393-392), ص6::2, 2اله اس الكطإلم لاث اية كالفإلكف كا داب, ط
هرهػػػ  ف: "الههارػػػة ال رب ػػػة السػػػ كد ة كال ػػػراؽ الػػػإلفط كالػػػد ف كتإلػػػاحر طك ػػػؿ هسػػػتهر"  كز ػػػؼ  )5(

 6), ص3117 / إلا رالثاإلم راإلكف 268 رقـ خاص األه ررم: ت ر ر الس ـ (كاشإلطف: ه هد
http://www.usip.org/files/resources/sr157_arabic.pdf 
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 الهرػم الحػـر حػكادث السػ كد ة إثػر -ال راإل ػة ال  قػات رهػا تػدبكرت (1)طهراف. يم

 االحترارػات بػأف . ك  حػظطهػراف يػم هاسػفارت كاالزتػداء زاػج ,2:98 ال ػاـ يػم

الخا   ػػة لز ػػادة  األساسػػم لادباكهاسػػ ة الهحػػرؾ راإلػػت ف الػدكلت هػػح راتػػا ال راإل ػة
 كالدكل ة. كط زاج إ راف داخؿ الهإلظهات القا ه ةال غ

كذلػؾ  الدياز ة لدكؿ اله اػس, ت ز ز ال درات هف خ ؿ ,الحرب ه ازفات الحد هف -ج 
األهػف ال هػازم بازتبػار أف التػدخؿ يػم  هبػدأ ب ػد إإلشػاء قػكات درع ال ز ػرة, كتأر ػد

ل ه ػح دكؿ  الشؤكف الداخا ة لحدل الدكؿ األز اء بك تدخؿ يم الشؤكف الداخا ة
 )2(اله اس.

بػادر ال ػراؽ  :2:99 آب/ أغسػطس -2:98 آب/ أغسػطس: الخامسـة المرحمـة
ح ث أزاد احت ؿ الفاك كتغاغؿ يػم األرا ػم ال راإل ػة, رهػا  2:99باله كـ أكائؿ ال اـ 

شػف ب كهػان هػػدهران بالصػكار خ  ػػد طهػراف, كاسػتخدـ السػػ ح الر هػاكم  ػػد باػدة حاب ػػا 
 )3(تاتها ال كات ال راإل ة.ال راق ة ب د أف اح

 التسػك ة, يػرص لبحػث أربػر هػ  ن  الهرحاػة بػذه خػ ؿ إ ػراف أظهػرتباله ابػؿ, 

الت ػاكف  ه اػس دكؿ كتح  ػد زا هػا, ال  كبػات بحػث يػرض هػف األهػف ه اػس هإلػحبهػدؼ 

                                                           

(1) Richard Connaughton: Military Intervention in the1990s, A New Logic of 

War (London: Routledge, 1992),p.86 

, هر ػػػح 3121-3112ه اػػػس الت ػػػاكف لػػػدكؿ الخاػػػ ج ال رب ػػػة يػػػم ز ػػػده الثالػػػث: التراهػػػؿ كالكحػػػدة  )2(
 2:4سابؽ, ص

(3  ) Dilip Hiro: The Longest War: The Iran-Iraq Military Conflict (New York: 

Routledge, 1991), p. 200-201 
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 ,2:99 تهػكز/  كل ػك يػم 6:9لا ػرار اقبكلهػ يأزربػت زػف الخا  ػم را ػان زػف الصػراع,
 )1(.2:99 آب/ أغسطس 31 هف ازتباران  الباد فب ف  اؿال ت الهت اؽ بكقؼ

كبػذلؾ اإلتهػػت الحػػرب ب ػػد ثهاإل ػػة أزػػكاـ هخافػةن أرثػػر هػػف ها ػػكف قت ػػؿ كأرثػػر هػػف 
اقتصػػاد ان, يفػػم حػػ ف تحكلػػت  هإلهػػار رهػػا خػػرج رػػ  الطػػري ف( 2)) ها ػػكف  ػػر ح.278(

سػػر ح زػػدد رب ػػر , كت:2:9االبتهاهػات ال راإل ػػة لاػػداخؿ هػػح كيػػاة آ ػػة   الخه إلػػم زػػاـ 
هف ال كات البر ة, تزا دت ال كة ال هال ة لا راؽ هح احتفاظ  ب  ش الها ػكف, ههػا   اػ  

 التهد د األربر لدكؿ اله اس.

يػػم ختػػاـ بػػذا الفصػػؿ,  هرػػف ال ػػكؿ بػػأف ز ػػادة الإلفػػاؽ ال سػػررم بالإلسػػبة لػػدكؿ 
القا هػػػم  ه اػػػس الت ػػػاكف الخا  ػػػم, غا تػػػ  تح  ػػػؽ التػػػكازف ال سػػػررم هػػػح دكؿ ال ػػػكار

(ال ػػراؽ كا  ػػراف), كل ػػؿ الػػدايح لػػذلؾ بػػك غ ػػاب الث ػػة الإلػػا ـ زػػف طب  ػػة الإلكا ػػا الخاصػػة 
برػػؿ طػػرؼ هػػف أطػػراؼ الهإلط ػػة, كهػػف ثػػـ إلشػػكء اله  ػػاة األهإل ػػة, بسػػبب الخػػكؼ هػػف 

 ز ادة ال كة الإلسب ة ألم طرؼ هإلها.

ك شػػػػار إلػػػػج أف السػػػػب ؿ األخػػػػر الػػػػػذم اتب تػػػػ  دكؿ اله اػػػػس يػػػػم الت اهػػػػؿ هػػػػػح 
لتحػػد ات التػػم كا هتهػػا بػػك ت ز ػػز األهػػف ال هػػازم بهػػا   ػػهف األهػػف الفػػردم الخػػاص ا

, كل ؿ يررة األهف ال هازم بم الدايح الرئ س إلحك تشر ؿ ه اػس لبرؿ دكلة زاج حد
الت اكف بالإلظر لها شػرات  إ ػراف هػف تهد ػد هحتهػؿ يػم هرحاػة هػا ب ػد الثػكرة السػ ه ة, 

إلط ة الخا ج ال ربم, كقد ازتهدت دكؿ اله اس الح ػان كري ها ش ار تصد ر الثكرة إلج ه
زاػػج التحػػالؼ هػػح ال ػػراؽ كدزهػػ  يػػم حربػػ  هػػح إ ػػراف يػػم سػػب ؿ الحفػػاظ زاػػج إلػػكع هػػف 

 تكازف ال كل الهحام ال ائـ زاج الردع.
                                                           

ه اػػة ال راإل ػػة كهسػػت بؿ السػػ ـ يػػم هإلط ػػة الخاػػ ج",  -) زاػػم إبػػراب ـ: "هفاك ػػات السػػ ـ ال راق ػػة1(
), 1::2, :: (ال ػػابرة: هررػز الدراسػػات الس اسػ ة كاالسػػترات   ة بػاألبراـ, ال ػػددالدكل ػة  الس اسػة
  48ص

, 1987 –1984ربػم يػم األزػكاـ ال راإل ػة كاألهػف ال  -الحػرب ال راق ػة :أإلطػكإلم بػػ. ركردسػهاف )2(
 6), ص1991هررز الدراسات ال سرر ة,  :تر هة: إلايح لٌبس (دهشؽ
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كل ؿ ز ز دكؿ ه اس الت اكف زػف تح  ػؽ هتطابػات األهػف ال هػازم بهفردبػا, كز ػز 
ردع الهطاػكب هػح ق ػاـ ال ػراؽ با ت ػاح الرك ػت, بػك هػا تكازف ال كل الهحام زف خاؽ ال

ديح بدكؿ اله اس لابحث زف بدائؿ أخرل هف خػ ؿ  هاػة هػف التحالفػات هػح دكؿ هػف 
 خارج الهإلط ة (قكات التحالؼ الدكلم) يم سب ؿ هكازإلة التهد دات التم كا هتها

 

 

 

 

 



 عنفصم انرابا

انخذخم انعسكرٌ انذويل واثرة عهً 

 لهًٍُ يف اخلهُج انخىازٌ اإل
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 الفصل الرابع

 التدخل العسكري الدولي واثرة عمى التوازن اإلقميمي في الخمي 

 هإلط ػة يػم القا هػمكاالسػت رار  األهػف حفػظلػـ تػتهرف دكؿ ه اػس الت ػاكف هػف 
يػػم إطػػار الهبحػػث سػػ  هؿ الباحػػث  الخاػػ ج, يػػم ظػػؿ  ػػ ؼ قػػدراتها ال سػػرر ة. لػػذلؾ,

فصؿ زاج الشارة إلج هبررات االست اإلة ب كات التحالؼ الدكلم, كالتػم األكؿ هف بذا ال
 ي هػػا, كالدكل ػػة القا ه ػػة األ إلػػدات كتصػػارع ال ربػػم, الخاػػ ج هإلط ػػة تت سػػد يػػم حساسػػ ة

كالرغبة يم الحفاظ زاج حالة الردع, الم  اإلب رغبة إ راف يم اهت ؾ ردع إلككم لتغ ر 
 هكاز ف ال كم يم الهإلط ة. 

تػػػرؾ تػػػأث ران كا ػػػحان  3990ف اال ت ػػػاح ال راقػػػم لارك ػػػت يػػػم آب/أغسػػػطس زاهػػػان بػػػأ
زاج بإل ة الإلظاـ القا هم لاهإلط ة, ب ػد تػده ر ال ػزء األربػر هػف ال ػكة ال سػرر ة لا ػراؽ, يػم 

 هاتػدز ـ قػدراتالهسػاحة, ك  هػاقكات لبإلػاء إإلفاقهػا ال سػررم حػ ف زهاػت دكؿ اله اػس زاػج ز ػادة
  أرصدتها الهال ة تدر   ان. إلزاؼهها أدل إلج استالدياز ة, 

  ػػاؼ إلػػج ذلػػؾ, أف ك ػػكد ال ػػكل الدكل ػػة يػػم الهإلط ػػة بػػات  ػػزءان هػػف هإلظكهػػة 
أهإلهػػا القا هػػم, زاهػػان بػػػأف بػػذا الك ػػكد غ ػػر هتػػػكازف إذ  غاػػب زا ػػ  الطػػابح األهر رػػػم, 

بطة األهر ر ة الهرت الهصالح , كحها ةإ رافاالحتكاء الهت ا ة ب استرات   ةك أتم يم ظؿ 
 الإلفط ة. الهدادات بتأه ف

ك شػػار يػػم الهبحػػث الثػػػاإلم إلػػج أف هإلط ػػة الخاػػ ج قػػػد شػػهدت تغ ػػران يػػم ب ئتهػػػا 
ال  كس اس ة, هح الإلزكع إلحك التدخؿ ال سػررم الهباشػر الػذم ت سػد يػم احػت ؿ ال ػراؽ 

, هها أسهـ يػم بػركز زػدد هػف التحػد ات األهإل ػة التػم كا هػت دكؿ اله اػس يػم 1001
القا ه ػػػة الإلا هػػة زػػف احػػػت ؿ ال ػػراؽ, كل ػػػؿ أبػػرز هػػا يػػػم ذلػػؾ اخػػػت ؿ  ظػػؿ الفك ػػج

 ,1033 زاـ إلها ة يم ال راؽ هف األهر رم االإلسحاب يم الهإلط ة ب د القا هم التكازف
هراإل ة اهت رها لا درات الإلكك ػة, كهػا لػذلؾ هػف  هح تإلاهم الطهكحات القا ه ة ل راف, كا 

 تداز ات زاج أهف هإلط ة الخا ج.
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كقػػػد تػػػـ طػػػرح زػػػدد هػػػف السػػػ إلار كبات التػػػم قػػػد تصػػػ ب دكؿ اله اػػػس يػػػم حػػػاؿ 
ت ػػرض إ ػػراف ل ػػربة زسػػرر ة, سػػكاء أراإلػػػت هػػف قبػػؿ "إسػػرائ ؿ", أك هػػف قبػػؿ الكال ػػػات 
الهتحػدة, هػػح األخػذ ب ػػ ف االزتبػار ردكد الف ػػؿ ال راإل ػة زاػػج هثػؿ تاػػؾ التصػريات, كهػػا 

 ست رار يم الهإلط ة.لها هف أثر زاج تصكرات دكؿ اله اس لألهف كاال
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 االدخالل انعرالٍ نهكىَج واخخالل يُظىيت حىازٌ انمىي: املبذث األول
 بػ ف ال إلاصػر القا ه ػة كالدكل ػة, هػااتسػهت هإلط ػة الخاػ ج بحالػة هػف التػداخؿ 

 -الحػػػرب ال راق ػػػػةكقػػػد تػػػـ ذلػػػؾ هػػػف خػػػ ؿ التسػػػػا ح الػػػدكلم لألطػػػراؼ القا ه ػػػة خػػػ ؿ 
), كهف ثـ التدخؿ األهر رػم لاحفػاظ زاػج اسػتهرار تػديؽ الػإلفط 3988-3980ال راإل ة (

هػػح ريػػح ال اػػـ األهر رػػم زاػػج إلػػاق ت الػػإلفط الرك ت ػػة, ح إلهػػا تكسػػ ت آثػػار تاػػؾ الحػػرب 
 لتطاؿ ب ض دكؿ اله اس.

اختاػػت ه ادلػػة  3990اال ت ػػاح ال راقػػم لارك ػػت يػػم آب/أغسػػطس يػػم أز ػػاب 
, هها كٌلد قإلازة لػدل دكؿ اله اػس بػأف ال ػراؽ  هثػؿ التكازف االسترات  م  هف الهإلط ة

هصػػدر التهد ػػد األكؿ ألهإلهػػا, كبػػك هػػا دي هػػا إلحػػك طاػػب الهسػػازدة هػػف قػػكات التحػػالؼ 
الػػدكلم لزػػادة التػػكازف إلػػج الهإلط ػػة. كقػػد إل ػػـ زػػف ذلػػؾ تكا ػػد زسػػررم هباشػػر لا ػػكات 

الربػرل, كيػم ه ػدهتها الغرب ة زاج أرا  ها شرزت  اتفاق ات الت اكف الػديازم هػح ال ػكل 
 .الخاػ ج أهػف إطػار يػمتهػا زاػج الهإلط ػة ب هإل ترسػ خالكال ات الهتحدة التم تهرإلػت هػف 

 :هإلط ة هب ث ال هرف ال كؿ بأف الك كد ال سررم يم كبالتالم, 
 أرا ػم تاػؾ الػدكؿ, ال سرر ة زاػج اله دات زىبر تخز ف ال سررم, الرغبة يم التكسح -

التسػه  ت  هػف الهز ػد زاػج الحصػكؿ هػح الهسػاحة, اله داإل ػة تلاتشػر   الهسػبؽ كالتكا ػد
 كال ك ة. البحر ة خاصة لألساط ؿ

 , كهف ثـ الغرب ة.حها ة الهصالح األهر ر ة, ك  هاف االست رار يم هإلط ة الخا ج -
 . أهف الحافاء القا ه  ف التم ت تهد زا ها ازتهادان شب  هطاؽت ز ز  -
ل ائهػػة بػػ ف باػػداف الشػػرؽ األقصػػج كاألدإلػػج هػػركران بالشػػرؽ الػػتحرـ ب  ػػدة الهكاصػػ ت ا -

 .حر ة اله حة يم اله اه الدكل ة بها يم ذلؾ ه اه الخا ج زاج ظاالحف, كبالتالم األكسط
 ػػهاف تػػديؽ الػػإلفط "بأسػػ ار ه بكلػػة", هػػف هإلاب ػػ  إلػػج أسػػكاق  يػػم الكال ػػات الهتحػػدة  -

 )1(ف كأكركبا, ه ابؿ تدك ر ال ائدات الإلفط ة زىبر الهشتر ات ال سرر ة.كال ابا

                                                           

 18ص هر ح سابؽ,  تحد ات الهست بؿ,الخا ج )1(

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-01-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-01-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 اوالً:  تأثٌر االجتٌاح العراقً للكوٌت على بنٌة النظام اإلقلٌمً 

قػػكة زسػػرر ة يػػم الهإلط ػػة  أربػػرال ػػراؽ  ال راإل ػػة, بػػدا -هػػح اإلتهػػاء الحػػرب ال راق ػػة 
 ,قتصػػاد ة, كالػػد كف الهترتبػػة زا ػػ حػػاكالن ت ز ػػز دكره القا هػػم, كالػػتخاص هػػف أزهتػػ  االه

األكبػؾ الهحػددة  بحصػص كالهػارات الرك ػت كت سػد الهبػرر لػذلؾ يػم زػدـ التػزاـ دكلتػم
دكالر,  35دكالر إلج ها دكف  13س ر البره ؿ هف  إلج ببكط هها أدل 3988يم ال اـ 
 الحدكد ة إلاطؽلها زاج الكاقح الره اة ح ؿ هف الرك تم الإلتاج ز ادة يم األربر ال زء كراف

 )20(اإلظر الشرؿ الرقـ  (1)ال راؽ كالرك ت. ب ف زا ها تإلازعلها

 (: حقل الرميمة المتنازع عميو بين العراق والكويت22شكل )

 

ياتخذ ال راؽ قراره با ت اح الرك ت؛ استإلادان إلج التغ ػر يػم بإل ػة الإلظػاـ الػدكلم, 
ف يرإلسػػػا كالصػػػ ف بسػػػبب االتحػػػاد السػػػكي تم السػػػابؽ كرػػػؿ هػػػ هكقػػػؼ بالت ك ػػػؿ زاػػػج

زاػج  الهرابإلػة كرػذلؾ (2)االرتباطات الت ار ة كال سرر ة ال ك ة ها بػ ف ال ػراؽ كرػؿ هإلهػا,

                                                           

)
1
 ( Joel Beinin; Origins of the Gulf War (New Jersey: Westfield, 1991), p.8 

 هررػز :(ب ػركت كالهسػت بؿ التػار خ بػ ف الهكا هػة حصػار  :الخاػ ج حػرب هحهػد: ال اػ ـ زبػد) 2(
 113-112), ص1993, 1كالتكث ًؽ, ط كالبحكث االسترات   ة الدراسات
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تهكز/ كل ػك  15 إبر ػؿ غ سػبم يػم يم بغػداد الهتحدة ب د إز ف سف رتها هكقؼ الكال ات
 (1)ال رب ة. –بأإل  ال ز قة لاكال ات الهتحدة بالخ يات ال رب ة  3990

بػػػػذا الربػػػػاف رػػػػاف خاسػػػػران ب ه ػػػػح اله ػػػػا  س, يفػػػػم حػػػػ ف رػػػػاف السػػػػكي  ت  إال أف
), 3991-3988قػػدـ الػػرئ س األهر رػػم األسػػبؽ بػػكش األب ( (2)  ػػاإلكف خطػػر التهػػزؽ.

حػػرب "زاصػػفة الصػػحراء" بازتباربػػا ديازػػان زػػف الد ه راط ػػة, كطر  ػػان إلػػج إلظػػاـ زػػالهم 
 (3) د د تسكده ال دالة كالهساكاة ب ف الدكؿ.

ات الحسػػابات الخاطئػػة لاإلظػػاـ ال راقػػم سػػكء ت ػػد ر هكقػػؼ دكؿ ه اػػس رهػػا شػػه
إزاء زدكاإلػ  زاػج الرك ػت. ه ت ػدان بػأف تهد داتػ  بتػده ر هإلشػ تها الإلفط ػة كالبإلػج  الت ػاكف

األساس ة ي ها,  هرف أف   بربا زاج الر كخ ل  يم ه ابؿ زدـ االزتداء زا ها. إال أف 
 ؛م كالدباكهاسػػػػم الػػػػرايض لا ػػػػدكاف كإلتائ ػػػػ ات إلػػػػكاة التحػػػػرؾ الس اسػػػػشػػػػردكؿ اله اػػػػس 
 3 قبػػؿ هكاق هػػا إلػػج ال راق ػػة لا ػػكات شػػركط لها غ ػػر الفػػكرم باالإلسػػحابكالهطالػػب 

 (4).3990آب/أغسطس 
ال هة كرذلؾ إلالت ال اه ة ال رب ة إلص بان رب ران هف رباإلات صداـ الخاسرة, يفم 

 الػدكؿ اإل سػهت ,3990س آب/أغسػط 30 يػم ال ػابرة  ػكـالتػم ز ػدت ال رب ػػة الطارئػة 

الصػكهاؿ),    بػكتم, أ دتػ  (دكؿ اله اػس السػت, لبإلػاف, إذ الختاهم, ال رب ة حكؿ ب اإلها
إلج  اإلب رؿ هف هصر كسكر ة كالهغرب التم است ابت إلػج طاػب دكؿ اله اػس بإل ػؿ 
قكات زرب ة لهساإلدة قكاتها الهساحة ديازان زف أرا  ها كس هتها القا ه ة  د ال ػدكاف 

                                                           

) هحهػد حسػإل ف ب رػؿ: حػرب الخاػ ج: أكبػاـ ال ػكة كالإلصػر (ال ػابرة: هررػز األبػراـ لاتر هػة كالإلشػر, 1(
 347-346), ص 1992, 1ط

)
2
 ( Andrei Kozyrev: 'Russia Chance for Survival", Foreign Affairs (vol. 71, 

no. 2, 1992), p.13 

) غسػػػاف ال ػػػزم: س اسػػػة ال ػػػكة: هسػػػت بؿ الإلظػػػاـ الػػػدكلم كال ػػػكل ال ظهػػػج (ب ػػػركت: هررػػػز الدراسػػػات 3(
 15), ص2000, 1االسترات   ة كالبحكث كالتكث ؽ, ط

هررػػػز  (ال ػػػابرة: الدكل ػػػة ه اػػػة الس اسػػػة) بػػػاإلم رسػػػ ف: "التحػػػرؾ الخا  ػػػم يػػػم هكا هػػػة األزهػػػة", 4(
 61-60), ص1991, 103الدراسات الس اس ة كاالسترات   ة باألبراـ, ال دد 
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 ياسػػط ف, زا ػػ  (السػػكداف, كتحفػػظ (ال ػػراؽ, كل ب ػػا), يػػم حػػ ف زار ػػ  (1) راقػػم.ال

  (2).)تكإلس (التصك ت, كقاط ت  زف )األردف, كال هف ال زائر,(كاهتإل ت  كهكر تاإل ا),
لذلؾ, حاكؿ ال راؽ تح  د ب ض ال كل القا ه ة هػف خػ ؿ تبإلػم س اسػة تإلازل ػة 

يػػػم زكدتػػػ  ل زتػػػراؼ باتفاق ػػػة ال زائػػػر تهثاػػػت  3990آب/أغسػػػطس  35هػػػح إ ػػػراف هإلػػػذ 
لرف  (3)ألؼ زسررم هف الحدكد ال راإل ة إلج الحدكد الرك ت ة. 100, بهدؼ إل ؿ 3975

طهراف أداإلت اال ت اح ال راقم لارك ػت, كأ ػدت الحػؿ ال سػررم لات اهػؿ ه ػ , كباله ابػؿ 
كبإلػاء  (4)س ه ة.ازتبرت أف الك كد الرث ؼ لا كات الدكل ة يم الخا ج  ستهدؼ الثكرة ال

 :راحؿث ث هزاج ذلؾ تطكرت األزهة كيؽ 
ــى:مال ــة ادول اال ت ػػاح  تأداإلػػزػػف األهػػـ الهتحػػدة ه هكزػػة قػػرارات صػػدكر  رحم
 )660,1/8/3990ال ػرار(فػكرم دكف ق ػد أك شػرط الإلسػحاب باال ةل كات ال راق ا كطالبت

فػػػذ ال ػػػراؽ بحاػػػكؿ ) الػػػذم ازتبػػػر أإلػػػ  هػػػا لػػػـ  إل19/33/3990, 678كصػػػكالن إلػػػج (ال ػػػرار
,  ه ػػػػح قػػػػرارات األهػػػػـ الهتحػػػػدة الهت ا ػػػػة بػػػػاحت ؿ الرك ػػػػت,  ػػػػؤذف لاػػػػدكؿ 35/3/3993

األز ػػاء الهت اكإلػػة هػػح حركهػػة الرك ػػت الشػػرز ة بػػأف تسػػتخدـ  ه ػػح الكسػػائؿ ال زهػػة 

                                                           

 الغػزك بحث ػة ب إلػكاف: الرك ػت (إلػدكة تحر ػر غزك كحػرب زاج ال رب ة الف ؿ الره حم: ردكد ) هحهد1(
(الرك ػت: اله اػس الػكطإلم  »التػداز ات -الف ػؿ كردكد الكقػائح -اله ػدهات«لارك ػت)  ال راقػم

 423ص), 1995, 1إلكف كا داب, طلاث اية كالف
(ال ػابرة: هررػز  الدكل ػة ه اػة الس اسػةالخاػ ج",  كأزهػة ال رب ػة "ال اه ػة :أيإلػدم حسػ ف ) زط ػة2(

 15ص,)1991, 104 ال دد الدراسات الس اس ة كاالسترات   ة باألبراـ,
)
3
 ( Ibid, Richard Connaughton: Military Intervention in the 1990s A New 

Logic of War, P.122 

)
4
 ( Shireen T. Hunter: Iran from the August 1988 Cease- Fire to the April 

1992 Majlis Elections, ed In: Robert O. Freedman: The Middle East 

after Iraq's invasion of Kuwait (Florida: university Press of Florida, 

1993), p.198 
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زػػػػػادة السػػػػػاـ كاألهػػػػػف الػػػػػدكل  ف إلػػػػػج إلصػػػػػابهها يػػػػػم  لرغػػػػػاـ ال ػػػػػراؽ زاػػػػػج االإلسػػػػػحاب, كا 
 (1)الهإلط ة.
تزاهإلػت هػح بػدء الحهاػة ال ك ػة ل ػكات  هرحاػة الحسػـ ال سػررم: ةثانيلرحمة امال
حهاػة  11/1/3993, كت بػا يػم 35/3/3993 د ال كات ال راق ة يم دكلم الالتحالؼ 

 (2).17/1/3993بر ة دي ت ال كات ال راق ة ل ستس ـ يم 

صػدكر قػرار ه اػس , بػدأت هػح هرحاة ها ب د الحسـ ال سػررم: ةثالثرحمة المال
كت ػػهف ترت بػػات  ,الػػذم حػػدد شػػركط كقػػؼ إطػػ ؽ الإلػػار 1/4/3993يػػم  687األهػػف 

 (3)كآل ات ه  إلة لتح  ؽ ها  ام:
رػػػـ زاػػػج  5رػػػـ زاػػػج ال اإلػػػب ال راقػػػم ك 30إإلشػػػاء هإلط ػػػة هإلزكزػػػة السػػػ ح ب هػػػؽ  -3

 ال اإلب الرك تم ترابط ي ها كحدة هراقبة تاب ة لألهـ الهتحدة.

  راق ة.إلزع كتفر ؾ أساحة الدهار الشاهؿ ال -1

 زكدة الههتارات الرك ت ة التم استكلج زا ها ال راؽ. -1

 كرزا ا الدكؿ األخرل إلج أكطاإلهـ. ,إزادة  ه ح الرزا ا الرك ت  ف -4

 (4).ترس ـ كتخط ط الحدكد ب ف الباد فل الهتحدة لألهـ تاب ة ل إلة تشر ؿ -5

زاج بإل ة الإلظػاـ بالتالم, ك هرف ال كؿ بأف اال ت اح ال راقم لارك ت خٌاؼ أثاران كا حة 
 القا هم لهإلط ة الخا ج هف خ ؿ:

                                                           

, 1شػػ باف: باإلكراهػػا حػػرب الخاػػ ج: كث  ػػة كخبػػر (لإلػػدف: دار البػػراؽ لاطبػػح كالإلشػػر, ط) زبػػد الحسػػ ف 1(
 13), ص1994

) زبغ إل ػػك بر  إلسػػرم: الفرصػػة الثاإل ػػة: ث ثػػة رؤسػػاء كأزهػػة ال ػػكة ال ظهػػج األهر ر ػػة, تر هػػة: زهػػر 2(
 78), ص2007 ,1األ كبم (ب ركت: دار الرتاب ال ربم, ط

هر ػػح  ,1945م إلصػػؼ قػػرف دراسػػة يػػم تطػػكر التإلظػػ ـ الػػدكلم هإلػػذ حسػػف إلاي ػػة األهػػـ الهتحػػدة يػػ )3(
 310-309ص سابؽ, 

(بغػداد:  اه ػة بغػداد,  س اسػ ةال اػـك اله اػة  ,"السػاهرائم: "هسػت بؿ الػدكر القا هػم لا ػراؽ ) خا ػؿ4(
 33), ص2003 ,27ال دد را ة ال اـك الس اس ة,
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اخػػػت ؿ تػػػكازف ال ػػػكل االسػػػترات  م يػػػم الخاػػػ ج هػػػح تػػػده ر قػػػكات التحػػػالؼ لا ػػػدرات  -
ال ػػكة, بف ػػؿ قػػرارات كقػػؼ  ال سػػرر ة ال راق ػػة, كبػػك هػػا أب ػػج ال ػػراؽ ه  ػػدان أك هإلػػزكع

زلػػػ  زػػػف إطػػػ ؽ الإلػػػار التػػػم أإلهػػػت بػػػذه الحػػػرب, ههػػػا أسػػػهـ يػػػم إقصػػػاء ال ػػػراؽ كز
 (1)هح ط  القا هم.

خػػػ ؿ  -التػػػم اتخػػػذتها دكؿ ه اػػػس الت ػػػاكفاألهػػػف ال هػػػازم زػػدـ  ػػػدكل إ ػػػراءات  -
يم هكا هة الهخاطر القا ه ة التم  هثاها رػؿ هػف ال ػراؽ  -هرحاة ها قبؿ اال ت اح

كا  ػػػراف. لػػػذلؾ, تػػػـ االزتهػػػاد زاػػػج الحها ػػػة التػػػم تكيربػػػا الكال ػػػات الهتحػػػدة كحافائهػػػا, 
فررة الربط ال  كم ب ف الك كد الغربم يم دكؿ ه اس الت اكف, ك ػهاف كالترك ج ل

 (2)األهف كاالست رار يم الهإلط ة.
إل ػاح قػكات التحػالؼ يػم إ ػػفاء إلػكع هػف الشػرز ة زاػػج ك كدبػا يػم الخاػ ج, رأحػػد  -

هتطابػػات التػػكازف القا هػػم, زاػػج ازتبػػار أف ذلػػؾ قػػد تػػـ بإلػػاءن زاػػج طاػػب هػػف دكؿ 
ف هكا هػػة اال ت ػػاح ب ػػدراتها الذات ػة ل صػػبح بػػذلؾ أهػػف اله اػس, يػػم ظػػؿ ز زبػػا زػ
 (3)الخا ج  زء هف األهف الدكلم.

 
 
 
 

                                                           

(ب ركت: هررز دراسات الكحدة ال رب ة,  ال ربمه اة الهست بؿ   ,") هارتف رر هر: "ب د حرب ال راؽ1(
 76), ص2003 ,294ال دد

 الدكل ػة ه اػة الس اسػة ,"الخاػ ج الثاإل ػة أزهػة ب د الرك ت ة -ال راق ة الحدكد السر اإلم: "ترس ـ ) خالد2(
-231), ص1993 ,111ال ػػدد (ال ػابرة: هررػػز الدراسػػات الس اسػػ ة كاالسػػترات   ة بػػاألبراـ,

238 
)
3
 ( Stanley Hoffman: "A New World and its Trouble", Foreign Affairs (vol 

69, no 4, 1990), p.115 
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تػػدز ـ الهسػػاحة, ك  هػػاقكات بإلػػاء زاػػج الإلفػػاؽ ال سػػررم الػػديح بػػدكؿ اله اػػس لز ػػادة -
هها هرف ال كل الغرب ػة هػف تسػك ؽ أربػر قػدر هػف صػف ات التسػاح الدياز ة,  هاقدرات

  (1).الخا   ة لألرصدة الهال ة الهتإلاهم إلج االستإلزاؼكالدياع, يم ح ف أدل ذلؾ 
 زػػف الإلظػػاـ القا هػػم ال ربػػم هػػف خػػ ؿاله اػػس إلحػػك التهػػا ز دكؿ االزت ػػاد بسػػ م  -

 ال هػػػػازمكاسػػػػتبداؿ طاب ػػػػ   (2)ال ربػػػػم. األهإلػػػػمهػػػػف هحتػػػػكاه  *دهشػػػػؽ إزػػػػ فتفر ػػػػ  
تهػكز/  39 مي اله دلة الص غة , إذ  اءتب  قات ثإلائ ة هح هصر كسكر ا الت اقدم
 هصػر ة ب ػكات الت ػاكف االسػت اإلة ه اػس دكؿ تخك ػؿ زاػج ه صػكرة 3993  كل ػك

تكق ػح هػذررة تفػابـ هػح تػـ كرػذلؾ ( 3)ذلػؾ". يػم هػا رغبػت "إذا أرا ػ ها زاػج كسػكر ة
لاتإلسػػ ؽ بػػ ف اله اػػس  حػػددت أسسػػان  3991 شػػباط/يبرا ر يػػم اه ػػة الػػدكؿ ال رب ػػة 

 (4)لتأر د است  ل ة اله اس زف ال اه ة.كال اه ة ي ها ازتبره الب ض هحاكلة 
هػػػػا بػػػػ ف دكؿ  خػػػػ ؼلار إرباصػػػػات ك ظهػػػػ كههػػػػا   ػػػػب ذرػػػػره يػػػػم بػػػػذا الصػػػػدد,

ح ػث أبػدت رػؿ هػف  يم هرحاة ها ب د اال ت اح,اله اس بخصكص الت اهؿ هح ال راؽ 
ريػػح الحظػػر زػػف ال ػػراؽ كزكدتػػ  إلػػج الصػػؼ  إزاءقىطػػر هركإلػػة طف فػػة ك  الهػػاراتزهػػاف ك 

                                                           

السػػ هم (ال ػػابرة: هررػػز الح ػػارة  ال ػػالـ ال سػػرر ة يػػم كالهراإل ػػات حسػػ ف: ال ػػدرات ) زرر ػػا1(
 311لادراسات الس اس ة, د.ت), ص

http://www.ccps-egypt.com/upload/633601096686027322.pdf 
 زرب ة ل كة س ـ , ك إلص زاج: (تشر ؿ إلكاة1991/هارسآذار 6 تـ التكق ح زاج إز ف دهشؽ يم *

يػم  التإله ػة الهتكازإلػة تح ػؽ اقتصػاد ة س اسػات الخا ج, ه ابؿ إتبػاع كس هة هإلط ة أهف ت هف
 الدكؿ ال رب ة).

 268صؽ, هر ح سابالخا ج,  أزهة ال ربم ب د الإلظاـ س  د: هست بؿ الس د ) هحهد2(
شػرال ة دهشػؽ زػاهكد: إزػ ف أبػك سػ د ) هحهد3(  ال رب ػة, هحػرر -ال رب ػة ال  قػات يػم الف ال ػات كا 

 هررػز حػرب الخاػ ج (ال ػابرة: دركس هػف أخػرل: زرب ػة - زرب ػة حػرب يػم: حتػج ال تإلشػب
 702-701), ص1992 الس اس ة, كالدراسات البحكث

الإلظػػػاـ القا هػػػم ال ربػػػم: التفػػاز ت ال رب ػػػة كالتحػػػكالت القا ه ػػػة",  "كآخػػركف:, بػػدر زبػػػد ال ػػػاطج) 4(
(ال ػػابرة: هررػز الدراسػػات الس اسػػ ة كاالسػػترات   ة بػػاألبراـ,  1994الت ر ػر السػػترات  ج ال ربػػم 

 94ص ),1994

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=4308
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 ف هإلحػػت السػ كد ة كالبحػر ف كالرك ػت تسػػه  ت رب ػرة لا ػكات األهر ر ػػة يػم حػ, ال ربػم
 .1001كحافائها البر طاإل  ف خ ؿ الحرب زاج ال راؽ يم ال اـ 

هػػػح رػػػؿ هػػػف الػػػ هف  -السػػػ كد ة كالرك ػػػت -كزاػػػج صػػػ  د آخػػػر تػػػكترت ز قػػػات
ر هػا كل ب ا كاألردف كهإلظهة التحر ػر الفاسػط إلم  ػراء الهكقػؼ هػف الحػرب, كبػك هػا أ بػ

ألؼ  هإلم يم الس كد ة زاج ال كدة إلج ب دبـ, كرذلؾ األهر بالإلسػبة  800  ارب هف 
لافاسػػػط إل  ف اله  هػػػ ف يػػػم الرك ػػػت, إلػػػج  اإلػػػب تكقػػػؼ الػػػدزـ الهػػػالم الخا  ػػػم لػػػألردف 

 (1)بسبب تأ  ده ل ها ة اال ت اح.

 23أها زاج الص  د االقتصادم, يهػف اله حػظ ارتفػاع سػ ر بره ػؿ الػإلفط هػف 
دكالر يػم أ اكؿ/سػبتهبر هػف ذات  46إلػج إلحػك 1::2كالر يم حز راف/ كإل ك هف ال اـ د

بػػػر السػػػ كد ة كترر ػػػا, لػػػذلؾ زادت  ال ػػػاـ, ب ػػػدها تكقفػػػت أإلاب ػػػب إل ػػػؿ البتػػػركؿ ال راق ػػػة زى
الإلفطػم لت ػػك ض الػإل ص الإلػػا ـ زػف تكقػػؼ البتػػركؿ  االهػارات كالسػػ كد ة ح ػـ إإلتا ههػػ

 (2)الرك تم كال راقم.

رت الخسػػػائر الهال ػػػة لا ػػػراؽ بإلحػػػك كبشػػػرؿ إ ها ػػػار دكالر زإلػػػد  231 هػػػالم, قيػػػدًٌ
 798أدإلػػػج ت ػػػد ر إلت  ػػػة ال  كبػػػات الهفرك ػػػة زا ػػػ  بهك ػػػب قػػػرار ه اػػػس األهػػػف رقػػػـ 

. يػم حػ ف أإلفػؽ 3114, كرػذلؾ الحصػار االقتصػادم الػذم اسػتهر حتػج زػاـ2::2ل ػاـ
زػػػادة ) ل6::2 -1::2ها ػػار دكالر خػػ ؿ الفتػػرة ( 81الرك ػػت حػػكالم  تهك ػػؿ الحػػرب كا 

ها ػػػػػار دكالر لتهك ػػػػػؿ الحػػػػػرب  71الزهػػػػػار كالتسػػػػػا ح, ب إلهػػػػػا ترافػػػػػت السػػػػػ كد ة حػػػػػكالم 
زالػة أثػار الحػرب (خاصػة تاػكث الشػكاطئ). رهػا سػابهت ب  ػة دكؿ  كهشتر ات الس ح كا 
اله اػػػػػس يػػػػػم تهك ػػػػػؿ ال ها ػػػػػات ال سػػػػػرر ة كهسػػػػػازدة الػػػػػدكؿ الهت ػػػػػررة هػػػػػف اال ت ػػػػػاح 

                                                           

لغػػزك ال راقػػم خػػ ؿ األ ػػاـ األكلػػج لألزهػػة", هكقػػح إلرتركإلػػم: ) "الهكاقػػؼ كردكد الف ػػؿ ال رب ػػة ت ػػاه ا1(
 هكسكزة ه اتؿ هف الصحراء, د.ت

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/11/sec04.doc_cvt.ht

m 

)
2
 ( Paul Aarts &  Michael Renner: “Oil and the Gulf War”, Middle 

East Report (Vol. 21, No. 4, 1991), P. 28-29 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/11/sec04.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/11/sec04.doc_cvt.htm
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الػػدكؿ الههػػددة بال ػػدكاف بػػم التػػم تحهاػػت الترػػال ؼ لهػػا رػػاف هػػػف كلػػكال أف  (1)ال راقػػم.
 (2)الههرف أف  تـ بذا الحشد لتحر ر الرك ت.

 ثانٌاً: الوجود العسكري األجنبً فً دول مجلس التعاون الخلٌجً 

 السػػك س قإلػػاة شػػرؽ ال سػػرر ة هػػف هػػاقكات  ه ػػحسػػحب  فزػػبر طاإل ػػا ب ػػد إزػػ ف 
زاػػج تإلايسػػان  خػػ ؿ الحػػرب البػػاردة شػػهدت الهإلط ػػة )3(,1968 ػػاـ يػػم الالخاػػ ج  كهإلط ػػة

الػػػذم  السػػػابؽ بػػػ ف الكال ػػػات الهتحػػػدة كاالتحػػػاد السػػػكي تمال  كسػػػترات   ة هإلػػػاطؽ الإلفػػػكذ 
الدايئػػػة يػػػم الخاػػػ ج ال ربػػػم. كقػػػد بػػػدا كا ػػػحان أف الكال ػػػات  حػػػاكؿ الكصػػػكؿ إلػػػج اله ػػػاه

ئهػػػا الهحا ػػػ ف (إ ػػػراف الهتحػػػدة حاكلػػػت ت ظػػػ ـ إلفكذبػػػا يػػػم الهإلط ػػػة باالزتهػػػاد زاػػػج حافا
بػر هػا زػر  -الشاه سرائ ؿ) زى بهبػدأ إل رسػكف الػذم ت ػهف: هحاربػة الإلفػكذ السػكي تم,  ؼكا 

 )4(كالحفاظ زاج أهف إسرائ ؿ, ك هاف تديؽ الإلفط.

, كاخػػػت ؿ التػػػكازف 3979لرػػػف هبػػػدأ إل رسػػػكف اإلهػػػار هػػػح اإلػػػدالع الثػػػكرة ال راإل ػػػة 
. لػػػذلؾ, زهاػػػت الكال ػػػات 3979إلسػػػتاف الػػػدكلم يػػػم الهإلط ػػػة ب ػػػد الغػػػزك السػػػكي تم أليغا

 السر ح لاتدخؿ الهباشر يػم هإلط ػة الخاػ ج, يػم حػاؿ االإلتشار الهتحدة زاج إإلشاء قكات

بػر الخاػ ج إلػج أيغاإلسػتاف هػف السػكي  ت ت ػدـ  إ ػراف كبػك هػا زػرؼ بهبػدأ رػارتر لا ػاـ زى

3980.)5(  

                                                           

"الهكاقؼ كردكد الف ػؿ ال رب ػة ت ػاه الغػزك ال راقػم خػ ؿ األ ػاـ األكلػج لألزهػة", هكقػح إلرتركإلػم:  ) 1(
 .هر ح سابؽ,  هكسكزة ه اتؿ هف الصحراء

هر ػػح , 1945إلصػػؼ قػػرف دراسػػة يػػم تطػػكر التإلظػػ ـ الػػدكلم هإلػػذ  )حسػػف إلاي ػػة األهػػـ الهتحػػدة يػػم2(
 328 -323صسابؽ, 

)
3
 ( Alvin J. Cottrell & Frank Bray: Military Forces in the Persian 

Gulf (Washington ;Sage Publications, 1978), p.7 

)
4
 ( Henry A. Kissinger: White House Years (Boston: Little Brown, 1979), 

p.564 

)
5
 ( David C. King & Zachary Karabell: The Generation of Trust: Public 

Confidence in the U.S. Military since Vietnam (Cambridge: Harvard 

University, John F. Kennedy School of Government, 2002), p.21 
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ف كال ػػراؽ), كهػػح تػػكلم ركإلالػػد ر غػػاف لاحرػػـ اتبػػح س اسػػة الحتػػكاء رػػؿ هػػف (إ ػػرا
), كذلػػػػؾ بػػػػدزـ طريػػػم الحػػػػرب, هػػػػح 3988-3980ال راإل ػػػة ( –خػػػ ؿ الحػػػػرب ال راق ػػػػة

 حػػرب إلػػاق ت الػػإلفطخػػ ؿ الحفػػاظ زاػػج الترت بػػات األهإل ػػة يػػم الهإلط ػػة؛ كقػػد بػػرز ذلػػؾ, 
) بػػػػػ ف الرك ػػػػػت كا  ػػػػػراف ح ػػػػػث سػػػػػهحت الكال ػػػػػات الهتحػػػػػدة بريػػػػػح ال اػػػػػـ 1987-1988(

 هاب ػػد , لحها تهػػا هػػف ب هػػات ال ػػكارب ال راإل ػػة ػػةاألهر رػػم زاػػج إلػػاق ت الػػإلفط الرك ت
  (1).ات ح الدزـ الرك تم لا راؽ

إال أف التكا د ال سررم ط اة تاؾ الفترة, راف يم أزالم البحار زاج ه ربػة هػف 
زػػػػدد هػػػػف بإلػػػػاء تشػػػػهؿ "تسػػػػه  ت زسػػػػرر ة" شػػػػكاطئ الخاػػػػ ج ال ربػػػػم, كاقتصػػػػر زاػػػػج 

 )2(.زسرر ة كازدق إشادة ص زاجإلدكف ال هخازفالهستكدزات ك ال

ك دت الكال ات الهتحدة إلفسها أهػاـ , 1990كهح اال ت اح ال راقم لارك ت زاـ 
دارة أزهاتػ . هههتػ  تـ بإلػاء تحػالؼ دكلػم اإلتهػت يػ )3(هحؾ ح   م لثبات ق ادتها لا ػالـ كا 

دكؿ اله اس إال أف الكال ات الهتحدة احتفظت ب دد هف  إلكدبا يم  تحر ر الرك ت,هح 
 )4(ط تم حظر الط راف يم  إلكب ال راؽ كشهال  (بدزـ بر طاإلم كيرإلسم).لهراقبة هإل

كيػػػم سػػػب ؿ اسػػػترهاؿ االحتػػػكاء الهػػػزدكج ل ػػػراف كال ػػػراؽ, دزهػػػت األهػػػـ الهتحػػػدة 
ال  كبػػات زاػػج ال ػػراؽ, يػػم حػػ ف ير ػػت الكال ػػات الهتحػػدة ز كبػػات أحاد ػػة  ػػد إ ػػراف, 

ج الطػػ ؽ (باسػػتثإلاء هػػا راإلػػت ياػػـ  رػػف بكسػػح ال ػػراؽ تصػػد ر الػػإلفط بصػػكرة قاإلكإل ػػة زاػػ

                                                           

ه اػػة ر ر ػػة ت ػػاه هإلط ػػة الخاػػ ج ال ربػػم", زػػز الػػد ف هحهػػد أحهػػد: "أب ػػاد الس اسػػة الخار  ػػة األه) 1(
 127), ص2008, إل ساف 4(هصراتة:  اه ة السػابح هف أرتكبر, ال دد  الساتؿ

)2  ( Edward J. Marolda & Robert J. Schneller: “The United States Navy and 

the Persian Gulf War” (Annapolis, MD: Naval Institute Press, 2001) 

http://www.history.navy.mil/wars/dstorm/sword-shield.htm 

هحهػػد يتحػػم ال ف فػػم: التػػكازف االسػػترات  م يػػم الخاػػ ج خػػ ؿ ز ػػد التسػػ  إل ات (أبػػك ظبػػم: هررػػز ) 3(
 13), ص2003, 1الهارات لادراسات كالبحكث االسترات   ة, ط

)
4
 ( Steve Bowman: “Iraqi Chemical & Biological Weapons (CBW) 

Capabilities” (Washington: Congressional Research Service, 17 

February, 1998), P. 8,12 

http://www.history.navy.mil/wars/dstorm/sword-shield.htm
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تسػػهح بػػ  األهػػـ الهتحػػدة لتهػػك ف األردف) إلػػج أف تػػـ االتفػػاؽ زاػػج برإلػػاهج الػػإلفط ه ابػػؿ 
. يػػم حػػ ف هإل ػػت الشػػررات الت ار ػػة كالحركهػػات هػػف االسػػتثهار 7::2الغػػذاء يػػم ال ػػاـ 

يم قطػاع الطاقػة ال راإلػم, كراإلػت السػ كد ة الهسػتف د الرئ سػم, ح ػث  ػازفت إإلتا هػا 
 )1(التس  إل ات لات ك ض زف الإل ص الذم خاف  ال راؽ.هف الإلفط يم أكائؿ 

هػػػح زاػػػج تػػكازف ال ػػػكل ال سػػػررم يػػػم الخاػػػ ج,  الكال ػػػات الهتحػػػدة بػػذلؾ, ب هإلػػػت
 ال سػرر ةه هكزػة هػف االتفاق ػات بهك ػب كقػد تػـ ذلػؾ  ,ك كد بر طاإلم كيرإلسم هحػدكد

 التم كق تها دكؿ اله اس زاج الإلحك التالم:
هإلػػذ أف الكال ػػات الهتحػػدة كالسػػ كد ة  بػػدأت ال  قػػات ال سػػرر ة بػػ ف ة:الســعودي

اسػػتأ رت الكال ػػات الهتحػػدة قازػػدة الظهػػراف ال ك ػػة كه إلاءبػػا زاػػج الخاػػ ج ال ربػػم زػػاـ 
ح ػػـ تسػػه  تها يػػم قكازػػدبا ال ك ػػة كيػػم هكاإلئهػػا لرػػؿ هػػف زادت السػػ كد ة , ثػػـ 1943

السػػػ كد ة ت ز ػػػد 1992زػػػاـ / كإل ػػػكافيػػػم حز ر ك  )2(سػػػ حم ال ػػػك كالبحػػػر األهػػػر ر  ف.
رها تـ إإلشاء ه هكزة هف (ال كازد  .اهاألهر رم لتدر ب   ش الدارةاتفاق ة زسرر ة هح ا
لرػػػف اله حػػظ ك ػػػكد إلػػػكع هػػػف الػػريض الشػػػ بم لاك ػػػكد ال سػػػررم  .* كالهػػدف ال سػػػرر ة)

 األهر رػػػم زاػػػج األرا ػػػم السػػػ كد ة, كل ػػػؿ ذلػػػؾ هػػػا ديػػػح بتإلظػػػ ـ ال ازػػػدة إلػػػج هها هػػػة
 إغػػػػ ؽ زاػػػػج الهتحػػػػدة الكال ػػػػات إ بػػػػار, بهػػػػدؼ 1996ب ػػػػض بػػػػذه ال كازػػػػد يػػػػم ال ػػػػاـ 

 19هػػف أصػػؿ  15كقػػد  ػػاءت ردة الف ػػؿ يػم رػػكف  )3(.السػ كد ة يػػم ال سػػرر ة قكازػدبا
 )4( حهاكف ال إلس ة الس كد ة. 11/9/2001 ب هاتشخص شارركا يم 

                                                           

)1  ( Kenneth Katzman: "Iraq: Oil-For-Food Program, International Sanctions, 

and Illicit Trade" (Washington: Congressional Research Service, 16 

April, 2003), p.4-9  

 90ص , اس ف سك د: الك كد ال سررم األ إلبم يم الخا ج, هر ح سابؽ )2(
)
3
 ( Alexander Cooley: Base politics: Democratic change and the US military 

overseas (Ithaca: Cornell University Press, 2008), p. 10-11 

اله اػػػة ال رب ػػػة األهر ر ػػػة: الهإلطػػػؽ الراسػػػخ لألهػػػف كالطاقػػػة",  -بػػػكؿ آرتػػػس: "ال  قػػػات السػػػ كد ة) 4(
 83), ص2006(ال دد األكؿ, شتاء لادراسات الدكل ة
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يم حفر الباطف, هد إلة الهاؾ  ال سرر ة (هد إلة الهاؾ خالد: العسكرية المدن1*
يم تبكؾ, هد إلة  ال سرر ة يم خه س هش ط, هد إلة الهاؾ زبد ال ز ز ال سرر ة ي صؿ

 ل كات الدياع ال كم). ال سرر ة يم الظهراف, هد إلة أـ السابؾ ال سرر ة الهاؾ يهد
د : (قازدة الهاؾ زبد ال ز ز ال ك ة يم الظهراف, قازدة الهاؾ زبػ*العسكرية القواعد *

  بف زبد ال ز ز ال ك ة يم  دة, قازدة الهاؾ يهد ال ك ة يػم الطػائؼ, قازػدة الهاػؾ 
ي صؿ ال ك ة يػم تبػكؾ, قازػدة الهاػؾ خالػد ال ك ػة يػم خهػ س هشػ ط, قازػدة الر ػاض 
ال ك ػػة, قازػػدة حفػػر البػػاطف ال ك ػػة, قازػػدة الهاػػؾ زبػػد ال ز ػػز البحر ػػة بالػػدهاـ, قازػػدة 

  )2( ؿ, قازدة األه ر ساطاف ال ك ة يم الخرج).الهاؾ يهد البحر ة بال ب

 11 , ب ػػػػػػػدالهإلط ػػػػػػػة يػػػػػػػمس اسػػػػػػػاتها ل ال ػػػػػػػداءهػػػػػػػح الشػػػػػػػ كر األهر رػػػػػػػم بتزا ػػػػػػػد 
إل اػػػػت قكاتهػػػػا يػػػػم السػػػػ كد ة,  إلشػػػػر, ك ؿبسػػػػبب دزههػػػػا لسػػػػرائ  ,2001أ اكؿ/سػػػػبتهبر

إلػج قازػدة  السػ كد ة هف أهر رم  إلدم 5611 إلحك 3114/:/37يمالكال ات الهتحدة 
 كهريػػؽ سػػاطاف, األه ػر قازػػدة يػم إلػػدم  611 حػكالميػػم حػ ف ب ػػم  ,م قىطػرال د ػد يػػ
 )3().سرافال قر ة يم الرئ سم ال  ش

                                                           
ـــــدن * يػػػػػم حفػػػػػر البػػػػػاطف, هد إلػػػػػة الهاػػػػػؾ  سػػػػػرر ةال  : (هد إلػػػػػة الهاػػػػػؾ خالػػػػػدالعســـــكرية الم
يػػػم تبػػػكؾ, هد إلػػػة الهاػػػؾ  ال سػػػرر ة يػػػم خهػػػ س هشػػػ ط, هد إلػػػة الهاػػػؾ زبػػػد ال ز ػػػز ال سػػػرر ة ي صػػػؿ
 ل كات الدياع ال كم). ال سرر ة  إلة أـ السابؾيم الظهراف, هد ال سرر ة يهد
ه تػػز الػػدبس: "أبػػـ ال كازػػد األهر ر ػػة يػػم هإلط ػػة الخاػػ ج ال ربػػم", هكقػػح الرتركإلػػم: الصفصػػاؼ, ) 2(

30/11/2011 
http://www.safsaf.org/word/2011/nov/183.htm 

: (قازػػدة الهاػػؾ زبػػد ال ز ػػز ال ك ػػة يػػم الظهػػراف, قازػػدة الهاػػؾ زبػػد   بػػف زبػػد العســكرية القواعــد*
ال ز ز ال ك ة يم  دة, قازدة الهاؾ يهد ال ك ة يم الطػائؼ, قازػدة الهاػؾ ي صػؿ ال ك ػة يػم تبػكؾ, 

ؾ خالػػد ال ك ػػة يػػم خهػػ س هشػػ ط, قازػػدة الر ػػاض ال ك ػػة, قازػػدة حفػػر البػػاطف ال ك ػػة, قازػػدة الهاػػ
قازػػدة الهاػػؾ زبػػد ال ز ػػز البحر ػػة بالػػدهاـ, قازػػدة الهاػػؾ يهػػد البحر ػػة بال ب ػػؿ, قازػػدة األه ػػر سػػاطاف 

 ال ك ة يم الخرج).
)
3
 ( John Pike: “Saudi Arabia Facilities”, 5/7/2011 
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 ,1987شرؿ االزتداء ال راإلم زاػج إلػاق ت الػإلفط الرك ت ػة يػم ال ػاـ  الكويت:
إلهكذ ان لبدء التدخؿ ال سررم األهر رم شب  الهباشر هػح ريػح ال اػـ األهر رػم زاػج تاػؾ 

ت الحركهػػػػػة الرك ت ػػػػػة بتػػػػػار خ  ػػػػػكق. كيػػػػػم أز ػػػػػاب اال ت ػػػػػاح ال راقػػػػػم لارك ػػػػػت الإلػػػػػاق ت
هكا هػة كردع  هدؼ إلج ات اكف الديازم هح الكال ات الهتحدة لزاج اتفاؽ  4/9/1991

ت ز ػز إلػج  اإلػب أم زدكاف أك تهد د  ػد سػ ادة دكلػة الرك ػت كأهإلهػا ككحػدة أرا ػ ها, 
ة هػػػػف خػػػػ ؿ البػػػػراهج كالػػػػدكرات كالتػػػػدر بات ال ػػػػدرات الدياز ػػػػة لا ػػػػكات الهسػػػػاحة الرك ت ػػػػ

  )1(هة لهذا الغرض.ز هشتررة, كتكي ر  ه ح الخدهات كالهكاد الدياز ة ال ال

كبإلاء زاج بذه االتفاؽ تـ إشادة زدد هف ال كازد ال سػرر ة يػم الرك ػت أبرزبػا: 
 قازدة األ درع), ,قازدة الغد رم ,قازدة أحهد ال ابر ال ك ةال ك ة,  قازدة زام السالـ(

إلػج  ),ي ر  إل ػا ,سػب رباد, ر ف ػافالدكحػة, بػاتر كت, ز ,بكبر إلػ  ,إل ك ػكرؾ( كه سػررات
ه إلػػػاء  لك سػػػت ة يػػػم ازػػػدك ق, قازػػػدة الرك ػػػت البحر ػػػة, ك  ػػػةالبحر   اإلػػػب (قازػػػدة الشػػػ  بة

 ). ز رة ي ارا , خالشك ه إلاء  ,األحهدم

 ال كازػػػػد إلػػػػج الكصػػػػكؿ حر ػػػػةتػػػػـ ت د ػػػػد االتفػػػػاؽ ل شػػػػهؿ  ؛2001  ػػػػاـال مكيػػػػ
, يهػػػح احػػػت ؿ الخػػػدهات هػػػف كغ ربػػػا الهػػػدزكـ الكقػػػكد ال هرر ػػػة, الزفػػػاءات كالهػػػكاإلئ,
كبازػػػت  ,2005 -2003 اـك زػػػبػػػ ف األ ه اإلػػػان  الطػػػائرات كقػػػكد الرك ػػػت قػػػدهتال ػػػراؽ, 
 رػػاإلكف األكؿ/د سػػهبر إلها ػػة كحتػػج 2005 ذار/هػػارسهػػا بػػ ف آ ةهخفٌ ػػ بأسػػ ارالكقػػكد 
ك  ػػػػػكد ذلػػػػػؾ لاترارهػػػػػات التار خ ػػػػػة التػػػػػم ظاػػػػػت زال ػػػػػة هإلػػػػػذ اال ت ػػػػػاح ال راقػػػػػم  2008
 )2(لارك ت.

                                                           

, 1 اس ف سك د: الك كد ال سررم األ إلبم يم الخاػ ج (ب ػركت: هررػز دراسػات الكحػدة ال رب ػة, ط) 1(
 77-76), ص2004

)
2
 ( John Pike: “US Military Facilities in Kuwait - An Unsinkable Aircraft 

Carrier”, 29/12/2012 

http://www.globalsecurity.org/military/facility/kuwait.htm 

http://www.globalsecurity.org/military/facility/udairi.htm
http://www.globalsecurity.org/military/facility/kuwait.htm
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زاػج  21/10/2009  شار يم بذا الصدد, إلج أف حركهة الرك ػت كق ػت يػم
لهت اػػػؽ كا 18/8/1992الهكقػػػح ب إلههػػػا يػػػم تفػػػاؽ االطػػػٌكرت  ,يرإلسػػػا هػػػحاتفاق ػػػة دياز ػػػة 

 )1(بتإلظ ـ سبؿ الدياع زف الرك ت كس ادتها يم حاؿ ت ر ت الزتداء خار م.

ات ػػػاكف لزاػػػج اتفػػػاؽ  27/10/1991يػػػم  بحر إل ػػػةت الحركهػػة ال ػػػكقالبحـــرين: 
ت ػػػهف إ ػػػراء تػػػدر بات كتهػػػار ف هشػػػتررة بػػػ ف ال ػػػكات   ,الػػػديازم هػػػح الكال ػػػات الهتحػػػدة

إقاهػة  1993 ػاـ يػم الق ػة لاكال ػات الهتحػدة كقػد أتاحػت بػذه االتفا البحر إل ة كاألهر ر ة.
" الكاق ػة هػا CENTCOMاله ر ال ػاـ لا ػكات البحر ػة األهر ر ػة يػم الهإلط ػة الكسػطج "
البحػر ف ه ػران أ ػحت  1995ب ف آس ا الكسطج كال رف األير  م. كهػح بدا ػة تهكز/ كل ػك

لاكال ػػػات  رئ سػػػ ان  حا فػػػان  ت ػػػد البحػػػر ف ػػػذرر أف  )2(.ل  ػػػادة "األسػػػطكؿ الخػػػاهس" األهر رػػػم
  )3(.2002 آذار/هارس 25هإلذ  الإلاتك حاؼ خارج هفالهتحدة 

يػػم البحػػر ف,  شػػار إلػػج أبػػرز ال كازػػد  الك كد ال سػػررم األهر رػػمبػػ كي هػػا  ت اػػؽ
ة, قازػدة الهإلاهػة ال ك ػة, ال ف ػر ال سػرر  ةقازػدال سرر ة كبم (هطار البحر ف الدكلم, 

 ػػػذرر أف بر طاإل ػػػا تهتاػػػؾ سػػػبح سػػػفف ) 4().سػػػاهاف ه إلػػػاء, قازػػػدة "الشػػػ خ ز سػػػج" ال ك ػػػة
 (5(حرب ة هف ب إلها راسحات األلغاـ التح ت بال كات األهر ر ة يم البحر ف.

                                                           

ط ؿ الرإلػدرم: "الشػ خ  ػابر الهبػارؾ  ؤرػد أف االتفاق ػة الدياز ػة ال د ػدة اهتػدادان لاسػاب ة كهرهاػة ) 1(
 22/10/2009ألإلباء الرك ت ة, لها كلتف  اها", هكقح الرتركإلم: كرالة ا

http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2033957&language=ar 

 82ص, اس ف سك د: الك كد ال سررم األ إلبم يم الخا ج, هر ح سابؽ) 2(
)
3
 ( Kenneth Katzman: “Bahrain: Reform, security, and US policy” 

(Washington: Congressional Research Service, 21 March, 2011), p.11 

)4  ( John Pike: “Bahrain Facilities”, 5/7/2011 

http://www.globalsecurity.org/military/facility/bahrain.htm 

زبد ال ادر حر شاف: "بر طاإل ػا تخطػط لإلشػر قػكات الهشػاة كبػكارج بحر ػة يػم هإلط ػة الخاػ ج", هكقػح )5(
 28/2/2012الرتركإلم: الخبر, 

http://www.elkhabar.com/ar/monde/281649.html 

http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2033957&language=ar
http://www.globalsecurity.org/military/facility/kuwait.htm
http://www.globalsecurity.org/military/facility/kuwait.htm
http://www.elkhabar.com/ar/monde/281649.html
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سهحت قىطر لكحدات هف س ح ال ك األهر رم باستخداـ أرا ػ ها خػ ؿ قخطر: 
 خػ ؿأإلشأت ال ػكات الهسػاحة األهر ر ػة هرتبػان لهػا يػم الدكحػة , كقد حرب الخا ج الثاإل ة

 )1(.1992 / كإل كديازم يم حز رافالت اكف لااتفاق ة  قح البادافيم ح ف ك  .1991ال اـ 
إإلشػػاء ه هكزػػة هػػف ال كازػػد ال سػػرر ة زاػػج األرا ػػم ال ىطر ػػة  أتاحػػت لاكال ػػات الهتحػػدة

 ,أربر قازػدة  ك ػة أهر ر ػة خػارج حػدكد الكال ػات الهتحػدة : ك ةالقازدة ال د د أبرزبا: (
هف الس كد ة إلج قىطػر هػا  األهر ر ة ال سرر ة الهررز ة ل  ادة ال ك ة لا  ادةكقد اإلت ات ا

 ,2003ك 2002بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف زػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهم 
 ةػ سرر ػػػػػػػػالس ا ػػػػػػػػػة: اله ػػػػػػػػر اله ػػػػػػػػداإلم لا ػػػػػػػػكات الخاصػػػػػػػػة التاب ػػػػػػػػة لا  ػػػػػػػػػادة ال ه سػػػػػػػػرر

هطػار الدكحػة , سػإلكبم ه سػرر, 2001لاهإلط ػة الكسػطج هإلػذ ال ػاـ  األهر ر ة لهررز ةا
قىطػر  ػذرر أف  , قازػدة يػالركف).هسػ   دأـ س  د لادزـ الاك ستم, قازدة , قازدة الدكلم

 )2( .1994 ال اـ هرتبطة هح يرإلسا باتفاؽ ديازم هإلذ
بػػػػػ ف الكال ػػػػػات الهتحػػػػػدة كسػػػػػاطإلة زيهػػػػػاف يػػػػػم  ال سػػػػػررمبػػػػػدأ الت ػػػػػاكف  مـــــان:ع  
  ػػكاتت ػػهإلت إحػػدابها السػػهاح لا اتفػػاق ت فهػػح تكق ػػح  ,1980هػػف ال ػػاـ  / كإل ػػكحز راف
يػم حػ ف . زا هػا هتفػؽ ظػركؼ تحػت ال هاإل ة ال سرر ة الهرايؽ إلج الكصكؿب هر ر ةاأل

 الهسػػازدات لتػػكي ر كالت إلػػم, االقتصػػادم لات ػػاكف هشػػتررة ل إلػػة الثاإل ػػة تفاق ػػةالا أإلشػػأت
 زػػاـ يػػم ال هػػازم الػػدياع ه ابػػدة فاالباػػد  ػػددرهػػا  .زهػػاف إلػػج األهر ر ػػة االقتصػػاد ة
 ه ابػؿ يػم زهػاف  ك ػةال  كازدزدد هف ال استخداـ لهتحدةا لاكال اتبح ث  تاح  ,2002

 )3(أهر ر ة. زسرر ة هسازدات
ازد ثهر ت ك ق ,هس طه إلاء ه إلاء قابكس, ه إلاء ص لة, (: أما أىم ىذه القواعد

زاهػػان أف زيهػػاف تتهتػػح ب  قػػات زسػػرر ة كأهإل ػػة  )4(كالهسػػإلإلة.  ك ػػةالهصػػ رة كالب السػػ ٌ ك 
                                                           

)1  ( Christopher M. Blanchard: “Qatar: Background and U.S. Relations”, 

(Washington: Congressional Research Service, 6 June, 2012), p. 11 

)
2
 ( John Pike: “Qatar Facilities”, 29/12/2012 

http://www.globalsecurity.org/military/facility/qatar.htm 

)3  ( Kenneth Katzman: “Oman: Reform, security, and US policy” 

(Washington: Congressional Research Service, 5 December, 2008), p.2-3 

)
4
 ( John Pike: “Oman Facilities”, 5/7/2011 

http://www.globalsecurity.org/military/facility/qatar.htm
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 ساطإلة يملألخ رة  زسرر ة قازدة يتح إزادةض الباداف زاج هته زة هح بر طاإل ا إذ تفاك 
 ).2010  اـال هإلذزهاف 

أ رت الهارات هفاك ات هػح الكال ػات الهتحػدة هػف  اإلمارات العربية المتحدة:
ت ػػػاكف لاككقػػػح الباػػػداف "اتفاق ػػػة  ,1992  ػػػاـاليػػػم ههػػػا أ ػػػؿ إقاهػػػة "ترت بػػػات أهإل ػػػة" ب إل

ل تصػػػػاؿ   لاكال ػػػػات الهتحػػػػدة بإإلشػػػػاء هرتػػػػب سػػػػهحت( 1(.1994  ػػػػاـاليػػػػم  "ديازمالػػػػ
إإلشاء قكازد لك ست ة بحر ة يم رؿ هف ه إلاء زا د كراشد, كهطار  ال سررم, إلج  اإلب

 )2(ال ك ة. ةقازدة الظفر إلج  اإلب  الف  رة الدكلم
 

, 3995دياع هشػترؾ يػم ال ػاـ ان لاػاتفاقػكق ت هح يرإلسػا الهارات   شار إلج أف
 السػػابؽ الػػرئ س الفرإلسػػمرهػػا دشػػف  ,1008 / إلػػا ررػػاإلكف الثاإلم 36اتفاق ػػة أهإل ػػة  ػػـك ك 

قازػػػدة زسػػػرر ة دائهػػػة ه سػػػرر السػػػ ـ كبػػػك  1009/هػػػا ك ارأ 16إل رػػػكال سػػػارركزم يػػػم 
ك ػػدد   إلػدم, 500 قكاههػا إلػج حػكالم  صػؿ الهػاراتالفرإلسػ ة يػم  / ك ػة لا ػكاتبحر ة

الػػدكؿ الغرب ػػة  إحػػدلسػػا يرإل تحكبػػذلؾ أ ػػ (3)اتفػػاؽ الػػدياع الهشػػترؾ. يػػم الكقػػت إلفسػػ 
كالشػرؿ  17(اإلظػر ال ػدكؿ الػرقـ  )4(الخاػ ج.هإلط ػة خاصػة يػم  لها قكازػد زسػرر ة التم
 )13رقـ 

                                                                                                                                                      

http://www.globalsecurity.org/military/facility/oman.htm 

 96-95 اس ف سك د: الك كد ال سررم األ إلبم يم الخا ج, هر ح سابؽ,ص)1(
)
2
 ( John Pike: “United Arab Emirates Facilities”, 3:/23/2013 

http://www.globalsecurity.org/military/facility/uae.htm 

 -ح الرتركإلػم: ال ز ػرة اله ريػةالخاػ ج", هكقػ ال ا ؿ ز د الهربكف: "الإلفػاؽ ال سػررم يػم دكؿ زبد) 3(
  4/7/2010 -تحا  ت

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/251e94d1-a4e6-4861-87b4-

3ca5648b1b86 

)4  ( Molly Moore: “France Announces Base in Persian Gulf”, Washington 

Post Foreign Service, 16 January, 2008 

http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2008/01/15/AR2008011503298.html 

http://www.globalsecurity.org/military/facility/oman.htm
http://www.globalsecurity.org/military/facility/uae.htm
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/251e94d1-a4e6-4861-87b4-3ca5648b1b86
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/251e94d1-a4e6-4861-87b4-3ca5648b1b86
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/15/AR2008011503298.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/15/AR2008011503298.html
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 2228 عامال بعد الخميجي التعاون مجمس دول في ادمريكية العسكرية اتالقو  (:27) جدول
الدولة 
 المضٌفة

 المجموع عمان اإلمارات الكوٌت قَطر السعودٌة البحرٌن

 عدد
القوات 
 المتمركزة

1496 
حوالً 
500 

3432 
حوالً 
5000 

حوالً 
546 

حوالً 
26 

11.000 
 ً  تقرٌبا

القاعدة 
 الرئٌسٌة

  جوٌة جوٌة لوجستٌة جوٌة جوٌة بحرٌة

 المصدر:
Sun Degang: "The lv;.diUS Military Bases in the Gulf Cooperation Council 

States: Dynamics of  Readjustment" Journal of Middle Eastern and Islamic 

Studies in Asia (Vol. 4, No. 4, 2010), p. 51 

كيػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػكء ذألػػػػػػػػػػػؾ إل ػػػػػػػػػػػداف اسػػػػػػػػػػػترات   ة ال  ػػػػػػػػػػػادة الهررز ػػػػػػػػػػػة األهر ر ػػػػػػػػػػػة 
)USCENTCOM هسػػتهدة هػػف اسػػترات   ة االهػػف ال ػػكهم االهر رػػم كتكصػػ ات , كهػػف (

دة بتإلظػػ ـ بػػذا االسػػترات   ة كهػػف تػػـ االسػػترات   ة ال سػػرر ة األهر ر ػػة, أذ ت ػػـك بػػذا ال  ػػا
تإلسػػػػ ؽ براه هػػػػا هػػػػح االدارة األهر ر ػػػػة, كرػػػػذلؾ هػػػػح حافائهػػػػا لت ز ػػػػز الت ػػػػاكف كتح  ػػػػؽ 
اله اصػػػػد الهإلكطػػػػة بهػػػػا, كذلػػػػؾ هػػػػف خػػػػ ؿ الك ػػػػكد ال سػػػػررم األهر رػػػػم الهسػػػػتهر يػػػػم 

 )1( الهإلط ة, كاالست داد لا تاؿ حتم يم كقت الساـ  هف براهج خا   كه دة لاتدخؿ

 

 
 القواعد العسكرية ادمريكية المحيطة بإيران (:21) لشك

                                                           

هصػػػطفم الشػػػهرم :" زسػػػررة الخاػػػ ج الك ػػػكد ال سػػػررم االهر رػػػم يػػػم الخاػػػ ج ", ال ػػػابرة: ال ربػػػم  )1(
  71) ص2013, 1لاإلشر كالتكز ح ,ط
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 المصدر:         

http://www.asriran.com/ar/news/31226 

كلدزـ بذا االسترات   ة كحها   الهصالح االهر ر ة كهصالح حافائها كاصدقائها 
خاصػػ  بهإلط ػػة الخاػػ ج  ةة الهررز ػػة األهر ر ػػة  ازػػدت اسػػترات   يػػم الهإلط ػػة, يػػأف ال  ػػاد
 : )1(ترترز زاج هحكر ف بها

 اكال": الحرب: ك شهؿ االتم:

الػػػدخكؿ يػػػم أ ػػػة حػػػرب هحتهاػػػة كذلػػػؾ بهػػػدؼ حها ػػػة الهصػػػالح  األهر ر ػػػة يػػػم  -1
الهإلط ة كال س ها التم تت هف حر ة تديؽ الإلفط كحر ة اله حة ك ػهاف األهػف 

 كاالست رار.
طػػك ر ال كازػػػد ال سػػرر ة كاب ػػػاء زػػدد هػػػف قكاتهػػا الهسػػػاحة لاػػرد زاػػػج ال ها ػػػات ت -2

 . كبالشرؿ الذم  هرإلها هف تاب ة راية ال ها ات ال سرر ة.ةال سرر ة الهتكق 

                                                           

-73هر ح سابؽ, صهصطفم الشهرم:  زسررة الخا ج الك كد ال سررم االهر رم يم الخا ج,   )1(
71. 

http://www.asriran.com/ar/news/31226
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التاػػػػػك ح باسػػػػػتخداـ ال ػػػػػكة لػػػػػردع الصػػػػػرازات القا ه ػػػػػة التػػػػػم ت ػػػػػر بالهصػػػػػالح  -3
هر, كالهإلػػػػػاكرات األهر ر ػػػػة يػػػػم الهإلط ػػػػة هػػػػف خػػػػػ ؿ ك كدبػػػػا الهباشػػػػر كالهسػػػػت

 كالتدر بات الهشتررة كا راءات التحص ف االخرل. لت ز ز كبإلاء(الث ة الهتبادلة).
الحفػػاظ زاػػج اسػػت داد ال  ػػادة لا تػػاؿ لرسػػب أم حػػرب بشػػرؿ حاسػػـ كزاػػج رايػػة  -4

 هستك ات الصراع.

 تاإل ا":  التدخؿ: ك شهؿ االتم:

كات الهتحػػالؼ الحفػػاظ كالػػدزـ كالهشػػاررة يػػم تحالفػػات ك هػػكد اهإل ػػ  هػػح ال ػػ -1
 بالشرؿ الذم   هف الهصالح األهر ر ة كهصالح حافائها يم الهإلط ة.

 تطك ر كدزـ ال درات ال سرر ة لا  ادة الهررز ة يم هإلط   الخا ج. -2
دزػػػـ ال هػػػكد كترسػػػ خها يػػػم الهإلط ػػػة له اكهػػػة هػػػا  سػػػهم بهخػػػاطر اإلتشػػػار  -3

 .اساحة الدهار الشاهؿ كالرباب كدحر أم تهد دات تكا   حافائها
 اقاهة ز قات كد ة هح ق ادات الهإلط ة هف ال سرر  ف كالس اس  ف. -4
تطػػك ر هإلػػابج التػػدخؿ القا هػػم الهتراهػػؿ بالت ػػاكف هػػح حافػػائهـ هػػف خػػ ؿ  -5

 ال  ادات الهكحدة كالهإلظهات غ ر الحركه ة. 

ل سػػػػررم يػػػػم دكؿ الخاػػػػ ج االك ػػػػكد ك ػػػػرل ب ػػػػض البػػػػاحث ف االسػػػػترات    ف, أف 
يػػػم الهإلط ػػػة, زاػػػج  القا ه ػػػة ةه هإلػػػاللتطا ػػػات  رادزػػػان , ك هإلهػػػاأل  ػػػهاإلةال رب ػػػة  شػػػرؿ 
ة, يػػم ظػػؿ زػػدـ قػػدرة دكؿ إرادة الػػدكؿ اله ػػ فة, كبهك ػػب اتفاقػػات ثإلائ ػػتػػـ بػػ ازتبػػار أإلػػ 

يػػم حػػ ف  ػػرل بػػاحثكف  )1(.إلػػة التهد ػػدات الخار  ػػةاله اػػس زاػػج تشػػر ؿ قػػكة راي ػػة لهكاز 
 هػػػاز قاتزاػػػج ك , دكؿ اله ػػػ فةيػػػم الػػػ حر ػػػة ال ػػػرار جزاػػػ  ػػػؤثر سػػػابان آخػػػركف, أف ذلػػػؾ 
كقػػد دكلػػة ه ػػاكرة,  جب ػػـك زاػػ شػػفلـ تاػػؾ ال كازػػد اسػػتخدا يػػم حػػاؿالقا ه ػػة, خاصػػة 

                                                           

هكقػػػح  زبػػػد السػػػ ـ: "الك ػػػكد ال سػػػررم األهر رػػػم يػػػم الشػػػرؽ األكسػػػط .. لهػػػاذا كر ػػػؼ", هحهػػػد )1(
 10/3/2004 -تحا  ت ,يةالرتركإلم: ال ز رة اله ر 

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/870a74af-ecab-4f4e-86cf-

e2444a6fb376 

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/870a74af-ecab-4f4e-86cf-e2444a6fb376
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/870a74af-ecab-4f4e-86cf-e2444a6fb376
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, األهػر  تركف بذه ال كازد زر ة ل ربات اإلت اه ة هػف قبػؿ الػدكؿ الكاق ػة تحػت اله ػـك
 )1(إ راف. هح دكؿ ه اس الت اكف يم حالة اإلدالع هكا هة غرب ة اهتخش الذم

أهػػف الخاػ ج هسػؤكل ة الػػدكؿ ف األخ ػرة (إ ػػراف), تؤرػد دكهػان زاػج أف  شػار إلػج أ
خػارج  هػف دكؿالػتريض راية االتفاق ات كالترت بات األهإل ة التم ت  د هػح ك  الهطاة زا  ,

خطػران هت ػددان كهت اظهػان  هػدد أهإلهػا, يم الهإلط ػة   إلبمالك كد األكترل يم  (2).الهإلط ة
  (3).الهإلط ة هف  االست رار اإل داـيم  تسببك 

إلج  اإلب  ػغط الإلف ػات ال سػرر ة,  الداخام, جالر  كزدـ االست اء لتخف ؼك 
,  غراي ػان  التكسػح, يم ه ابػؿ الح ـ هف إلاح ة هاقكات زدد الكال ات الهتحدة بخفض بدأت

إذ تهرإلت هف خ ؿ الحرب زاج الرباب هف إلشر زدد رب ر هػف ال كازػد ال سػرر ة يػم 
بالتالم, باتت قكازدبا ال سرر ة تطكؽ إ راف, رغـ اإلسحابها هػف آس ا كالشرؽ األكسط. ك 

, إال أإلهػا ال زالػت 2014, ك اإلسحابها هػف أيغاإلسػتاف يػم ال ػاـ 2011ال راؽ يم ال اـ 
تسه  ت  تستخدـ ال كازد ال سرر ة الهك كدة يم ر  الباداف, إلج  اإلب حصكلها زاج 

 التاب ة لدكؿ اله اس. ال سرر ة هرايؽال باستخداـرب رة تسهح لها 

  اؼ إلج ذلؾ, أف الكال ات الهتحدة ال ت تهد رث ران زاػج قكاتهػا الهإلتشػرة زاػج 
إلهػػػا زاػػػج التكا ػػػد يػػػم أزػػػالم البحػػػار, كاله ػػػاه الدكل ػػػة, يهػػػم تهتاػػػؾ أ ػػػخـ  األرا ػػػم, كا 

يػػم  أسػػطكؿ هػػف حػػاه ت الطػػائرات, إلػػج  اإلػػب إإلشػػاء زػػدد رب ػػر هػػف ال كازػػد ال ائهػػة
, إذ  إلتشػػر رػػ  األسػػطكالف الخػػاهس كالسػػادس األهر رػػم, يػػم إلطػػاؽ حػػارالبالهح طػػات ك 

                                                           

ه اػػة الس اسػػة قػػح الرتركإلػػم: هك ال ربػػم كهػػكاز ف ال ػػكل القا ه ػػة",  هحهػػد السػػ د سػػا ـ: "الػػكطف )1(
 1/1/2010 هر ح سابؽ, ,الدكل ة

) زبػد الرػر ـ الغربااػم: "الث ػة بػ ف سػاحام الخاػػ ج ال ربػم أسػاس األهػف ي ػ ", هررػز دراسػات الخاػػ ج 2(
 15كال ز رة ال رب ة (الرك ت:  اه ة الرك ت,  د.ت), ص

)
3
 ( Shireen Hunter: “Iran's Pragmatic Regional Policy”, International 

Affairs (vol.56, no.2, 2003(, p. 133-147  
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البحػػر  ,بحػػر ال ػػرب, خاػػ ج زػػدف ,خاػػ ج زيهػػاف ,الخاػػ ج ال ربػػم ,الهحػػ ط الهإلػػدم شػػهؿ 
 , كصكالن إلج البحر األب ض الهتكسط. األحهر

باله ابؿ   د تكا د ب  ة الدكؿ ال ظهج األز اء يم ه اس األهف هحدكدان  ػدان 
ة الخاػػػ ج ال ربػػػم, ه ارإلػػػة بػػػالإلفكذ األهر رػػػم, إذ ال تك ػػػد سػػػكل قازػػػدة السػػػ ـ يػػػم هإلط ػػػ

الفرإلس ة يم الهارات, كهف اله رر إشادة قازدة بر طاإل ة يم زهاف, هح الشارة إلج أف 
 راتا الدكلت ف, تهاراف تسه  ت زسرر ة رب رة يم الهإلط ة.

ز قػات كط ػدة هػح إ ػراف, يم حػ ف   تصػر الإلفػكذ الركسػم كالصػ إلم يػم الهإلط ػة زاػج 
كرذلؾ ال راؽ. إلج  اإلب ب ض الهب  ات ال سرر ة, كالت اه ت الت ار ػة كاالقتصػاد ة, 
بها   ػهف تسػك ؽ هإلت اتهػا, زاهػان أف ال ػزء األربػر هػف الإلتػاج الإلفطػم لػدكؿ اله اػس 

 )22بات اه آس ا. (اإلظر الشرؿ الرقـ 

 العربي الخمي  في منطقةتوزع القواعد العسكرية ادمريكية  (:22) لشك

 

                              المصدر:         
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2012/04/201241713124276729

8.html 

 

http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2012/04/2012417131242767298.html
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2012/04/2012417131242767298.html
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ال ات الهتحدة بها ت دـ هف ا راءات زسرر ة لرم ت ػهف ب هإلتهػا كلـ ترتؼ الك 
كاإلفرادبا بهإلط ة الخاػ ج ال ربػم كاإلهػا سػ ت الػم اقاهػة ه هكزػة هػف الترت بػات الدياز ػة 
كاشػػػػراؾ دكؿ الهإلط ػػػػة كتحد ػػػػدا دكؿ ه اػػػػس الت ػػػػاكف الخا  ػػػػم بهػػػػذه الترت بػػػػات بهػػػػدؼ 

 ر ا االكساط الرسه ة الحارهة.ا فاء الطابح الشرزم زا ها زاج ازتبار اإلها هحط 

خ ػػار أهإلػػم  هرػػف الإلفػػاذ هإلػػ   أمكلػػذلؾ سػػ ت الكال ػػات الهتحػػدة الػػم زػػدـ تػػرؾ 
قائػد قػػكات -الػم هإلط ػة الخاػػ ج ال ربػم إال كرك ػػت لػ . كهػػف ا ػؿ بػػذا دزػا(را إلك ت اػػكر)

الػم  ػركرة بإلػاء حاػؼ ديػازم زاػج غػرار حاػؼ –البحر ة االهر ر ة يم الخاػ ج ال ربػم 
أف إلتػػرؾ يراغػػا بػػذه  دطاسػػم (الإلاتك),كقػػد سػػكغ ذلػػؾ الطػػرح ب كلػػ  (اإلإلػػا ال إلر ػػشػػهاؿ اال
 .(1) الهرة)

كلرػػم ت ػػـك الكال ػػات الهتحػػدة بػػدكر ال ػػاهف الخػػار م لهػػذه الترت بػػات يإإلهػػا زهاػػت 
 .(2)زاج ث ثة هستك ات

 تح  ؽ اربر قدر ههرف هف الت اكف ب ف الحافاء الهحا  ف. -3
  ة كثإلائ ة ب إلها كب ف رؿ حا ؼ زاج حدة.ز د اتفاق ات كه ابدات دياز -1
تاسػػػ س إلظػػػاـ ق ػػػادة كسػػػ طرة كاسػػػتحراـ زسػػػررم زاػػػج هسػػػتكم هإلط ػػػ  الخاػػػ ج  -1

ال ربػػػم  خ ػػػػح هباشػػػػرة لا ػػػرار االسػػػػترات  م االهر رػػػػم الػػػذم   ػػػػح الهصػػػػالح 
ال كه ػػة لاكال ػػات الهتحػػدة يػػم اله ػػاـ االكؿ ك تفػػرع زػػف ذلػػؾ بال ػػركرة ب ػػض 

زاػػػػج البػػػػر كالبحػػػر كي ػػػػ  زػػػف التهررػػػػز الهسػػػػبؽ الك ػػػكد ال سػػػػررم الهباشػػػر 
 لاس ح كاله دات ال سرر ة التم تسهؿ زها ة التدخؿ السر ح زإلد ال ركرة.

 .(1)اها االسباب التم دي ت الكال ات الهتحدة الم طرح هثؿ بذا الهشار ح يهم

                                                           

ه اػػة دراسػػات هحهػػد  ػػكاد زاػػم:" األهػػف ال ػػكهم بػػ ف الصػػ   الهحا ػػة كصػػ   األهػػف الهسػػت ار", ) 1(  
 .14,ص2000, هررز الدراسات الدكل ة,  اه ة بغداد, 9,ال دددكل ة

ه اػػػة الس اسػػػة ", 1998-1978هج كالإلبػػػذزبػػػد  يهػػػد الإلف سػػػم:" ا ػػػراف كالخاػػػ ج د ال رت ػػػؾ الػػػد) 2(  
 .58, ص1999,ال ابرة,  كل ك/137, ال ددالدكل ة
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 احترار الدكر الرئ س يم الترت بات االهإل ة الخا   ة. -3
 رم اهر رم دائـ يم الخا ج.تكي ر غطاء شرزم لك كد زسر -1
 تفر ؾ الإلظاـ االقا هم ال ربم. -1
 تح  ـ الدكر االكركبم يم هإلط ة الخا ج. -4
 ت ا ص االزتهاد زاج االطراؼ االقا ه ة. -5

                                                                                                                                                      

هحهػػد  ػػكاد زاػػم:" االهػػف ال ػػكهم بػػ ف الصػػ   الهحا ػػة كصػػ   األهػػف الهسػػت ار", هر ػػح سػػابؽ, ) 1(  
 .14ص
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 اإللهًُـٍ االسـخمرار عهـً وأثرهـا انذونُـت انمىي حفاعالث:  املبذث انثاٍَ
 اخلهُج ملُطمت

تفػؽ زا هػا, بػ ف زػدد هػف الهادئ ؼ إلظاـ األهف القا هم به هكزة هف الهبػ  رٌ 
الدكؿ الهت اكرة, بهدؼ إدارة ق ا ا األهف الهشترؾ. كبذا الإلظاـ ال   إلم بال ركرة حؿ 
الإلزازػػات ال ائهػػة, بػػؿ  يشػػ ر إلػػج باػػكرة تفابهػػات كآل ػػات لات ػػاكف, تحػػكؿ دكف خػػركج بػػذه 

لقا هػػم كيػػؽ ا الإلظػػاـ كغالبػػان هػػا تػػتـ دراسػػة الإلزازػػات أك الخ يػػات زػػف إلطػػاؽ السػػ طرة.
 كاالقتصػاد ة الس اسػ ة كالتفػاز ت ال غرايػم كهػدل ت ػاإلس ال  قػات الت ػارب ازتبػارات

 )1(دكؿ الهإلط ة. كاال تهاز ة ب ف

كل ػػؿ ذلػػؾ هػػا ديػػح بػػدكؿ اله اػػس إلػػج البحػػث زػػف صػػ غة  د ػػدة ل ػػهاف أهػػف 
بال ػػػاية إلػػػج حها ػػػة كتػػػأه ف الخاػػػ ج هػػػف ح ػػػث ركإلػػػ  أهإلهػػػا رػػػدكؿ بالدر ػػػة األكلػػػج, 
 إلحك ال الـ. الههرات الهائ ة التم ت الشر اف الح كم لإل ؿ البتركؿ

ي اػػج الػػرغـ هػػف أف احػػت ؿ ال ػػراؽ قػػد أإلهػػج با سػػان أهإل ػػان ه ا ػػان بالإلسػػبة لػػدكؿ 
ه اػػػس الت ػػػاكف, إال أف الكاقػػػح ال د ػػػد هػػػا  ػػػزاؿ  هثػػػؿ تهد ػػػدان لهػػػا, يػػػم ظػػػؿ حالػػػة زػػػدـ 

اؽ, كالتػم سػػ ركف لهػا تػداز ات كا ػػحة االسػت رار الػداخام كالتطػكرات التػػم  شػهدبا ال ػر 
زاج الك ح القا هم بشرؿ زاـ, إذ شرؿ احت ؿ ال راؽ كتغ ر الإلظاـ ي   إل طػة تحػكؿ 
 كبر ػػػة يػػػم إلظػػػاـ األهػػػف القا هػػػم لهإلط ػػػة الخاػػػ ج, لػػػذا يػػػإف رػػػؿ دكلػػػة هػػػف دكؿ  ػػػكار 

يػم  ال راؽ, راحت تس ر س استها الخار  ػة زاػج إلحػك هفػاده بػأف ال ػراؽ سػ ركف حا ػران 
هراحؿ ترك ف الإلظاـ القا هم ال د د, كزاػج هختاػؼ الهسػتك ات سػكاء راإلػت س اسػ ة أـ 

 اقتصاد ة أـ أهإل ة.

  ػػػاؼ إلػػػج ذلػػػؾ, أف احػػػت ؿ ال ػػػراؽ شػػػرؿ خاػػػ ن يػػػم ترر بػػػة ه ادلػػػة التػػػكازف  
القا هػػم, إذ أسػػفر زػػف تإلػػاهم الػػدكر ال راإلػػم, يػػم ظػػؿ تصػػازد هخػػاكؼ دكؿ اله اػػس 

 الػػدهار تطك ربػػا ألسػػاحة هػػا الإلػػككم زاػػج أهػػف الهإلط ػػة, كاحتهػػاؿهػػف تػػداز ات برإلاه 

                                                           

 .20-19ص هر ح سابؽ, ,ال ربم القا هم الإلظاـ ب ؿ: الد ف كزام هطر  ه ؿ)1(
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االحتهاؿ الدائـ بكقػكع الحػرب, ك خاصػة يػم ظػؿ تفػاقـ التػكترات بػ ف الشاهؿ. كبالتالم, 
إ ػػراف هػػف  هػػة, كرػػؿ هػػف إسػػرائ ؿ كالغػػرب هػػف  هػػة أخػػرل, زاػػج خاف ػػة الهاػػؼ الإلػػككم 

 ال راإلم.

 اوالً: انسحاب قوات التحالف من العراق

 أسػاحة لإلتػاج هسػاز   ي هػا التسػا ح ة بهػا باسػتئإلاؼ أإلشػطت  ال راقم الإلظاـ تهـا

الكاقػح  ال ازػدة. لرػف تإلظ ـ كخاصة ال الـ يم الرباب ة الشاهؿ, كهساإلدة الهإلظهات الدهار
أثبت ز ؼ بذه االدزػاءات, يتحكلػت الهبػررات إلػج إلشػر الد ه راط ػة يػم ال ػالـ ال ربػم, 

زػػػادة ترت ػػػب األك ػػػاع  احت ػػػاطم الػػػإلفط ال راقػػػم   ػػػدر زاهػػػان بػػػأف )1(يػػػم الهإلط ػػػة. كا 

  (2)احت اطم الإلفط ال الهم. % هف33بإلحك

تشػػر ف  8 بتػار خ 3443رقػػـ  الػػدكلم األهػػف ي اػج الػػرغـ هػػف أف  قػرار ه اػػس
كالصػ ف,  كألهاإل ػا كركسػ ا يرإلسػا طػرؼ هػف شػد دة  كبػ  به ار ػة 1001 الثػاإلم/ارتكبر
 ههاههػا لإل ػاز التفتػ ش لفػرؽ الرػايم الكقػت هطالبة بإزطػاء هصاح ة- س اس ة الزتبارات

إال أف الكال ػات الهتحػدة أرادت أف تب ػث رسػالة إلػج  (3)ال ػراؽ. ال ػكة  ػد إلػج الا ػكء قبػؿ
يػتـ  )4(دكؿ الهإلط ة, يحكابا قابا ة استخداـ ال كة ال سرر ة لحداث التغ  ػر يػم الهإلط ػة.

, بهشػػاررة 1001 آذار/هػػارس 10ل ػػراؽ هإلػػذ بر طاإل ػػة لغػػزك ا -إزػػداد حهاػػة أهر ر ػػة

                                                           

رهػػز, كآخػػركف: "الحػػركب ال سػػرر ة يػػم هإلط ػػة الهشػػرؽ ال ربػػم كدكربػػا يػػم زػػدـ إلػػكر الػػد ف ب )1(
(ال ذق ػػػة:  اه ػػػة  ,ه اػػػة  اه ػػػة تشػػػر ف لادراسػػػات كالبحػػػكث ال اه ػػػةاالسػػػت رار االقتصػػػادم", 

 .239), ص2007, 2تشر ف, ال دد
(ال ػابرة: هررػز ,  ػةالدكل ه اة الس اسػةاألهر ر ة",  -ال راق ة األزهة يم الإلفط ال إلاإلم: "دكر ) خا ؿ2(

 36ص ),2003, 151ال دد الدراسات الس اس ة كاالسترات   ة باألبراـ,
 الهسػت بؿ ه اػة الدكل ػة", كالشػرز ة ال ػراؽ زاػج البر طاإل ػة -األهر ر ػة الهػزاط: "الحػرب ) هحهػد3(

 78), ص2003, 292(ب ركت: هررز دراسات الكحدة ال رب ة, ال دد ,ال ربم
 119, هر ح سابؽ,صه اة الهست بؿ ال ربم د حرب ال راؽ", هارتف رر هر: "ب) 4(
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)الشـــكل مـــن تصـــميم ) 11أسػػػترال ة بسػػػ طة, كبكلإلد ػػػة هحػػػدكدة. (اإلظػػػر الشػػػرؿ الػػػرقـ 
 الباحث(

2223(: توزع القوات الدولية المشاركة في الحرب عمى العراق عام 23شكل )
 

براغهػػاتم  باله ابػػؿ, ت اهاػػت الػػدكؿ القا ه ػػة اله ػػاكرة لا ػػراؽ هػػح بػػذا الكاقػػح هػػف هإلطاػػؽ
 (1)هحػػض, إذ سػػهحت الرك ػػت لا ػػكات األهر ر ػػة باسػػتخداـ األرا ػػم كاأل ػػكاء الرك ت ػػة.

كاست ابت دكؿ اله اس بشرؿ إ  ابم لطاب الرك ت يم إلشر قػكات "درع ال ز ػرة" زاػج 
يم األ كاء الس كد ة. يػم  رها سهح لاطائرات الحرب ة األهر ر ة بحر ة الحررة أرا  ها,

 أم يػم أرا ػ ها باسػتخداـ تسػهح لػف أإلهػا ال ػراؽ, كأزاإلػت حػدكدبا هػح حػ ف أغا ػت إ ػراف

ال راإلػم زػدة  ال ػكم لاه ػاؿ طػائرات التحػالؼ رغػـ اختػراؽ طػرؼ, ألم زسػرر ة زها ػات
  (2)هرات.

                                                           

) سػػاهم خا فػػة كحسػػف  ػػكبر: "صػػإلح ال ػػرار يػػم دكلػػة الرك ػػت:  دل ػػة ال  قػػة بػػ ف الإلخػػب الس اسػػ ة 1(
, 21ال رب ة, ال دد الكحدة دراسات (ب ركت: هررز اله اة ال رب ة لا اـك الس اس ةكاالقتصاد ة", 

 46), ص2009
(ال ػػابرة: هررػػز الدراسػػات  الدكل ػػة ه اػػة الس اسػػة ال د ػػد", األكسػػط كالشػػرؽ "إ ػػراف حهػػادة: ) أهػؿ2(

 136ص ,2003), 351ال دد  الس اس ة كاالسترات   ة باألبراـ,

المشاركة العسكرٌة فً غزو العراق آذار 3002
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الب ػث بػدالن  كحػزب كهػح سػ كط الإلظػاـ ال راقػم, تػـ حػؿ رػؿ هػف ال ػ ش ال راقػم
م حػ ف بػرزت تحػد ات  د ػدة ألهػف دكؿ الدكلػة, يػ بإلػاء إزػادة يػم بههػا االسػت اإلة هػف

 ,راؽسػرر ة لا ػل ػكة ال ا تح  ػدالخاػؿ يػم ه ادلػة االسػت رار القا هػم هػح  اله اس, إلت  ة
خرا ها هف  ب إلها أصبح األهف الخا  م هحرػـك بػأدكار  (1)االسترات  م, فكاز  ادلة التهكا 

اسػم كهحػكرم يػػم إقا ه ػة كدكل ػة  د ػدة السػ ها هػح دخػػكؿ الكال ػات الهتحػدة ر زػب أس
التفػػػػػاز ت القا ه ػػػػػة لاهإلط ػػػػػة سػػػػػكاء هػػػػػف خػػػػػ ؿ هػػػػػا طرحتػػػػػ  يػػػػػم هشػػػػػار ح الصػػػػػ ح 

 كالد ه راط ة, أك هف خ ؿ إثبات قدرتها زاج التغ  ر.

الهػكا س األهإل ػة يػم دكؿ اله اػس حػكؿ الر ف ػة التػم سػ بإلج  كبالتػالم, تزا ػدت
الكطإل ػة, خاصػة الػدكؿ  الحهالهصػ التهد ػدات الهاهكسػة بها ب رؿ األهف القا هم, إلت  ة

 ال اإلػػب يػم ديػاع بػ  الهحاذ ػة لاحػدكد ال راق ػة (السػػ كد ة كالرك ػت) لركإلهػا هرشػػكية

ظابرة ال إلؼ ال ابر لاحدكد, الذم ت سػده هإلها, إلج  اإلب الهخاكؼ هف تإلاهم  األزظـ
-الحررػػػات الفازاػػػة هػػػف غ ػػػر الػػػدكؿ, بهػػػا ي هػػػا الهإلظهػػػات الهكسػػػكهة بالربػػػاب الػػػدكلم

 األسػاحة, كالتػديؽ كدازش كالتم تهاؾ قػدرات رب ػرة زاػج تهر ػب - ها تإلظ ـ ال ازدةالس

زىبر الحدكد, يػم ظػؿ الهخػاكؼ الدكل ػة هػف كقػكع أسػاحة الػدهار الشػاهؿ يػم أ ػدم هثػؿ 
إلػػػج  اإلػػػب اتهاهػػػات الهتشػػػدد ف السػػػ ه  ف لاحركهػػػات الخا   ػػػة  (2)تاػػػؾ الهإلظهػػػات.

ؿ باد هساـ, كبك ها شػرؿ خطػران  ب ػث زاػج زػدـ بهسازدة دكلة غاز ة أ إلب ة يم احت 
 )3(االست رار يم ه ظـ دكؿ اله اس.

                                                           

شػػرال ةالهربػػكف: "زبػػد ال ا ػػؿ ) 1(  -: اله ريػػةال ز ػػرة", هكقػػح الرتركإلػػم: الػػدكر ال ربػػم أهػػف الخاػػ ج كا 
 33/33/1007 -تحا  ت

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/3aca415e-44a6-49f5-8960-

dd2edcf01f54 

( جوزٌققف مكمققٌالن: مالمملكققة العربٌققة السققعودٌة والعققراق الققنفط والققدٌن وتنققاحر طوٌققل مسققتمرم, 2)

  1-1صهر ح سابؽ,

حٌدر علً حسٌن: ماحتالل العراق وتداعٌاته اإلقلٌمٌةم, مركز دراسات وبحوث القوطن العربقً ( 3)

 70(, ص1007, 37)بغداد: الجامعة المستنصرٌة, العدد

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/3aca415e-44a6-49f5-8960-dd2edcf01f54
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/3aca415e-44a6-49f5-8960-dd2edcf01f54
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كل ؿ الخطر األربر بالإلسبة لدكؿ ه اس الت اكف تهثؿ يم الهخاكؼ هف تحػكؿ 
ال ػػراؽ إلػػج سػػاحة لاصػػراع زاػػج الإلفػػكذ القا هػػم, كهخػػاطر تفرػػؾ الدكلػػة؛ يػػم ظػػؿ بػػركز 

إقاػػ ـ رردسػػتاف ال ػػراؽ, كتزا ػػد أزهػػاؿ ال إلػػؼ اسػػت  ؿ ذاتػػم راهػػؿ الصػػ ح ات يػػم إدارة 
بهػػػا يػػػم ذلػػػؾ االزتػػػداء زاػػػج األهػػػارف اله دسػػػة كدكر ال بػػػادة.   ػػػاؼ إلػػػج ذلػػػؾ تإلػػػاهم 
الإلفػػكذ ال راإلػػم يػػم ال ػػراؽ, كهػػف ثػػـ يػػم الخاػػ ج ال ربػػم بأرهاػػ , يػػم ظػػؿ غ ػػاب الػػدكر 

 ( 1).الخا  م كاإلحسار الدكر ال ربم زإل 

ب  قػات  بحركهػات تتهتٌػح  ػاءت 1005هإلػذ ال ػاـ  البرلهاإل ة رها أف االإلتخابات
هح تإلػاهم دكر ب ػض  (2)الهادم كالاك ستم هإلها, الدزـ ب ض تتا ج كربها إ راف هح  ٌ دة

الها ش ات ال راق ة هثؿ   ش الههدم, كي اؽ بدر كغ اب االست رار الس اسم الإلا ـ زف 
  ػػة إلفسػػها, خاصػػة تاػػؾ التػػكتر الطػػائفم يػػم ال ػػراؽ الػػذم قػػد  صػػ ب اله ته ػػات الخا 

التم تتها ز بك كد الشػ  ة يػم هركإلاتهػا السػراإل ة, السػ ها البحػر ف كالرك ػت كالسػ كد ة, 
كبذا ها لهسإلاه هف التف  رات التم شهدتها رؿ هف السػ كد ة كالرك ػت يػم الفتػرة الحال ػة 

 .1035هف ال اـ 

كؿ لػػػذلؾ, سػػػ ت دكؿ ه اػػػس الت ػػػاكف, هػػػف خػػػ ؿ الهشػػػاررة يػػػم هػػػؤتهرات الػػػد
الهاإلحػػة, كإلػػادم بػػار س, كا تهازػػات دكؿ ال ػػكار, إلػػج هسػػاإلدة كث  ػػة ال هػػد الػػدكلم هػػح 

, كالتػم ت ػهإلت 1007أ ار/هػا ك  5 -4ال راؽ الصادرة زف هؤتهر شـر الشػ خ بتػار خ 
خطػػة خهسػػ ة ت ػػدـ دزهػػان هال ػػان كس اسػػ ان كيإل ػػان لا ػػراؽ, ه ابػػؿ تطب ػػؽ الحركهػػة ال راق ػػة 

 كالبحػر ف ك ػهف بػذا السػ اؽ, قاهػت الهػارات( 3)كاقتصػاد ة. إص حات س اس ة كأهإل ة

                                                           

ال ربم, هحرر يػم:  الرسهم الإلظاـ يازا ة زاج كالدكل ة القا ه ة الت اذبات هرسم: أثر ) هصطفج1(
 51), ص2009, 1لادراسات, ط ال ز رة (الدكحة: هررزال ربم  الرسهم الإلظاـ أزهة

)
2
 ( Saud al-Faisal:"The Fight against Extremism and the Search for Peace", 

(New York: Council on Foreign Relations, 20 September 2005). 

http://www.cfr.org/publication/8908/fight_against_extremism_and_the_searc

h_for_peace_rush_transcript_federal_news_service_inc.html 

, هر ػػح 2010-2001ه اػػس الت ػػاكف لػػدكؿ الخاػػ ج ال رب ػػة يػػم ز ػػده الثالػػث التراهػػؿ كالكحػػدة  )3(
 248ص سابؽ,
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زاػج إزفػاء ال ػراؽ هػف  الهػارات دكلػة تيكايػؽ سػكل بإزػادة يػتح سػػفاراتها يػم بغػداد, كلػـ
  (1)ت ك  ات الحرب لاهسابهة يم زها ة إزادة الزهار. د كإل  الهستح ة كهف

ل ػػراؽ خػػ ؿ شػػهر  ػػذرر يػػم بػػذا الصػػدد, بػػأف اإلسػػحاب ال ػػكات األهر ر ػػة هػػف ا
, ياقـ هف هظابر زدـ االست رار, إذ تزا دت كت رة ال ها ات 1033راإلكف األكؿ/د سهبر 

االإلتحار ة, يم ظؿ االتهاهات الهتبادلة ها ب ف الرتؿ الس اس ة حكؿ الهسؤكل ة زف تاػؾ 
األزهػػاؿ, كالتػػكتر هػػح حركهػػة رردسػػتاف ال ػػراؽ ب ػػد إ ػػكاء إلائػػب الػػرئ س ال راقػػم طػػارؽ 

هم, كهػف ثػػـ تإلػاهم االحت ا ػػات الشػ ب ة الهطالبػػة بتشػر ؿ حركهػػة كحػدة كطإل ػػة, الهاشػ
تهثؿ راية أط اؼ ال راؽ بازتباربا ال اهف ل دـ اإلفراط ز د بذه الدكلة, زاج أف ترػكف 
 الهكاطإلة كال درة كالرفاءة بم اله ا  ر األساس ة يم الت   ف كل س االإلتهاء الطائفم. 

 ػػدت حػػدة الت اذبػػات القا ه ػػة هػػا بػػ ف إ ػػراف التػػم كزاػػج الصػػ  د الخػػار م, تزا
تسػػػ ج إلػػػج هػػػؿء الفػػػراغ األهإلػػػم يػػػم ال ػػػراؽ ب ػػػد اإلسػػػحاب الكال ػػػات الهتحػػػدة هإلػػػ , رغػػػـ 
احتفاظ األخ رة بك كد زسررم/هدإلم بس ط غا ت  تػدر ب كت ه ػز قػكات األهػف ال راق ػة, 

 كحها ة الهصالح األهر ر ة يم ال راؽ. 

ال ػػػراؽ, كهػػػا صػػػاحبها هػػػف تحطػػػ ـ ا لػػػة ال سػػػرر ة  كبالتػػػالم, إف الحػػػرب زاػػػج
ال راق ة, زادت هف ح ـ الهخاطر التم تهدد دكؿ اله اس هح تإلاهم الإلفكذ ال راإلػم يػم 
هإلط ػػػػة الخاػػػػ ج, الهرشػػػػكية أهإل ػػػػان, ي ػػػػ ن زػػػػف اخػػػػت ؿ التػػػػكازف ال سػػػػررم يػػػػم الهإلط ػػػػة 

,كهػا ترتػب 1033ل ػاـ لهصاحة إ راف, ب د اإلسحاب ال كات األهر ر ة هف ال ػراؽ إلها ػة ا
زا ها هف ظهكر لا هازات الهتطرية الهثهثاة بػدازش كالتػم زهاػت زاػج تهز ػؽ الإلسػ ج 
اال تهػػػازم ال راقػػػم بسػػػبب االقتتػػػاؿ, ح ػػػت  سػػػ طر التإلظػػػ ـ زاػػػج هسػػػاحات رب ػػػرة هػػػف 

 الدكلة ال راق ة.

                                                           

القا ه ػة الهيحٌ ًػرة" (كاشػػإلطف:  الخاػ ج: الس واسػة الهتحػدة كدكؿ "إ ػراف كالكال ػات أكتػاكم: ) هار إلػا1(
 23), ص2009, 105 الدكلم, ال دد رارإل غم لاس ـ هؤسسة
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 ثانٌاً: الملف النووي اإلٌرانً وتداعٌاته على أمن منطقة الخلٌج

ك ر ال ػػػػػدرات الإلكك ػػػػػة ال راإل ػػػػػة بأبه ػػػػػة بػػػػػارزه يػػػػػم خر طػػػػػة تحظػػػػػم ازهػػػػػاؿ تطػػػػػ
االبتهاهات ال سرر ة كالس اس ة لا  ادة ال راإل ة, كالكاقح أف ال هكد ال راإل ة الهبذكلة يم 
بذا االطار تظهر تصكر ال  ػادة اال راإل ػة لػدكر ههػـ  هرػف  أف ت ػكـ بػ  ال ػدرات الإلكك ػة 

م ال ػػكة ال سػػرر ة ال راإل ػػة كت ز ػػز الهراإلػػة يػػم الت ػػك ض زػػف ال ػػ ؼ ال ػػاـ يػػم ا هػػال
القا ه ػػة كالدكل ػػة, ي ػػ " زػػف الهسػػازدة يػػم تح  ػػؽ الطهكحػػات الس اسػػ ة كاالقتصػػاد ة 

 كاألهإل ة لا ادة اال راإل  ف.

ح ػػث   تبػػر ال هػػؿ زاػػج اهػػت ؾ ردع إلػػككم بػػديا ا راإل ػػا" قػػد ها  ر ػػح الػػم زهػػد 
ه بإلاء قدرات إلكك ػة ذات ػة بإإلشػاء هفػازا ف الشاة ر ا بهاكم, الذم راف قد إلشط يم ات ا

ه خػػػػاكات يػػػم هد إلػػػػة بكشػػػػهر, كقػػػد اسػػػػتهرت ال ههكر ػػػػة  3100إلػػػكك  ف قػػػػكة رػػػؿ هإلههػػػػا
الس ه ة يم هكاصاة بذا الهشركع اال أف ال صؼ ال كم ال راقم أثإلاء الحرب اال راإل ة 

لػػؾ هحػػاكالت ال راق ػػة أدم الػػم ا  ػػاؼ ال هػػؿ يػػم بػػذا اله هػػح الإلػػككم ك  ت ػػد أإلػػ  تبػػح ذ
ال  ادة ال راإل ة الس م إلحك اهت ؾ قدرة إلكك ة ذات ة يم اقصر كقت ههرف, كالس ها زف 

 .(1)طر ؽ االست راد هف ال ههكر ات الس ه ة يم آس ا الكسطج

كب د ذلؾ بدأت إ راف ببإلاء أكؿ هحطة إلكك ة يم هد إلة بكشهر بهسازدة ركس ة 
ال راإل ػػة اله ار ػػة يػػم  ه ابػػدم خاػػؽ , كقػػد رشػػفت حررػػة1001هإلػػذ أ اكؿ/سػػبتهبر 

, زف إإلشاء إ راف هررز لتخص ب ال كراإل كـ يم هإلط ة إلتاإلز, كآخر 1001شباط/يبرا ر 
يم حػ ف ازتريػت إ ػراف بأإلهػا طػكرت دكرة الكقػكد الإلػككم  له ال ة اله اه الث  اة يم آراؾ.

لرإلهػػا زا ػػت  )2(بغ ػػة إإلتػػاج هػػكاد هخصػػبة تسػػتخدـ يػػم هحطػػات تكل ػػد الطاقػػة الرهربائ ػػة.
, كاسػتأإلفت تخصػ ب 1001برإلاه ها الإلككم بالتزاهف هح الحػرب زاػج ال ػراؽ يػم ال ػاـ 

                                                           

" ازهػػة البرإلػػاهج الإلػػككم اال راإلػػم كأهػػف : لػػكاء.د. ههػػدكح حاهػػد زط ػػة, لػػكاء.د. هحهػػد  هػػاؿ هظاػػـك )1(
 .178الخا ج", هر ح سابؽ, ص

هحػػػرر يػػػم الخاػػػ ج: تحػػػد ات   فػػػرم ر هػػػب: تػػػأث ر البرإلػػػاهج الإلػػػككم ال راإلػػػم يػػػم أهػػػف الحاػػػ ج, ) 2(
 234ص), 2005, 1(أبك ظبم: هررز الهارات لادراسات كالبحكث االسترات   ة, طالهست بؿ 
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. لذلؾ, زرض األهر ر كف كاألكرب كف زاج إ راف خ ار 1005ال كراإل كـ ه ددان يم ال اـ 
ه ابػػػػدة هإلػػػػح اإلتشػػػػار األسػػػػاحة  فالتسػػػػك ة أك ال  كبػػػػات, ب ػػػػد أف بػػػػددت باالإلسػػػػحاب هػػػػ

 )18.(اإلظر ال دكؿ الرقـ 1006/ها ك الإلكك ة يم أ ار



397 

 

 (: العقوبات الدولية وادمريكية وادوربية عمى إيران.28جدول )

 مضمون القرار تارٌ  القرار رقم القرار جهة العقوبة

 23/11/2006 1737 مجلس األمن
شخصققٌة  12عقوبققات اقتصققادٌة وتجارٌققة علققى كٌققانٌن و
 ٌرانٌةمرتبطٌن بالبرامج النووٌة والبالستٌة اإل

 24/3/2007 1747 مجلس األمن
كٌان مرتبط بالبرنامج النووي وفر   13تجمٌد أرصدة 

حظر على مشترٌات األسلحة اإلٌرانٌة وفر  قٌود على 
 القرو  إلٌران

 3/3/2008 1803 مجلس األمن
تجمٌققد أرصققدة عققدد مققن الكٌانققات واألشققخاص وفققر  
حظققر علققى تزوٌققد عٌققران بمعققدات ذات اسققتخدم مققزدوج 

 )مدنً وعسكري(

 9/6/2010 1929 مجلس األمن
فر  قٌود على االستثمارات اإلٌرانٌة وحظر بٌا عٌقران 
بع  األسلحة الثقٌلقة و توسقٌا الئحقة األفقراد والكٌانقات 

 المشمولة بالعقوبات

الوالٌققققققققققققققات 
 المتحدة

 1995 

منا الشركات األمرٌكٌة مقن االسقتثمار فقً قطقاب الطاققة 
نغرس قانوناً ٌفقر  عقوبقات علقى اإلٌرانً كما أقر الكو

الشركات األجنبٌة التً تستثمر فً هذا القطقاب بقأكثر مقن 
20  ً  ملٌون دوالر سنوٌا

الوالٌققققققققققققققات 
 المتحدة

 2008 
منا المصارف األمرٌكٌة من الوساطة فقً تحوٌقل أمقوال 

 ما عٌران

الوالٌققققققققققققققات 
 المتحدة

 2010تموز/ٌولٌو 
ثمر فً قطاب معاقبة بع  المجموعات األجنبٌة التً تست

 النفط اإلٌرانً

الوالٌققققققققققققققات 
 المتحدة

 
تشققققققققققققققققققققققققققققققققققرٌن 

 2011الثانً/نوفمبر
فقققر  عقوبقققات علقققى األشقققخاص القققذٌن ٌققققدمون دعمقققاً 

 لتطوٌر قطاب النفط اإلٌرانً

الوالٌققققققققققققققات 
 المتحدة

 31/11/2011 
تجمٌد أرصدة م سسات مالٌة أجنبٌة تقٌم عالقات تجارٌة 

 نفطما البنك المركزي اإلٌرانً فً قطاب ال

االتحققققققققققققققققققاد 
 األوروبً

 26/7/2010 

منا تقدٌم المساعدات الفنٌة أو نققل تكنولوجٌقا نفطٌقة علقى 
عٌران ما الحد من أنشطة بع  المصارف اإلٌرانٌة كمقا 
وسا نطقاق الئحقة األمقم المتحقدة للشخصقٌات المحظقورة 

 .من السفر السٌما أعضاء الحرس الثوري اإلٌرانً

االتحققققققققققققققققققاد 
 األوروبً

 2011 
شخص من  113كٌان عٌرانً ومنا  433د أرصدة تجمٌ

 الحصول على تأشٌرات دخول

االتحققققققققققققققققققاد 
 األوروبً

 19/1/2012 
منقققا قسقققم مقققن التعقققامالت المالٌقققة مقققا البنقققك المركقققزي 

 اإلٌرانً

االتحققققققققققققققققققاد 
 األوروبً

 23/1/2012 
فر  حظر نفطً تدرٌجً على عٌران ومعاقبة مصرفها 

فط اإلٌرانقً منقذ المركزي, تبا ذلك بحظر كامل على القن
 2012بداٌة تموز/ٌولٌو 

المصدر: مالمحطات الرئٌسة لتارٌخ العقوبات المفروضة على اٌرانم, موقا 
:news .com .alquds //www http/ 5/10/2012الكترونً: القدس, 

/view/id/389555 /article 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/389555
http://www.alquds.com/news/article/view/id/389555
http://www.alquds.com/news/article/view/id/389555
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لهػػا تػػأث ر رب ػػر  إ ػػرافالهفرك ػػة زاػػج  ةاالقتصػػاد  ال  كبػػاتاله حػػظ أف  هػػف
دكؿ  ال راإل ػة, كترا ػح االقتصػاد ال راإلػم, كقػد شػراتكهباشػر زاػج اإله ػار ق هػة ال هاػة 

 كزيهػاف زاػج الهػارات شػددت ح ػث بػذه ال  كبػات, إل ػاح يػم حاسػهان  زإلصػران  اله اػس

 ززلهػا إلػج تهػدؼ التػم التػداب ر زاػج تفػاؼاالل يػم إ ػراف تسػازد التػم شػبرات التهر ػب

 ال راق ة ها تزاؿ شب  هفتكحة. -رغـ أف الحدكد ال راإل ة )1(.اقتصاد ان 

كقػػد  ػػاء تشػػد د ال  كبػػات, ب ػػد أف رشػػؼ ت ر ػػر الكرالػػة الدكل ػػة لاطاقػػة الذر ػػة 
كاهت رهػػا اله ريػػة  بإلفسػػها, الإلػػككم الكقػػكد إإلتػػاج إ ػػراف زاػػج زػػف قػػدرة 8/33/1033

بػراهج أسػاحة الػدهار الشػاهؿ, ه تبػران أإلهػا  تطػك ر لتشػهؿ تهتػد أف  هرػف التػم كلك  ػةالترإل
 )2(.(NPT)يشات يم االهتثاؿ اللتزاهاتها بهك ب ه ابدة زدـ اإلتشار األساحة الإلكك ة

ال سػػػرر ة  اسػػػترات   تهاأف  ةؤرػػػده ,تػػػريض إ ػػػراف االتهاهػػػات الغرب ػػػةباله ابػػػؿ, 
أإلهػػا حر صػػة ب ػػات الهتحػػدة الراه ػػة إلػػج تطك  هػػا, ك دياز ػػة, بػػديها إحبػػاط هسػػازم الكال

 أهف كاست رار هإلط ة الخا ج الذم   تبر هف هسؤكل ة الدكؿ الهطاة زا  .زاج 

ك تصػػػكر الػػػب ض أف التهد ػػػد هػػػف البرإلػػػاهج الإلػػػككم ال راإلػػػم إلػػػابح هػػػف احتهػػػاؿ 
اكؼ تحكؿ البرإلاهج الإلككم هف برإلاهج ساهم الم برإلاهج زسررم كلرف اله حظ اف هخ

حتم لك راإلت لألغراض  -دكؿ الخا ج هف تطك ر ا راف ل دراتها الإلكك ة يم اقا ـ الخا ج
بػػػم هخػػػاكؼ  -السػػػاه ة هػػػا داهػػػت ت ػػػح يػػػم السػػػاحؿ الشػػػرقم كالشػػػهالم لاخاػػػ ج هباشػػػرة

ه ازفة. كبم تطكر  هس األهف الػكطإلم يػم ه اػس الت ػاكف بصػكرة خط ػرة لػـ  سػبؽ 
ا سػػكاء تصػػازدت األزهػػػة بػػ ف إ ػػراف كاله هكزػػػة لهػػا هث ػػؿ. كأف بػػػذا الخطػػر هاثػػؿ حتهػػػ

                                                           

الهحٌ ػرة", هر ػح سػابؽ,  القا ه ػة الس اسػة الخاػ ج: كدكؿ الهتحػدة كالكال ػات أكتػاكم: "إ ػراف هار إلػا)1(
 10ص

ككم  كاإلػػػػب زسػػػػرر ة لابرإلػػػػاهج الإلػػػػػ  : هصػػػػطفج زبػػػػد  : "ت ر ػػػػر الكرالػػػػة الدكل ػػػػة لاطاقػػػػػة الذر ػػػػة( 2)
سػػػرائ ؿ تسػػػػت د لاه ػػػـك زاػػػػج طهػػػراف", هكقػػػػح الرتركإلػػػم: صػػػػح فة األبػػػراـ,   .. ال راإلػػػم ال ػػػػدد كا 
5673: ,21/22/3122 

http://www.ahram.org.eg/Journalist-reporters/News/111900.aspx 

 

http://www.ahram.org.eg/Journalist-reporters/News/111900.aspx
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الدكل ػػػة, أكلػػػـ تتصػػػازد باإلتهػػػاج أسػػػاكب سػػػاهم كب بػػػارة أخػػػرم يأإلػػػ   رفػػػم لتهد ػػػد األهػػػف 
الػػػػكطإلم له اػػػػس الت ػػػػاكف تطػػػػك ر ا ػػػػراف ل ػػػػدراتها الإلكك ػػػػة يػػػػم الهرارػػػػز ال غراي ػػػػة التػػػػم 

 ػػػراف إ ػػػراف اختارتهػػػا لهػػػا يػػػم اقا ههػػػا, كبػػػك التطػػػكر الػػػذم خاػػػؽ بحػػػد ذاتػػػ  أزهػػػة هػػػح  
     .)1( دكؿ اله اس, كال راؽ, كال هف) أمالخا    ف راهـ (

 كاله تهػػح الػػدكلم,  ه ػػؿ فكيػػم ظػػؿ زػػدـ التكصػػؿ إلػػج تسػػك ة لألزهػػة بػػ ف إ ػػرا
الإلػككم, رغػـ الهػكا س الهتزا ػدة  إ ػراف طهكح لكقؼ ال كة إلج استخداـ دكؿ اله اس قادة

لهػػا  ج "إسػرائ ؿ" ب هػؿ زسػررم  ػد إ ػػراف,هػف ق ػاـ الكال ػات الهتحػدة أك حافائهػا أك حتػػ
زاػػج أهػػف الهإلط ػػة بشػػرؿ راهػػؿ, رحصػػكؿ تسػػرب إشػػ ازم   ػػكد  تػػداز ات يػػم ذلػػؾ هػػف

 إلج ركارث ب ئ ة يم حاؿ سكء إدارة هثؿ بذه الهرايؽ.

ل د تـ رصد ث ثة احتهاالت,  هرف هف خ لها ال  اـ ب هؿ زسررم  د إ راف, 
 قػػػكة رادزػػػة, كي عالػػػة يػػػم الػػػرد زاػػػج هصػػػادر الإل ػػػراف هتاػػػؾهػػػح الشػػػارة إلػػػج أف األخ ػػػرة ت

) زاهػػػان بػػػأف بػػػذه 14باسػػتخداـ صػػػكار خها البالسػػػت ة ب  ػػػدة الهػػػدل, (اإلظػػر الشػػػرؿ الػػػرقـ 
الصكار خ قاباػة لاتزك ػد بػالرؤكس الر هاك ػة كالب كلك  ػة, كقػد تػـ تطػك ر  ػزء كاسػح هإلهػا 

 ف. هحا ان يم ظؿ الحظر الهفركض زاج ت ارة الس ح هح إ را

                                                           

,:" أزهػػػة البرإلػػػاهج الإلػػػككم ال راإلػػػم كأهػػػف  د. ههػػػدكح حاهػػػد زط ػػػةلػػػكاء. ( 1) , لػػػكاء. د.  هػػػاؿ هظاػػػـك
  462الخا ج", هر ح سابؽ, ص
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 (: المدى المجدي لمصواريخ اإليرانية بعيدة المدى24شكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:
Missile Defense Program Overview For The Washington 

Roundtable On Science And Public Policy,             
 Missile Defense Agency, 29 January 2007, p.5 
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 واريخ اإليرانية حسب المدى المقدر(: أبرز أنواع الص29جدول )
 مالحظات الوقود طول المدى المدى المقدر Translation اسم الصاروخ

  صلب قصٌر المدى Eagle 40 km عقاب

  صلب قصٌر المدى Dawn-3 45 km 3 –فجر 

  صلب قصٌر المدى Dawn-5 75 km 5 –فجر 

  صلب قصٌر المدى Hawk-1 13 km 1 -شاهٌن

  صلب قصٌر المدى Hawk-2 20 km 2 -شاهٌن

  صلب قصٌر المدى Earthquake-1 125 km 1 -زلزال

  صلب قصٌر المدى Earthquake-2 200 km 2 -زلزال

 صلب قصٌر المدى Victorious 300 km 110 –فات  
آب 

2010 

 /130عٌقققران 
Nazeat 

Removal 
90-120 

km 
  صلب قصٌر المدى

Nazeat-6 Removal-6 100 km صلب المدى قصٌر  

Nazeat-10 Removal-10 
140-150 

km 
  صلب قصٌر المدى

   قصٌر المدى B  300 kmسكود 

   قصٌر المدى C  500 kmسكود 

   متوسط المدى D  800 kmسكود 

  سائل قصٌر المدى Meteor-1 300 km 1 -شهاب

  سائل قصٌر المدى Meteor-2 500 km 2 -شهاب

 Meteor-3 3 -شهاب
1300 km-
2000 

 سائل متوسط المدى
تمقققققققققققوز 

2008 

 سائل بعٌد المدى Powerful-1 2500 km 1-سجٌل
اختبققققققار/ 
 تطوٌر

Kh-55 Cruise 
2500-

3000 km 
  سائل بعٌد المدى

 -سقققققققققققققققققققققققجٌل
 /عاشوراء2

Baked Clay-2 
2200-

2400 km 
 صلب بعٌد المدى

اختبققققققار/ 
 تطوٌر

Anthony H. Cordesman and Alexander Wilner: The Gulf Military 

Balance in 2012                               
Washington, DC: Center for Strategic& International Studies, 2012), p. 

138 
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 الإلػككم تطػك ر برإلاه هػا يػم إ ػراف إل ػاح أف "إسػرائ ؿ" تػدرؾ االحتمـال ادول:

ة بها  شرؿ خطران  سػتهدؼ الهإلط  دكؿ دكف تهتار  استرات  م زإلصر تفكؽ هف س حرهها
تفاز ت إسرائ ؿ هػح أهػف  إل اط االلت اء يمال راإلم إحدل  ك بدك الهاؼ الإلككم )1(أهإلها.

 ال راإل ة أف تت ػ  إلحػك صػداـ زسػررم سػاير, -قٌدر لاتكترات السرائ ا ةها الخا ج, إذا 

تف د كقػػػد ترػػػكف دكؿ اله اػػػس الهسػػػ )2(ربهػػػا  رػػػكف الخاػػػ ج إحػػػدل سػػػاحات بػػػذا الصػػػداـ.ي
يػػم حػػاؿ بػػادرت إسػػرائ ؿ بهها هػػة إ ػػراف, إذ  -إف اسػػتطازت الب ػػاء زاػػج ح ػػاد -األربػػر

 تكقح ارتفاع أس ار الإلفط, يم ه ابػؿ الػتخاص هػف الخطػر ال راإلػم (كلػك  زئ ػان), يػدكؿ 
ف راإلت ت ارض أزهالها  الخا ج ال ترل يم "إسرائ ؿ" خطران ح    ان زاج أهإلها ال كهم, كا 

 )15ط ف. (اإلظر الشرؿ الرقـ التكس  ة يم ياس

                                                           

ه اػة دراسػات  ",2001-1923الترر ػة  -ال راإل ػة ال راق ػة ال  قػات الطك ػؿ: "هسػت بؿ ركاء) 1(
 108ص ),2008, 10(بغداد: هررز الدراسات القا ه ة,  اه ة الهكصؿ, ال دد إقا ه ة

 11/9/2007الخا ج", هكقح الرتركإلم: ال ز رة: اله رية,  ) زبد ال ا ؿ الهربكف: "إسرائ ؿ كأهف2(
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/a8686d0e-0fdc-4dd0-ab93-

1a718e336973 

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/a8686d0e-0fdc-4dd0-ab93-1a718e336973
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/a8686d0e-0fdc-4dd0-ab93-1a718e336973
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(: المسالك المحتممة لمطائرات اإلسرائيمية في حال توجيو ضربة عسكرية 25شكل )
 إليران.

 
 الهصدر:

Anthony H. Cordesman: The New IAEA Report and Iran's 

Evolving Nuclear and Missile Forces 

 (Washington, DC: Center for Strategic & International Studies, 

2011), p. 74  
لػذلؾ, هػػف الهحتهػؿ أف ت ػػـك إ ػراف هباشػػرة بػالرد زاػػج االزتػداء السػػرائ ام, كقػػد 
 ركف ذلؾ هف خ ؿ قصؼ صاركخم هرثؼ  د إسػرائ ؿ (األهػارف الهحتهاػة لألسػاحة 
الإلكك ػػػػػة), أك بػػػػػالرد زػػػػػف طر ػػػػػؽ الػػػػػكر ء هثػػػػػؿ: حػػػػػزب  , كحررتػػػػػم حهػػػػػاس كال هػػػػػاد 

 الس هم.

: بػػك ق ػػاـ الكال ػػات الهتحػػدة كحافائهػػا, ب ػػربة سػػر  ة كهفا ئػػة حتمــال الثــانياال
, التػم  حتهػؿ أف تإلطاػؽ هػف B-2لاهكاقح ال راإل ػة, ازتهػادان زاػج ال اذيػات ب  ػدة الهػدل 

, F-18قازدة د غكغارس ا يم الهح ط الهإلػدم, بري ػة زػدد هػف طػائرات ال  ػؿ الخػاهس, 
F-22 لاطائرات االزترا  ة ال راإل ة, كحها ة الطائرات  الهتطكرة, كذلؾ بهدؼ التصدم

 )16(اإلظر الشرؿ الرقـ  ال اذية أثإلاء أداء هههتها.
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 (: ادىداف المحددة في حال توجيو الواليات المتحدة ضربة عسكرية إليران.26شكل )

 
 الهصدر:

Anthony H. Cordesman: The New IAEA Report and Iran's 

Evolving Nuclear and Missile Forces 
 (Washington, DC: Center for Strategic & International Studies, 

2011), p. 57  
باله ابؿ, تهتاؾ إ راف زدد هف الخ ػارات لات اهػؿ هػح أم ازتػداء زاػج أرا ػ ها, 

هػػػػف خػػػػ ؿ ت ط ػػػػؿ الهصػػػػالح الدكل ػػػػة, زػػػػف طر ػػػػؽ هها هػػػػة إلػػػػاق ت الػػػػإلفط  ػػػػغط رال
كربهػا قطػح إهػدادات  (1),قط ها البحر ة الهإلتشرة يػم ه ػاه الخاػ جاألهر ر ة كالغرب ة زىبر 
 بره ػؿ زشػر ها ػكف " الػذم   بيػرهي حػكالم سػب ةبـاب السـالم/ىرمزالإلفط بإغ ؽ ه  ؽ "

كبحسػػب الخبػراء الإلفط ػػ ف, "قػػد تتػػراكح أسػػ ار بره ػؿ الػػإلفط يػػم حػػاؿ إغػػ ؽ  إلفػط  كه ػػان,
 دات الإلفط هف الخا ج".دكالر هح تكقؼ إهدا 400 - 150اله  ؽ ها ب ف 

                                                           

)
1
 ( Anthony H. Cordesman: The New IAEA Report and Iran's Evolving 

Nuclear and Missile Forces (Washington, DC: Center for Strategic and 

International Studies, 2011), P.70 
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يػػػػم حػػػػاؿ شػػػػاررت دكؿ اله اػػػػس بال ها ػػػػات ال سػػػػرر ة, أك  االحتمــــال الثالــــث:
سػػهحت لا ػػكات األهر ر ػػة بال هػػؿ هػػف أرا ػػ ها, سػػت ـك إ ػػراف بهها هػػة بػػذه الػػدكؿ هػػف 

, ترر ػر, كخطػكط األإلاب ػب, كهصػايم الإلشػ ت إإلتػاج الخاهػات الإلفط ػةخ ؿ اسػتهداؼ ه
, هحطػػػػات تحا ػػػة ه ػػػػاه البحػػػػرة ره اهػػػؿ تكل ػػػػد الرهربػػػاء, ك كرػػػذلؾ ب ػػػػض البإلػػػج التحت ػػػػ

 يػػم الخاػػ ج, هػػح احتهػػاؿ تهد ػػد االسػػت رار ال سػػرر ة كال كازػػد كال طػػح الهإلشػػ تك ػػرب 
(اإلظػػر  (1).الػػداخام يػػم دكؿ اله اػػس, ازتهػػادان زاػػج إلفكذبػػا يػػم الػػدكؿ الهتبا إلػػة هػػذبب ان 

 )17الشرؿ الرقـ 
 ية في حال توجيو ضربة عسكرية إليران.(: تحول الخمي  إلى ساحة مواج27شكل )

 

 المصدر:          
Anthony H. Cordesman: Iraq and the Military Balance in the Gulf 
(Washington, DC: Center for Strategic& International Studies, 

2010), p. 25 

 
                                                           

(
1

صبحية   ( جهاد الوحيسي; "الخليج العربي 77 حىار هلتهب  ببيي دولتبيي ًبىو"تيي"ق هىلبت اليتروًبي;

   7275العذد  -38/9/3121االلتصاد"  االليتروًي ق 

http://www.aleqt.com/2010/08/27/article_434654.html 

http://www.aleqt.com/2010/08/27/article_434654.html
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 ة, ي ػد تبإلػػت يػم ظػؿ سػػ م دكؿ ه اػس الت ػاكف لات اهػػؿ هػح أم هػف االحتهػػاالت السػاب
  استرات   ة إقا ه ة ترترز زاج الردع القا هم الهكسح, هف خ ؿ:

بإلػػاء كتػػدز ـ قكاتهػػا ال سػػرر ة الت ا د ػػة السػػ ها (ال ك ػػة, كالػػدياع ال ػػكم), هػػف أ ػػؿ  .3
تحس ف قدرات الردع الخاصة بها, كقد تـ ذلؾ هػف خػ ؿ إإلفػاؽ زسػررم ههػكؿ هإلػذ 

الهإلػاكرات ال سػرر ة كالتػدر بات بالت ػاكف هػح  هطاح ال رف الحادم كال شػر ف, كا  ػراء
 الدكؿ الغرب ة.

حها ػػػة  بهػػدؼ األهر ر ػػػة يػػم هإلط ػػػة الخاػػ ج ال ربػػػماألهإل ػػة الهظاػػػة االزتهػػاد زاػػج  .1
إلصػػػػػب إلػػػػػكز ف هػػػػػف هػػػػػف خػػػػػ ؿ ال راإل ػػػػػة, البالسػػػػػت ة خ كار تح  ػػػػػد الصػػػػػها, ك هإلشػػػػػ ت

, السػ كد ة يػم PAC-2صكار خ باتر كت ب  ا ها ( بطار اتالصكار خ االزترا  ة, 
PAC-3 ل رتفازػػػػػات كبػػػػػم هخصصػػػػػة  , البحػػػػػر ف, قىطػػػػػر)الهػػػػػارات ,الرك ػػػػػت يػػػػػم

ل رتفازػػػػات  )قىطػػػػر ,الهػػػػاراتيػػػػم  THAADصػػػػكار خ (, ك الهإلخف ػػػػة كالهتكسػػػػطة
ك  الهػػػػدل, ةب  ػػػػد التػػػػم ت هػػػػؿ باألشػػػػ ة AN/TPY-2 رادارات, إلػػػػج  اإلػػػػب ال ال ػػػػة
سػػ اطك  ت  ػػبهسػػتخدهة يػػم لا )EWR(الهبرػػر الإلػػذار اترادار   البالسػػت ة, الصػػكار خ ا 
 (1).الت ا د ة الطائراتك 

دارة الإل ػػػراف, هػػػف طػػػراز الدياع الػػػربػػػط هإلظكهػػػة  .1  ػػػكم بأإلظهػػػة ه ال ػػػة اله اكهػػػات كا 
الهإلصػػػكبة زاػػػج هػػػتف البػػػكارج الحرب ػػػة  ),Aegis Weapon System"إ  ػػػس"(

إلظػػاـ الإلػػذار كالسػػ طرة الهحهػػكؿ  , إلػػج  اإلػػباألهر ر ػػة, يػػم الخاػػ ج كبحػػر ال ػػرب
), لا  ػػػاـ بههػػػاـ الهراقبػػػة كال  ػػػادة كالسػػػ طرة ل ػػػكات الػػػدياع الترت ر ػػػة AWACS(  ػػػكان 

 (2)كال ك ة.

                                                           

)
1
 ( “Gulf States Requesting ABM-Capable Systems”, 10 December, 2012 

-capable-abm-requesting-states-ww.defenseindustrydaily.com/gulfhttp://w

04390/-systems 

 -هكقػػح الرتركإلػػم: ال ز ػػرة: اله ريػػة",  رػػكف؟ الػػدياع زػػف الخاػػ ج.. ر ػػؼ: "زبػػد ال ا ػػؿ الهربػػكف) 2(
 14/12/2009 تحا  ت,

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/e62b033f-8110-4913-83c9-

07163c72a891 

http://www.defenseindustrydaily.com/date/2012/12/10/
http://www.defenseindustrydaily.com/gulf-states-requesting-abm-capable-systems-04390/
http://www.defenseindustrydaily.com/gulf-states-requesting-abm-capable-systems-04390/
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/e62b033f-8110-4913-83c9-07163c72a891
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/e62b033f-8110-4913-83c9-07163c72a891
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ــاب "غػػ ؽ ه ػػ ؽ يػػم حػػاؿ إ  اسػػتخداـ طػػرؽ بد اػػة لتفػػادم ت طػػؿ صػػادرات الػػإلفط .4 ب
 األإلاب ػب , كبػم: (خطػمترػال ؼالأطػكؿ كأرثػر غػ ء يػم  هاكإلرغـ ر "ىرمزالسالم/

بػر ال ػراق  ف خػط  )1( كه ػان, بره ػؿ ه  ػ ف 1.1 ال صػكل طاقتههػا تباػ  السػ كد ة, زى
 5حػكالم   ػدرة تباػ , بالبحػر األحهػر إلجبر الس كد ة هر زى  أإلاب ب الشرؽ كالغرب, 
 3.800طاقػة تصػد ر ة بهػد شػبرة أإلاب ػب ب الهارات قاهترها ه   ف بره ؿ  كه ان, 

بػػػر بره ػػػؿ  كه ػػان  ها ػػكف كبإلػػا البػػػد هػػػف ( 2).خاػػ ج زهػػػاف الهطػػؿ زاػػػج الف  ػػػرة هريػػأ زى
". (اإلظػػر الشػػرؿ الػػرقـ ىرمــزبــاب الســالم/ "التػػذر ر باألبه ػػة االسػػترات   ة له ػػ ؽ 

18( 

 (: ادىمية االستراتيجية لمضيق "باب السالم/ىرمز".28شكل )

 
    المصدر: 

http://www.khubara.com/1052310-1-post.html 

                                                           

 كز ؼ هره  ف: "الههارة ال رب ة السػ كد ة كال ػراؽ الػإلفط كالػد ف كتإلػاحر طك ػؿ هسػتهر", هر ػح ) 1(
 7-6سابؽ, ص

زؼ ترافػة الػإلفط زاله ػان", هكقػح الرتركإلػم: زهرك االشهكإلم: "الطاقة األه رر ة: إغ ؽ برهز   ا) 2(
 26/1/2012, 1462 ر دة الإلهار, ال دد 

http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=312235&date=240620

11 

http://www.khubara.com/1052310-1-post.html
http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=312235&date=24062011
http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=312235&date=24062011
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تدرؾ دكؿ ه اس الت ػاكف أف رػ ن هػف  إ ػراف كال ػراؽ تشػر ف  ػزءان هػف دزػائـ 
إلطػاؽ  بػأف تكسػ ح االزت ػاد إلػج هػا  ػدزك ثهػة االسػت رار يػم هإلط ػة الخاػ ج. لرػف, لػ س

االسػت رار, إذ هػا تػزاؿ هشػاررة إ ػراف أك ال ػراؽ يػم  تح  ؽ الترت بات األهإل ة قد  سهـ يم
 ا هم هستب دة, ل دة أسباب:ترت بات األهف الق

 دكؿ زػدة إلظػر هػف ك هػة, الهحتهػؿ التهد ػد هصػادر ازتبػار إ ػراف أحػد األكؿ:

كيػػؽ ه ط ػػات زػػدة أبرزبػػا ال اهػػؿ ال غرايػػم كالهػػذببم, خ يػػات هػػح البحػػر ف  خا   ػػة
كالرك ت الس كد ة (التدخؿ يم الشؤكف الداخا ة), كصراع حػكؿ ال غراي ػا كاألرا ػم هػح 

 لاغاز). الدرة (ح ؿ ال زر الث ث), الرك تالهارات (

 كريػض الخا ج يم ترت بات األهف يم هه هف ررزبه التهتح يم إ راف الثاإلم: رغبة

 )1(كال سرر ة. ال كة البشر ة يم لها هإلاظرة دكؿ بأدكار دكربا هكازإلة

الثالث: تحكؿ ال ػراؽ إلػج أحػد هصػادر التهد ػد, ب ػد اإلسػحاب ال ػكات األهر ر ػة 
ها ار دكالر ق هة  4.1يم ظؿ ز ادة الإلفاؽ ال سررم لزادة بإلاء ال  ش ال راقم (هإل , 

 الصف ة اله ررة هح ركس ا).

 لذا, يإف الترت بات األهإل ة يم هإلط ة الخا ج,   ب أف تبإلج كيؽ الررائز التال ة:

هشػػػاررة  ه ػػػح دكؿ الهإلط ػػػة يػػػم ترت بػػػات األهػػػف القا ه ػػػة, اسػػػتإلادان إلػػػج ال  قػػػات  )3
 شتررة ي ها ب إلها.اله

 هح ال كل الدكل ة بهدؼ  هاف األهف كاالست رار يم الهإلط ة.تإلس ؽ ك ح آل ات لا )1
الهكق ػػة زاػػج دكؿ الػػهػػح القػػرار بحػػؽ إخػػ ء الهإلط ػػة هػػف أسػػاحة الػػدهار الشػػاهؿ,  )1

  .الطاقة الإلكك ة لألغراض الساه ة استخداـيم  االتفاق ات الدكل ة ذات الصاة
الخاػػ ج ال ربػػم,  هإلط ػػةخػػارج كسػػ ح الترت بػػات األهإل ػػة كبإلػػاؾ ثهػػة ه ترحػػات بت

بـاب "تداخؿ كث ؽ ب ف ه ػ  م بإلاؾ االسترات   ة,  يهف الإلاح ة شهؿ ال هف كبارستافتل
 يهثؿ األخ ر الحا ة الثاإل ة يم طر ػؽ الإلػاق ت الهحهاػة  إذ, "وباب المندب السالم/ىرمز

                                                           

 129-128الخا ج, هر ح سابؽ, ص أزهة ال ربم ب د الإلظاـ س  د: هست بؿ الس د هحهد )1(
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هغراي ػػػة لاػػػ هف لحػػػداث إلػػػكع هػػػف , ك هرػػػف تكظ ػػػؼ الرتاػػػة الد أكركبػػػا إلحػػػكبػػػإلفط الخاػػػ ج 
تػػرابط   كس اسػػم بػػ ف الخاػػ ج ك إلػػكب التػػكازف الػػد هغرايم يػػم الهإلط ػػة. رهػػا أف بإلػػاؾ 

كذلػؾ لركإلهػا تطػؿ زاػج بحػر ال ػرب, كلهػا حػدكد هػح إ ػراف آس ا, ي ها  ت اؽ ببارستاف, 
 ها كف إلسهة, كبم دكلػة إلكك ػة  هرإلهػا إحػداث تػكازف 345كتته ز ب دد سراإلها اله ارب 

هح إ راف يم حاؿ اهت رها لاس ح الإلككم, كبػم ذات تك هػات إسػ ه ة ال تختاػؼ زػف 
  )1(هإلط ة الخا ج ال ربم.

كبالتػػالم,  هرػػف ال ػػكؿ بػػأف تح  ػػؽ االسػػت رار القا هػػم  تطاػػب االلتػػزاـ بس اسػػة 
رسػػاء دزػػائـ راسػػخة لتح  ػػؽ  حسػػف ال ػػكار, كحػػؿ ال  ػػا ا الخ ي ػػة بػػالطرؽ السػػاه ة, كا 

الست رار؛ هف خ ؿ شرارة يازاة ها ب ف دكؿ اله اس, كدكؿ ال ػكار القا هػم, األهف كا
يهف الص ب التخاص هف حته ة ال غراي ا كه ت  اتها. لذلؾ, ال بد هف ص غة لات اكف 
 كالتفػػابـ األهإلػػم الهشػػترؾ ت  ػػد بإلػػاء الث ػػة بػػ ف هختاػػؼ األطػػراؼ القا ه ػػة, بهػػا   ػػهف

كك ػػح تشػػر  ات كا ػػحة بالإلسػػبة  كزػػدـ اسػػتخداـ ال ػػكة,ال ائهػػة,  احتػػراـ الحػػدكد الدكل ػػة
 الػديازم ح ػـ كات ابػات الإلفػاؽ, كتخفػ ض األسػاحة القتإلػاء كاسػتخداـ أإلػكاع ه  إلػة هػف

 غ ر الهبرر.

 

                                                           

زبػػػد ال ا ػػػؿ الهربػػػكف: "أهػػػف الخاػػػ ج هػػػف هإلظػػػكر   كس اسػػػم", هكقػػػح الرتركإلػػػم: هررػػػز الرايػػػد ف  ) 1(
 .هر ح سابؽ االسترات   ة,لادراسات كالبحكث 
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ــُج يف اطــار انخــذخم  ييســخمبم يــىازٍَ انمــى:  املبذــث انثانــث يف اخله
 اخلارجٍ

, حالػػػ  هػػػف زػػػدـ هػػػدم ال  ػػػكد الث ثػػػة الها ػػػ ة  جشػػػهدت هإلط ػػػة الخاػػػ ج زاػػػ
االسػػت رار ح ػػث ظػػؿ أهػػف الخاػػ ج خا ػػح لارؤ ػػة األهر ر ػػة كالغرب ػػة , كلػػـ تخػػض دكؿ 
اله اس حربا هإلفرده درا" لاتهد دات اك ال دكاف الذم ت ر ت ل  , كاإلهػا خا ػت  ه ػح 
حركبهػػػا بالتحػػػالؼ هػػػح الكال ػػػات الهتحػػػدة باألسػػػاس , كذلػػػؾ هػػػا حػػػدث يػػػم حػػػرب تحر ػػػر 

دكلػػػ  الخ يػػػة تإلظػػػ ـ ج كالحػػػرب زاػػػ 2003حػػػرب ال ػػػراؽ ,  1991 – 1990الرك ػػػت 
 حتم االف . باكالتم تدكر رحا كالشاـ دازش يم ال راؽ

كل ػػد ادت رػػؿ بػػذه الت ػػارب الػػم ارتبػػاط أهػػف الخاػػ ج بالكال ػػات الهتحػػدة بشػػرؿ 
, كاست ػايت دكؿ ه اػس الت ػاكف زػددا هػف ال كازػد ال سػرر ة األهر ر ػة , كل ػد  جاساس

   ال  اب ة كالساب ة زاج أهف الخا ج .راإلت لذلؾ إلتائ 

ح ث إل د اف رؿ خاؿ  ص ب تػكازف ال ػكم يػم هإلط ػة الخاػ ج ال ربػم  سػتدزم 
   ؤ التكازف الم إلصاب  الذم  ح ؽ هصاح  كر  لزادةثكابت  االست اإلة بال كم الخار  ة 
ابػاف الحػركب  –سػ ها يػم ظػؿ  ػ ؼ الإلظػاـ ال ربػم  ال دكؿ ه اس الت اكف الخا  م,

لتػػم شػػهدتها الهإلط ػػة, كالػػذم زػػزز هػػف تك ػػ  دكؿ اله اػػس إلحػػك االسػػتفادة هػػف ب را ػػ  ا
الإلظػػاـ الػػدكلم الػػذم تتززهػػ  الكال ػػات الهتحػػدة يػػم سػػب ؿ الحفػػاظ زاػػج تػػكازف قػػكم هت ػػدد 
االطػػراؼ يػػم الهإلط ػػة,  حفػػظ لػػدكؿ اله اػػس أهإلهػػا كسػػ ادتها, ك حػػكؿ دكف تفػػرد ال ػػكم 

 ).1(اف), يم ادارة الإلظاـ القا هم لهإلط ة الخا ج ال ربمالقا ه ة األخرل,( ال راؽ , ا ر 

 

                                                           

هسػػػت بؿ تػػػكازف ال ػػػػكم يػػػم الخاػػػ ج", الدراسػػػػات كالتحال ػػػؿ االسػػػترات   ة, هكقػػػػح الرتركإلػػػم, تػػػػار خ " )1(
 .2012/يبرا ر /23

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=256540 
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 :من الخلٌجألصعوبة التوصل الً صٌغه مشتركه  -أ

بػػػػالرغـ هػػػػف الفتػػػػرات الفاصػػػػاة بػػػػ ف الحػػػػركب التػػػػم شػػػػهدتها الهإلط ػػػػة هإلػػػػذ ال ػػػػاـ  
يتػػرات بػػذه  طػػكؿ, إل ػػداف 2003الػػم ال ػػاـ  1990/1991, الػػم ال ػػاـ 1980/1981

ؽ بػػ ف أم هػػف بػػذه الػػدكؿ زاػػم تح  ػػؽ االهػػف يػػم بػػذه الهإلط ػػة الحػػركب لػػـ  ػػتـ االتفػػا
داث حػالح ك ة هف ال الـ كالتم   تبر التحرؾ الكاق م لراي  الدكؿ الهطاة زاج الخا ج ل

طاػػػة زاػػػم  ػػػفتم هتغ  ػػػر  ػػػكبرم هاهػػػكس يػػػم الهحػػػددات الرئ سػػػ ة بس اسػػػات الػػػدكؿ ال
الػم صػ غ  هشػترر  كهتفػؽ الخا ج ت تبر شػرطا  كبر ػا ال غإلػاء زإلهػا , كذلػؾ لاتكصػؿ 

  ).1(زا ها لألهف القا هم الهإلطاؽ هف رؤم كطإل   لدكؿ بذه الهإلط ة

رهػػا اف ت ابػػؿ بحػػث أسػػباب زػػدـ االسػػت رار القا هػػم يػػم دكؿ الخاػػ ج كتحد ػػد 
الصػػ   الهإلاسػػبة السػػت  ابها بشػػرؿ هؤسسػػم كهتػػدرج, هػػف شػػأإل  تػػرارـ االزهػػات كبػػػركز 

ـ السػػابؽ كت  ػػد  هػػكد بإلػػاء الث ػػة الهتبادلػػة . كاسػػتهرار هشػػارؿ اقا ه ػػة  د ػػده تز ػػد الررػػا
هثػػؿ بػػذا الك ػػح بػػك بػػ  شػػؾ لصػػالح أطػػراؼ خار  ػػة, كيػػم غ ػػر صػػالح دكؿ الهإلط ػػة 
كشػػػ كبها , ح ػػػث   ػػػد خصػػػها هػػػف يػػػرص اي ػػػؿ لهسػػػت باها, بال ػػػاية الػػػم اف ازتهػػػاد 

ده تسػػػتغاها األهػػف القا هػػم زاػػػم هػػكاز ف ال ػػػكم ال سػػرر ة كحػػدبا  ك ػػػد زػػاده دائػػػرة هفػػر 
اطػػراؼ خار  ػػة , كثغػػرات  ادبػػ  قػػد تغػػرم ب ػػض األطػػراؼ القا ه ػػة بههارسػػ  إلػػكع هػػف 
اله هإلػػػة القا ه ػػػة أك ال  ػػػاـ بهغػػػاهرات بززززػػػ  اسػػػت رار الهإلط ػػػة, يػػػم ظػػػؿ غ ػػػاب ال ػػػ  

 .)2(إقا ه ة هشترر  تحكؿ دكف ذلؾ 

لػػذم رػػاف كبػػالرغـ هػػف ت ػػدد الهػػؤتهرات كالا ػػاءات الدكل ػػة حػػكؿ أهػػف الخاػػ ج, كا
بػػػالرغـ هػػػف ك , 2015هػػػا ك  ا ػػػار/14اخربػػػا يػػػم راهػػػب د ف ػػػد برزا ػػػة أهر ر ػػػة بتػػػار خ 

                                                           

ازػاده التفر ػر يػم االسػس  –د. هصطفم زبد ال ز ػز هرسػم :" هسػت بؿ االهػف االقا هػم الخا  ػم  )1(
  2006/ سبتهبر / 16ظكر كطإلم ", كرق  زهؿ ه ده  يم هكتهر الهإلاه  , كالخ ارات هف هإل

إلكك ة زرب   لهكا   التحد ات ال اه ػة الهسػت با ة " , ال ػـك , هكقػح الرتركإلػم , تػار خ  ة" استرات    )2(
 2006/سبتهبر/16

http://www.alyaum.com/article/2424197 
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إلهػػا ازطػػػت الكال ػػػات الهتحػػػدة ة دكؿ اله اػػػس إلتائ هػػا الهتكا ػػػ ة التػػػم لػػـ تطهػػػئف قػػػاد كا 
يرص  ال زػاده رسػب ث ػ  الحا ػؼ الخا  ػم, كال هػؿ زاػم طهأإلتػ  هػف تب ػات أم اتفػاؽ 

 كا ح  لا الـ ا هح.   شبإلككم هح إ راف باتت ه الهها 

كبػػػذا هػػػا قػػػد  ػػػؤدم الػػػم ت اػػػص الث ػػػة بػػػالحا ؼ األهر رػػػم, كراإلػػػت دالالت ذلػػػؾ 
زػف ال هػة, كبػذا   ةصػؿ سػتأهػف  دكؿ ه اػس الت ػاكف كا ح  بغ اب ارب ػ  هػف ززهػاء

الػذم أصػبح  ر ػد إإل ػاز  كباهػاأها  ػدؿ زاػم الشػؾ كاالحبػاط الخا  ػم هػف ادارة الػرئ س 
كبػذا هػا قػد   حػظ هػف  إ راف كال  رتػرث لاهػدد ال راإلػم يػم الهإلط ػة,االتفاؽ الإلككم هح 

, ي ػػد قاهػػت الههارػػة التػػكتر غ ػػر اله اػػف يػػم ال  قػػات بػػ ف أهر رػػا كدكؿ اله اػػسخػػ ؿ 
ال رب ػػػة السػػػ كد ة ب  ػػػد صػػػف ات تسػػػاح هػػػح رػػػؿ هػػػف ركسػػػ ا, كيرإلسػػػا ردان زاػػػج س اسػػػات 

 الكال ات الهتحدة األهر ر ة. 

التكصػؿ ال ػ  بػ ف إ ػراف كالػدكؿ الربػرل  ذم تػـاالتفاؽ الإلككم الكال ت د تداز ات 
هصػػػدر ال اػػػؽ الكح ػػػد لاػػػدكؿ الخا   ػػػة, بػػػؿ ثهػػػة قاػػػؽ خا  ػػػم ا  ػػػا هػػػف ترا ػػػح التػػػأث ر 
األهر رػػػم يػػػم الهإلط ػػػة كهحػػػاكالت إ ػػػراف هػػػؿء الفػػػراغ الإلػػػا ـ زػػػف ذلػػػؾ يػػػم ال د ػػػد هػػػف 

  ػػد بػػذا احػػد االسػػباب التػػم الهإلػػاطؽ, رهػػا بػػك الحػػاؿ يػػم سػػكر ا, كال ػػراؽ, كالػػ هف , ك 
  دي ت دكؿ الخاػ ج ال ربػم, ب  ػاده السػ كد ة, الػم اخػذ زهػاـ الهبػادرة ب  ػدا زػف كاشػإلطف
بتشػػر ؿ تحػػالؼ زربػػم ب  ادتهػػا لتحر ػػر الػػ هف هػػف ها شػػ ات الحػػكثم بطاػػب هػػف رئػػ س 

. يهػػم تػػرم اف الكال ػات الهتحػػدة ربإلػػت رػػؿ شػػمء يػػم ال ههكر ػة زبدربػػ  هإلصػػكر بػػادم
لهحاربػػة تإلظػػ ـ الدكلػػة االسػػ ه ة يػػم ال ػػراؽ كالشػػاـ " دازػػش " كبالتكصػػؿ الػػم الهإلط ػػة 

 .    )1(اتفاؽ إلككم هح طهراف 

بػػػـ الهافػػػات التػػػم إلاقشػػػها أ يػػػم حػػػ ف شػػػرات هسػػػال  الشػػػرارة األهإل ػػػة كالدياز ػػػة 
الطريػػاف األهر رػػم كالخا  ػػم يػػم قهػػ  راهػػب د ف ػػد. يالػػدكؿ الخا   ػػة  ػػاءت الػػم ال هػػة 

                                                           

الخا   ػػة ؟ ", الهررػػز ال ربػػم لألبحػػاث كدراسػػة  –ر ػػة " هػػاذا تح ػػؽ يػػم قهػػ  راهػػب د ف ػػد األهر  )1(
  2015/ ها ك /24الس اسات, هكقح الرتركإلم , 

http://www.dohainstituye.org 
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ز قػػػات دياز ػػػ  اكثػػػؽ تصػػػؿ الػػػم حػػػد ه ابػػػدة لاػػػدياع  جلحصػػػكؿ زاػػػا يػػػمكبػػم تطهػػػح 
ا الهشػػػترؾ , كبػػػك هػػػا أك ػػػحت  أداره الػػػرئ س اكباهػػػا سػػػافا باإلهػػػا غ ػػػر هتحهسػػػة لت ػػػد هه

 .بصكرة ه ابدة هرتكبة

زاػػج اف الكال ػػات الهتحػػده تتشػػارؾ هػػح  ةا هػػل الختػػاهمكبالف ػػؿ قػػد إلػػص الب ػػاف 
يػػػػم دزػػػػـ  ةتهثاػػػػالهلح اهصػػػػالل ربػػػػم يػػػػم حافائهػػػػا يػػػػم ه اػػػػس الت ػػػػاكف لػػػػدكؿ الخاػػػػ ج ا

 االست  ؿ الس اسم كس ه  ار  ها  د أم زدكاف خار م .

أم اف س اس  الكال ات الهتحدة ت ـك زام استخداـ رؿ زإلاصر ال كم ( بهػا يػم 
ذلػػػؾ ال ػػػكم ال سػػػرر ة لحها ػػػ  هصػػػالح  يػػػم هإلط ػػػ  الخاػػػ ج, كردع  أم زػػػدكاف خػػػار م 

 ).1(غ ر هرتكب   زام حافائها كشررائها بصكر كزكد

االتفاقػػات األهر ر ػػة الخا   ػػة التػػم تػػـ الشػػارة إل هػػا يػػم الب ػػاف كبػػذلؾ تػػتاخص 
تطػػك ر إلظػػاـ ديػػازم  :, كالتػػم  ػػاءت يػػم هاحػػؽ خػػاص يػػمالختػػاهم ل هػػة راهػػب د ف ػػد

بهػا يػػم ذلػؾ إلظػػاـ  صػاركخم بال سػػتم هشػترؾ كهتراهػػؿ بػ ف دكؿ ه اػػس الت ػاكف راهػػا,
هف الحدكد ال هإل ة الس كد ة,  بةهر ر ة , س تـ إلشره زام ه ر اإلدار هبرر بهسازده يإل ة أ

 80كترر ػز هب  ػات األسػاحة كتسػر  ها, ح ػػث تإلػكم السػ كد ة ز ػاده اسػطكلها ال ػػكم ب
طػائره قتال ػ ,  200, ل صؿ زػدد اسػطكلها ال ػكم الػم 2020ه اتاة بحاكؿ ال اـ  ةطائر 

التهد دات الخار  ة ك د الرباب, كز اده الترت بات كالهإلاكرات ال سرر ة الهشتررة  د 
كت ز ز أهف الشبرات اللرتركإل ة  د ازهػاؿ ال رصػإلة, كت ز ػز األهػف البحػرم, كتػدر ب 

 ).2(ال كات الخاصة كاال هزة االستخبارات ة الخا   ة 

هػػف التكصػػؿ الػػم  ةكبػػذلؾ لػػـ تهرػػف بػػذه الهػػؤتهرات كالا ػػاءات دكؿ الخاػػ ج راهاػػ
اػػج ازتإلػػاؽ إلظػػاـ خا  ػػم ه بػػكؿ هػػف هختاػػؼ االطػػراؼ ز ة, قػػادر ةهشػػترر ةس اسػػ  ةرؤ ػػ

 اله  إلة.
                                                           

(1( "U.S.- Gulf Cooperation council Camp David join statement". 

م لألبحػػاث كدراسػػة الخا   ػػة ؟ ", الهررػػز ال ربػػ –" هػػاذا تح ػػؽ يػػم قهػػ  راهػػب د ف ػػد األهر ر ػػة  )2(
 هر ح سابؽ الس اسات , هكقح الرتركإلم , 
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كلاكقػػكؼ زاػػم ه هػػؿ تهد ػػدات أهػػف الخاػػ ج الػػذم لػػـ  ػػتـ االتفػػاؽ زاػػج صػػ غة 
اهإل ة هشتررة تحكؿ دكؿ بذا التهد دات إل كد الم ها  اء زام لساف " خالد بف سػاطاف 

 :التالم رالقا ـ الخا  م بم  ألهفبف زبد ال ز ز " هف تهد دات 

هشػػػر ت الحػػػدكد البر ػػػ  كالبحر ػػػة, ي ػػػد تحكلػػػت ه ط ػػػات ال غراي ػػػة يػػػم  :"اوال
هإلط ػػ  الخاػػ ج, الػػم هصػػدر ههػػـ هػػف هصػػادر زػػدـ اسػػت راربا إلت  ػػة زػػدـ ر ػػا ب ػػض 

 لتغ  ر خر طتها كتحر ؾ حدكدبا. صدكلها بحدكدبا كتح إلها الفر 
 م لإلطاحػة تطا ات كاطهاع ب ض دكؿ القا ـ لاه هإلة القا ه ة , كالس :"ثانيا

 باألإلظهة الخا   ة.

سباؽ التساح يهػذا السػباؽ هػازاؿ هسػتهرا يػم الإلظػاـ القا هػم الخا  ػم, :  "ثالثا
 رغـ اإل  اخذ يم االإلحسار زاله ا.

 االرباب كال إلؼ الذم اإلتشر يم ا كإلة األخ رة. : "رابعا

ب  تهثػػػػؿ يػػػػم التهد ػػػدات السػػػػرائ ا ة كالتأ  ػػػد غ ػػػػر الهحػػػدكد هػػػػف  اإلػػػػ :"خامســـا
 .)1(الكال ات الهتحدة األهر ر ة لسرائ ؿ

يػػم اله ابػػؿ إل ػػد ك هػػات الإلظػػر ال راإل ػػة ازاء أهػػف الخاػػ ج هختافػػة تهاهػػا, ح ػػث 
 : تتاخص ي ها  ام

اقاه  إلكع هف الترت بات األهإل ة يػم الهإلط ػة  ت ػهف اسػت  ؿ دكؿ الخاػ ج  :"اوال
 كس ادتها زام ارا  ها.

رت بػػات األهػػف زاػػج رابػػؿ الػػدكؿ الثهػػاإلم الهطاػػة اف ت ػػح هسػػئكل   ازػػداد ت :"ثانيــا
 زاج الخا ج, اله صكد بها دكؿ اله اس الست), الم  اإلب ا راف, كال راؽ. 

                                                           

خالػػد بػػف سػػاطاف بػػف زبػػد ال ز ػػز آؿ سػػ كد:, " اهػػف الخاػػ ج هػػف هإلظػػكر كطإلػػم", هررػػز االهػػارات  )1(
 .38لادراسات كالبحكث االسترات   ة, ابك ظبم, ساسا  هحا رات االهارات, ص 
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ريػػػض التػػػدخؿ اال إلبػػػم يػػػم ترت بػػػات أهػػػف الهإلط ػػػة تحػػػت أم شػػػرؿ هػػػف  :"ثالثـــا
 االشراؿ.

 اخ ء هإلط   الخا ج هف هخزكف األساحة الت ا د ة كغ ر الت ا د ة. :"رابعا

السػهاح باسػتهرار ك ػكد ال ػكم الغرب ػة كاألهر ر ػة يػم الهإلط ػة هشػركط  :"مساخا
 باقؿ زدد ههرف هف ال كات الهساحة.

 زدـ ت بؿ أم دكر زربم يم أهف الخا ج.  :"سادسا

ف ا ػػػػراف تر ػػػػد خا  ػػػػا هغا ػػػػا ت ػػػػكد ي ػػػػ   صػػػػ غ  األهػػػػف أكهػػػػف خػػػػ ؿ ذلػػػػؾ إل ػػػػد 
تأر ػد الصػفة الدكل ػة لاههػرات الهائ ػة القا هم, ب إلها ترم دكؿ ه اس الت ػاكف الخا  ػم 

 .)1(يم الهإلط ة
 التحالف العربً )عاصفه الحزم( التداعٌات والنتائج -ب

اصػػػبحت االك ػػػاع ال  كس اسػػػ ة يػػػم هإلط ػػػ  الشػػػرؽ االكسػػػط زهكهػػػا كالخاػػػ ج 
 اقا ه ة. –زرب ة اك زرب ة  –بإلاء تحالفات زرب ة ل هسازدان  بشرؿ خاص تشرؿ زاه ن 

  كس اسم الرابف يم الشرؽ االكسط بهػا  رتإلفػ  هػف تهد ػدات ك ش ر الهشهد ال
تحكالت  كبر   يم ادكار ال كم الرئ س ة الفازاة كتحالفاتها كهصالحها, كبك  جلإأهإل ة, 

األهػػر الػػذم سػػتركف لػػ  تػػداز ات زاػػم حا ػػر كهسػػت بؿ التكازإلػػات القا ه ػػة كالدكل ػػة , 
 .)2(الس ها يم هإلط   الخا ج

لحػػـز تغ ػػران  ػػػذر ا يػػم س اسػػة الههارػػػة ال رب ػػة السػػػ كد ة ي ػػد شػػٌرات زاصػػػفة ا
باالإلت ػػاؿ هػػف الكسػػائؿ الإلازهػػة كاالإل ػػزاؿ الإلسػػبم زػػف األحػػداث إلػػج الكسػػائؿ  السػػاخإلة  

                                                           

(1 ) "SIMAN MURDEN , emergent Regional lower and intermational 

Reaction in the Galf , Clondon , Ithaca press,1995 " 

"قكة الخا ج ال سرر ة بػ ف التحالفػات الهؤقتػة كاالل ػات الدائهػة", هررػز ال ز ػرة هحهد بدرم ز د:  )2(  
 .1035/ها ك/38لادراسات, هكقح الرتركإلم, تار خ, 

http://www.studies.aljazeera.net 
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كالهباشػػػرة  لاتػػػدخؿ, كال تي تبػػػر زاصػػػفة الحػػػـز بالإلسػػػبة لصػػػإلٌاع ال ػػػرار السػػػ كد  ف ه ػػػرد 
دخؿ ال سػػػػررم القا هػػػػم أسػػػػهاه زها ػػػػة زسػػػػرر ة زػػػػابرة, لرإلهػػػػا تأسػػػػ س لهبػػػػدأ  د ػػػػد لاتػػػػ

, 1957, الػذم تهػت صػ اغت  زػاـ  *الب ض:" هبدأ ساهاف" زاػج غػرار "هبػدأ أ زإلهػاكر"
ك ػػإلص زاػػج أف " به ػػدكر أم باػػد طاػػب الهسػػازدة االقتصػػاد ة األهر ر ػػة أك ال ػػكف هػػف 

 .)1(ال كات الهساحة األهر ر ة إذا ها ت رض لاتهد د هف دكلة اخر"

الههارػػة ال رب ػػة السػػ كد ة يػػم بإلػػاء تحػػالؼو قػػكم هػػف  يػػم كقػػتو ق اسػػم إل حػػتك 
ـع  زشػػر دكؿو لاهشػػاررة يػػم الحػػرب  ػػد الحػػكث  ف يػػم الػػ هف, كزػػ كةن زاػػج ذلػػؾ , ي ػػد تػػ
تأه ف الشرز ة لهذه الخطكة "كبم شرطه رئ سم ألم تدخؿو دكلم إلا ح" هف خ ؿ إز ف 

 اه ة الدكؿ ال رب ة , كهإلظهة هف الهإلظهات القا ه ة الرئ س ة :  اثإلت فالتأ  د لها هف 
" التػػم  الت ػػاكف السػػ هم , الاتػػ ف أزربتػػا زػػف تأ  ػػدبها الهطاػػؽ لػػػ ها ة "زاصػػفة الحػػـز
ت كدبا الس كد ة يم ال هف , كبال اية إلج ذلؾ ت دـ الرئ س ال هإلم الهإلتخػب زبػد ربػ  

 ة زا ػػ  الههارػػة ال رب ػػة السػػ كد اسػػتإلدتهإلصػػكر بػػادم زاإلػػان بطاػػبو لاتػػدخؿ , كبػػك هػػا 
ل فاء الشرز ة زاج تدخاها ال سػررم يػم الػ هف , كيػم حػ ف  بػدك أف الههارػة ال رب ػة 
السػػ كد ة قػػد ي اػػت رػػؿ هػػا  إلبغػػم زا هػػا لطػػ ؽ بػػذه ال ها ػػة , يإإلهػػا األف بحا ػػة إلػػج 
التفر ر ب إلا ةو يم ر ف ة ك ح إلها ةو لها , بح ث أف ال ها ة بذه لف تسفر إال زف تفػاقـ 

 يم ال هف. ست راراالحالة زدـ 
زها ػػة زسػػرر ة يػػم الػػ هف قاهػػت بهػػا قػػكات تحػػالؼ زربػػم ب  ػػادة  :عاصــفة الحــزم ىــي 

ـ , كتشرات بذه ال كة هف 2015هارس  26الس كد ة هح بدء السازات األكلج هف  ـك 

                                                           

 1035هارس/آذار18اش  م: "هبدأ ساهاف" ,الح اة,  هاؿ خ )1(  
http://www.alhayat.com/opinion/jamal. 

, ك ػإلص زاػج أف " به ػدكر أم باػد طاػب الهسػازدة 1957"هبدأ أ زإلهػاكر", الػذم تهػت صػ اغت  زػاـ *
 ػػكات الهسػػاحة األهر ر ػػة إذا هػػا ت ػػرض لاتهد ػػد هػػف دكلػػة االقتصػػاد ة األهر ر ػػة أك ال ػػكف هػػف ال

 اخر"

http://www.alhayat.com/opinion/jamal
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) كالهغػػػرب 1دكؿ الخاػػ ج ال ربػػػم باسػػتثإلاء زهػػػاف إلػػج  اإلػػػب دكؿ أخػػرل هثػػػؿ بارسػػتاف(
ف , كحظ ػػت بتأ  ػػد كدزػػـ لك سػػتم أهر رػػم كبر طػػاإلم كيرإلسػػم كالسػػكداف كهصػػر كاألرد

طائرة كقطػح بحر ػة ك  ػكش بر ػة, كالشػرؿ التػالم  180كتررم , كتشارؾ ي ها أرثر هف 
 )  ب ف الدكؿ الهشاررة يم التحالؼ ال ربم.29رقـ (

 ( يبين الدول المشاركة في التحالف العربي29شكل )

 
.الهصدر :   قإلاة ركس ا ال ـك

://arabic.rt.com/news/778217https 

" التػػم بػػدأت زاػػج ي اػػ س هػػف قب ػػؿ الهبالغػػة ال ػػكؿ اف زها ػػات  "زاصػػفة الحػػـز
إلحك خاطؼ كسػر ح  سػكؼ تحػدد هسػت بؿ األهػف ال ػكهم ال ربػم كأهػف الخاػ ج كهسػت بؿ 

                                                           
)إإلسػػحبت بارسػػتاف هػػف التحػػالؼ ال ربػػم ح ػػث صػػكت البرلهػػاف البارسػػتاإلم بال هػػاع لصػػالح قػػرار 1( 

 حػػث الحركهػػة زاػػج التػػزاـ الح ػػاد يػػم الإلػػزاع الػػدائر يػػم الػػ هف, رهػػا دزػػا األطػػراؼ اله إل ػػة إلػػج كقػػؼ 
إلػص ال ػرار يػإف "برلهػاف بارسػػتاف  رغػب يػم أف تحػايظ بارسػتاف زاػػج إطػ ؽ الإلػار يػم الػ هف كحسػػب 

الح ػػاد يػػم الإلػػزاع الػػدائر يػػم الػػ هف ل رػػكف به ػػدكربا ال  ػػاـ بػػدكر دباكهاسػػم ي ػػاؿ لإلهػػاء األزهػػة, ك ؤرػػد 
 زاج  ركرة هكاصاة  هكد الحركهة البارستاإل ة ل  اد حؿ ساهم لألزهة".. لاهز د أإلظر : 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/10 
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الػ هف كهسػػت بؿ ال  قػات الهصػػر ة الخا   ػػة. كلرػف رػػاف البػػد لهػذا ال ها ػػات اال تػػتـ اال 
ف ترػكف أإلفاد راية الكسائؿ الدباكهاس ة لحؿ االزهة ال هف, كاف تهت يراف   ب ب د است
الهدإل  ف كهؤسسات الدكلة التم ت تبر هاؾ  بطار كإلطاؽ هحدكد ك تـ ي ها ت إل إ هف 

ف  ػػػتـ هػػد  ػػد ال ػػكف لاشػػػ ب أك  ,لرػػؿ ال هإلػػ ف, كالبإل ػػة التحت ػػػة هػػف االسػػتهداؼ كالتػػده ر
زهػػػػات الهتكاصػػػػاة التػػػػم زصػػػػفت بػػػػ . كترػػػػكف بػػػػذا ال هإلػػػػم, الهإلهػػػػؾ هػػػػف الحػػػػركب كاال

ال ها ات  هف إلطاؽ استهداؼ هرارز الخطر كا صاؿ رسال  بك ػكد قػكه ردع لػف ترػكف 
يم ه زؿ زف الػدياع زػف هصػالحها كهصػالح الػ هف, كت إل ػب الهإلط ػة ام تهد ػدات قػد 

 الحػرب يػم الػ هف ةت ر بس هة أر  ها كهصػالحها الح ك ػة, كلرػف هػا كصػات ال ػ  الػ
 .)1( إلدر بك ح هأساكم كرارث  اإلساإل   لف  ت ايج هإلها ال هف زام هدم ز كد طك ا 

ي ػػد تػػكيرت الهبػػررات األخ ق ػػة كالس اسػػ ة لاتػػدخؿ يػػم الػػ هف كلرػػف لسػػم بهػػذا 
االهػػكر, ياػػـ  رػػكف الهػػدؼ األساسػػم الػػذم اإلػػدي ت هإلػػ   إل ػػ لػػت آالشػػرؿ كالهإلطػػؽ الػػذم 

 م البحػػرم الهطػكؽ لاخاػػ ج هػف ث ثػػة  كاإلػػب الحػرب بػػك ي ػط كقػػؼ إ ػراف كالهػػ ؿ الشػ 
رهاؿ ال ههكر ة ال راإل ة احت لها زاصهة زرب ة راب ػة, كاإلهػا ا  ػا الخػكؼ زاػج باػد اك 

زربم ش  ؽ هف الػدخكؿ يػم اإلفػاؽ كدبػال ز الفرقػة كالتطػاحف الػداخام كالحػركب األبا ػة 
لهكقػػح االسػػترات  م , كي ػػداف ال ػػرب لهػػذا ا كألشػػرز ةبػػ ف الشػػهاؿ كال إلػػكب , كالشػػرز ة 

الذم  هثا  ال هف بإ اية إلرب   د ده الم الإلربات ال رب ة, كبػك هسػار رػاف هػف الههرػف 
اف  فػرض ذاتػ  زاػم الػ هف لسػإل ف, ك إلتهػم الػم يػرض اهػر كاقػح كاك ػاع هػف الت سػػ ـ, 
كلػػذلؾ رػػاف التػػدخؿ هػػػف  اإلػػب قػػكات التحػػالؼ اختصػػػار لاكقػػت كرداء الحتهػػاؿ  ػػػ اع 

, كلرػػف لػػ س بالصػػكرة التػػم تهػػح ال هإلػػم يػػم رػػكارث كحػػركب ال تإلتهػػمزهػػر الدكلػػة كاله 
تهػػػػػػػػػػت بهػػػػػػػػػػا يهإلػػػػػػػػػػذ تػػػػػػػػػػار خ بػػػػػػػػػػدء الغػػػػػػػػػػارات هػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػكات التحػػػػػػػػػػالؼ ال ربػػػػػػػػػػم 

كب ػد  2015/ا اكؿ/سػبتهبر26, ب  ادة السػ كد ة, كحتػم تػار خ 2015آذار/هارس26يم

                                                           

صػػ اغ  التػػكازف  -" احهػػد السػػ د الإل ػػار, هحهػػكد زبػػد الهػػادم: " اإلتصػػار قػػكات التحػػالؼ ال ربػػم )1( 
 1035/ ابر ؿ / 7االقا هم " هك ح الرتركإلم,    
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زاػج اشهر هف الغارات ال صؼ الهتكاصؿ الذم يشؿ يم تغ  ر هكاز ف ال ػكل  6ه م 
االرض بالشػػػػرؿ الطاػػػػكب بػػػػدأت خ ػػػػارات السػػػػ كد ة تإلفػػػػذ يػػػػم هسػػػػاز ها لزػػػػادة حركهػػػػة 

 الرئ س زبد رب  هإلصكر بادم إلج صإل اء.

كاها زف ال اإلب اال راإلم , ياف إلت  ة بػذه الحػركب بالإل ػاح ال ربػم اك الفشػؿ 
يػة يػم أها اف تركف درسػا ل ػراف, اكاف ترػكف ا ػذاإلا بح بػ   د ػده هػف التػدخؿ االرثػر رثا

الهإلط ة ال رب ة, ي طح الذراع ال راإل ة يم ال هف سكؼ  ؤدم الػم ترا ػح طهػراف زػف هػد  
ا يػػم دكؿ زرب ػػ   د ػػده, بػػؿ  ػػدزكبا لاتفر ػػر يػػم سػػحب اذرزهػػا يػػم رػػؿ هػػف  نػػإلاثذرزهػػا أ

سكر ا كال راؽ كلبإلاف, يم ظػؿ حالػ   د ػده تػدي ها الػم ال ػكدة الػم زػالـ الػدكؿ ردكلػ  . 
 طكر   يم االقا ـ.لها إلززات اهبرا

اهػػا يشػػؿ التحػػالؼ الػػرابف بػػك الشػػمء الكا ػػح لا  ػػاف ي ػػد يشػػؿ بػػذا التحػػالؼ, 
هػػار كك ػػح اإلسػػاإلم رػػارثم يػػم الػػ هف, يهػػف تػػار خ بػػدأت زها ػػات دبسػػبب هػػا خافػػ  هػػف 

,كاز ف الس كد ة بػاف اال ػكاء ال هإل ػة 2015اذار/ هارس/ 26زاصف  الحـز يم تار خ 
بػػػػرم ك بحػػػػر زاػػػػم السػػػػكاحؿ ال هإل ػػػػة, الػػػػم  اإلػػػػب هإلط ػػػػ  هحظػػػػكرة, كيػػػػرض حصػػػػار 

استهداؼ التحالؼ لهإلازؿ الهدإل  ف, كازطاء الدر  ة لاحكث ف بالتهدد داخػؿ الػ هف, كزػدـ 
قدرة التحالؼ زاج ت إل ب االرا م الس كد ة هف اله هات التم طالػت أرا ػ  , كطػكؿ 

 ػدزك الػم ال ػكؿ  رػؿ ذلػؾ هدة ال ها ات دكف التكصؿ الػم حاػكؿ سػاه ة لألزهػة ال هإل ػة,
 )3500الم(ال تاج هف الهدإل  ف بأف بدا التحالؼ يشؿ يم تإلف د هههت , ي د كصؿ زدد 

كال ػػػدد قابػػػؿ لاز ػػػادة يػػػم ظػػػؿ اسػػػتهرار الغػػػارات هػػػف  هػػػة, كاالقتتػػػاؿ الػػػداخام هػػػف  هػػػة 
رثػػر هػػف زشػػر ف الػػؼ  ػػر ح, كارثػػر هػػف ها ػػكف إلسػػهة تػػـ تشػػر دبـ هػػف كبإلػػاؾ أ ,اخػػرل

م ب  ػػادة تحػػالؼ الػػرئ س ل صػػؼ ال ػػكم اك بسػػبب االقتتػػاؿ الػػداخاهسػػارإلهـ اهػػا بسػػبب ا
التم اإل ابت زاج رؿ الهكاث ػؽ كاالتفاق ػات  ,السابؽ صالح هح ها ش ات الحكثم الهتهردة

التم تـ التكصؿ ال ها يم هؤتهر الحكار الكطإلم الذم  هح االطراؼ الس اس ة الهتإلاززة 
 21كالسػػػػ طرة زا هػػػػا يػػػػم تػػػػار خ يػػػػم الػػػػ هف, كصػػػػكالن الػػػػم حصػػػػار ال اصػػػػهة صػػػػإل اء 

أف يشػؿ التحػالؼ  إلػج بإلاؾ هف الباحث ف هف  إلظػريم اله ابؿ ك .  2014ا اكؿ/سبتهبر
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  إلم هػركر ال ػالـ ال ربػم بح بػ  هػف الإلفػكد ال راإلػم يػم الهإلط ػة, قػد تطػاؿ دكؿ زرب ػة 
 .)1(اهتإل ت زاج طهراف لسإل ف 

يشػػػػؿ التحػػػػالؼ سػػػػابا زاػػػػج أهػػػػف الخاػػػػ ج يػػػػم حػػػػاؿ  هػػػػا سػػػػ إل رسكل ػػػػؿ ارثػػػػر 
 ف تػداز ات يشػؿال سررم الرابف, بك االست رار يم الػ هف, كهسػت با  ردكلػة زرب ػة , يهػ

كقكع ال هف لفتره طك ا  يػم اسػر حػرب  الرابف ب  ادة الس كد ة ال ربم التحالؼ ال سررم
لػػكردات كسهاسػػرة الحػػرب التػػم اإلت شػػت  ةشرسػػة بػػ ف قػػكم الطائف ػػة كالربػػاب كت ز ػػز يئػػ

ال هف بشرؿ خاص, كازدبار يم  ت األهإلم ال ائـ يم الهإلط ة بشرؿ زاـ يم ظؿ االإلف
, كلف  صػبح الػ هف اسػ ر ال هإلم دكر الهررب ال سررم ال بام الت ارم الإلايذ يم الداخؿ

ه ػارؾ داخا ػ  ي ػط, كاإلهػا س صػبح هإلط ػ   ػذب ل هازػات الربػاب كالسػ ـ الس اسػػم 
الم  دازش الم خ  ػا  د ػده بهسػه ات ال  الههزكهة زاج اخت ؼ اط ايها, هف ال ازدة

حصػػر لهػػا, كسػػكؼ تترػػرس "االهػػارات" السػػ ه ة ركاقػػح قػػائـ. يفشػػؿ التحػػالؼ لاتكصػػؿ 
الػػم حػػؿ س اسػػم يػػم الػػ هف ال   ػػاؼ االزهػػة, ال   إلػػم اإلتصػػار الدكلػػة ال هإلػػم اك كحػػده 

الربػاب ال هف اك اإلتصار أم  هاز   هإل   داخا  , كاإلهػا ستصػبح الرفػة الرا حػة ل ػكم 
التم ست بث يم ال هف يسادا كت ط  ػا. كبػك هػا   إلػم تهد ػد ال ز ػرة كالخاػ ج ال ربػم يػم 
إلهػػػا تهد ػػػد أهػػػف كاسػػػت رار  ال هػػػؽ, كالػػػدخكؿ يػػػم حػػػرب اسػػػتإلزاؼ دكف ام يائػػػدة تػػػدرر, كا 

 .)2(ال هف, كتهد د خاصره ال ز رة ال رب ة كباب الهإلدب كحرر  اله حة ال اله ة

يػم رؤم االطػراؼ القا ه ػة يػم تحد ػد هصػادر الهخػاطر  اخ را كإلت  ػة لاتبػا ف
األهإل ػػة, لت ػػارب الهصػػالح األهإل ػػة بػػ ف  ػػفتم الخاػػ ج, باسػػتثإلاء الهصػػادر التػػم تهثػػؿ 

. كال تك د ت   هات هتفؽ زا ها , سكاء هػف ح ػث ركإلهػا تهد ػدات ان ا حك ك  ان تهد دا هباشر 
األهػػػف القا هػػػم, بػػػؿ  بػػػدك  هباشػػػره اـ ال, اك احتهػػػاالت تحكلهػػػا الػػػم هصػػػادر لتهد ػػػدات

                                                           

التػػكازف االقا هػػم " هكقػػح الرتركإلػػم, احهػػد السػػ د الإل ػػار , هحهػػكد زبػػد الهػػادم زػػ ـ : صػػ اغ   )1( 
 هر ح سابؽ 

احهػػد السػػ د الإل ػػار , هحهػػكد زبػػد الهػػادم زػػ ـ : صػػ اغ  التػػكازف االقا هػػم " هكقػػح الرتركإلػػم,  )2( 
 هر ح سابؽ 
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اح اإلػا اإلػػ  ال  ك ػػد ت  ػػ ـ ذاتػم هحػػدد لح ػػـ ظػػابرة زػدـ االسػػت رار األهإلػػم يػػم الهإلط ػػة. 
رهػػػا اف بإلػػػاؾ اخت يػػػا يػػػم ا راء حػػػكؿ تحد ػػػد ه إلػػػم اك هصػػػطاح لتػػػكازف ال ػػػكم  هرػػػف 

 .)1(االتفاؽ زا   

ددة ذلؾ اف الهإلاخ االهإلم يم الهإلط ة  صاغ هف قبػؿ اطػراؼ هت ػ إلج  اؼ 
, كيػػػم اطػػػار صػػػراع هت ػػػدد األب ػػػاد,  ػػػةكهتإلاق ةاقا ه ػػػة كزاله ػػػة ذات هصػػػالح هتداخاػػػ

هػػػر الػػػذم زاد هػػػف ت   ػػػد ترر بػػػ  ه ادلػػػ  األ ,س اسػػػم , كاقتصػػػادم, كا ػػػد كلك م كزرقػػػم
 األهف كاالست رار كالهحايظة زاج الساـ يم بذه الهإلط ة.

األهػف كاالسػت رار  كال شؾ أف استهرار بذا الك ح اله  د كالهش لف  ػؤدم الػم
لػػػػدكؿ الهإلط ػػػػة رايػػػػ , كخاصػػػػ  يػػػػم ظػػػػؿ األك ػػػػاع التػػػػم تشػػػػهدبا ال ػػػػراؽ هػػػػف سػػػػ طرة 
التإلظ هات االرباب ة زام ال د د هف الهدف كتهز ػؽ الإلسػ ج اال تهػازم لاشػ ب ال راقػم, 
كهػا تشػهده الػ هف هػف حالػ  يك ػم كتحكلهػا الػم سػاح  صػراع بػ ف ال ػكم القا ه ػة "بهػػا 

. " ب ف ال هازات الهإلته ة ال  راف كالتحالؼ ال ربم ب  ادة الس كد ةة  رؼ بحرب الكرال
كرػػؿ بػػذا  سػػتاـز التحػػرؾ هػػف  ه ػػح الػػدكؿ يػػم الهإلط ػػة لاكصػػكؿ الػػم أهػػف إقا هػػم  تفػػؽ 
زا ػػ  بػػ ف رايػػ  االطػػراؼ كاذا إل حػػت دكؿ ال ػػفت ف يػػم تح  ػػد االثػػار السػػابة لاهخػػاكؼ 

از ػػػ  تسػػػػهـ تػػػدر   ا يػػػػم بإلػػػاء الث ػػػػة الس اسػػػ ة كاألهإل ػػػػة, كتػػػـ التكصػػػػؿ الػػػم صػػػػ غ   ه
الهتبادلة, كا  اد الحاكؿ الس اس ة لاهشارؿ ال ال ة, يذلؾ س فتح الباب لات ػاكف االقا هػم 
الهشترؾ يم راي  اله االت االقتصػاد ة , كالس اسػ ة, كاله ػاؿ الزرازػم, كتإله ػة الهػكارد 

ف تشػػػابؾ "كتػػػكازف الهائ ػػػة كيػػػم اله ػػػاؿ الإلفطػػػم كالغػػػاز كغ ربػػػا, ك خاػػػؽ بػػػذلؾ إلكزػػػا هػػػ
الهصالح "  الذم   اؿ هف كزف ه ارب  "بتكازف ال كم " السائد يػم الكقػت الػرابف, ك هرػف 
التدل ؿ زام بإلاء الث ػة  ػهف اطػار هفهػكـ تػكازف الهصػالح, كهػا تػردد زػف ق ػاـ الرك ػت 
كا ػػراف بػػأبراـ صػػف   ب  هػػ  ها ػػار دكالر, ال إلشػػاء خػػط اإلاب ػػب لإل ػػؿ اله ػػاه ال راإل ػػة الػػم 

 . , كغ ربا هف االتفاق ات االقتصاد ة ب ف دكؿ اله اس كا  رافالرك ت
 

                                                           
1
 :2 قص4::2/:/28عبذ الوٌعن سعيذ ; " الوةهىم الحقيقي لتىازى القىي " صحيةَ الحياٍ لٌذى ق( (
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 اخلامتت
ال ػػػػزاؿ سػػػػباؽ التسػػػػاح كالتطػػػػك ر الهتكاصػػػػؿ لا ػػػػدرات ال سػػػػرر ة, بػػػػك الهػػػػدؼ 
الرئ سػػػػم لا د ػػػػد هػػػػف دكؿ ال ػػػػالـ بشػػػػرؿ زػػػػاـ, كدكؿ الخاػػػػ ج ال ربػػػػم بشػػػػرؿ 

ت  اهػػػا هحػػػط ابه ػػػة بالغػػػة خػػػاص, لهػػػا تته ػػػز بػػػ  الهإلط ػػػة هػػػف اسػػػترات   ة ك 
الدكل ػػػة كاالقا ه ػػػة, يت هػػػؿ بػػػذا الػػػدكؿ زاػػػج ز ػػػادة  لاطهػػػاع لا د ػػػد هػػػف ال ػػػك 
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يػػػم الهإلط ػػػة, هػػػف  لال ػػػك  فإلف اتهػػػا ال سػػػرر ة , بغػػػرض خاػػػؽ حالػػػة هػػػف تػػػكاز 
خػػػػ ؿ بإلػػػػاء هؤسسػػػػات كقػػػػدرات زسػػػػرر ة تهرإلهػػػػا هػػػػف الب ػػػػاء كاالسػػػػتهرار يػػػػم 

 هكا هة الهخاطر التم قد تكا هها.
اسػػػػة دكؿ الخاػػػػ ج يػػػػم إطاربػػػػا ال ػػػػاـ, ك ػػػػح برإلػػػػاهج زهػػػػؿ كتهثػػػػؿ س 

 ت ػػهف تحد ػػد األبػػداؼ كالهصػػالح التػػم تسػػ ج الػػدكؿ إلػػج تح   هػػا باسػػتخداـ 
الكسائؿ كال راءات التم ترابا  ركر ة, كهف ثـ يإف ال اهؿ األهإلم   د أحػد 
أبـ ال كاهؿ التم  هرف هػف خ لهػا صػ اغة أ إلػدة الس اسػ ة الخار  ػة لاػدكؿ, 

 ان لركف الش كر بالتهد د بك ها  دي ها إلػج ز ػادة إإلفاقهػا ال سػررم, كبإلػاءإلظر 
الكطإل ػػة,  سػػب ؿ حها ػػة الػب د كصػػ اإلة أهإلهػػا كهصػػالحها ال ػكة ال سػػرر ة يػػم

كرذلؾ الحفاظ زاج األهف كاالست رار القا هم, استإلادان إلػج الهإلظػكر الػكاق م 
 ث.يم تحا ؿ ال  قات الدكل ة, اله تهد يم هتف البح

ك  حػػػػػظ بػػػػػأف الإلفػػػػػاؽ ال سػػػػػررم  تكقػػػػػؼ زاػػػػػج  هاػػػػػة هػػػػػف ال كاهػػػػػؿ 
الس اسػػ ة, االقتصػػاد ة, كاالسػػترات   ة التػػم تػػتحرـ يػػم تحد ػػد هسػػتكاه, ك تػػأثر 
بطب  ػػػػػة الظػػػػػركؼ القا ه ػػػػػة كالدكل ػػػػػة. رهػػػػػا تبػػػػػ ف أف دكؿ ه اػػػػػس الت ػػػػػاكف 
الخا  ػػم, زهاػػت زاػػج تصػػ  د إإلفاقهػػا ال سػػررم زاػػج  كاإلػػب األهػػف كالػػدياع 

ج در ة تفكؽ ها  إلفؽ زسرر ان هف قبؿ دكؿ ال كار القا هػم, ازتهػادان زاػج إل
 ت خـ هدخكالتها االقتصاد ة هف  راء ارتفاع أس ار الإلفط.

هػا بػ ف  ال ػداء كهسػتكل التػكتر ك  كد السػبب يػم ذلػؾ, إلػج تزا ػد حػدة
األطراؼ الهتإلايسة (إلشكء اله  اة األهإل ة), بك ها أدخؿ هإلط ػة الخاػ ج يػم 

ار سػػػباؽ لاتسػػػاح طك ػػػؿ األهػػػد, الغا ػػػة هإلػػػ  تح  ػػػؽ التػػػكازف يػػػم ال ػػػدرات إطػػػ
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ال سػػرر ة هػػح دكؿ ال ػػكار, يػػم سػػب ؿ الكصػػكؿ إلػػج حالػػة  هرػػف هػػف خ لهػػا 
 ردع الساكؾ ال دائم لادكؿ اله اكرة, زىبر بإلاء ال درات الذات ة.

كقد تزاهف ذلؾ هح اإلتهاج س اسات هبإل ػة زاػج ت ز ػز إ ػراءات األهػف 
هف خ ؿ تكازإلات ال كل كالهصػالح القا ه ػة, كبإلػاء التحالفػات كي ػان  ال هازم

القا ه ػة,  كسػ ادتها الس اسػم اسػت  لها لطب  ػة التهد ػد, بهػا   ػهف صػ اإلة
السػػػ ها هػػػح تػػػكتر الب ئػػػة القا ه ػػػة يػػػم هإلط ػػػة الخاػػػ ج ال ربػػػم. إال أف غ ػػػاب 

الػدكلم, كيشػػؿ السػاطة الهررز ػة ال ػادرة زاػػج  ػبط الفك ػج يػم بإل ػػة الإلظػاـ 
تػػكازف ال ػػكل القا هػػم يػػم الهإلط ػػة, هػػح اال ت ػػاح ال راقػػم لارك ػػت يػػم ال ػػاـ 

, إلػػج  اإلػػب  ػػ ؼ التراهػػؿ كالتإلسػػ ؽ هػػا بػػ ف دكؿ اله اػػس, بػػك هػػا 1990
دي هػػا إلحػػك االسػػت اإلة ب ػػكات التحػػالؼ الػػدكلم ل ػػهاف األهػػف كاالسػػت رار يػػم 

الصػػػػ  د القا هػػػػم  هإلط ػػػػة الخاػػػػ ج ال ربػػػػم, لهػػػػا تتهتػػػػح بػػػػ  هػػػػف أبه ػػػػة زاػػػػج
كزاػػػج الهسػػتكم الراػػػم, تكا ػػػ  أقطػػار ه اػػػس الت ػػاكف الخا  ػػػم هػػػا  كالػػدكلم.

إقا هػػػ  غ ػػػر هسػػػت رة كبػػػذه  ةيػػػم ظػػػؿ ب ئ ػػػ  هرػػػف تسػػػه ت  "ه  ػػػاة االسػػػت رار"
اله  اة هرربة هف زكاهؿ زد دة كهتإلكزة (داخا ػة ك خار  ػة), لػـ  ػتـ سػكم 

كلػػكج اله اػػس يػػم ز ػػدة  احػػراز ت ػػدـ هحػػدكد يػػم ه ال تهػػا, زاػػج الػػرغـ هػػف
الرابح. كبذه اله  اة هيرشحة ل ستهرار يم الهسػت بؿ الهإلظػكر. ياػـ تسػتط ح 
باػػػداف اله اػػػس الػػػتخاص هػػػف التب  ػػػة التار خ ػػػة لا ػػػكل الخار  ػػػة يػػػم حها ػػػة 
است راربا, اك تطك ر ب رؿ ذاتم لألهف ال هازم قادر زاػج هكا هػ  هصػادر 

ـ هػػػػػف اهت رهػػػػػا هػػػػػكارد س اسػػػػػ ة زػػػػػدـ االسػػػػػت رار يػػػػػم الهإلط ػػػػػة, زاػػػػػج الػػػػػرغ
كاقتصاد ة تؤباها لتح  ؽ ذلؾ. رغـ اثبات باداف اله اػس قػدرتها زاػج تح  ػؽ 
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ه ػػدالت تإلهك ػػة اقتصػػاد ة, كا تهاز ػػة هرتف ػػة كهسػػتكم ه  ػػكؿ هػػف التراهػػؿ 
 االقتصادم,  ك هرف ي ؿ ذلؾ يم اله اؿ الديازم.

القا هػػػػم  كبالتػػػػالم, باتػػػػت ال ػػػػكل الدكل ػػػػة  ػػػػزءان هػػػػف هإلظكهػػػػة األهػػػػف
لاهإلط ػػػػة, زاهػػػػان بػػػػأف الك ػػػػكد ال سػػػػررم غ ػػػػر هتػػػػكازف إذ  غاػػػػب زا ػػػػ  الطػػػػابح 
األهر رػػم, ك ػػرتبط بتػػأه ف الهصػػالح الغرب ػػة كالهػػدادات الإلفط ػػة, رهػػا  شػػرؿ 

 حالة هف التب  ة األهإل ة الخار  ة بالإلسبة لدكؿ اله اس.
ط ػة,  شار يم بذا الصدد, إلج أف تح  ؽ االست رار القا هم يػم الهإل

ال زاؿ  تكقػػػػؼ زاػػػػج هػػػػدل قػػػػدرة دكلهػػػػا زاػػػػج إ  ػػػػاد صػػػػ غة لألهػػػػف كالت ػػػػا ش 
الهشترؾ, كقد ال  بدك ذلؾ ههرإلػان يػم الهػدل الهإلظػكر يػم ظػؿ الهخػاكؼ هػف 

, 2011تصػػازد قػػكة ال ػػراؽ كخاصػػة ب ػػد االإلسػػحاب األهر رػػم هإلػػ  يػػم ال ػػاـ 
زػػادة بإلػػاء قدراتػػ  ال سػػرر ة, هػػح تإلػػاهم الطهكحػػات القا ه ػػة ل  ػػراف كاتسػػاع كا 

هراإل ػة  رق ػة تأث ربػا رهػا بػك حاصػؿ يػم ال ػراؽ كسػكر ا كحػال ف يػم الػ هف, كا 
ب ػػد اتفػػاؽ  إل ػػؼ بػػ ف ا ػػراف  اهت رهػػا لا ػػدرات الإلكك ػػة كاالحتفػػاظ بهػػا خاصػػة

ال رب ػػػة بشػػػأف برإلاه هػػػا الإلػػػككم, كهػػػا لػػػذلؾ هػػػف تػػػداز ات زاػػػج أهػػػف  لكال ػػػك 
سػػػباؽ  د ػػػد لاتسػػػاح, هػػػح هإلط ػػػة الخاػػػ ج, ل هػػػة إزػػػادة إدخػػػاؿ الهإلط ػػػة يػػػم 

الهتػكايرة لػدل دكؿ الهإلط ػة هػف ح ػث  األسػاحة كإلكز ػة ره ػة يػم التصػ  د
الخطػػػكرة التده ر ػػػة, كبػػػذلؾ   ػػػب أزػػػادة الإلظػػػر كالتفر ػػػر يػػػم الب ئ ػػػة األهإل ػػػة 
الخا   ػػػة كالتػػػم ت ت ػػػم   ػػػؿ الػػػ هف كال ػػػراؽ زإلصػػػرا" رئ سػػػ ا يػػػم الترت بػػػات 

ؿ إلهك زكاهؿ  التهد د ال ادهة هػف بػذا األهإل ة الخا   ة ال هاز ة, كسد احتها
الدكؿ, كال هؿ زاج تح  ـ هصادر التهد ػد ال راإل ػة ألهػف الخاػ ج يػم سػ اقها 
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الح   ػػػػػػػم, كلػػػػػػػف  تح ػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػؾ اال به ال ػػػػػػػة ارباصػػػػػػػات الهافػػػػػػػات الس اسػػػػػػػ ة 
 كاالقتصاد ة كإلزع يت ؿ االقتتاؿ كالفك ة هف بذا الدكؿ.   

 نتائ  البحث: 
 ٌاح يػػػم هإلط ػػػة الخاػػػ ج,  خاػػػؽ حالػػػة هػػػف الشػػػ كر إف ازد ػػػاد كت ػػػرة التسػػػ

الهت ػػاظـ بالتهد ػػد هػػاب ف دكلهػػا, ك ػػدي ها إلػػج ز ػػادة إإلفاقهػػا ال سػػررم, 
كصكالن إلج تكازف ال كل, هها   كد إلج سػباؽ لاتسػاح,  راي ػ  حالػة هػف 

 زدـ االست رار. 
 ترسػه  الذم ال اـ إف س اسة التساح يم دكؿ الخا ج  تت سد يم الخط 

 الراه ػة كالتػداب ر الخطػط أساسػ  زاػج زاػج اإلفػراد, كتتحػدد ةرػؿ دكلػ
 كقطػح كالػذخائر كاله ػدات األساحة بأحدث قكاتها الهساحة تزك د إلج

هح ال هؿ قدر الهستطاع زاج خاؽ إلكع هػف التإلسػ ؽ كالتكايػؽ  الغ ار,
ي هػا ب إلهػػا, لاكقػػكؼ يػػم ك ػػ  التحػد ات كالهخػػاطر التػػم قػػد تػػؤثر زاػػج 

 يم هإلط ة الخا ج هست ب ن. طب  ة االست رار 
  إف االزتهػػػػاد زاػػػػج الك ػػػػكد ال سػػػػررم كال إلاصػػػػر األ إلب ػػػػة هػػػػف خبػػػػراء

كهستشار ف كهدرب ف  شرؿ ق كدان زاج است  ل ة ال رار الس اسػم لػدكؿ 
اله اػػػس, كبػػػك هػػػا    ػػػؿ يازا ػػػة بػػػذه ال ػػػكات هربػػػكف إلػػػج حػػػد رب ػػػر 

الػػػػدزـ بػػػػال كف األ إلبػػػػم, إلت  ػػػػة إل ػػػػص الخبػػػػرة ال سػػػػرر ة يػػػػم هسػػػػائؿ 
 الاك ستم كال  ادة كالتإلس ؽ كالتحرـ ب ف ال كات اله داإل ة. 

  إف بركز تك   خا  م هؤداه أف أهف الخاػ ج ا ػحم شػأإلا دكل ػا, األهػر
الػػػػػذم ارسػػػػػب التكا ػػػػػد اال إلبػػػػػم شػػػػػرز ت  يػػػػػم الهإلط ػػػػػة لحها ػػػػػة رػػػػػؿ 
األطػػػػراؼ القا ه ػػػػة كالدكل ػػػػة. كبػػػػذلؾ س سػػػػتهر الك ػػػػكد األهر رػػػػم يػػػػم 
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ربػػػم الػػػم أهػػػد غ ػػػر هإلظػػػكر أك ه ػػػركؼ, سػػػ ها كأف هإلط ػػػة الخاػػػ ج ال 
الكال ات الهتحدة قد تطر الم ا  اد هسكغات هإلط  ػة لتبر ػر تكا ػدبا, 
كذلػػػػػػؾ يػػػػػػم الحهاػػػػػػة الدكل ػػػػػػة زاػػػػػػج الربػػػػػػاب, كهحاربػػػػػػة التإلظ هػػػػػػات 

 الهتطرية, كتإلظ ـ الدكلة الس ه ة دازش.  
 رار إلحػػك إف يشػػؿ التكصػػؿ لحػػؿ األزهػػة ال هإل ػػة بػػالطرؽ السػػاه ة, كاالإل ػػ

حػػػرب زبت ػػػ  زصػػػفت بػػػال هف هػػػف الػػػداخؿ كالخػػػارج, سػػػتركف تب اتهػػػا 
ساب ة زاج أهف الخا ج كالهإلط ة بأرهاها, كبػذلؾ سػ ب م الػدكر ال هإلػم 
يػػػػػم الهإلط ػػػػػة هربػػػػػكف ب  ػػػػػؿ الػػػػػ هف زإلصػػػػػرا" رئ سػػػػػ ا يػػػػػم الترت بػػػػػات 
الخا   ػػػػة, كب ػػػػكة الدكلػػػػة ال هإل ػػػػة كاسػػػػت راربا, كقػػػػدرتها زاػػػػج تكظ ػػػػؼ 

اسػت رار ت ز ز دكربػا بهػا  سػابـ يػم تح  ػؽ   ة لتدز ـ ك ال كاهؿ الخار 
 دكؿ الخا ج ال ربم.

   إف ت ابػػػؿ بحػػػث أسػػػباب زػػػدـ االسػػػت رار القا هػػػم يػػػم هإلط ػػػة الخاػػػ ج
كتحد د الص   الهإلاسبة الست  ابها بشػرؿ هؤسسػم كهتػدرج, هػف شػأإل  
ت   د  هكد بإلػاء الث ػة الهتبادلػة, األهػر الػذم قاػؿ يػرص التكصػؿ الػم 

 هشتررة ألهف الخا ج ت ـ رؿ األطراؼ اله إل ة ب .  ص غة
  إف الغا ة هف الإلفاؽ ال سررم الهتزا د يػم الهإلط ػة, احتػكاء إ ػراف زىبػر

استدرا ها إلج سباؽ تساح إقا هم طك ؿ األهد (أشػب  بػذاؾ الػذم رػاف 
سػػػػائدان يػػػػم ظػػػػؿ الحػػػػرب البػػػػاردة, كالػػػػذم أي ػػػػج إلػػػػج اإله ػػػػار االتحػػػػاد 

تـ ذلؾ هػف خػ ؿ هحاصػرتها اقتصػاد ان, كززلهػا السكي تم السابؽ), ك 
س اس ان, كدي ها لز ادة إإلفاقها ال سررم, كصػكالن إلػج االإله ػار الػداخام 

 يم بإل ة إلظاهها الس اسم.
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 :ُتعربان بانهغت املراجع

 الكتب:

 إلشػػأتها كتطكربػػا (ب ػػركت: أحهػػد خا ػػؿ زطػػكم: دكلػػة الهػػارات ال رب ػػة الهتحػػدة ,
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, (أبػػػػػػك ظبػػػػػػم: اله هػػػػػػح الث ػػػػػػايم, 1990-1971الػػػػػػكطف ال ربػػػػػػم 

2003.( 

  األصػكؿ كالإلظر ػات  الدكل ػة: دراسػة يػم ه اد: ال  قات الس اسةصبرم إسهاز ؿ
 ).1991, 1(ال ابرة: الهرتبة األراد ه ة, ط

 الإلظر ػػػة كالكاقػػػح (أسػػػ كط:  -ه اػػػد: ال  قػػػات الس اسػػػ ة الدكل ػػػة صػػػبرم إسػػػهاز ؿ
 ).2007, 4 اه ة أس كط, ط

 ال راإل ػػػة كاألهػػػف ال ربػػػم يػػػم األزػػػكاـ  -الحػػػرب ال راق ػػػة :أإلطػػػكإلم بػػػػ. ركردسػػػهاف
هررػػػػػػز الدراسػػػػػػات  :هشػػػػػؽ, تر هػػػػػة: إلػػػػػػايح لػػػػػػٌبس (د1987 –1984

 ).1991ال سرر ة, 
 النظـــام اإلقميمـــي العربـــي: التفـــاعالت العربيـــة  كآخػػػركف: ", بػػػدر زبػػػد ال ػػػاطج

(ال ػػابرة:  1994", الت ر ػر السػػترات  ج ال ربػم والتحـوالت اإلقميميــة
 ).1994كاالسترات   ة باألبراـ,  هررز الدراسات الس اس ة

  :بطرس بطرس غالم, هحهكد خ ػرم ز سػج: الهػدخؿ يػم زاػـ الس اسػة, (ال ػابرة
 ).1966هرتبة األإل اك الهصر ة, 

 هحػػرر يػػم: , 2008-1999ب اإلػػات الإلفػػاؽ ال سػػررم : ب تػػر سػػتالإلها ـ كآخػػركف
التساح كإلزع الس ح كاألهػف الػدكلم, تر هػة: زهػر األ ػكبم كآخػركف 

 .)2009, 1 ركت: هررز دراسات الكحدة ال رب ة, ط(ب
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 أبػػػػػػػك ظبػػػػػػػم: هررػػػػػػػز الخاػػػػػػػ ج  2005-2004 الت ر ػػػػػػػر االسػػػػػػػترات  م الخا  ػػػػػػػم)
 ).2005, 1دار الخا ج لاصحاية كالطبازة كالإلشر, ط -لادراسات

 :الإلظػاـ القا هػم ال ربػم (ب ػركت: هررػز دراسػات   ه ؿ هطر كزاػم الػد ف بػ ؿ
 .)1980 ,1الكحدة ال رب ة, ط

 1الح ػارة (دهشػؽ: كزارة الث ايػة كالرشػاد ال ػكهم, ط رػاه اارم: أزهػة  كز ػؼ ,
1983.( 

  :فرم ر هب: تأث ر البرإلاهج الإلككم ال راإلم يم أهف الحا ج, هحرر يم الخا ج  
تحػػػد ات الهسػػػت بؿ (أبػػػك ظبػػػم: هررػػػز الهػػػارات لادراسػػػات كالبحػػػكث 

 ).2005, 1االسترات   ة, ط

 1 اسػػػػة الخار  ػػػػة (ال ػػػػابرة: هرتبػػػػة ال ػػػػابرة الحد ثػػػػة, طحاهػػػػد رب ػػػػح: إلظر ػػػػة الس ,
1975.( 

  حسف إلاي ة: األهـ الهتحػدة يػم إلصػؼ قػرف دراسػة يػم تطػكر التإلظػ ـ الػدكلم هإلػذ
 ). 199511(الرك ت: اله اس الكطإلم لاث اية كالفإلكف, ط 1945

  حهػػػد بػػػف  اسػػػـ آؿ ثػػػاإلم: هكقػػػح دكؿ ه اػػػس الت ػػػاكف لػػػدكؿ الخاػػػ ج ال رب ػػػة يػػػم
د ال الهم: التحد ات كخ ارات الس اسات, هحرر يم الخا ج: االقتصا

تحػػػد ات الهسػػػت بؿ (أبػػػك ظبػػػم: هررػػػز الهػػػارات لادراسػػػات كالبحػػػكث 
 ).2005, 1االسترات   ة, ط

  ,زبغ إل ك بر  إلسرم: الفرصة الثاإل ة: ث ثة رؤساء كأزهػة ال ػكة ال ظهػج األهر ر ػة
 ).2007 ,1, طتر هة: زهر األ كبم (ب ركت: دار الرتاب ال ربم

 السػ هم (ال ػابرة: هررػز  ال ػالـ ال سرر ة يػم كالهراإل ات حس ف: ال درات زرر ا
  الح ارة لادراسات الس اس ة, د.ت).
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 هحػػرر يػػم: التسػػاح كإلػػزع السػػ ح كاألهػػف  الإلفػػاؽ ال سػػررم,: سػػاـ ب رلػػك كآخػػركف
تر هػػػػة: زهػػػػر األ ػػػػكبم كآخػػػػركف (ب ػػػػركت: هررػػػػز دراسػػػػات الػػػدكلم, 

 .)2009, 1الكحدة ال رب ة, ط

 سا هكف ك زهاف كآخركف: زها ات إل ؿ األساحة زاج الص  د الدكلم, هحرر يم :
(ب ػركت: هررػز دراسػات الكحػدة التساح كإلػزع السػ ح كاألهػف الػدكلم 

 .)2009, 1ال رب ة, ط

 2004, 1لاإلشر, ط كائؿ هاف: دارالدكل ة (ز ال  قات ح م: هبادئ س د.( 

 1سهم أحهد الإل  هم: الس اسة الخار  ة (زهاف: دار زبػراف لاإلشػر كالتكز ػح, ط ,
2008.( 

  ب ػػػػركت: هررػػػػز  1990 –1965طػػػػ ؿ رػػػػداكم: الإلفػػػػاؽ ال سػػػػررم السػػػػرائ ام)
 ).1997, 1دراسات الكحدة ال رب ة, ط

 ر (لإلدف: دار البػراؽ لاطبػح زبد الحس ف ش باف: باإلكراها حرب الخا ج: كث  ة كخب
 ).1994, 1كالإلشر, ط

  زبػػػد الخػػػالؽ زبػػػد  : ال ػػػالـ اله اصػػػر كالصػػػرازات الدكل ػػػة (الرك ػػػت: اله اػػػس
 ). 1989, 1الكطإلم لاث اية كالفإلكف كا داب, ط

 ب ػركت كالهست بؿ التار خ ب ف الهكا هة الخا ج حصار حرب هحهد: ال ا ـ زبد): 
 ).1993كالتكث ًؽ,  كالبحكث ةاالسترات    الدراسات هررز

 " :ــوزبػػد الرػػر ـ الغربااػػم ــي  العربــي أســاس ادمــن في ــين ســاحمي الخم ", الثقــة ب
هررػػػز دراسػػػات الخاػػػ ج كال ز ػػػرة ال رب ػػػة (الرك ػػػت:  اه ػػػة الرك ػػػت,  

 د.ت).

 الس سػػؿ,  األشػ ؿ: ال  قػػات الدكل ػػة له اػس الت ػػاكف (الرك ػػت: ذات   زبػد
 ).1990, 1ط
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 ال ػزء الثالػث (ب ػركت: الهؤسسػة ال رب ػة -لر ػالم: هكسػكزة الس اسػةزبد الكباب ا
 لادراسات كالإلشر, د.ت).

  ,زصاـ اله الم: تأث ر التساح ال راإلم زاج األهف الخا  م (زهاف: دار الحاهػد
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  :غسػػػاف ال ػػػزم: س اسػػػة ال ػػػكة: هسػػػت بؿ الإلظػػػاـ الػػػدكلم كال ػػػكل ال ظهػػػج (ب ػػػركت
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  ب ركت: دار االتحاد ( 1945غساف س هة: الس اسة الخار  ة الس كد ة هإلذ زاـ
 ).1980, 1ال ربم, ط

  :رر س براكف: يهـ ال  قات الدكل ة, تر هة كإلشر: هررػز الخاػ ج لألبحػاث (دبػم
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 ).2004, 1(زهاف : دار الحاهد لاإلشر كالتكز ح, ط
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", ساسػػػػػػػػػاة رراسػػػػػػػػػات اسػػػػػػػػػترات   ة (ال ػػػػػػػػػابرة: وآليـــــــــات التوظيـــــــــف

, تهػكز 165بػاألبراـ, ال ػدد  كاالسػترات   ة الس اس ة الدراسات هررز
2006.( 

 ه اػػػة قـــرا ة نقديـــة فـــي تجربـــة التجمعـــات اإلقميميـــة العربيـــةهحهػػد هػػػالرم: "ا ,"
الهسػػػػت بؿ ال ربػػػػم (ب ػػػػركت: هررػػػػز دراسػػػػات الكحػػػػدة ال رب ػػػػة, ال ػػػػدد 

 ).2009, أ اكؿ 367
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 الدكل ػة (ال ػابرة:  ه اػة الس اسػة ",الجديـد ادوسـط والشـرق إيـران" حهػادة:  أهػؿ
, 152ال ػػػػدد ألبراـ,هررػػػػز الدراسػػػػات الس اسػػػػ ة كاالسػػػػترات   ة بػػػػا

(2003. 

  ":ه اة الهست بؿ ", معضمة االستقرار في النظام اإلقميمي الخميجيا هف الدسكقم
,إبر ػػػػؿ  414ال ػػػػدد(ب ػػػػركت: هررػػػػز دراسػػػػات الكحػػػػدة ال رب ة,,ال ربم
1035( 

  :ـــةبصػػػ ر الػػػداكد ـــورة اإليراني ـــي تصـــدير الث , صػػػح فة الح ػػػاة, لإلػػػدف, التوســـع ف
18/10/2010. 

 " :ادمريكيــة: المنطــق الراســخ لجمــن والطاقــة -القـات الســعوديةالعبػكؿ آرتػػس ,"
 ).2006(ال دد األكؿ, شتاء اله اة ال رب ة لادراسات الدكل ة

 " :ــي  ر  ػػكرم  ػػكز ــي الخم ــارات التحــالف ف ــد وخي ــوازنم مفيــوم التيدي ", أي ت
 ).2006(ال دد األكؿ, شتاء  اله اة ال رب ة لادراسات الدكل ة

 " :هررػز دراسػات كبحػكث تالل العراق وتداعياتو اإلقميميـةاحح در زام حسػ ف ,"
 ).2007, 17الكطف ال ربم (بغداد: ال اه ة الهستإلصر ة, ال دد

 الخمـي  الثانيـة أزمـة بعـد الكويتيـة -العراقيـة الحـدود ترسـيمالسر اإلم: " خالد", 
(ال ػػػػػابرة: هررػػػػػز الدراسػػػػػات الس اسػػػػػ ة  الدكل ػػػػػة ه اػػػػػة الس اسػػػػػة

 ).1993 ,111ال دد راـ,كاالسترات   ة باألب

 ه اػة زاػـك س اسػ ة (بغػداد:  ,"مسـتقبل الـدور اإلقميمـي لمعـراقالساهرائم: " خا ؿ
 ).2003 ,27ال دد  اه ة بغداد, را ة ال اـك الس اس ة,

 ه اػة الس اسػةادمريكيـة -العراقيـة ادزمـة فـي الـنفط : "دورال إلػاإلم خا ػؿ ," 
 كاالسػترات   ة بػاألبراـ, الدكل ػة (ال ػابرة: هررػز الدراسػات الس اسػ ة

 ).2003, 151ال دد
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 2001-1723التركيـة  -اإليرانيـة العراقيـة العالقات مستقبلالطك ػؿ: " ركاء," 
(بغػػػػداد: هررػػػز الدراسػػػػات القا ه ػػػة,  اه ػػػػة  ه اػػػة دراسػػػػات إقا ه ػػػة

 ).2008, 10الهكصؿ, ال دد

 " :قـة بـين صنع القـرار فـي دولـة الكويـت: جدليـة العالساهم خا فة كحسف  كبر
 اله اػػػة ال رب ػػػة لا اػػػـك الس اسػػػ ة", النخـــب السياســـية واالقتصـــادية

 ).2009, 21ال رب ة, ال دد الكحدة دراسات (ب ركت: هررز

 " :ادمريكيـة: نمـوذج القطـب الواحـد وسـيناريوىات  الييمنـةس د أبك   ؼ أحهد
(الرك ػت: هطػابح الخػط,  زػالـ الفرػر ه اػة", النظـام العـالمي الجديـد

 ).2003 آذار, -راإلكف الثاإلم  ,3 ال دد
 الـبالد فـي السياسية ادنظمة دعم في الدينية المؤسسات دوربا  ػد: " الصادؽ 

(ب ػػػركت: هررػػػز دراسػػػات الكحػػػدة  ه اػػػة الهسػػػت بؿ ال ربػػػم", العربيـــة
 ).1988, 108ال رب ة, ال دد

 لمـةمالعو  ثقافـة أم الثقافة الثقافية: عولمة واليوية العولمةبا ز ػز: " الل  زبد ,"
ه اة الهست بؿ ال ربم (ب ركت: هررز دراسات الكحدة ال رب ة, ال دد 

229,1998 .( 
 " :الهسػػػت بؿ  ه اػػػة", أمـــن الخمـــي  والمتغيـــر ادمريكـــيزبػػػد ال ا ػػػؿ ز ػػػد الهربػػػكف

  ال رب ػػػػػػػػػػػػػػػػة, دراسػػػػػػػػػػػػػػػػات الكحػػػػػػػػػػػػػػػػدة (ب ػػػػػػػػػػػػػػػػركت: هررػػػػػػػػػػػػػػػػزال ربػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 ).2006 ,328 ال دد

  :1771-1791تيــك الــدم  والنبــذ إيــران والخمــي  دياليكزبػػد   يهػػد الإلف سػػم ,
 .19991, ال ابرة, 137, ال دد ه اة الس اسة الدكل ة

  :ـــوىزبػػػد الهػػػإل ـ سػػػ  د ـــوازن الق , صػػػح فة الح ػػػاة, لإلػػػدف, المفيـــوم الحقيقـــي لت
17/9/1993. 
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 " :أبعاد السياسة الخارجية ادمريكية تجـاه منطقـة الخمـي  زز الد ف هحهد أحهػد
 اه ػػة السػػػابح هػػف أرتػػكبر, ال ػػدد  (هصػػراتة: ه اػػة السػػاتؿ", العربــي

 ).2008, إل ساف 4
 الدكل ػة  ", ه اػة الس اسػةالخمـي  وأزمـة العربيـة "الجامعـة :أيإلػدم حسػ ف زط ػة

 ال ػػدد (ال ػابرة: هررػػز الدراسػات الس اسػػ ة كاالسػترات   ة بػػاألبراـ,
104 ,1991(. 

 " :فـي منطقـة  اإليرانية ومستقبل السـالم -مفاوضات السالم العراقيةزام إبػراب ـ
(ال ػابرة: هررػز الدراسػات الس اسػ ة  الدكل ػة ه اػة الس اسػة", الخمـي 

 ).1990, 99 كاالسترات   ة باألبراـ, ال دد
 " :الطفرة النفطية الثالثة: قرا ة أولية في دواعي الطفـرة وحجميـازام الرػكارم ,"

(ب ركت: هررز دراسات الكحدة ال رب ة, ال دد  ه اة الهست بؿ ال ربم
 ).2009إل ساف  ,362

 آراء حػكؿ الخاػ ج, في تفسير التدخل اإليراني في دول الخمـي البإلط  ػم:  ز اد ,
 .2011,  كل ك 82ال دد 

 " :ــة  -الممــف اإلحصــائيرػػابم خػػكرم ــة مقارن ــات بالقــدرات العســكرية العربي بيان
ســــــرائيل ــــــا وا  ــــــإيران وتركي (ب ػػػػػػركت:  ", ه اػػػػػػة الهسػػػػػػت بؿ ال ربػػػػػػمب

 ).2008أ اكؿ -355 ال دد ,ال رب ة دراسات الكحدة هررز

 " :ب ػػركت: هررػػػز  ه اػػػة الهسػػت بؿ ال ربػػػم  ,"لعــراقا بعـــد حـــربهػػارتف رر هػػر)
 ).2003 ,294دراسات الكحدة ال رب ة, ال دد

 اإلقميميـة  الخمـي : السي اسـة المتحـدة ودول "إيـران والواليـات أكتػاكم: هار إلػا
, 105 ددالػدكلم, ال ػ رػارإل غم لاسػ ـ (كاشػإلطف: هؤسسػة الم حيِّّـرة"
2009.( 
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  :هختػارات عمي أكبـر واليـاتي يعـود إلـى بـؤرة االىتمـامهحهد الس د زبد الهؤهف ,
 .2005,  إلا ر 54إ راإل ة, ال دد 

 الدوليـة", والشـرعية العـراق عمـى البريطانيـة -ادمريكيـة "الحـربالهزاط:  هحهد 
(ب ػػركت: هررػػز دراسػػات الكحػػدة ال رب ػػة,  ال ربػػم الهسػػت بؿ ه اػػة
 ).2003 ,292ال دد

  :سياســة إيــران الخارجيــة حيــال جيرانيــا, العالقــات مــع هحهػػد  ػػكاد اسػػا ش زارج
, هػػارس 14يصػػا ة إ ػػراف كال ػػرب, ال ػػدد  ســمطنة عمــان, نموذجــًا,

2005. 
  :ادمـن القـومي بـين الصـيم المحميـة وصـيم ادمـن المسـتمارهحهد  كاد زام ,

 اه ػػػػة  , هررػػػػز الدراسػػػػات الدكل ػػػػة,9, ال ػػػػدد ه اػػػػة دراسػػػػات دكل ػػػػة
 .2000بغداد, 

 " :مشـــــكالت الـــــدفاع عـــــن الـــــدول الصـــــغيرة فـــــي الخمـــــي  هحهػػػػػد زبػػػػػد السػػػػػ ـ
(ال ػػػابرة: هررػػػز األبػػػراـ لادراسػػػات  ه اػػػة الس اسػػػة الدكل ػػػة ",العربـــي

 ).2007 , إل ساف168 الس اس ة كاالسترات   ة, ال دد
 " :نـة قياس قوة الدولـة: إطـار تحميمـي لقيـاس قـوة الصـين, مقار إلكار  ا ؿ باشـ

 دراسات (ب ركت: هررزاله اة ال رب ة لا اكـ الس اس ة ", بدول كبرى
 ).2010, 25ال رب ة, ال دد الكحدة

 " :ــي منطقــة المشــرق العربــي إلػػكر الػػد ف برهػػز, كآخػػركف الحــروب العســكرية ف
ه اػػػػة  اه ػػػػة تشػػػػر ف ", ودورىــــا فــــي عــــدم االســــتقرار االقتصــــادي

, 2تشػػػػػر ف, ال ػػػػػدد (ال ذق ػػػػػة:  اه ػػػػػةلادراسػػػػػات كالبحػػػػػكث ال اه ػػػػػة 
2007.( 
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 " :الدكل ػػة  ه اػػة الس اسػػة", التحــرك الخميجــي فــي مواجيــة ادزمــةبػػاإلم رسػػ ف
(ال ػػػػابرة: هررػػػػز الدراسػػػػات الس اسػػػػ ة كاالسػػػػترات   ة بػػػػاألبراـ, ال ػػػػدد 

103 ,1991.( 
 الم تمرات والتقارٌر:

  األهػػػػػـ الهتحػػػػػدة: اله اػػػػػس االقتصػػػػػادم كاال تهازم:"دراسػػػػػة الحالػػػػػة االقتصػػػػػاد ة
 26,  إل ؼ 1995اال تهاز ة يم ال الـ", الدكرة الهك كز ة ل اـ ك 

 .1995تهكز  28 -حز راف

  ,"31ت ر ر زف ت   ـ قطاع اله اه يم باداف ه اس الت اكف لػدكؿ الخاػ ج ال رب ػة 
 2005آذار 

http:/ /www.bergfiles.com/i/bf507705e7h32i0 

 

 اؽ الػإلفط كالػد ف كتإلػاحر طك ػؿ هره  ف: "الههارة ال رب ة الس كد ة كال ػر   كز ؼ
 ,157 رقـ خاص األه ررم: ت ر ر الس ـ هستهر" (كاشإلطف: ه هد

 ).2006 الثاإلم راإلكف

 http://www.usip.org/files/resources/sr157_arabic.pdf 

  خالد بف ساطاف بف زبد ال ز ز آؿ س كد: أهف الخا ج هف هإلظػكر كطإلػم, هررػز
سترات   ة,ػػػػػػػ أبػػػػػػك ظبػػػػػػم, ساسػػػػػػاة الهػػػػػػارات لادراسػػػػػػات كالبحػػػػػػكث اال

 هؤتهرات الهارات, 

 " :كاشػإلطف: المتاىة السعودية: تقويم سياسة االنفتـاح الحـاليزهرك حهػزاكم) ,"
, 68هؤسسػػة رػػارإل غم لاسػػ ـ الػػدكلم, ساسػػاة الشػػرؽ األكسػػط, رقػػـ 

  )2006إل ساف 

http://www.CarnegieEndowment.org/pub  
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 زػادة الحر ػرم: ت  ػ ـ غػازم  الت ػاكف ه اػس دكؿ الزراز ػة يػم البحػكث ةب راػ كا 
ال ايػة  الهإلػاطؽ يػم الزراز ػة لابحػكث الػدكلم الخا  ػم, الهررػز

 .2004, آذار )(ا راردا

 2001ه اػػس الت ػػاكف لػػدكؿ الخاػػ ج ال رب ػػة يػػم ز ػػده الثالػػث: التراهػػؿ كالكحػػدة-
 ).2010, 3( الر اض: األهاإلة ال اهة, ط 2010

 بحث ػة  الرك ت (إلػدكة تحر ر غزك كحرب زاج رب ةال  الف ؿ الره حم: ردكد هحهد
 »التػداز ات -الف ػؿ كردكد الكقػائح -اله ػدهات«لارك ت)  ال راقم الغزك ب إلكاف:

 ).1995, 1(الرك ت: اله اس الكطإلم لاث اية كالفإلكف كا داب, ط

  هصطفج زبد ال ز ز هرسم: هست بؿ األهف القا هم الخا  م, إزادة التفر ر يػم
 ارات هف هإلظكر كطإلم", كرقػة زهػؿ ه دهػة يػم هػؤتهر األسس كالخ
 .2006/سبتهبر/16الهإلاهة, 

  هإلظهػػة األقطػػار ال رب ػػة الهصػػدرة لابتػػركؿ (أكابػػؾ), ت ر ػػر األهػػ ف ال ػػاـ السػػإلكم
 ).2008(الرك ت, أكابؾ,  2007الرابح كالث ثكف, 

 اكف إدارة الحصػاء (الر ػاض: ه اػس الت ػ -الإلشرة الحصػائ ة: هررػز اله اكهػات
 .)2011, 19األهاإلة ال اهة, ال دد -لدكؿ الخا ج ال رب ة

  "إلػػػكزاد اله تػػػم: الإلفػػػاؽ ال سػػػررم يػػػم دكؿ ه اػػػس الت ػػػاكف لػػػدكؿ الخاػػػ ج ال رب ػػػة
 ).2007هررز الخا ج لألبحاث,  إلظرة تحا ا ة" ( دة:

 المواقا اإللكترونٌة:

 ة الكسػػػط صػػػح ف ",القـــدرة العســـكرية لمجمـــس التعـــاون الخميجـــي: "إبػػػراب ـ خالػػػد
 10/31/1004 -816ال دد  -البحر إل ة

http://www.alwasatnews.com/836/news/read/428713/1.html 

 خالـد الكركـي عـن رئاسـة الـديوان الممكـي شـرط لتقـديم مسـاعدات خميجيـة  إبعاد
 36/5/3122, أخبار بادإلا هكقح الرتركإلم:", لجردن
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http://www.baladnanews.com/more.php?newsid=24376&catid=1                                     

 هكقح الرتركإلم: تفاقية النظام ادساسي لمجمس التعاون لدول الخمي  العربيةا ,"
 شبرة اله اكهات ال اإلكإل ة لدكؿ ه اس الت اكف الخا  م

http://www.gcclegal.org/mojportalpublic/TreatyDetails.aspx?id=7

7 

  أحهػػػد السػػػ د الإل ػػػار كآخػػػركف: اإلتصػػػار قػػػكات التحػػػالؼ ال ربػػػم, صػػػ اغة التػػػكازف
  .3126/أبر ؿ/8القا هم, هكقح الرتركإلم, 

http://www.ahram.org.eg/news/10504/80/newsprint. 

 " :اٌػك ال ػدد  ح الرتركإلػم: ه اػة ال ػ ش,", هكقػاإلنفاق العسكري فـي العـالمأحهد زى
 1030األكؿ,  , تشر ف104

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=26100  
  ,14/1/1031أزهة اله اه يم ال راؽ: صح فة ال راؽ اللرتركإل ة. 

http://www.iraqnewspaper.net/news.php?action=view&id=19556 

 األهاإلة ال اهة له اس الت اكف لدكؿ  الرتركإلم: هكقح", الشاممة ادمنية االستراتيجية
 , د.تالخا ج ال رب ة

http://www.gcc-sg.org/indexd918.html?action=Sec-

Show&ID=348 

  ة, ال ػػػػكـ, هكقػػػػح اسػػػػترات   ة إلكك ػػػػة زرب ػػػػة لهكا هػػػػة التحػػػػد ات ال اه ػػػػة الهسػػػػت با
  .1006/سبتهبر/36الرتركإلم, تار خ 

http://www.alyaum.com/article/2424197 

 هكقػػػح الرتركإلػػػم: الػػػكطف الخميجيـــة ادمنيـــة االتفاقيـــة إقـــرار: الصـــخير إعـــالن ,"
 36/23/3123الرك ت ة, 

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=243293&YearQuar

ter=20124  

http://www.baladnanews.com/more.php?newsid=24376&catid=1
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=26100
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 أر ب ػػػػاف بػػػػػزإلس", هكقػػػػح الرتركإلػػػػم: العســــكري الخمـــــي  لــــيس اســـــتثنا اً  اقاإلنفــــ ,
13/6/1030 

http://arabic.arabianbusiness.com/banking/banking-finance 

 هكقػػح الرتركإلػػم: اإلنفــاق العســكري وتعــاظم االقتصــاد العــالمي: "أكس زبػػاس ,"
  24/7/3122 ,الهاحؽ االقتصادم -ه حؽ  ر دة الهدل ال كه ة

http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=2

370 

 هكقػح الرتركإلػم: تأثير صناعة البترول عمى اقتصاديات دول المنطقـة العربيـة ,"
ه اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحراء, د.ت 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesa

d8/Petrol/sec04.doc_cvt.htm 
 األهاإلػػة ال اهػػة له اػػس الت ػػاكف  الرتركإلػػم: هكقػػح, "3119 لتقريــر الســنوي لممســيرةا

 11/5/1033, لدكؿ الخا ج ال رب ة

http://www.gcc-sg.org/index5463.html?action=Sec-

Print&ID=291&L 

 ــي اتجــاه منظومــة متجانســة ــد ادطــر واإلجــرا ات ف ", هكقػػح الرتركإلػػم:  ر ػػدة توحي
 18/31/1008الر اض, 

http://www.alriyadh.com/iphone/article/398244 

 

 هكقػػػح حـــوار ممتيـــب بــين دولتـــين نـــوويتين الخمـــي  العربـــي: " هػػاد الهح سػػف ,"
  6364ال دد , 17/8/1030, صح فة االقتصاد ة الرتركإلم:

 http://www.aleqt.com/2010/08/27/article_434654.html 
 هكقػػح الرتركإلػػم: التعــاون درع الجزيــرة الحصــن المنيــع لــدول: "حسػػ ف الحربػػم ,"

 1/4/1033, 33518ال دد صح فة الرأم الرك ت ة,

http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=2370
http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=2370
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Petrol/sec04.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Petrol/sec04.doc_cvt.htm
http://www.gcc-sg.org/index5463.html?action=Sec-Print&ID=291&L
http://www.gcc-sg.org/index5463.html?action=Sec-Print&ID=291&L
http://www.alriyadh.com/iphone/article/398244
http://www.aleqt.com/2010/08/27/article_434654.html
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http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=272942&date=0

3052011 
 السياسة الخارجية السعودية في زمن الثورات العربيـة: "خالد بف إلا ؼ الهباس," 

 34/8/1033هكقح الرتركإلم: ال رب ة إلت, 

http://www.alarabiya.net/views/2011/08/14/162223.html 

 " :هكقػح الرتركإلػم: أكف ىـل يمكـن تـدوير مميـارات السـالح لمتنميـةمخالد حإلفم ,"
 24/6/3118إس ـ, 

http://www.onislam.net/arabic/nama/news/94624-2007-05-

13%2022-13-11.html 

 

 هكقػح الرتركإلػم: , "دبي تممك أدلة جديدة تدين الموساد في قضـية اغتيـال المبحـوح
 21/2/2010 -24يراإلس 

http://www.france24.com/ar/20100220-new-proof-condemn-

israel-mossad-dubai-hamas 

  مميــار دوالر وبعضــوية  1.6دول الخمــي  تؤســس برنامجــا إلعــادة إعمــار غــزة بـــ
 -6732", هكقػػػػػػػح الرتركإلػػػػػػػم: صػػػػػػػح فة االقتصػػػػػػػاد االلرتركإل ػػػػػػػة, (ال ػػػػػػػدد:مفتوحـــــــة

3/4/311:(  

http://www.aleqt.com/2009/03/17/article_205407.html  
 كـان  الـذيمصـمحة مـن صـفقات ادسـمحة ادمريكيـة لمخمـي  ل" "ري ت سػ د أحهػد

, ررػػػز  ايػػػا لادراسػػػات كاألبحػػػاث), هكقػػػح الرتركإلػػػم: ه5/5(  "عربيـــاً 
41/22/3121 

http://www.yafacenter.com/TopicDetails.aspx?TopicID=1297 

 مجمــس التعــاون الخميجــي فــي مواجيــة ســيناريو إغــالق مضــيق : "سػػاهر ال ػػاس
 27/8/3123", هكقح الرتركإلم: ركس ا ال كـ, ىرمز

http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68981/ 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/132/1691/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx#desc
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/132/1691/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx#desc
http://www.alarabiya.net/views/2011/08/14/162223.html
http://www.onislam.net/arabic/nama/news/94624-2007-05-13%2022-13-11.html
http://www.onislam.net/arabic/nama/news/94624-2007-05-13%2022-13-11.html
http://www.france24.com/ar/20100220-new-proof-condemn-israel-mossad-dubai-hamas
http://www.france24.com/ar/20100220-new-proof-condemn-israel-mossad-dubai-hamas
http://www.yafacenter.com/TopicDetails.aspx?TopicID=1297
http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68981/
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", هكقػػح الرتركإلػػم: مميــار دوالر 4.2روســيا تبيــع لمعــراق أســمحة بقيمــة سػػاهم زهػػارة: "
 26/21/3123األبراـ الس اسم, 

 http://www .ahram .org.eg/Political-Ahram /News/ 176960 

.aspx 

 هكقػح الرتركإلػم: بػم. بػم. سػم ال رب ػة, السعودية: تسمسل تاريخي دىم ادحداث ,"
 1030تشر ف الثاإلم   22

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/11/101121_saudi_ti

meline.shtml 

 " :  ــدول مجمــس التعــاون سػػ د إله ػػرم كسػػ د يػػتح جــدوى التكامــل االقتصــادي ل
", الخميجــي فــي ضــو  االتحــاد الجمركــي والنظريــة الحديثــة لمتكامــل

 23/3/3112: الدل ؿ االلرتركإلم لا اإلكف ال ربم, مهكقح الرتركإل

http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/257.pdf 

 الشرؽ_األكسط ر ب د ا, الهكسكزة الحرةقح الرتركإلم: ك ك ", هالشرق ادوسط 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 " :الشـــيخ جـــابر المبـــارك يؤكـــد أن االتفاقيـــة الدفاعيـــة الجديـــدة طػػػ ؿ الرإلػػػدرم
", هكقػػػح الرتركإلػػػم: كرالػػػة امتـــدادًا لمســـابقة ومكممـــة ليـــا ولتفعيميـــا

 22/10/2009اء الرك ت ة, األإلب

http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2033957&lang

uage=ar 

 " :هكقح الرتركإلم: ال ز ػرة: اله ريػةالخمي  دالالت صفقة أسمحةطا ت هساـ ,"- 
 13/1/1008 تحا  ت,

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/c9042154-5c6d-4ef0-

889a-16bb7c6932 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/11/101121_saudi_timeline.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/11/101121_saudi_timeline.shtml
http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2033957&language=ar
http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2033957&language=ar
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 هكقح الرتركإلم: هأرب برس,  ",أسمحتوالخمي  يشتري من ل: "زبد البارم زطكاف
33/:/3121 

http://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&aid=7960 
  هكقػح الرتركإلػم: ال ز ػرة: اله ريػة, الخمي  ل وأمنإسرائيالهربػكف: "زبد ال ا ؿ ,"

22/:/3118 

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/a8686d0e-0fdc-4dd0-

ab93-1a718e336973  
 

 هكقػػح الرتركإلػػم: الخمــي  اإلنفــاق العســكري فــي دول: "ال ا ػػؿ الهربػػكف زبػػد ,"
  5/8/3121 -تحا  ت -ال ز رة اله رية

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/251e94d1-a4e6-4861-

87b4-3ca5648b1b86 
  ــي .. كيــف: "الهربػػكفزبػػد ال ا ػػؿ ــدفاع عــن الخم هكقػػح الرتركإلػػم: ", يكــونم ال

 :25/23/311 تحا  ت, -ال ز رة: اله رية

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/e62b033f-8110-4913-

83c9-07163c72a891 

  هكقػػػح الرتركإلػػػم: أهػػػف الخاػػػ ج هػػػف هإلظػػػكر   كس اسػػػمالهربػػػكف: "زبػػػد ال ا ػػػؿ ,"
 37/22/3122,االسترات   ة كالبحكث لادراسات الرايد فهررز 

 http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=1611 
  شــكاليةالهربػػكف: "زبػػد ال ا ػػؿ ", هكقػػح الرتركإلػػم: الــدور العربــي أمــن الخمــي  وا 

 22/22/3118 -تحا  ت -: اله ريةال ز رة

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/3aca415e-44a6-49f5-

8960-dd2edcf01f54 

http://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&aid=7960
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/a8686d0e-0fdc-4dd0-ab93-1a718e336973
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/a8686d0e-0fdc-4dd0-ab93-1a718e336973
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/251e94d1-a4e6-4861-87b4-3ca5648b1b86
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/251e94d1-a4e6-4861-87b4-3ca5648b1b86
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/e62b033f-8110-4913-83c9-07163c72a891
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/e62b033f-8110-4913-83c9-07163c72a891
http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=1611
http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=1611
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/3aca415e-44a6-49f5-8960-dd2edcf01f54
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/3aca415e-44a6-49f5-8960-dd2edcf01f54
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 بريطانيــا تخطــط لنشــر قــوات المشــاة وبــوارج بحريــة فــي : "زبػػد ال ػػادر حر شػػاف
 28/2/2012", هكقح الرتركإلم: الخبر, منطقة الخمي 

http://www.elkhabar.com/ar/monde/281649.html 

 " :هكقػػح الخــروج مـن الفصــل الســابع إلــى النيـب الواســعزبػد الكاحػد ال صػػاإلم ,"
 2/7/3119الرتركإلم: شبرة البصرة, 

http://articles.abolkhaseb.net/ar_articles_2008/0608/jesani_010608

.htm 

 

  ـــة: إغـــالقلطاا: "االشػػػهكإلمزهػػػرك ـــة الـــنفط  قـــة ادميركي ىرمـــز يضـــاعف تكمف
, 3461", هكقػػػػػػػػػػح الرتركإلػػػػػػػػػػم:  ر ػػػػػػػػػػدة الإلهػػػػػػػػػػار, ال ػػػػػػػػػػدد عالميــــــــــاً 

16/3/1031 

http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=312235&dat

e=24062011 

 هكقػح الرتركإلػػم: فضـيحة صــفقة اليمامـة تكشــف زيـف)والة ادمــر( فـي الســعودية ,"
 21/7/3118-شبرة الإلبأ اله اكهات ة

 http://www.annabaa.org/nbanews/63/412.htm 

 ـــدعم ـــب المنامـــة لم ـــًا مـــع طم ـــدخل البحـــرين تجاوب ـــرة ت , هكقػػػح قـــوات درع الجزي
  .39/1/1033الرتركإلم: ال رب ة, 

http://www.alarabiy.net/articles/2011/3/14/141506.html 

 الخا   ػػة, الهررػػز ال ربػػم لألبحػػاث  -تح ػػؽ يػػم قهػػة راهػػب د ف ػػد األهر ر ػػة هػػاذا
  .1035/ها ك/14كدراسات الس اسات, هكقح الرتركإلم, 

http://www.dohainstituye.org 

 ال دس", هكقح الرتركإلم: المحطات الرئيسة لتاريخ العقوبات المفروضة عمى ايران, 
5/20/1021 

http://www.elkhabar.com/ar/monde/281649.html
http://www.ahram.org.eg/Political-Ahram/News/176960.aspx
http://www.ahram.org.eg/Political-Ahram/News/176960.aspx
http://www.ahram.org.eg/Political-Ahram/News/176960.aspx
http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=312235&date=24062011
http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=312235&date=24062011
http://www.annabaa.org/nbanews/63/412.htm
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http://www.alquds.com/news/article/view/id/389555 
 هكقػح الرتركإلػم: اإلقميميـة ىالعربـي ومـوازين القـو  الـوطن: "هحهػد السػ د سػا ـ ,"

 2/2/3121 -ه اة الس اسة الدكل ة

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96259&eid=306 
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